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Förord
Oj, oj, oj! Det är endast de som åkt Balder på Liseberg som kan förstå hur vi har känt oss de 

senaste tio veckorna. Vi har åkt upp och ner och slitits mellan hopp och förtvivlan. Vi hade 

hört skrönor från gamla uppsatsskrivare men det var ingen av oss som trodde att det skulle 

vara såhär. 

Vi inledde glada i hågen med en utflykt till en arbetsmarknadsdag i Värnamo. Vårt mål var att 

studera förslagsverksamheten i Gnosjö men dit nådde vi inte innan marken försvann under 

våra fötter. Det visade sig att förslagsverksamhet inte fanns i Gnosjö och på några ynka 

sekunder hade hela vårt förarbete raserats. Det var bara att bryta ihop och komma igen. 

Nästa gång vi hade byggt upp vårt raserade självförtroende fick vi ytterligare en släng av 

åksjuka. Vi var då intresserade av att se vilka resultat som kunde fås genom att använda 

förslagsverksamheten och hur resultaten kunde förbättras. Detta var dock ett ämne som visade 

sig för stort och svårt att lösa inom den angivna tidsramen. Vi var återigen på väg utför…  

I början av maj började vi se ljuset i tunneln då vi fick tag på tre företag som var intresserade 

att ställa upp för intervjuer. Även om det sedan dess har varit en del åkande upp och ner i 

landet har vår resa sedan dess planat ut betydligt. När vi nu avslutar vår åktur kommer det bli 

skönt att kliva av tåget och att på en aning darriga ben ställa sig på perrongen. Men att hela 

tiden finna nya vägar och vara på resande fot är väl vad forskning handlar om? Nu skall vi 

sätta oss i solen och försöka att komma över vår åksjuka.

Vi vill tacka alla intervjupersoner på Tarkett i Hanaskog, Kemira i Helsingborg och Volvo i 

Braås för deras medverkan och stöd på vår resa. Vi vill även tacka vår handledare, Petra 

Andersson, som varit till stor hjälp för oss under hela resans gång och opponenter och 

examinator för givande diskussioner under seminarierna. Slutligen vill vi skänka en tanke till 

alla de personer i datasal M1076 som stått ut med tre typers högljudda och ibland heta 

diskussioner om förslagsverksamhet.

Växjö, 2005-05-26

_________________ _________________ _________________

Magnus Andersson                Hans Petersson Örjan Terén
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Titel: Tio år på tio veckor – en studie i förslagsverksamhetens utveckling

Bakgrund

Ett sätt att ta tillvara på de anställdas problemlösningsförmåga och kreativitet är att använda 

sig av förslagsverksamhet. Förslagsverksamhet är ett system för insamling, bedömning och 

ersättning för förslag som kommer från de anställda i företaget. Förslagsverksamheten 

utvecklades kraftigt under 1980-talet vilket forskaren Göran Ekvall fångade upp i sina studier 

på Vattenfall och Volvo (1987-1992). Centralt för Ekvalls studier var att ansvaret för 

förslagsverksamheten delegerades till personer hierarkiskt sett närmare förslagsställaren. Ur 

Ekvalls studier har fyra dimensioner kunnat urskiljas: Bedömnings- och värderingsprocessen, 

belöningen, inlämningsproceduren och ledningens engagemang.  

Syfte

I denna uppsats har vi undersökt på vilket sätt förslagsverksamheten har utvecklats i svenska 

tillverkande företag under de senaste tio åren. Vi förklarar även varför förslagsverksamheten 

har utvecklats som den har gjort, d.v.s. klargör de motiv som funnits för att utveckla 

förslagsverksamheten.

Avgränsningar 

Vi avgränsar oss från att titta på implementeringen av de förslag som kommer in via 

förslagsverksamheten. Vi avgränsar oss även från de ekonomiska resultaten som genereras av 

förslagsverksamheten.
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Metod

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av personal från tre olika företag 

med mer än 500 anställda. Denna uppsats är kvalitativ och använder mjukdata för att fånga 

fenomenet.

Resultat/slutsatser

Under de senaste tio åren har vi sett följande utveckling av förslagsverksamheten:

- De anställda är mer involverade i bedömnings- och värderingsprocessen än tidigare.

- En trend mot belöningar i grupp istället för individuell belöning.

- Förenklad inlämningsprocedur genom elektroniska kanaler.

- Ett högre engagemang för företagsinterna förslagsverksamhetslösningar.

När det gäller motiven för att utveckla förslagsverksamheten har behandlingstiden under det

senaste tio åren fått konkurrens från andra utvecklingsmotiv. Vi har sett en trend mot att det är 

viktigt att förslagsverksamheten överensstämmer med företagens övergripande målsättningar. 

Andra motiv till att utveckla förslagsverksamheten har varit av mer problemidentifierande 

karaktär som därigenom frammanar en förändring. Det kan vara för hög belöning, för 

omständlig inlämningsprocedur eller för lång behandlingstid.

Förslag till fortsatt forskning

Samma undersökning som vi gjort kan göras om både senare i tiden och/eller på andra 

företag. En kvantitativ studie på hur bra förslagsverksamhet är i förhållande till andra 

förbättringsverktyg vore också intressant att undersöka. Dessutom vore frågan hur företag 

prioriterar och implementerar förslag som lämnas in en möjlighet till fortsatt forskning.
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1. Inledning

Vi avser i detta kapitel ge en bakgrund till förslagsverksamhet som fenomen. Sedan följer en 

problemdiskussion som rör det studieområde vi ämnar studera i denna uppsats. Diskussionen 

mynnar ut i en problemformulering i form av två frågeställningar. Vi kommer dessutom att 

beskriva vårt syfte med uppsatsen samt vad vi har avgränsat oss från.

1.1 Bakgrund
En vanlig definition av logistik är att få rätt produkt, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet, i rätt tid, till 

rätt kostnad (Björnland, D., 2003, sid.13). För att uppnå detta kan företag bland annat använda 

sig av Total Quality Management (TQM). En svensk översättning av TQM är ”offensiv 

kvalitetsutveckling”. En tolkning av detta begrepp är ”Att ständigt sträva efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens 

processer” (Bergman, B., Klevsjö, B., 2001, sid.34). TQM ger därmed företag en chans att 

kunna minska kostnader, öka produktiviteten samt leverera den service som kunden önskar 

(Grimsdal, C., Gunnarson, C., 1993, sid. 20). Att arbeta med TQM och framförallt ständiga 

förbättringar är oftast en lönsam affär. Kostnader som minskar med detta system är 

kostnaderna för kvalitetsbrister. Hur stora besparingar som företag kan göra beror på hur de 

värderar sina kvalitetsbrister.(Bergman, B., Klevsjö, B., 2001, sid.42)

TQMs fyra grundpelare är:

Faktabaserade beslut, processynsätt, skapa förutsättningar för allas delaktighet och 

ständiga förbättringar. För att detta skall lyckas krävs även kundfokus och ledningens 

engagemang. (Bergman, B., Klevsjö, B., 2001, sid.35)
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Figur 1. TQM modell och ständiga förbättringar. (Bergman, B., Klevsjö, B., 2001, sid. 36ff, 376ff, 524ff)  

Idag bör företag jobba med ständiga förbättringar för att följa med i teknikutvecklingen och 

för att kunna uppfylla kundernas ökade krav på kvalitet. Grundregeln för ständiga 

förbättringar är att man alltid kan göra bättre produkter med mindre resursutnyttjande, d.v.s. 

skapa högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman, B., Klevsjö, B., 2001, sid.42-43). Ett sätt 

att arbeta med de förändringar som företag står inför är att utnyttja de resurser som de 

anställdas problemlösningsförmåga och kreativitet utgör. Att kunna utnyttja en sådan 

begåvningsreserv betraktas idag som en nyckelfaktor för företags konkurrensförmåga. (Hjelm, 

J., 1999, sid.10) Ett sätt att fånga in och utnyttja denna resurs är att använda sig av 

förslagsverksamhet (Lloyd, G., 1984, sid.869).  

Definition av förslagsverksamhet: 

”Förslagsverksamhet är ett system för insamling, bedömning och ersättning för förslag 

som kommer från de anställda i företaget” (Ekvall, G.,1984, sid.3).

Förslagsverksamhet kan handla om förbättringar i alla huvudprocesser och stödprocesser i 

avseende på ekonomi, teknik, säkerhet och personal (Ekvall, G., 1984, sid.36). 

Förslagsverksamhet är inget nytt fenomen, tvärtom. Det är förmodligen den äldsta typen av att 

involvera arbetarna i beslutsfattandet.(Lloyd, G., 1999, sid.869) Den första kända 

förslagsverksamheten är daterat till år 1872 i Tyska Kruppverken. Ägaren Alfred Krupp 

Ständiga förbättringar 
(Continous Improvement)

Kaizen:
PDCA-cykeln/Deminghjulet
Kvalitetscirklar
Kvalitetsverktyg (QC-verktyg)
 Förslagsverksamhet

Ledningens engagemang

Processfokus Allas delaktighet

Basera beslut på 
fakta

Ständiga 
förbättringar

Kund i 
fokus
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upprättade då en regelhandbok för förslagsverksamhet. I Sverige kom fenomenet först till 

Avesta Jernverk som införde någon form av belöningssystem för förslag år 1914.(Ekvall, G., 

1984, sid.19ff) Enligt den amerikanska forskaren Geoffrey C. Lloyd (1999, sid.869) har 

förslagslådan ett äldre ursprung. Denna förslagsverksamhet grundades på en ytterst subjektiv 

bedömning. I Japan fanns det nämligen en härskare som år 1721 placerade ut en låda för att 

samla in förslag. På den stod det ungefär så här: ”Gör din röst hörd, accepterade förslag 

kommer att belönas.” Det var dock så att de som lämnat in dåliga förslag som gick emot 

härskarens vilja kunde straffas med halshuggning.

Företeelsen förslagsverksamhet är trots sin ålder i hög grad aktuellt, beroende på bland annat 

införseln av TQM i industrin. Även om TQM som filosofi inte fanns i förslagsverksamhetens 

ungdom så har den bidragit till att aktualisera fenomenet genom sitt krav på engagerade 

medarbetare.(Lloyd, G., 1999, sid.870)

Genom företagsnämndsavtalet mellan SAF, LO och TCO år 1946 fick förslagsverksamheten 

en officiell prägel (Ekvall, G., 1984, sid 19ff) . Detta avtal har förändrats vid ett antal tillfällen 

under efterkrigstiden (Hjelm, J., 1999, sid.40-43). Avtalet mellan dessa parter innebar att 

företagsnämnder skulle upprättas på alla företag med 25 anställda eller fler. I den ingick 

representanter för både ledningen och arbetarna. Ett av företagsnämndens viktigaste uppdrag 

var att se till att verksamheten bedrevs på ett produktionsgynnande sätt. De som hade ansvaret 

för förslagsverksamheten var de s.k. förslagskommittéerna som kunde ses som en 

underkommitté till företagsnämnden. (Hjelm, J., 1999, sid. 55)

Förslagskommittén var en överordnad instans dit förslagsställaren skulle kunna vända sig med 

sina förslag i fall denne kände sig felaktigt behandlad av sin egen chef. Tanken med 

kommittén var att det skulle finnas en direktkanal till företagsledningen där förslagsställaren 

kunde kommunicera utan att blanda in sin chef.(Ekvall, G., 1995, sid. 90)

Fram till 1980-talet uppfattades förslagsverksamheten som en byråkratisk och opersonlig 

organism som betonade millimeterrättvisa i bedömningarna (Hjelm, J., 1999, sid.233ff). 

Förslagsverksamheten var hårt styrd genom avtal mellan fackföreningarna fram till mitten av 

1980-talet. Då mötte förslagsverksamheten starka förändringsinfluenser från Japan som en 

direkt följd av de nya kvalitetstankesätt som blommat upp där.(Hjelm, J., 1999, sid.53)
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Antalet inlämnade förslag ökade drastiskt under 1980-talet vilket ledde till ohållbart långa 

behandlingstider, då de centrala behandlingsinstanserna inte orkade med den ökade mängden 

förslag. De millimeterrättviseideal som rått innan gjorde också bedömningsprocessen 

långsam. År 1985 släppte SAF, LO och TCO på de tidigare hårda reglerna för 

förslagsverksamheten och lade tonvikten på det lokala förhandlingsutrymmet. Efter det blev 

förslagsverksamhetens riktlinjer mer av en rekommendation för hur företagen skulle gå 

tillväga.(Hjelm, J., 1999, sid. 57ff ) Detta ledde till att företag såg chansen att utveckla 

verksamheten på sina egna villkor. Ett alternativ till att lösa problemet med de långa 

behandlingstiderna har i flera studier visat sig vara att ändra i förslagsverksamhetens 

bedömningsprocess. Förändringarna har benämnts decentraliserad förslagsverksamhet 

eftersom den centrala förslagskommittén i många fall var tvungen att delegera ansvar till 

personer hierarkiskt sett närmare förslagsställarna för att klara av de ökade antalet förslag som 

kommit in via förslagsverksamheten.(Ekvall, G., 1995, sid. 13)
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1.2 Problemdiskussion
Göran Ekvall är den forskare som gått i bräschen för studier inom förslagsverksamhet i 

Sverige. Den studie som ligger till grund för vår uppsats är den som Ekvall (1995) gjorde 

under tidsperioden 1987 till 1992 vid tre regioner inom Vattenfallkoncernen samt på Volvo 

Personvagnar i Göteborg. Efter 1992 finns det endast en svensk studie som delvis matchar 

detta ämnesområde. Det är en fallstudie på Cloetta Produktion AB i Norrköping utförd av 

Cecilia Rapp och Jörgen Eklund (2002) vid Linköpings universitet .  

Ekvall (1995, sid.3.) menade att förslagsverksamheten sedan mitten av 1980-talet utvecklats 

kraftigt och därmed ämnade han fånga upp tendenserna i utvecklingen. Vattenfall och Volvo 

var intressanta fallföretag för att de båda hade påbörjat att decentralisera 

förslagsverksamheten (Ekvall, G., 1995, sid.24). Ur Ekvalls decentraliseringsperspektiv kan 

fyra dimensioner urskiljas som har varit viktiga för utvecklingen av förslagsverksamheten. 

Dessa dimensioner kommer att vara centrala för vår uppsats: 

Figur 2. De fyra dimensioner som kan urskiljas i Ekvalls studie. (egen  källa)

Bedömnings- och värderingsprocessen

På Vattenfall var det bedömnings- och värderingsprocessen som utvecklades mest. Det 

handlar om vilka instanser som fanns för bedömning och värdering från förslagets inlämnande 

till beslut om genomförande eller avslag. Vattenfall började använda ett system med 

idéböcker som skulle ersätta förslagslådor och blanketter. För varje idébok skulle en 

idéboksansvarig utses. Det kunde vara en arbetsledare eller någon person i ledningsposition 

(Ekvall, G., 1995, sid.28-30). De idéboksansvariga fick därmed även befogenheter att 

fastställa belöningar (Ekvall, G., 1995, sid.59). Därmed hade bedömnings- och 

värderingsprocessen utvecklats från att ha varit en sidoverksamhet till den ordinarie 

organisationen till att bli en ledningsfråga (Ekvall, G., 1995, sid.30). Hur har utvecklingen sett 

ut i svenska tillverkande företag sedan dess? Vilka instanser i organisationen har ansvarat för 

bedömningen och värderingen av förslag under de senaste tio åren och hur skiljer det sig från 

Ekvalls studier?

Bedömnings-
och värderings-
processen

Belöningen Inlämnings-
procedur

Ledningens 
engagemang
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Belöning

Med decentraliseringen av bedömnings- och värderingsprocessen som utgångspunkt 

förändrade Volvo Personvagnar sitt system för att belöna förslag. Detta system kom att kallas 

för direktbelöningssystemet. Det gav varje chef en möjlighet att belöna förslag inom det egna 

ansvarsområdet upp till ett belopp på 1700 kr. För större förslag ansvarade fortfarande 

förslagskommittén och de riktigt stora belöningarna fick ledningsgruppen ansvara för.(Ekvall, 

G., 1995, sid.111-112) På Volvo menade de anställda att det var det nya 

direktbelöningssystemet som gjorde att antalet inkomna förslag ökade. Detta berodde på att 

förslagsställarens chef hade möjlighet att direktbelöna många förslag. Detta gjorde i sin tur att 

antalet bagatellartade förslag ökade vilket ledde till att den genomsnittliga belöningen 

sjönk.(Ekvall, G., 1995, sid.116-117)

Att sänka belöningen kan ses som positivt av ledningen men det kan också ge en negativ 

effekt bland de anställda. Detta är en känslig fråga. Om en anställd kommer på ett förslag som 

kan ge företaget flera hundratusen kronor om året kan han/hon tycka att det inte räcker med 

en klapp på axeln. Förslagsställaren kan känna sig utnyttjad om denne inte får en 

tillfredställande del av besparingsvinsten.(Ekvall, G., 1995, sid.129) En annan märkbar effekt 

av direktbelöningssystemet var att behandlingstiden för förslagen hade minskat. 

Förslagsverksamheten hade blivit mindre byråkratisk och Volvo hade ruckat på 

millimeterrättvisan. (Ekvall, G., 1995, sid.119) Dock menade de anställda att det fanns en 

misstro mot chefens vilja och förmåga att bedöma förslag på ett riktigt och rättvist sätt 

(Ekvall, G., 1995, sid.121). Hur har belöningen av förslag sett ut i svenska tillverkande 

företag de senaste tio åren? Hur har systemet för att belöna utvecklats? Vem ansvarar för 

belöningen och hur uppfattas det bland de anställda?

Inlämningsprocedur

Enligt Ekvall spelade typen av inlämningsprocedur mindre roll för hur många förslag som 

lämnades in. Utvecklingen hade dock gått från användande av förtryckta blanketter och 

förslagslådor till användande av idéböcker. Att ha idéböcker istället för blanketter och lådor 

hade främst fördelar men också nackdelar. Det kan ha upplevts lättare att skriva ett par rader i 

en bok än att fylla i en blankett. Dessutom kunde både blanketten och lådan ge ett byråkratiskt 

intryck. En idébok ligger framme för vem som helst att titta i vilket gör att den kan fungera 

som en inspirationskälla till nya förslag. Dock kunde utrymmet i idéboken vara för litet för att 
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verkligen kunna förklara allt vilket gjorde att bilagor ofta användes. Dessutom kunde det 

finnas en viss rädsla för att lämna ut sitt förslag till offentlig bedömning (Ekvall, G., 1995, 

sid.106-107, 77). Hur har utvecklingen sett ut i svenska tillverkande företag sedan Ekvalls 

studie? Har det framkommit nya procedurer för inlämning av förslag eller är det de gamla 

beprövade inlämningssätten som gäller fortfarande?

Ledningens engagemang

Ekvall menar att en blomstrande förslagsverksamhet endast kan komma till stånd om den 

stöds av chefer och specialister inom företaget. Den centraliserade förslagsverksamheten 

innefattade ett misstroende mot chefer och specialisters omdömesförmåga, därför ska den 

decentraliseras.(Ekvall, G., 1995, sid.13) Att decentralisera förslagsverksamheten och 

delegera ansvar till personer närmare de anställda var ett sätt att öka engagemanget för 

förslagsverksamheten. I studien på Vattenfall framkom att de idéboksansvariga som hade 

pådrivande chefer såg sin roll som mer meriterande och var mer aktiva och engagerade för 

förslagsverksamheten. Det är viktigt att det finns ett engagemang från ledningen för 

förslagsverksamheten för att motivera de anställda att utnyttja sin kreativitet.(Ekvall, G., 

1995, sid.81-82) Rapp och Eklunds (2002) studie kretsade främst kring ledningens 

engagemang och betydelsen av att ha eldsjälar i organisationen för att fler förslag ska komma 

in från de anställda. Hur har ledningens engagemang för förslagsverksamheten utvecklats i 

svenska tillverkande företag de senaste tio åren? 

Motiv till utveckling av förslagsverksamhet

Göran Ekvall (1995) har i sina fallstudier på Vattenfall och Volvo nämnt motiven till varför 

de utvecklade sin förslagsverksamhet.

På Vattenfall var det största motivet till att utveckla förslagsverksamheten att bedömnings-

och värderingsprocessen behövde förenklas och snabbas upp eftersom det fanns indikationer 

på att flertalet anställda tröttnat på att lämna in förslag för att behandlingen tog lång tid. De 

anställda tolkade detta som att ledningen inte var intresserad av förslagsverksamhet.(Ekvall, 

G., 1995, sid.41)

Även på Volvo Personvagnar i Göteborg var det den långa behandlingstiden som var det 

främsta motivet till att utveckla förslagsverksamheten. Behandlingen tog lång tid även för 
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enklare förslag.(Ekvall, G., 1995, sid.112) Har behandlingstiden varit ett lika viktigt motiv för 

att utveckla förslagsverksamheten i svenska tillverkande företag under de senaste tio åren som 

det var under Ekvalls studie? Finns det andra motiv som framkommit under denna tidsperiod 

och i så fall vilka?

1.3 Problemformulering
Ovanstående diskussion har lett fram till ett område som vi förmodar vara en vit fläck på 

kartan. För att utforska detta område har vi kommit fram till följande frågeformuleringar:

• Hur har förslagsverksamheten utvecklats i svenska tillverkande företag de senaste tio 

åren? 

• Vilka motiv har funnits för denna utveckling av förslagsverksamheten?

Med utveckling menar vi någon form av förändring över tiden. Observera att utveckling inte 

nödvändigtvis behöver vara en förbättring. 

1.4 Syfte
Att undersöka på vilket sätt förslagsverksamheten har utvecklats i svenska tillverkande 

företag under de senaste tio åren. Vi ämnar även förklara varför förslagsverksamheten har 

utvecklats som den har gjort, d.v.s. klargöra de motiv som funnits för att utveckla 

förslagsverksamheten. 

1.5 Avgränsningar
Vi avgränsar oss från implementeringen av de förslag som kommer in via 

förslagsverksamheten. Vi anser att det är ett tillräckligt stort ämne för att kräva ett helt eget 

arbete. Vi avgränsar oss även från de ekonomiska resultaten av förslagsverksamheten. Detta 

görs för att våra undersökningsföretag är så olika. En jämförelse mellan de olika 

förslagsverksamheternas resultat skulle säga mer om hur deras processer ser ut än om själva 

förslagsverksamheten.
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2. Metod
I detta kapitel tar vi upp vilka metoder och synsätt som används i uppsatsen. Här beskrivs 

vetenskapligt synsätt, vetenskapligt angreppssätt, forskningsmetod, datainsamling, urval, 

sanningskriterier samt generaliserbarhet. Varje avsnitt inleds med en teoretiskt förklarande 

del som följs av det val vi gjort i denna uppsats. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

gjorda metodval och en tidsplan över hur arbetet har fortskridit.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Det finns två vetenskapliga förhållningssätt, positivismen och hermeneutiken. Positivismen 

har sitt ursprung i naturvetenskapen medan hermeneutik har en humanistisk karaktär.(Thurén, 

T., 1999, sid.14)  

2.1.1 Positivism
Enligt den positivistiska läran uppnås kunskap genom ett naturvetenskapligt förhållningssätt 

till forskningsobjektet. Positivismen bygger ofta på experiment och kvantitativa mätningar av 

hårddata för att beskriva och förklara verkligheten. För att uppnå ett sanningsenligt resultat 

bör forskaren skala bort all kunskap som han/hon har för att sedan bygga vetenskapen på den 

säkra grund som sedan finns kvar. Grundantagandet vid positivism är att det finns en objektiv 

verklighet och att denna går att fånga genom forskning.(Svenning, C., 2003, sid. 25-27), 

(Thurén, T., 1999, sid.15), (Patel, R., Davidson, B., 1994, sid.26).

2.1.2 Hermeneutik
Hermeneutiken har växt fram som en motpol till positivismen genom den kritik som riktats 

mot det strängt naturvetenskapliga förhållningssättet. Hermeneutik betyder tolkningslära. 

Tolkning och förståelse är dess ledord. Det handlar om sökande efter insikt och 

helhetsförståelse av verkligheten . Hermeneutiken är av mer subjektiv karaktär då personliga 

tankar och tidigare inlärd kunskap i större utsträckning involveras i forskningsprocessen. 

Detta är inget hinder utan ska ses som tillgång för att tolka och förstå det fenomen som 

studeras. Att pendla mellan helhet och del och tolka ny information som leder till ny 

förståelse brukar kallas för den hermeneutiska spiralen. (Patel, R., Davidson, B., 1994, sid. 

25-27)
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2.1.3 Vårt synsätt
När vi gör intervjuer med en öppen intervjuguide så finns risk för att både vi och 

intervjupersonen påverkar intervjuns utgång genom förförståelse för ämnet. Detta behöver 

inte vara negativt då det kanske krävs av intervjupersonen för att hitta vilka faktorer som är 

viktigt på just hans/hennes företag. Dessutom finns det en risk för att vår förförståelse 

kommer att styra rapporten och resultatet. Vår förförståelse är en tillgång i denna typ av 

rapport. Detta sammantaget gör att positivismens krav på objektivitet, att teori och 

observation är helt separerade, är en omöjlighet för oss i vår undersökning. Vårt synsätt blir 

hermeneutiskt då vi genom vår förförståelse tolkar och försöker skapa ny förståelse för 

helheten i enlighet med den hermeneutiska spiralen.     

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
För forskaren handlar det om att genom teorier kunna ge en så riktig bild av verkligheten som 

möjligt. Detta görs genom att relatera teori och verklighet till varandra. Det finns två sätt att 

arbeta på, deduktion och induktion.(Patel, R., Davidson, B., 1994, sid.20)

2.2.1 Deduktion
Att arbeta deduktivt består av att följa bevisandets väg. Från den existerande teorin kan 

forskaren även härleda hypoteser, s.k. hypotetiskt-deduktivt arbetssätt, som sedan empiriskt 

testas.(Patel, R., Davidson, B., 1994, sid. 21) Deduktivt angreppssätt utgår från generella 

teorier för att kunna dra slutsatser om särskilda händelser (Andersen, I., 1998, sid.29-30). Den 

redan existerande teorin bestämmer därmed vilken information som forskaren ska samla in, 

hur den ska tolkas samt hur resultaten ska relateras till teorin (Patel, R., Davidson, B., 1994, 

sid. 21).  

2.2.2 Induktion
Motsatsen till deduktion är induktion. Induktion innebär att man följer upptäckandets väg. 

Detta innebär att forskaren ger sig ut på en upptäcktsfärd utan att ha befintlig teori med i 

bagaget. Därmed får den insamlade empirin ligga till grund för att sedan formulera en teori. 

Vid induktivt arbete finns det dock en risk för att subjektiva tolkningar grundade på egna 

erfarenheter styr resultatet eller de teorier som slutligen kommer att skapas.(Patel, R., 

Davidson, B., 1994, sid.20-22) Vid ett induktivt angreppssätt försöker forskaren, i motsats till 
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deduktivt angreppssätt, utifrån en särskild händelse att dra en generell slutsats om ett fenomen 

(Andersen, I., 1998, sid.30).

2.2.3 Vårt angreppssätt
Vår tolkning av utvecklingen av förslagsverksamheten bygger på en teoretisk grund som 

sedan testats empiriskt. I teorin redovisas vilken analysmodell vi använt och därmed hur vi 

tolkat det empiriska materialet. Vi har ett deduktivt angreppssätt för att vi har vår kunskap 

kring förslagsverksamhet med oss när vi reser ut och intervjuar anställda i de företag som vi 

ska studera ämnet på. Denna information har styrt resten av vårt uppsatsarbete. Vi har alltså 

utifrån generella teorier dragit slutsatser om enskilda händelser.

2.3 Forskningsmetod
Kvalitativa och kvantitativa metoder brukar särskiljas. De beskrivs ofta som oförenliga. Men 

de flesta forskningar hamnar någonstans på ett kontinuum mellan dessa ändpunkter och har 

därmed inslag av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hur forskaren formulerar sitt 

undersökningsproblem kan ge en vägledning till om forskningen är i huvudsak kvalitativt 

eller kvantitativt inriktad. Är undersökningsproblemet av beskrivande eller förklarande 

karaktär används lämpligen statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Således blir 

forskningen mer kvantitativt inriktad. Om undersökningsproblemet däremot har en karaktär 

av att försöka tolka och förstå något blir metoden huvudsakligen kvalitativ och då bör verbala 

analysmetoder användas. (Patel, R., Davidson, B., 1994, sid.12-13) Enligt Andersen (1998, 

sid.31-32) är det fullt möjligt att ha ett förklarande kunskapssyfte och använda sig av 

kvalitativa data. Han menar dessutom att det är många ekonomiska studier som tillämpar detta 

tillvägagångssätt.  

2.3.1 Kvantitativ metod
Den kvantitativt inriktade forskningen använder statistiska bearbetnings- och analysmetoder 

för att empiriskt undersöka en viss företeelse (Patel, R., Davidson, B., 1994, sid.12). Det finns 

klara riktlinjer för hur undersökningen ska genomföras. Det primära syftet med kvantitativ 

metod är att orsaksförklara det specifika fenomen som undersöks.(Andersen, I., 1998, sid.31-

32) Därmed utformas undersökningen så att det empiriska resultatet ska kunna generaliseras 

(Svenning, C., 2003, sid.101).
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2.3.2 Kvalitativ metod
Kvalitativ forskning inriktas mot att nå ett verbalt istället för ett kvantifierbart resultat. Då 

kvantitativa metoder syftar till att förklara är kvalitativa metoders kunskapssyfte att uppnå en 

djupare förståelse. Därmed blir syftet att exemplifiera, och att förstå det valda problemets 

relation till helheten.(Andersen, I., 1998, sid.31-32)

2.3.3 Vårt val av forskningsmetod
Vårt undersökningsproblem är att försöka förstå hur förslagsverksamheten har utvecklats och 

vilka motiv som ligger bakom denna utveckling. Detta har vi gjort genom att i första hand 

fånga verbal information och i andra hand skrivna handlingar. Vår forskningsmetod är således 

kvalitativ. 

2.4 Datainsamling
2.4.1 Primärdata & Sekundärdata
Primärdata kallas de data som forskaren själv samlar in. Sekundärdata däremot, har tidigare 

samlats in från andra personer (Andersen, I., 1998, sid.150). Att arbeta med andra personers 

data kallas ibland för sekundäranalys (Svenning, C., 2003, sid.274). Exempel på primärdata i 

en kvantitativ undersökning är strukturerade intervjuer och enkäter. Inom den kvalitativa 

delen används mer spontana intervjuer och iakttagelser.(Andersen, I., 1998, sid.151)

2.4.2 Kvantitativa data
Den kvantitativa undersökningen syftar till att ge en förklaring av verkligheten. Det finns flera 

olika sätt att undersöka en specifik företeelse. Inom den kvantitativa delen studeras hårddata, 

d.v.s. information uttryckt i eller omtolkat till siffror. Undersökningarna kan utföras antingen 

genom att utföra experiment eller genom surveyundersökningar.(Svenning, C., 2003, sid.75-

80)

2.4.3 Kvalitativa data
Vid kvalitativa studier används mjukdata, såsom skrivna dokument och personers åsikter. 

Insamlandet av primärdata kan ske på många olika sätt såsom t.ex. djupintervjuer och 

observationer. Sekundärdata såsom protokoll, dagböcker och skrifter kan också studeras och 



__________________________________Kapitel 2__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

13

tolkas för att skapa förståelse. Den övergripande tanken är att exemplifiera.(Svenning, C., 

2003, sid.86)

2.4.3.1 Djupintervjuer
Djupintervjuer är det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in mjukdata. Att utföra en 

djupintervju innebär att ett par personer intervjuas kring ett eller flera ämnen. Det är viktigt att 

betona att det inte finns något strukturerat formulär som vid insamling av kvantitativa data. 

Även om det inte finns någon tydlig struktur för hur djupintervjun ska se ut är det viktigt att 

frågeställarna innan intervjun tecknar ner ett antal huvudpunkter som ska diskuteras. 

Frågeställarna får vara beredda på att kasta om sina frågor och anpassa intervjun utifrån de 

svar de får. Det är viktigt att anteckningar förs över all insamling som görs av kvalitativa data 

eftersom det är utifrån detta material som en analys ska göras.(Svenning, C., 2003, sid.86-87)

2.4.4 Vårt val av data
Vid våra djupintervjuer har vi haft flertalet öppna frågor och helt enkelt diskuterat 

förslagsverksamheten och dess utveckling i det aktuella företaget. Vi har lyssnat och anpassat 

frågorna efter det som faller sig mest relevant under tiden intervjuerna fortskridit. För att 

förstå hur företag utvecklar sin förslagsverksamhet krävs uppmärksamhet på de formuleringar 

och det fokus som företaget har. Därför har vi valt att samla in mjukdata. Sekundärdata som 

vi samlat in från företagen är även denna till stor del av mjuk karaktär. 

2.5 Urval
Att undersöka hela populationen, totalundersökningar, är väldigt sällsynt vid kvalitativa 

undersökningar. Istället görs någon form av urval för att begränsa populationen till en rimlig 

storlek. Den främsta anledningen till att totalundersökningar undviks är att kvalitativa 

undersökningar är väldigt resurskrävande. Vanligtvis görs ett antal djupintervjuer istället för 

en kvantitativ undersökning med många svarande. Syftet med kvalitativa undersökningar är 

trots allt att förstå ett fenomen. Att kunna generalisera är inte det primära syftet.(Svenning, C., 

2003, sid.101-102) 

Ett icke-statistiskt urval görs vid kvalitativa undersökningar. Detta kallas för selektivt urval. 

Vid kvalitativa undersökningar görs alltid ett selektivt urval för att välja studieobjekt. Det 
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handlar alltså inte om något slumpmässigt urval och några speciella regler för utförandet finns 

inte. Det är vissa kvaliteter hos studieobjektet som bestämmer vilket eller vilka fall man 

väljer.(Svenning, C., 2003, sid.102, 110)

2.5.1 Vårt urval
Vårt urval har vi gjort från en population som innefattar stora (>500 anställda) tillverkande 

företag inom ett rimligt reseavstånd, ca 20 mil, från Växjö. Vi har valt stora företag för att det 

är rimligt att anta att företag med flera hierarkiska nivåer har en större outnyttjad kreativitet på 

golvet och har därmed mest att tjäna på att utveckla förslagsverksamheten. Vi har gjort ett 

bekvämlighetsurval och valt ut tre studieobjekt, Kemira Kemi AB i Helsingborg, Tarkett AB i 

Hanaskog och Volvo i Braås. Urvalet är gjort både efter tillgängligheten genom privata 

kontakter samt det faktum att förslagsverksamhet finns på dessa företag. Kemira väljs 

dessutom för att det kan vara intressant att studera en fabrik där små förändringar i 

produktionsflödet kan leda till stora ekonomiska besparingar. Tarkett AB är en av de ledande 

aktörerna i världen inom golvbranschen. Att studera hur en sådan stor organisation tar tillvara 

de anställdas kreativitet genom förslagsverksamheten kan bli intressant. Lika intressant kan 

även Volvo vara, som även de är världsledande inom sin bransch. Urvalet innebär också att vi 

har ett företag som kan upplevas som de andras motsatser när det gäller innovation och 

utveckling av produkter och koncept. Kemira är ett företag vars processer oftast är långsiktiga 

och produkterna har väldigt lång livslängd. Det finns produkter som tillverkas enligt nästan 

samma metoder och i samma fabrik som för mer än 50 år sedan, medan Tarkett och Volvo 

tillverkar produkter som på grund av marknadens snabbt förändrade krav måste utvecklas i 

mycket större utsträckning.
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2.6 Sanningskriterier
2.6.1 Tillämplighet
Tillämplighet handlar om hur väl man valt intervjupersoner med tanke på ämnesvalet. För att 

uppnå tillämplighet bör forskningsproblemet vara intressant och ha betydelse för 

intervjupersonen. Detta är viktigt då den intervjuade måste uppfatta problemet som 

betydelsefullt för att i högre grad kunna ge personliga åsikter.(Patel, R., Tebelius, U., 1987, 

sid 77)

För att uppfylla kraven på tillämplighet har vi inledningsvis intervjuat personer som är 

ansvariga för förslagsverksamheten vid respektive företag. De har varit väl inlästa inom 

området och haft möjlighet att ge oss den information som vi behövt. I ett andra steg gjordes 

intervjuer med de anställda på golvet. För att få en ytterligare nyanserad diskussion har vi sökt 

intervjuer med anställda som lämnat in förslag både i den gamla och i den nya 

förslagsverksamheten. 

De personer som vi har intervjuat är:

Kemira:

Agneta Larsson, ansvarig för förslagsverksamheten sedan 2004

Joakim Forsmark, administratör för kEmpower på Ecoxfabriken

Peter Jonsson, processkötare och deltagare i den centrala idékommittén sedan 2003

Paul Lindh, skiftesarbetare och ansvarig för kEmpowers introduktion

Magnus Lannér, Sitemanager på Ecoxfabriken

Tarkett:

Urpo Routtinen, ansvarig för förslagsverksamheten

Christer Juntikka, tidigare ansvarig för förslagsverksamheten

Örjan Strengberg, koordinator för Tarkett Plus, Tarketts nya system för förslagsverksamhet.

Pierre Borgqvist, produktionsledare sedan 2003

Christer Carlsson, maskinställare sedan 1978 som har lämnat in förslag under en lång tid.

Niklas Ljungberg, maskinställare sedan 1997, har nyligen blivit produktionstekniker  

Rutger Rubensson, produktionschef och hjärnan bakom Tarkett Plus. (endast mailkontakt)
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Volvo Articulated Haulers:

Matz Gustafsson, projektledare, aktiv både i den lokala och centrala kommittén.

Bruno Johansson, ordförande i den centrala kommittén.

Jens Svensson, har tidigare varit svetsare, är numera produktionstekniker. 

2.6.2 Rimlighet
Rimlighet handlar om att den information som samlas in ska stämma överens med den 

verklighet som vi avser att fånga (Patel, R., Tebelius, U., 1987, sid 78). 

För att ge denna uppsats någon slags relevans har vi samlat in åsikter om 

förslagsverksamhetens utveckling från flera företagsnivåer och inom tre olika företag. 

2.6.3 Trovärdighet
Den information som samlas in måste vara trovärdig. Trovärdigheten beror till stor del på hur 

den insamlade informationen har dokumenterats. Informationen kan anses som mer trovärdig 

om problemet upplevs som betydelsefullt för intervjupersonen eftersom detta i stor 

utsträckning präglar dennes svar.(Patel, R., Tebelius, U., 1987, sid 80) Även om en högre grad 

av trovärdighet möjligen hade kunnat uppnås genom att låta intervjupersonerna läsa igenom 

intervjumaterialet har vi valt i linje med den hermeneutiska skolan och den kvalitativa 

metodiken att tolka och försöka förstå innebörden i intervjupersonens svar. Att låta 

intervjupersonerna gå igenom det som finns dokumenterat vid djupintervjun kan vara bra för 

att öka trovärdigheten. Det finns dock en risk att svaren justeras för att bättre passa forskaren. 

När du sa det där, menade du inte såhär? Att tolka det som verkligen har sagts vid en 

djupintervju utan att i efterhand korrigera dokumentationen ser vi som den bästa vägen att gå, 

även om vi är medvetna om tolkningsproblematiken. Det är viktigt att skilja på vad vi vill att 

intervjupersonen ska säga och vad denne egentligen säger. Allt övrigt material som samlats in 

har vi låtit företagen få kommentera. 

2.6.4 Samvetsgrannhet
Det är viktigt att de intervjuade personernas uppfattningar redovisas på ett sanningsenligt sätt. 

Intervjupersonerna får inte manipuleras eller pressas till att svara på ett sådant sätt att det 

bättre passar forskaren. Den information som kan ses som obekväm och udda får inte 

utelämnas. Uppsatsens samvetsgrannhet beror på hur noggrann och ärlig forskaren är i sin 

insamling av teori och empiri.(Patel, R., Tebelius, U., 1987, sid. 81)
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Vi har alla tre varit med vid varje intervju och antecknat vad som sagts. Anteckningarna har vi 

individuellt sammanfattat i ett dokument som sedan klistrats ihop till ett gemensamt. Vid 

sammanställningen av empirin har dessa sammanfattningar tillsammans med insamlade 

dokument använts som underlag. I de fall där det trots detta förekommit oklarheter har vi haft 

möjlighet att kontakta intervjupersonerna för att få förtydligande. 

2.7 Generaliserbarhet
Att diskutera generaliserbarhet i en kvalitativ studie på tre företag anser vi inte vara relevant. 

Det handlar om att exemplifiera genom en djupstudie och någon vidare möjlighet till 

generalisering finns inte. Genom att belysa förslagsverksamhetens utveckling hoppas vi att 

andra svenska företag förhoppningsvis ska ha lättare för att förstå vilka dimensioner som kan 

ha påverkat deras förslagsverksamhets utveckling. 

2.8 Sammanfattning av metodval
Metodval

Vårt val

Vetenskapligt synsätt Hermeneutik

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt

Forskningsmetod Kvalitativ

Datainsamling Mjukdata

Urval Bekvämlighet
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2.9 Arbetsgång/Tidplan
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Utfall
Vecka
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forskningsfrågor

Kapitel 1/Inledning

Kapitel 2/Metod

Kapitel 3/Teori Inlämning

Kapitel 4/Empiri

Kapitel 5/Analys

Kapitel 6/Slutsats

Justeringar
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Denna tidsplan kan tyckas vara något överflödig. Varför har vi med både vår tänkta plan och 

vårt utfall? Det kan förklaras genom att vi haft stora problem att hitta lämpliga 

forskningsfrågor. De frågeställningar vi hade i vår plan blev inte så bra som vi hade önskat. 

De var vi tvungna att göra om både en och två gånger. De slutgiltiga forskningsfrågorna kom 

vi fram till sent i vårt uppsatsskrivande, dock var ämnesvalet detsamma under hela perioden. I 

utfallet syns det tydligt att vi har ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi gång på gång gått 

tillbaka och ändrat i våra kapitel allt eftersom vi fått större förståelse för vårt ämnesval. Det 

kom upp många saker under våra intervjuer som vi inte hade tänkt på när vi skrev kapitel 1-3. 
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3. Teori
I detta kapitel kommer vi att börja med en definition av förslagsverksamhet. Vi kommer i 

huvudsak att utgå ifrån fallstudier gjorda på Vattenfall och Volvo under tidsperioden 1987-

1992 av Göran Ekvall. Vi kommer även att presentera andra forskningsresultat inom ämnet 

utveckling av förslagsverksamhet gjorda av andra forskare. Vi kommer dessutom att beskriva 

vilka motiv som dessa forskare lägger fram för att utveckla förslagsverksamheten. 

Teorikapitlet avslutas med den analysmodell som vi kommer att använda oss av. 

3.1 Vad är förslagsverksamhet?
Det finns många sätt att definiera förslagsverksamhet, vilket man väljer beror mycket på vad 

man vill lägga tyngdpunkten på. Den vanligaste och mest officiella definitionen är den som 

publicerats i ”förslagsverksamhet - riktlinjer och praktiska råd”, en handbok som utgavs av 

SAF, LO och TCO 1971. Definitionen lyder:

”Förslagsverksamhet är ett system för insamling, bedömning och ersättning för förslag som 

kommer från de anställda i företaget.” 

En annan definition är den som British institute of management´s använder i “suggestion 

schemes, management checklist No28”. Den lyder:

“De huvudsakliga syftena med förslagsverksamhet är att öka produktivitet och effektivitet och 

erbjuda en tvåvägs kommunikationskanal mellan ledning och anställda med en åtföljande 

förbättring av arbetsmoralen.”

Den första definitionen är i huvudsak förklarande och saknar helt värderingar. Den senare 

fokuserar på resultatet och effekten av systemet. Dessa två kan tillsammans komplettera 

varandra för att ge en mer fullständig bild.(Ekvall, G.,1984, sid.3-5) Vi kommer dock att utgå 

från den första definitionen eftersom vi avgränsat oss från produktivitet och effektivitet via 

det ekonomiska resultatet av förslagsverksamheten. 



__________________________________Kapitel 3__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

21

3.2 Utveckling av förslagsverksamheten
3.2.1 Introduktion till studier inom förslagsverksamhet
Författaren och psykologiprofessorn Göran Ekvall har studerat förutsättningarna för 

kreativitet i arbetslivet. Han har i många av sina studier inriktat sig på förslagsverksamhet och 

har även skrivit ett antal böcker om detta fenomen. Göran Ekvall beskrev i en av sina studier 

de nya former av förslagsverksamhet som växt fram under senare tid. De två företag som 

studerades var Vattenfall och Volvo Personvagnar. Ekvall hävdade att förslagsverksamheten 

sedan mitten av 1980-talet utvecklats kraftigt och därmed ämnade han fånga upp tendenserna 

i utvecklingen.(Ekvall, G., 1995) Det kan vara viktigt att påpeka att studien på Vattenfall var 

betydligt mer omfattande än den på Volvo. Detta har påverkat den insamlade teorin på det sätt 

att informationen om Volvo ibland kan ses som knapphändig i jämförelse med Vattenfall. 

Centralt för Ekvalls fallstudier var decentraliseringsperspektivet. Ur detta perspektiv kan vi 

urskilja fyra dimensioner som varit viktiga för utvecklingen av förslagsverksamheten. Det var 

två dimensioner som var speciellt framträdande. På Vattenfall var det Bedömnings- och 

värderingsprocessen medan det på Volvo var Belöningen som var den viktigaste 

dimensionen. Ytterligare två dimensioner som nämndes i Ekvalls studie var Ledningens 

engagemang och Inlämningsprocedur.

Nedan presenteras vilka värderingar vi lägger i de olika dimensionerna.

Bedömnings- och värderingsprocessen

Med detta menar vi allt som händer från det att förslaget lämnats in från en anställd tills dess 

bedömning av förslaget är gjord. Det handlar alltså om var i företaget som ansvaret för 

bedömning och värdering av förslag finns. 

Belöning

Med belöning avser vi alla ersättningar i form av pengar och/eller utdelning av andra 

materiella belöningar som utgår som en direkt effekt av inlämnat och godkänt förslag. Detta 

eftersom just ordet ”ersättning” är en del av definitionen på förslagsverksamhet. Vi kommer, i 

denna dimension, inte att titta på de belöningsaspekter som Ekvall tar upp gällande 

immateriella belöningar såsom uppmärksamhet och erkännande från ledningen. Detta går 
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enligt oss under dimensionen ”Ledningens engagemang” eftersom det är ett av de sätt 

ledningen kan visa att de är engagerade för verksamheten.

Inlämningsprocedur

Här kommer vi att samla allt som har med själva inlämnandet att göra. Det innebär att vi 

kommer att utgå från förslagsställaren. Vi kommer att diskutera vilken form av 

förslagsinlämning som finns till hands för förslagsställaren, d.v.s. hur han eller hon skriver 

och lämnar in sina förslag. Här ingår vilka kanaler som finns från förslagsställaren till 

förslagsverksamheten.

Ledningens engagemang

Denna faktor är den som är allra svårast att operationalisera. Med ledningens engagemang 

menar vi alla de handlingar som ledningen utför som ger de anställda någon signal om att 

deras förslag är viktiga för företaget och att man tar förslagsverksamheten på allvar. Med 

ledningen menar vi i detta fall alla nivåer inom företaget som ligger ovanför de anställda på 

golvet. 

Kommentarer till den fortsatta teorin

Efter Ekvalls studie, som avslutades 1992, finns inte många svenska rapporter som tar upp hur 

förslagsverksamheten har utvecklats. Den enda rapport som vi delvis tycker matchar det 

område vi vill studera är Cecilia Rapp och Jörgen Eklunds (2002) rapport som fokuserar på 

engagemanget som en viktig faktor för utvecklingen av förslagsverksamhet i företagsvärlden. 

För att studera detta valde de att genomföra en fallstudie på Cloetta Produktion AB i 

Norrköping. Författarna valde detta företag för att det hade haft förslagsverksamhet i drygt 

nio år med vad de benämner, en hög aktivitetsnivå. I detta fall var det 

förslagsverksamhetsansvariges förmåga att brinna för sitt arbete som var viktigt för att 

organisationen skulle få in fler förslag, d.v.s. ledningens engagemang. 

Förutom svenska studier används i denna rapport ett par utländska forskares artiklar. Ingen av 

dessa artiklar visar på hur utvecklingen har varit utan mer på hur företag bör utveckla 

förslagsverksamheten. Samtliga artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter de senaste 

tio åren och bygger på lång tids forskning inom området förslagsverksamhet. Varje rubrik 

behandlas i fortsättningen av teorikapitlet inledningsvis av Ekvall. Sedan följer andra 



__________________________________Kapitel 3__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

23

forskares bidrag. Denna uppdelning görs för att Göran Ekvalls studie är gjord i Sverige på 

svenska tillverkande företag. En jämförelse kan därmed göras mellan Ekvalls studie och den 

tidsperiod vi studerat för att fånga utvecklingen av förslagsverksamheten i svenska 

tillverkande företag. De andra forskarnas bidrag ska mest ses som ett tillägg till Ekvalls teori. 

De samlas därför under en gemensam rubrik i teorikapitlet.  

Figur 3. De fyra dimensioner som kan urskiljas i Ekvalls studie. (egen källa)

Bedömnings-
och värderings-
processen

Belöningen Inlämnings-
procedur

Ledningens 
engagemang
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3.2.2 Bedömnings- och värderingsprocessen 
Göran Ekvall

Göran Ekvall (1995, sid.29-30) beskrev i sin studie på Vattenfall att ledningen 1987 beslöt att 

en satsning på förslagsverksamheten skulle ske inom koncernen. Vattenfall utvecklade sin 

förslagsverksamhet med inspiration hämtat ifrån kemiföretaget EKA Nobel eftersom deras 

förslagsverksamhet varit framgångsrik under slutet av 1970- och början av 80-talet. EKA 

hade genomfört två förändringar. För det första hade det delegerat ansvar till ett trettiotal 

chefer och arbetsledare som skulle ansvara för bedömningen av mindre komplicerade förslag. 

För det andra hade det förändrat inlämningsproceduren till att använda idéböcker istället för 

blanketter och förslagslådor. Dessa två förändringar anammade även Vattenfall. Det tog även 

fasta på EKA:s system för belöning vilket vi återkommer till. 

Tanken var, likt EKA Nobels modell, att decentralisera organisationen gällande 

förslagsverksamhet så att bedömningen av förslag skulle tas av personer hierarkiskt sett 

närmare förslagsställarna. Därmed förändrades bedömnings- och värderingsprocessen.(Ekvall, 

G., 1995, sid.28) Tidigare var förslagsverksamheten en sidoverksamhet som arbetade utanför 

organisationens hierarkiska ramar, där förslagsställaren kunde gå runt sina lokala chefer för 

att få sin röst hörd på en högre nivå. Målet med decentraliseringen på Vattenfall var att föra in 

förslagsverksamheten in i organisationen. Detta gav mellancheferna större ansvar. Vattenfall 

utsåg sedan s.k. idéboksansvariga på de olika organisationsenheterna som skulle fungera som 

en länk mellan förslagsställare och de högre instanserna, dvs. utredare och 

förslagskommittéer.(Ekvall, G., 1995, sid.30) 

Inom Vattenfall fanns en förslagskommitté för respektive region (Ekvall, G., 1995, sid.96). 

Vattenfalls decentraliseringstankar rörde inte bara förslagsverksamheten utan hela 

organisationen. Det var viktigt att förslagsverksamheten anpassades till de 

organisationsförändringar som skedde och att den stämde överens med företagets mål och 

affärsidé. På Vattenfall anpassades därför de lokala kommittéernas områden till den nya 

affärsområdesinriktade organisationen.(Ekvall, G., 1995, sid.28) Efter denna förändring av 

förslagsverksamheten ökade antalet inlämnade förslag. Att de idéboksansvariga fick ansvar 

för att fastställa belöningar ansåg Ekvall vara en av anledningarna till detta.(Ekvall, G., 1995, 

sid.59) 
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Det fanns inte någon lika klar koppling mellan införandet av det nya systemet och tiden för 

behandlingen som mellan det nya systemet och påverkan på antalet inlämnade förslag (Ekvall, 

G., 1995, sid.47). Det nya systemet ledde till att andelen små förslag ökade. Det fanns olika

uppfattningar inom organisationen gällande denna ökning. Vissa hävdade att det var många 

små och banala förslag som belönades vilket smutskastade förslagsverksamhetens rykte. De i 

organisationen som var av motsatt åsikt menade däremot att en hel del små förbättringar hade 

kommit till stånd och att även dessa var av betydelse för organisationen.(Ekvall, G., 1995, 

sid.104) 

Det fanns en ambition från Vattenfall att öka förslagsmängden vilket ledde till att företaget 

varit extra generösa med belöningarna. Det fanns en rädsla för att avslag skulle få 

förslagsställarna att inte vilja lämna in fler förslag. Vattenfall ansåg att en generös belöning 

stimulerade till fler förslag.(Ekvall, G., 1995, sid.62) 

Från förslagskommitténs sida uttryckte de ett visst missnöje med effekterna av det nya 

systemet och att de idéboksansvariga inte varit tillräckligt hjälpsamma vid bedömningen av 

enklare förslag. De menade främst att orsaken till att kommittén fortfarande fick in många 

förslag berodde på att förtroendet för de idéboksansvariga var svalt. Därför ville 

förslagsställarna fortfarande utnyttja den gamla kanalen direkt till förslagskommittén. 

Kommittén hade också märkt att det fanns vissa förslagsställare som kände sig obekväma med 

att lämna ut förslagen till allmänt beskådande och att de därför valde att gå direkt till 

kommittén. Sekreteraren i förslagskommittén medgav att företaget försökt öka intresset och 

engagemanget hos de idéboksansvariga genom att ge ut premier för dem som hade lyckats få 

upp förslagsfrekvensen. De idéboksansvariga visade i början ett tydligt motstånd mot att ta 

över ansvaret från förslagskommittén eftersom de tyckte att det var svårt att ta beslut om 

förändringar och att belöna. Därmed var det viktigt att förslagskommittén strävade efter att 

inspirera de idéboksansvariga och gjorde allt den kunde för att hjälpa dem. Detta var viktigt 

eftersom förslagsverksamheten inte sågs som någon naturlig arbetsuppgift för de 

idéboksansvariga.(Ekvall, G., 1995, sid.60)   

Förslagsverksamheten, som kallades ”idépoolen” på Volvo, decentraliserade sin bedömnings 

och värderingsprocess under slutet av 1980-talet.  Denna förändring innebar främst en sak, 

nämligen att förslagsverksamhetens perspektiv förändrades från att vara en personalsocial 
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anordning vid sidan av organisation till att fungera som ett internt medel för att förbättra 

kvaliteten. Detta låg helt i linje med företagets strategi där TQM var den stora ledstjärnan.

Bedömnings- och värderingsprocessen på Volvo såg lite annorlunda ut eftersom varje chef 

hade befogenhet att bedöma förslag upp till 1700 kr. Detta underlättade idépoolens arbete 

eftersom antalet förslag som skulle utredas minskade. Förslagen kunde komma in till 

idépoolen antingen direkt från förslagsställaren eller från cheferna i de fall dessa kände att de 

inte kunde bedöma förslaget på ett korrekt sätt.(Ekvall, G., 1995, sid.112-113) 

Direktbelöningssystemet hade även skapat ett större förtroende för förslagsverksamheten från 

remisspersonerna. Detta berodde på att antalet bagatellartade förslag som remisspersonerna 

tidigare varit tvungna att utreda numera utreddes av cheferna. Dessutom hade kvaliteten på 

inlämnade och belönade förslag ökat i takt med att cheferna utbildats i hur bedömnings- och 

värderingsprocessen skulle ske.(Ekvall, G., 1995, sid.118)

Millimeterrättvisan som tidigare funnits vid bedömning av förslag ställde sig Ekvall (1984, 

sid.57) kritisk till. Han tyckte inte att tiden som lades ner på varje förslag stod i proportion till 

förslagets ekonomiska värde. Förslagsställaren hade även en önskan om att få ett snabbt 

besked.

Andra forskare

Geoffrey C. Lloyd (1999, sid.872) menar att bedömnings- och värderingsprocessen bör 

decentraliseras så att de ansvariga för inlämnade förslag finns så nära förslagsställaren som 

möjligt. Detta ska göras för att föra samman problemet med dess lösning. 

 

John Savageau (1996, sid.88) menar också att nyckeln till en väl fungerande 

förslagsverksamhet är att bedömnings- och värderingsprocessen decentraliseras. Han påpekar 

dock att det är lätt att säga men relativt svårt att genomföra. Savageau anser att det är 

förslagskommittén som är flaskhalsen. För att kunna hantera många förslag behövs fler 

instanser än endast en central förslagskommitté. Det är nämligen oftast förslagskommittén 

som begränsar utvecklingen av förslagsverksamheten eftersom den inte hinner med att 

bedöma och värdera alla förslag som kommer in inom en rimlig tid.
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Robert F. Bell (1997, sid.23) rekommenderar företag att förändra sina rutiner för bedömnings-

och värderingsprocesser. Han menar att det i varje företag ska sitta en kommitté på 10-15 

personer vars ansvarsområde är förslagsverksamheten.  Denna kommitté skall representera 

alla grupper i organisationen och alla demografiska delar av de anställda. Ordförandeposten i 

gruppen bör bytas ut en gång om året. Bell hävdar att bedömnings- och värderingsprocessen 

ska vara centraliserad till en förslagskommitté som ska bestämma allt som har med 

insamlings- och värderingsmetoder samt belöningssystem att göra. Denna kommitté skall 

skapa sin egen agenda, förhandla om budget med ledningen och stå som ansvarig för 

systemets framgång.
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3.2.3 Belöning
Göran Ekvall

På Vattenfall användes den modell som tillämpades på EKA Nobel. Alla regioner inom 

Vattenfall använde denna belöningsmodell, dock implementerades den vid olika tidpunkter. 

Sätten att genomföra förändringen till EKA-modellen skiljde sig rätt mycket mellan 

regionerna. Detta berodde på att regionerna värderade förslagsverksamheten på olika sätt. Det 

verkade dessutom som om cheferna och de idéboksansvariga tolkade generaldirektörens 

budskap om förslagsverksamhetens betydelse på olika sätt.(Ekvall, G., 1995, sid.37-40) 

Det visade sig att förslagsverksamheten fungerade bäst om den idéboksansvarige hade någon 

form av chefsposition. Då behövde denne inte gå till sin närmaste chef varenda gång ett 

förslag skulle belönas. Det fanns två nivåer för belöning av mindre förslag som båda gav en 

present. Den första nivån var en present för 200-300 kr och på den andra nivån hade presenten 

ett värde av 400-600 kr. För de större förslagen användes en annan typ av 

belöningsberäkning, liknande den beräkningsmodell som beskrivs nedan. Alla förslag, oavsett 

om de fick avslag eller om de skulle implementeras, belönades med en trisslott. En av 

regioncheferna satte upp ett mål om att få in 100 förslag per 100 anställda för det första året 

som den decentraliserade förslagsverksamheten var i bruk .(Ekvall, G., 1995, sid.37-40) 

Med decentraliseringen av bedömnings- och värderingsprocessen som utgångspunkt 

förändrade Volvo Personvagnar under slutet av 1980- och början av 90-talet sitt system för 

belöning av inkomna förslag. Det nya systemet kallades för direktbelöningssystemet. Detta 

gav varje chef en möjlighet att belöna och ersätta förslag inom det egna ansvarsområdet, men 

bara upp till ett belopp på 1700 kr. För större belopp, upp till 70 000 kr ansvarade 

förslagskommittén. Skulle den utgående belöningen bli högre än denna summa hade 

företagsledningen ansvar att besluta om belöningens storlek.(Ekvall, G., 1995, sid.112-113) 

Antalet förslag hade efter direktbelöningssystemets införande ökat med ca 20 förslag per 100 

anställda. Det ledde även till en större andel godkända förslag. Av dessa var många förslag av 

bagatellartad karaktär vilket medförde att den genomsnittliga belöningssumman sjönk. Under 

1991 skedde dock en tillbakagång till den tidigare förslagsfrekvensnivån, vilket inte berodde 

på själva decentraliseringen eller direktbelöningssystemet utan på konjunkturen inom 

bilindustrin. Personalnedskärningar och allmän oro bland de anställda påverkade den kreativa 
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lusten negativt. Det är ett känt fenomen att förslagsverksamheten går ner i sådana orostider. 

Anledningen till att förslagsfrekvensen 1992 återigen höjdes vid Volvo berodde helt enkelt på 

att konjunkturen hade vänt och att Volvoledningen beslutade sig för att satsa på fabriken i 

Göteborg. De som Ekvall intervjuade på Volvo menade att det var direktbelöningssystemet 

som fick upp förslagsfrekvensen på en högre nivå. Uppgången under 1992 kunde delvis 

tillräknas den förmodat ökade motivation som de anställda kände när medvetenheten om 

konkurrenssituationen gjort att kvalitets- och produktivitetsfrågor fick ökat fokus. En annan 

tydlig effekt av direktbelöningssystemet som Ekvall betonade var att behandlingstiderna för 

många förslag hade minskat.(Ekvall, G., 1995, sid.116-119) 

Han förklarade även att alla arbetsledare och chefer inte var förtjusta i 

direktbelöningssystemet. Deras negativa inställning grundade sig främst i att de inte tyckte att 

de anställda borde belönas för sina förslag. De skulle inte ha något extra för det eftersom de 

redan hade en tillfredställande lön, hette det.(Ekvall, G., 1995, sid.123) 

De Volvoanställda som involverats i Ekvalls undersökning var överens om att de för 

företagets överlevnad inte kunde avstå från den kreativitetsreserv som förslagsverksamheten 

öppnade dörren för. Ett medel för att åstadkomma detta var att använda sig av 

direktbelöningssystemet. Ett av framtidsmålen var att varje anställd skulle lämna minst ett 

förslag per år, och då skulle det inte vara i genomsnitt.(Ekvall, G., 1995, sid.129-130)  

Ekvall (1984, sid.42ff) har själv utvecklat en beräkningsmodell för att räkna ut belöningarnas 

storlek för stora och omfattande förslag som han tycker att företag ska använda sig av. Denna 

modell tar upp fyra bedömningsfaktorer: praktisk nytta, nyhetsvärde, svårighetsgrad och 

arbetsinsats. Ekvall menar att ledningen måste ha dessa faktorer i åtanke när den ska 

bestämma belöningens storlek. Dessa faktorer använder Ekvall i följande formel: 

E = g x n x s x a
E = ersättningen till förslagsställaren

g = grundbelopp

n = viktkoefficient för nyhetsvärdet

s = viktkoefficient för svårighetsgraden

a = viktkoefficient för arbetsinsatsen
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Grundbeloppet beräknas med den praktiska nyttan i åtanke. Den praktiska nyttan är en 

variabel som pekar på förslagets effekter. Exempel på effekter kan vara tidsbesparing, 

materialbesparing och kvalitetshöjning Här använder företagen sina egna metoder för 

kalkylering för att bestämma grundbeloppets storlek

Viktkoefficienten för nyhetsvärdet beräknas genom att titta på hur nytt och innovativt 

förslaget är. Om förslaget är innovativt innebär det en högre viktkoefficient.

Viktkoefficienten för svårighetsgraden beräknas genom att titta på hur svårt förslaget är. Ett 

förslags svårighetsgrad kan bero på vad förslaget innebär konkret och vilken information som 

finns tillgänglig för problemlösaren. Koefficienten blir högre ju mer komplicerat förslaget är.

Viktkoefficienten för arbetsinsatsen syftar till hur mycket jobb som förslagsställaren har lagt 

ner på sitt förslag innan han har lämnat in det. Ett väl genomarbetat förslag har en högre 

koefficient än ett som är sammanställt på fem minuter. 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att en högre grad av innovation, komplexitet och 

arbetsbelastning ger förslagsställaren en högre ersättning.

Det finns en typ av belöningar som Ekvall (1984, sid.58-59) benämner materiella 

extrapremier. Det kan vara presenter av olika slag eller att förslagsställaren får en chans att 

vinna något genom ett lotteri. Lotteriförfarandet är han tveksam till. Han anser att det inte är 

en seriös uppskattning för en prestation om slumpen får avgöra vem som ska få en belöning. 

Detta drar ett löjets skimmer över förslagsverksamheten och de som inte lyckades vinna något 

kommer att känna sig besvikna.

Andra forskare

Robert F. Bell (1997, sid.24) anser att förstagångsförslagsställaren bör belönas med en 

present. Det är bra om presenten är en symbol som andra anställda också vill ha. Dessutom 

bör organisationen ha en årlig belöningsceremoni med middag där alla förslagsställare 

uppmärksammas. Förslagskommittén ska bestämma vilka kriterier som gäller för belöningen. 

Enligt Bell bör exempelvis avdrag på belöningen göras om förslaget anses till viss del ligga 

inom förslagsställarens normala arbetsuppgifter.   
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Andrew Wood (2003, sid.26) menar att det inte är bra med stora belöningar till enskilda 

individer. Stora belöningar kan tolkas som att endast stora idéer är önskvärda. Detta gör att 

färre anställda lämnar in förslag då de tror att deras förslag är mindre värda, vilket går stick i 

stäv med tanke på ständiga förbättringar. Organisationen bör istället sträva efter att belöna i 

grupp för att öka gruppkänslan och motverka avundsjuka.

Geoffrey C. Lloyd (1999, sid.874) har i sina studier kommit fram till att de anställdas motiv 

till att lämna in förslag är att de ska kunna förbättra och effektivisera det egna arbetet och 

därmed ha ökade chanser att behålla sitt jobb. Belöningen är inte alltså inte det främsta 

motivet. Lloyd menar att det är viktigare för de anställda att lämna in förslag som minskar 

deras frustration över arbetsförhållanden, ökar företagets framgång samt sparar pengar för 

företaget. 
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3.2.4 Inlämningsprocedur
Göran Ekvall 

I studien genomförd på Vattenfall fann Ekvall (1995, sid.47)  idéböcker vara en förändring av 

inlämningsförfarandet. Möjligheten att skicka sitt förslag direkt till förslagskommittén fanns 

fortfarande kvar som tidigare. 

En idébok innebar att förslagsställaren skrev några rader i en bok istället för att fylla i en 

blankett. En blankett kan ge ett ganska byråkratiskt och stelt intryck medan en idébok kan 

ligga framme så att vem som helst kan titta i den. Därmed kan den fungera som 

inspirationskälla för andra förslagsställare. (Ekvall, G., 1995, sid.106) Vissa gillade dock inte 

att lämna ut sin idé till offentligt beskådande (Ekvall, G., 1995, sid.60). 

Det visade sig att det inte var idéböckerna som spelade någon central roll för framgången med 

förslagsverksamheten varför Vattenfall utan negativa konsekvenser skulle kunna återgå till de 

blanketter som tidigare använts (Ekvall, G., 1995, sid.107). Således spelade typen av 

inlämningsprocedur mindre roll. På en region visade det sig till och med att de återgått till den 

gamla inlämningsproceduren med blanketter eftersom de upplevde att utrymmet i idéboken 

inte var tillräckligt stor för att förklara förslaget. Att skriva till mer information i bilagor än 

vad som fick plats i idéboken var vanligt. I en annan region visade det sig att många förslag 

fortfarande kom in direkt till idékommittén för att förslagsställarna saknade förtroende för de 

idéboksansvariga. Möjligheten till att lämna in förslag via e-mail borde också finnas.(Ekvall, 

G., 1995, sid.100-101) 

Andra forskare

Under denna punkt finns det många åsikter som inte är helt överensstämmande med varandra. 

Robert F. Bell (1997, sid.23) menar att företag ska använda sig av förslagslådor om 

organisationen uppfyller vissa krav. Några exempel på dessa krav är: Strategiskt placerade 

lådor, skrivplats i anslutning till lådan och liberala regler som gör att alla kan lägga förslag. 

Detta resonemang delas även av Charles Martin (1998, sid.11) som säger att organisationen 

bör använda sig av förslagslådan eftersom den trots allt fungerar bra i många organisationer. 

James F. Fairbanks (2001, sid.69) definition av en effektiv förslagsverksamhet är att den ska 

vara teknologiskt sofistikerad och formell. Därmed bör de gamla lådorna ersättas med 

elektroniska kanaler, såsom elektroniska blanketter. Åsikten om att elektroniska kanaler är att 

föredra delar Fairbank med Andrew Wood (2003, sid.24) och Andrew E. Marx (1995, sid.16).
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3.2.5 Ledningens engagemang
Göran Ekvall

Vid decentraliseringsinförandet visade Vattenfalls generaldirektör sitt engagemang för 

förslagsverksamheten då han skrev ett personligt undertecknat brev till de chefer och 

idéboksansvariga som berördes av förändringen. Ekvall menade att koncernledningen såg 

förslagsverksamheten som betydelsefull och deras engagemang grundade sig i att 

förslagsverksamheten ses som en viktig del i de totala utvecklingsinsatserna. På Vattenfalls 

huvudkontor fanns en heltidsanställd ”controller” för förslagsverksamheten. Denna person 

hade ett antal riktlinjer för sitt arbete såsom att samordna, stimulera, utveckla och följa upp 

förslagsverksamheten i hela organisationen. Denna person verkade som en instans över 

förslagskommittén som skulle se till så att allt gick rätt till. Om förslagskommittén behövde 

frångå de ersättningsregler som gällde var den tvungen att ha controllerns medgivande. 

Koncernledningen inom Vattenfall framhöll att kreativ problemlösning skulle premieras. Det 

räckte inte att endast klaga på problemen som fanns. Det var ledningens uppgift att inte 

avfärda de personer som kunde ses som gnällspikar utan istället försöka utnyttja deras 

kreativa förmåga. (Ekvall, G., 1995, sid.28-32) Även de idéboksansvariga hade en viktig 

uppgift som stimulerare och pådrivare för att locka fram fler kreativa idéer bland sina 

arbetskamrater (Ekvall, G., 1995, sid.53).

På en av regionerna sattes en projektledare in när decentraliseringsförändringen genomfördes. 

Denne kom att betraktas som en eldsjäl för att utveckla förslagsverksamheten. Projektledaren 

hade inte varit involverad i förslagsverksamheten tidigare. Införandet i denna region drevs 

som ett projekt. På denna region fanns även en regionchef som var mycket engagerad och 

drivande för förslagsverksamheten. Han markerade att det var linjecheferna som var ansvariga 

för förslagsverksamheten och att de hade ansvaret för att den skulle fungera och utvecklas. 

Därmed fick cheferna själva utse idéboksansvariga på sina avdelningar vilket gjorde att de 

kände sig mer engagerade för förslagsverksamheten.(Ekvall, G., 1995, sid.38-39) 

Ekvall (1995, sid.77)  intervjuade de idéboksansvariga på Vattenfall. De som såg sin roll som 

ansvarig för förslagsverksamheten som en merit var villigare att fortsätta som 

idéboksansvariga.
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I en av regionerna inom företaget var de anställda inte alls lika intresserade av att lämna ut 

sina förslag till allmänt beskådande. I denna region var de idéboksansvarigas chefer inte lika 

positiva och pådrivande som vid de andra två. Ekvall hävdade därmed att det fanns ett tydligt 

samband mellan andelen positiva och pådrivande chefer till de idéboksansvariga och andelen 

förslag som lämnades in via idéböckerna. Här var det främst intresset för de anställdas 

förslagsställande som skiljde sig åt mellan regionerna.(Ekvall, G., 1995, sid.81)

Ekvall (1995, sid.82-86) intervjuade bland annat de anställda för att få fram åsikter om 

chefernas attityder till förslagsverksamhet och hur de hade förändrats efter införandet av det 

nya systemet. De chefer i den region som hade ett mindre engagemang från sin ledning var 

också sämst på att förbättra sitt beteende. Vissa av förslagsställarna hävdade till och med att 

chefernas inställning försämrats efter decentraliseringsinförandet. Trots detta hade man i 

denna region fått upp förslagsfrekvensen till samma nivå som i en av de andra regionerna. 

Detta berodde till stor del på kampanjer från förslagskommitténs sida. Beroende på 

ledningens bristande engagemang för förslagsverksamhet hade förslagsställarna använt sig av 

den tidigare utomorganisatoriska förslagskanalen direkt till förslagskommittén. 

De tre regionkommittéerna ansåg att det nya systemet hade fått dem att inse att cheferna inom 

organisationen borde ges större ansvar för idéhanteringen. Själva idéboksfunktionen och 

ansvaret för denna borde vara en del av ledningsfunktionen.(Ekvall, G., 1995, sid.96)

Ekvall (1984, sid.58-60) beskriver fyra olika sätt som chefen kunde visa förslagsställaren 

uppskattning för idéprestationen och därigenom förtydliga sitt engagemang för 

förslagsverksamheten. Detta kunde göras genom att tala om för förslagsställaren att denne 

gjort ett bra jobb, dela ut materiella eller ekonomiska belöningar samt att publicera bra 

förslag.

Andra forskare

Enligt Robert F. Bell (1997, sid.23) är det ledningen som skall vara drivkraften bakom 

förslagsverksamheten. Den skall övervaka utvecklingen av förslagsverksamheten och 

kommitténs arbete. Dessutom bör representanter för ledningen vara de som på de årliga 

ceremonierna delar ut belöningarna. Allt för att visa för de anställda hur viktigt organisationen 

ser på de anställdas förslag.
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Geoffrey C. Lloyd (1999, sid.871) säger att företag som vill använda sig av Total Quality 

Management inledningsvis bör testa en lite enklare variant, t.ex. förslagsverksamhet. Genom 

att först testa detta kan ledningens engagemang lockas fram och då blir det betydligt lättare att 

senare införa TQM. 

John Savageau (1996, sid.88) menar att företag som har lyckats med förslagsverksamheten 

har chefer som är speciellt ansvariga för de flesta förslagen. Detta ger snabb feedback till 

förslagsläggaren och då ett beslut tas inom en kort tid motiveras de anställda till att lämna fler 

förslag. Savageau betonar även vikten av att chefen personligen ska tacka varje 

förslagsställare för lämnat förslag, oavsett vad det gäller. Det är också av stor vikt att 

förslagsinsamlaren försöker leda och inspirera förslagsställaren eftersom vissa personer som 

har bra idéer har svårt för att få fram dem. Vissa saknar fokus medan andra skäms eller är 

alltför negativt inställda till sina förslag trots att de kan vara revolutionerande.

I Cecilia Rapp och Jörgen Eklunds (2002) studie kan tydliga tecken synas på att ledningens 

engagemang är av betydelse. Studien gjordes med ett tidsperspektiv och författarna 

identifierade tre olika perioder: introduktion, nedgång och nytt intresse. Det som 

karakteriserade alla perioder var hur ledningen ställde sig till förslagsverksamheten. Faserna 

benämndes introduktion, nedgång och nytt intresse. 

Under introduktionsfasen fanns det en eldsjäl som själv tog hand om alla förslag och 

utvärderade dem. Han var även ute på alla avdelningar och sporrade människor till att lämna 

in förslag. Detta kraftiga engagemang gjorde att antalet förslag ökade från sex till 375 st på ett 

år.

När perioden sedan bytte namn till nedgång var det till stor del orsakat av att eldsjälen slutade 

på företaget och det engagemang som fanns där tidigare var nu som bortblåst. Detta gjorde att 

antalet förslag minskade med nästan 20 % på ett år och nästan 50 % på två år. 

Perioden som benämns som nytt intresse uppstod när en ny eldsjäl tog vid. Denna gång var 

det ingen ur ledningsgruppen som tog initiativet till att än en gång föra upp 

förslagsverksamheten till ytan. Eldsjälen var denna gång en ”arbetare” som på eget initiativ 

blev engagerad och ansvarig för förslagsverksamheten. Denne arbetare ville arbeta på samma 
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villkor som den ursprunglige eldsjälen, vilket han fick tillåtelse till. Denna förändring gjorde 

att antalet förslag ökade markant kommande år, på tre år hade antalet förslag ökat med hela 

135 %.

Till sist kan vi bara nämna en kort fråga från Andrew E. Marx (1995, sid.16): ”Om inte 

ledningen är engagerad till förslagsverksamheten, hur kan då de anställda vara det?”
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3.2.6 Motiv för utveckling av förslagsverksamheten
Göran Ekvall

Syftet med utvecklingen av förslagsverksamheten på Vattenfall var att få den att verka 

närmare den ordinarie organisationen för att kunna både förenkla och påskynda 

handläggningen av förslag. Ett annat syfte var att höja förslagsfrekvensen. Det var av yttersta 

vikt att behandlingsprocessen blev mer effektiv. Detta eftersom flertalet anställda framfört 

klagomål på att de tröttnat på att lämna in förslag för att de fick besked om sitt förslag alldeles 

för sent. De tolkade detta som att ledningen var ointresserad av förslagsverksamhet. (Ekvall, 

G., 1995, sid.41) 

Precis som vid Vattenfall kom Volvos ledning underfund med att förslagsverksamhetens 

system behövde förändras. I början av 80-talet diskuterades olika sätt för att decentralisera 

förslagsverksamheten. Skälen till detta intresse var långa behandlingstider även för enklare 

förslag. Remisspersonerna var irriterade över att de fick utreda så många bagatellartade 

förslag. Den centrala kommitténs ledamöter hade dessutom för dålig kunskap om den miljö 

som förslagen berörde för att kunna hjälpa remisspersonerna i någon större utsträckning. 

(Ekvall, G., 1995, sid.112) 

Andra forskare

John Savageau (1996, sid.87-89) visar på anledningar till varför förslagsverksamheten bör 

utvecklas. Ett avsnitt kallas för ”sprickor i det gamla systemet”. Den största sprickan, som har 

beskrivits under bedömnings- och värderingsdimensionen, är den flaskhals som 

förslagskommittén utgör. Den har nämligen en begränsad kapacitet när det gäller 

behandlingen av antalet förslag. Savageau nämner i ett exempel ett företag med 200 anställda 

där varje anställd lämnar in 20 förslag vilket skulle ge 4000 förslag att behandla. Savageau 

menar att en grupp som träffas en gång per vecka eller en gång per månad omöjligt kan mäkta 

med att behandla alla förslag. Detta system leder till förseningar gällande bedömning, 

feedback och implementering vilket gör att anställda blir skeptiska och tappar förtroendet för 

förslagsverksamheten. Savageau påpekar att förslagskommittéer ibland trampar 

mellancheferna på tårna när de beviljar ett förslag att implementeras. Detta är vanligtvis 

mellanchefens ansvar att bestämma över. När denna ansvarskonflikt uppstår leder det till att 

mellancheferna känner sig utelämnade ur processen. Därmed kommer inte deras engagemang 

för förslagsverksamheten vara speciellt högt. Om inte engagemanget finns hos cheferna blir 
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det svårt att få med sig deras underordnade i förslagsverksamheten. Ofta finns det inte rätt 

fokus och tydliga mål för förslagsverksamheten. När ett nytt system för förslagsverksamhet 

implementeras används oftast endast en målsättning med verksamheten: ”Vi vill att era idéer 

ska förbättra saker och ting här på företaget.” Men vad är saker och ting då? Om det inte finns 

något mer fysiskt operationaliserat mål som går att förstå kommer det in många idéer som inte 

kommer att förbättra verksamheten. Det är viktigt att det finns en styrning på 

förslagsverksamheten mot de mål som organisationen har.
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3.2.7 Teoretisk sammanställning
Nedanstående figur visar en sammanfattning av den teoretiska referensram vi använt oss av 

vid denna studie. I figuren framställs de dimensioner som kommit fram genom Göran Ekvalls 

decentraliseringsperspektiv. Teorin har utvidgats genom att ta fram andra forskare åsikter om 

dessa utvecklingspåverkande dimensioner. 

Författare Dimensioner

Bedömnings- och Belöning Inlämnings Ledningens
värderingsprocessen procedur engagemang

Göran Ekvall x x x x
Andrew Wood x x
Andrew E. Marx x x
Robert F. Bell x x x x
James F. Fairbank x
Geoffrey C. Lloyd x x x
John Savageau x x
C. Rapp & J. Eklund x
Charles Martin x

Figur 4. Teoretisk sammanfattning (egen källa)
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3.3 Analysmodell
I analysmodellen finns våra två forskningsfrågor. Även om motiven till utvecklingen och 

själva utvecklingen i sig kan kopplas samman har vi valt att se detta som två separata 

forskningsfrågor. Detta för att samma motiv kan ligga till grund för utveckling i två eller fler 

dimensioner. Den första forskningsfrågan besvaras genom att de dimensioner som urskiljts 

från Ekvalls studie testas empiriskt på tre svenska tillverkande företag. Utifrån svaren görs en 

jämförande analys mellan teori och empiri. I analysen jämförs även det motiv till att utveckla 

förslagsverksamheten som Ekvalls studie visade på med de motiv som framkommit ur vårt 

empiriska material.

Figur 5. Analysmodell (egen källa)
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras inledningsvis de företag vi valt att studera. Därefter följer en 

redogörelse av vad som kan betecknas som förslagsverksamhet inom respektive företag. För 

den fortsatta dispositionen av kapitlet presenteras även en empirisk modell. Vidare diskuteras 

utvecklingen inom varje dimension på respektive företag och avslutningsvis redovisas de 

motiv företagen haft för att utveckla förslagsverksamheten. 

4.1 Företagspresentationer
4.1.1 Kemira Kemi AB
Kemira Oyi är en internationell koncern inom kemikalieindustrin, med huvudkontor i Finland. 

Deras tre stavelser i namnet visar på deras huvudsakliga verksamheter, där ”Ke” står för kemi, 

”mi” för mineral och ”ra” för det finska ordet för gödning. Kemira Oyi omsätter ca 20 

miljarder SEK per år och har totalt 7500 anställda i mer än 30 länder.

Fabriken i Helsingborg startades år 1875 som en svavelsyra- och guanofabrik, i stadens 

centrala delar. 1901 byggdes den första fabriken på den plats söder om Helsingborg där 

dagens fabriker ligger. Efter en del ägarbyten tog Kemira Oyi över fabrikerna år 1989 och 

Kemira kemi AB startades. Kemira kemi AB har idag ca 1200 anställda, varav ca 500 på plats 

i Helsingborg och övriga i dotterbolag och produktionsenheter på andra platser. Kemira kemi 

AB omsätter mer än 3 miljarder SEK årligen. 

Inom fabriksområdet i Helsingborg finns den avdelning som vi valt att fokusera på. Den 

tillverkar natriumperkarbonat som är ett miljövänligt blekmedel för tvättmedel och diskmedel. 

Avdelningen är en av de tre största produktionsanläggningarna för natriumperkarbonat i 

världen. Den startades 1997 på prov, men artade sig snabbt till en av de modernaste 

produktionsavdelningarna för denna produkt i världen. Produkten säljs under namnet Ecox. I 

denna uppsats har vi valt att benämna denna avdelning som Ecoxfabriken eftersom det är den 

benämningen man oftast stöter på bland dem som arbetar där.
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4.1.2 Tarkett AB
Tarkett tillverkar, marknadsför och säljer golv. Det som idag är Tarkett startade med AB 

Malmö Snickerifabrik som grundades 1886 i Malmö. År 1942/43 köptes 

produktionsanläggningarna i Hanaskog upp. Efter omfattande renoveringar började 

anläggningen producera trägolv år 1944. 1947 lanserades den första produkten under 

varunamnet Tarkett och 1966 fick bolaget namnet Tarkett AB. Under 1980-talet expanderade 

företaget kraftigt och blev världens näst största golvföretag. Den senaste stora förändringen 

skedde 1997 då Tarkett slogs samman med det franska bolaget Sommer Alliberts golvdivison 

och bildade företaget Tarkett-Sommer.

Idag har Tarkett ca 7000 anställda i över 50 länder, varav drygt 600 av dem arbetar i 

Hanaskog och dess grannfabrik i Broby. Deras produkter tillverkas på 26 fabriker i 10 olika 

länder och omsättningen år 2003 var drygt 1 390 miljarder EURO. Den 1 oktober 2003 bytte 

koncernen namn från Tarkett-Sommer till Tarkett AG. I Sverige marknadsförs och säljs 

företagets produkter genom Tarkett Sverige AB.

Tarkett saluför flera olika produktgrupper. De erbjuder ett utbud av plastgolv, trägolv, 

laminatgolv, linoleum, textilgolv samt våtrumsgolv och vägg. Denna organisation är uppdelad 

i fyra olika affärscenter: Resilient (linoleum) Floors, Hardwood Floors, Laminates Floors and 

Textile Floors. 

Tarkettkoncernen har som ambition under 2000-talet att koncentrera resurserna mot deras 

kärnverksamhet, nämligen golvtillverkningen. 

4.1.3 Volvo Articulated Haulers
Volvo Articulated Haulers i Braås ingår i koncernen Volvo Construction Equipment och 

tillverkar ramstyrda dumprar. Volvo Construction Equipment är världsledande när det gäller 

tillverkning av anläggningsmaskiner och är det näst största affärsområdet inom 

Volvokoncernen. Tillverkningen av dumprar sker vid huvudfabriken utanför Växjö samt vid 

en fabrik i Brasilien. I Braås sker förutom produktion även produktutveckling. Volvos 

dumpertillverkande avdelning sysselsätter ca 1300 personer varav ungefär 600 finns vid 

fabriken i Braås. De har en marknadsandel på 40 % vilket gör dem till världsledande inom 

denna bransch och de har en omsättning på 3,5 miljarder SEK om året. 
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Historien bakom anläggningen i Braås började på 1950-talet. Grundaren Carl Lihnell hade sin 

verksamhet i Östergötland och gick till kommunen med en önskan att bygga ut. I 

kommunstyrelsen satt många lantbrukare som inte ville förstöra bra åkrar för att bygga en 

fordonsfabrik. Detta gjorde att Lihnell började leta efter tillgängliga områden på andra ställen. 

Han hittade ett område utanför Braås som hade varit ett gammalt sågverk. På detta område 

fick de tillåtelse att bygga ut sin verksamhet. 1957 började tillverkningen av dumprar i Braås. 

1975 såldes verksamheten till Volvo och har sedan dess varit i deras ägor.

4.2 Utveckling av förslagsverksamheten
Vad är förslagsverksamhet?

När vi varit ute på företagen för att genomföra vår undersökning har vi märkt att det inte alltid 

är självklart vad som är förslagsverksamhet. Därför inleder vi kapitlet om utveckling av 

förslagsverksamhet med en förklaring till hur vi ser på det, vad som bör räknas in och vad 

som inte bör räknas in.

På Kemira har de valt att utveckla en metod för ständiga förbättringar med arbete i 

projektform. Detta projekt kallas för kEmpower. Projektet finns på en avdelning åt gången 

och löper över 4-6 månader. Under denna period går projektet genom fyra stadier:

• Faktainsamling (dokumentering av processers kapacitet och dess variation)

• Idégenerering (brainstorming kring huvudrubriker framtagna vid faktainsamlingen, ca 

30-40 olika ämnen.)

• Prioritering (de idéer som ger mest pengar eller störst kostnadsbesparing går först) 

• Implementering

När kEmpower kommer till en avdelning stängs den ordinarie förslagsverksamheten ned.  

kEmpower liknar det som kallas för kampanjer inom förslagsverksamhet, d.v.s. att det 

fokuseras på en viss del av verksamheten under en begränsad tid. Detta tillsammans med den 

belöning som delas ut efter genomfört projekt gör att vi kommer att se denna verksamhet som 

en utveckling av förslagsverksamhet. På Kemira arbetar man även med kvalitetsgrupper men 

här belönas inte idéerna Därmed faller deras kvalitetsgrupper utanför den definition vi 

använder för förslagsverksamhet. I den fortsatta empirin från Kemira står förslagsverksamhet 

både idéverksamhet och kEmpower.  Idéverksamheten representerar den ”gamla” 
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förslagsverksamheten och kEmpower den ”nya”. Dessa termer används av oss helt utan 

värderingar. 

Då Tarkett i sin utvecklade förslagsverksamhet (Tarkett Plus) inte gör skillnad mellan 

förslagsverksamhet och kvalitetsgrupper kan inte heller vi göra det. Dessa två företeelser är 

numera så integrerade att vi inte kan skilja på dem för att fånga utvecklingen av 

förslagsverksamheten på Tarkett.  Enligt den definition för förslagsverksamhet som vi 

använder oss av kommer Tarketts kvalitetsgrupper (CIT grupper) att ses som 

förslagsverksamhet eftersom denna gruppaktivitet belönas. 

På Volvo finns det inga liknande tveksamheter om vad som ska betraktas som 

förslagsverksamhet eller inte. De har inte någon egenutvecklad förslagsverksamhet liknande 

kEmpower eller Tarkett Plus. 
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4.2.1 Empirimodell

Figur 6. Empirimodell. (egen källa)

Även om vi studerat utvecklingen av förslagsverksamhet under de senaste tio åren så 

redovisas inte vad som har hänt varje år på Kemira och Tarkett. Det är en märkbar förändring 

som dessa företag genomgått. De som får representera det nya är kEmpower på Kemira och 

Tarkett Plus på Tarkett. Det är utifrån det vi valt att förklara vad som hänt före och vad som 

hänt efter. Volvo har arbetat med små stegvisa förändringar istället för de stora som skett på 

de andra företagen. Men det finns fortfarande ett före och efter perspektiv. Under varje 

dimension redovisas utvecklingen i varje enskilt företag. Detta görs i största möjliga mån i 

kronologisk ordning. Motiven för att utveckla förslagsverksamheten redovisas företagsvis sist 

i kapitlet.   
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4.2.2 Bedömnings- och värderingsprocess

4.2.2.1 Kemira Kemi AB, Helsingborg
Förslagsverksamheten, som på Kemira kallas för idéverksamhet, bygger på utvecklingsavtalet 

mellan SAF, LO och PTK från början av 1980-talet. Förslagsverksamheten har, bortsett från 

kEmpower-projektet, förändrats väldigt lite. På Kemira finns, sedan 1995, en central 

idékommitté som är partsammansatt och 11 lokala idégrupper som ska ta hand om de mindre 

förslagen. Det ska finnas en ansvarig kontaktman för varje idégrupp.

Idékommittén har, trots att ansvaret fördelats på ett antal lokala idégrupper, ett rätt omfattande 

ansvar för idéverksamheten. Enligt Kemiras regelverk ska de belöna förslag vars belöning 

uppgår till max ett basbelopp. Om förslagets belöning överstiger ett basbelopp bör 

ledningsgruppen bedöma hur stor ersättning förslagsställarna ska få. Idékommittén ska även 

stimulera och organisera idéverksamheten så att alla anställda omfattas av den. De bör även 

stödja de lokala idégrupperna och dess idéboksansvariga med att bl.a. ange riktlinjer för 

ersättning. Att informera om verksamheten och genomföra kampanjer är också ett viktigt 

uppdrag.

Vill förslagsställaren överklaga ett beslut görs detta till den centrala idékommittén. Detta 

gäller oberoende av om förslaget tidigare bedömts av någon idégrupp eller av idékommittén. 

Den centrala idékommittén har möten ungefär en gång per månad.

Varje idégrupp har varsin idébok, kallad Gula boken, där förslag ska skrivas in. Idégruppen 

ansvarar för att förslagsställaren hålls underrättad om beslutsprocessen. Enligt Kemiras 

regelverk ska beslut ske inom fem veckor från förslagets inlämnande. Det finns tre typer av 

beslut som idégruppen har befogenhet att ta:

• Belöning

• Bordläggning (kan t.ex. ske i avvaktan på utredning, om mer betänketid behövs)

• Avslag (p.g.a. redan inlämnat förslag eller brister i förslaget m.m.)

Senast tio dagar efter beslut ska förslagsställaren underrättas och få en motivering till beslutet.  
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Den lokala idégruppen består av fyra anställda. Efter det att idégruppen har bedömt förslaget 

skickas en remiss till berörd linjechef som ska beräkna förslagets genomförbarhet och värde. 

Denna del av bedömnings- och värderingsprocessen brukar ta lång tid. Därför skickas det 

ibland ut påminnelser till linjecheferna för att skynda på processen. Efter tre påminnelser 

ställs linjechefen ”inför rätta” och får stå till svars inför ledningsgruppen. Det finns exempel 

då handläggningstiden har varit längre än ett år. 

För små idéer som går till idégrupperna är behandlingstiden ganska kort, det tar ungefär två 

månader. För idéer som genererar stora belöningar och går till den centrala kommittén tar det 

lång tid innan beslut tas. Idégruppsmötena ska hållas ungefär varannan månad och där 

beslutas det om idéerna ska beviljas eller avslås.

Förslagskommittén och idégrupperna möts en gång per år för kalibrering av systemet och för 

att diskutera eventuella nyheter. Detta är viktigt då den centrala idékommittén vill att 

idégrupperna gör en homogen poängsättning, vilket inte alltid är fallet. Det har riktats viss 

kritik mot idégrupperna och deras orättvisa bedömning. Det finns de som förespråkar 

individuella bedömningar men inte lokala utvärderare. Två förslag av ungefär samma 

besparings- eller vinstpotential kan på en fabriksavdelning ge en trisslott medan det på en 

annan fabrik ger flera tusen kronor i belöning.

kEmpower startade som ett pilotprojekt på Ecoxfabriken under 2003 för att öka 

produktiviteten. Sedan dess har projektet vandrat vidare genom företagets andra avdelningar. 

Bedömnings- och värderingsprocessen startar efter det att fakta samlats in och idéer 

genererats. Förslagen ska därefter prioriteras efter dess vinst- och 

kostnadsbesparingspotential. På Ecox var konsulter från McKinsey med i prioriteringen och 

utbildade samtidigt ett antal produktivitetsledare som skulle hjälpa till vid prioriteringen. 

Numera har konsultföretaget dragit sig tillbaka och prioriteringen är helt och hållet i 

produktivitetsledarnas händer. Det som är viktigt att påpeka är att de produktivitetsledarna 

bara introducerar problemet och de idéer som finns kvar efter prioriteringen. Det är sedan upp 

till respektive driftsledare att ansvara för implementeringen av förslag.
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4.2.2.2 Tarkett Sverige AB, Hanaskog
Tidigare ankomstregistrerades förslag av den centrala kommitténs sekreterare som också 

skickade tackbrev till förslagsinlämnaren och skickade ut förslagen till lämplig lokal 

förslagskommitté. Tarkett hade då en partsammansatt central och flera lokala 

förslagskommittéer. Den lokala kommitténs uppgift var att utreda, bedöma och genomföra 

förslaget om belöningssumman var lägre än 1/25 basbelopp. Om belöningssumman hamnade 

över detta belopp skickades förslaget till den berörda avdelningschefen för behandling. 

Avdelningschefens uppgift var att hantera förslaget fram till nästkommande möte med den 

centrala kommittén. När förslagen var färdigbehandlade av dessa två instanser kom de tillbaka 

till sekreteraren som författade protokoll och svarsbrev. I svarsbreven kunde tre olika besked 

ges: Avslag, belöning eller bevakning. Det sista innebar att förslagen lagrades i högst fem år i 

väntan på att de förutsättningar som krävdes för genomförande uppstod. Denna typ av 

bedömnings- och värderingsprocess tillämpades på Tarkett fram till årsskiftet 2000-2001.

Idag läggs de inkomna förslagen i tre olika högar beroende på dess signifikansnivå. Målet 

med de viktiga och prioriterade förslagen är att de ska genomföras och bedömas så fort som 

möjligt. Huruvida ett förslag är prioriterat eller inte beror på vad företaget är intresserat av vid 

den tidpunkten. Exempel på prioriterade förslag kan vara de som handlar om en viss 

produktionslinje eller maskin som för stunden upplevs som kritisk. Andra förslag får helt 

enkelt vänta. De läggs antingen i ”Göra-högen” eller i ”Vänta-högen”. Göra-högen innefattar 

förslag som de anställda kan bli delegerade att genomföra om de har tid över. Vänta-högen 

innefattar de lågprioriterade förslagen.  

Enligt produktionsledaren Pierre Borgqvist hålls s.k. tavelmöten varje vecka. På dessa möten 

diskuterar Pierre och arbetarna på linjen igenom de förslag som kommit upp på den lista som 

hänger ute på avdelningarna (bruttolistan). På dessa möten får förslagsställarna reda på vad 

som händer med de inlämnade förslagen. Det berättas t.ex. om det finns något förslag som 

blivit färdigbehandlat. 

Pierre och de andra produktionsledarna har befogenheter att dela ut belöningar upp till 15 

poäng, vilket motsvarar ungefär 1600 kr. Poängsystemets uppbyggnad förklaras under stycket 

4.2.2.2. För förslag som ger mer än 15 poäng tar de hjälp av sina överordnade, Örjan 

Strengberg (koordinator för Tarkett Plus), samt den eller de personer som huvudsakligen har 



__________________________________Kapitel 4__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

49

stått bakom förslaget för att bedöma dess värde. Den genomsnittliga behandlingstiden är 

uppskattningsvis 60 dagar. 

Enligt produktionschefen Rutger Rubensson, som var med i utvecklingen av Tarkett Plus, var 

det inte ovanligt med behandlingstider på 300 dagar eller mer i den gamla 

förslagsverksamheten. 

4.2.2.3 Volvo Articulated Haulers, Braås
Det var upp till varje affärsområde inom Volvo att bestämma hur de ville att deras 

förslagsverksamhet skulle se ut efter det att reglerna kring förslagsverksamheten liberaliserats 

i mitten på 1980-talet. Volvo Articulated Haulers valde att fortsätta arbeta med den 

förslagsverksamhet som tidigare funnits. 

I början av 1990-talet hade Volvo i Braås en central förslagskommitté samt ett antal lokala 

kommittéer som var uppdelade på olika affärsområden inom fabriken. Detta system fungerade 

dock inte speciellt bra varför Volvo reducerade antalet lokala kommittéer. De olika lokala 

kommittéer som tidigare funnits hade inte skött sitt jobb och därför ansåg företagsledningen 

att det räckte med att ha en kvar. Det nya systemet med en lokal förslagskommitté har funnits 

sedan 1995. Den centrala kommittén har funnits kvar hela tiden. 

Bruno Johansson, ordförande i den centrala kommittén, tycker att de ska sträva efter att vara 

generösa i sina bedömningar av förslag. Det finns sedan 1998 en nedräkningsfaktor som ska 

användas för att bedöma till vilken del förslaget anknyter till individens eller gruppens 

ordinarie arbetsuppgifter. Bruno menar att bedömningen trots denna modell inte blivit hårdare 

utan istället tydligare. Tidigare fanns en liknande bedömningsmodell men den var inte lika 

enkel att göra bedömningar från. Denna modell har inte funnits tillgänglig för oss.    

Matz Gustafsson, som idag sitter i både den centrala och lokala kommittén, tillträdde som 

ansvarig för den lokala kommittén för fem år sedan. Både den centrala och lokala kommittén 

har försökt skynda på remisspersonerna som ska beräkna förslagets potential eftersom det är 

denna del i bedömnings- och värderingsprocessen som enligt företaget tar för lång tid. Den 

genomsnittliga genomloppstiden för förslag har därmed kunnat reduceras från att ha varit 

drygt 200 dagar till dagens nivå på 120 dagar. Detta intygas även av Jens Svensson, en 
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svetsare som lämnat in många förslag, som berättar att behandlingsprocessen snabbats på 

betydligt de senaste åren. Han tror också att detta beror på att remisspersonerna fått en större 

press på sig. Remisspersonerna får idag en deadline för när förslaget ska vara färdigbehandlat. 

Dessutom skickas påminnelser ut om de inte lyckats bli färdiga inom utsatt tid. 

De senaste åren har Volvo strävat efter att få ett så enhetligt regelverk för 

förslagsverksamheten som möjligt inom koncernen. Det förekommer kalibreringsmöten där 

förslagsverksamhetsansvariga från de olika affärsområdena inom Volvo Construction 

Equipment träffas och kalibrerar sin förslagsverksamhet.  

Den centrala förslagskommittén är partsammansatt och dess uppgift är att vara styrande, 

stödjande och beslutande. För den centrala kommittén finns företagsledningen som stödjande 

organ men eftersom det finns representanter från ledningen som sitter med i den centrala 

kommittén så brukar det inte vara några bekymmer. Den centrala kommittén bedömer alla 

förslag som förmodas ge en belöning på över 20 000 kr samt förslag som rör 

konstruktionsförändringar, inköp och personalfrågor. Det är även den instans som handhar 

överklaganden. Den har möten ungefär en gång per månad. Vid extra stora belöningar bör 

företagsledningen kopplas in.

Den lokala kommittén består av tre personer. Matz Gustafsson är både ordförande och 

sekreterare och dessutom ingår en facklig representant från Metall samt en från Ledarna. 

Förslagen som behandlas på denna instans rör vanligen miljö, förenklat arbetssätt som ger 

kostnadsbesparing samt kvalitetshöjningar. 

Förslaget skickas idag från förslagsställaren till Matz Gustafsson via intranätet. Därefter kodar 

Matz förslaget och sänder det vidare till den centrala kommittén om det behövs, eller så 

behåller han det i den lokala kommittén. Förslaget skickas därefter på remiss till en 

produktionstekniker eller annan sakkunnig som ska hjälpa till i bedömningen av förslaget. 

Remissvaret skickas sedan tillbaka till Matz via mail eller inlämnas i pappersform. Beslutande 

instans, centrala eller lokala kommittén, ger antingen avslag eller beviljande. För beviljade 

förslag uträknas belöningen enligt företagets egen kalkylmodell, se avsnitt 4.2.2.3. 
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4.2.3 Belöning

4.2.3.1 Kemira Kemi AB, Helsingborg
Kemiras belöningssystem för idéverksamheten har inte förändrats nämnvärt under de senaste 

tio åren.   Tanken var, och är fortfarande, att alla avdelningar ska kunna följa samma principer 

för både inlämning och bedömning. Målsättningen är att motivera de anställda genom 

belöningen. Grundinställningen är att hellre fria än fälla, d.v.s. att bedömningen ska vara 

generös.

För de förslag som kan vinstberäknas arbetar Kemira efter formeln: 

E = R1 x R2 x 0,5 x  (V-I/A). 

Där:

E = ersättningens storlek, d.v.s. belöningens storlek.  

R1 = en reduktionsfaktor som reducerar belöningens storlek om utarbetandet av förslaget 

anses ligga till viss del inom förslagsställarens ordinarie arbetsuppgifter.

R2 = en reduceringsfaktor som tar hänsyn till eventuella skillnader mellan utarbetat förslag och 

slutgiltigt förslag. Det vill säga en reducering som beror på hur mycket förslagsställarens 

förslag behöver modifieras för att bli användbart.

0,5 = den del av besparingen som förslagsställaren är berättigad till (alltid 50 %)  

(V-I/A) = den besparing som förslaget väntas ge 

För de förslag som inte kan vinstberäknas används ett poängsystem med sex olika 

poängskalor och en reduceringsfaktor. De poängskalor som finns tar hänsyn till grad av 

idérikedom och praktisk, teknisk eller administrativ fantasi, grad av nedlagt arbete, grad av 

kvalitetsförbättring och grad av skyddsvärde. En minskad grad av damning, nedsmutsning 

eller allmän miljöpåverkan samt förbättrad ergonomi ger också poäng. Grad av skyddsvärde 

är den skala som kan ge flest poäng. De poäng som delats ut reduceras först med de två

reduceringsfaktorerna ovan, dvs. R1 och R2, innan de belönas med en viss summa per poäng.

Alla anställda kan lämna in förslag. Det finns ett krav på att inlämnat förslag ska ha ett 

nyhetsvärde för att det ska vinstberäknas. 
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Idéverksamhetens belöningar har varit ett hett diskussionsämne vid våra intervjuer. Det finns, 

å ena sidan, dem som hävdar att belöningsnivåerna är för höga och att förslag belönas oavsett 

hur dumma de är. Å andra sidan, tycker en person att belöningsnivåerna är bra och att de ska 

sporra en själv till att lämna in fler och bättre förslag. 

Idéverksamheten på Kemira, med den ”Gula boken” som inlämningsform, är nedlagd under 

den period som kEmpower är aktivt. På Ecoxfabriken ledde detta till irritation bland vissa ur 

personalen eftersom de inledningsvis inte fick belöningar för de förslag som dem kom fram 

till. Därför valde några att avstå från att ge sina idéer utan väntade till kEmpower var avslutat 

för att sedan lägga idén i det vanliga systemet för att kamma hem en belöning. 

Belöning för kEmpower-projektet kommer, enligt plant managern Magnus Lannér, att delas ut 

när 80 % av de prioriterade idéerna har genomförts. Detta är Ecoxfabriken på god väg att nå. 

Den högsta belöningen är på 10 000 kr per anställd. Det bör betonas att alla anställda som 

varit involverade kommer få lika mycket. Precis som när det gäller belöningar vid 

idéverksamheten finns det delade meningar även om kEmpower-projektets belöning. Magnus 

Lannér hävdar att gruppbelöning är bättre och att belöning på individnivå inte bör 

förekomma. När gruppen har uppfyllt målet ska belöning utgå till alla involverade. 

En av de intervjuade tyckte att 10 000 kr är för lite för ett bra förslag och att maxbeloppet för 

belöningarna skulle tillåtas vara högre. Denna person sa: ”kEmpower är bara ett sätt att tjuva 

de anställda på feta belöningar”.

Vi diskuterade belöningsaspekten vid idéverksamheten kontra kEmpower med Plant 

managern Magnus Lannér. Han jämförde de totala utbetalade beloppen istället för belöningen 

per förslag. De 35 anställda på Ecox kommer att få 10 000 kr för att de medverkat i 

kEmpower, dvs. totalt 350 000 kr. Detta kan jämföras med det som idékommittén belönat 

under år 2004 som var 338 665 kr. Totalsumman som är utbetalad från förslagskommittén 

gäller dessutom förslag från hela företaget medan utbetalningarna från kEmpower på 350 000 

kr gäller endast en fabriksavdelning.
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4.2.3.2 Tarkett Sverige AB, Hanaskog
Tarketts tidigare belöningssystem gav förslagsställaren 50 % av den nettovinst (vinsten 

subtraherat med kostnaderna) som förslaget genererade det första året med borträkning för 

eventuella investeringar som förslaget krävde för att genomföras. För att beräkna ut den 

belöning som skulle ges till förslagsställaren använde Tarkett sig tidigare av denna formel:

E = (B-I) x PA x PB x PC

2

Där:

E = ersättning till förslagsställaren

B = första årets besparingar i kronor efter det att förslaget är genomfört och provat

I = investeringar som krävs för att genomföra förslaget

PA = justering för ersättning, huruvida förslaget ligger inom förslagsställarens normala 

arbetsuppgifter. Låg förslaget helt utanför förslagsställarens arbetsuppgifter fick han/hon 

ett högt justeringsvärde.

PB = justering för insats gjord av förslagsställaren, hög insats ger högt justeringsvärde

PC = justering för nyhetsvärde, stort nyhetsvärde ger högt justeringsvärde

/2 = förslagsställaren och företaget delade på vinsten 

För förslag som inte genererade rena vinster som gjorde att en belöning kunde beräknas 

användes ett poängsystem. Detta system värderade nyhetsvärde, förslagsinsats och 

ersättningsberättigande enligt ersättningssystemet ovan. Dessa förslag belönades vanligen 

med olika former av presenter i olika prisklasser. 

Genom det gamla systemet, som användes fram till årsskiftet 2000-2001, fick alla som varit 

med och lämnat in förslag gå på ett julbord som företaget anordnade varje år där det delades 

ut presenter. Eftersom förslag ofta lämnades in i grupp blev antalet förslagsställare som var 

berättigade till julbord väldigt många.

Den nya förslagsverksamheten använder sig av ett nytt poängsystem där förslagen bedöms 

med poäng efter en bedömningsmatris. Jämfört med tidigare är det nya systemet snålt när det 

gäller utbetalningssumman av pengar, det rör sig om i genomsnitt 3-4 % av förslagets 

beräknade nettobesparing. För ett förslag som motsvarar en poäng får förslagsställaren en 
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belöning som motsvarar 1/360 basbelopp, d.v.s. ungefär en hundralapp, som läggs i 

förslagsställarens personliga poängpott. En poäng uppnås genom att lämna in förslag som 

motsvarar 500-5000 kr besparing för företaget. De minsta besparingsförslagen ger en poäng 

medan de riktigt stora förslagen kan ge 40-50 poäng.

Det finns fortfarande ett poängsystem för förslag som inte ger beräkningsbara besparingar för 

företaget. En poäng kan uppnås genom att t.ex. lämna in ett förslag om att hänga upp en 

skyffel på väggen istället för att ha den liggandes på golvet. Då Tarketts kvalitetsgruppsarbete 

(CIT grupper) är en del av detta system utgår poäng för det som kommit fram i grupperna 

också. Dessa poäng utgår på samma sätt som för enskilda eller gruppförslag som kommit till 

utanför grupperna. D.v.s. en poäng till gruppen och ett som går till lotteriet. Syftet med 

poängsystemet är att främja gruppaktiviteter. På Tarkett anser ledningen att en väl fungerande 

grupp leder till fler förslag. Förslagsställaren kan spara sin poängpott i två år men det är inte 

meningen att de anställda ska lösa ut sina poäng i rena pengar utan att använda dem till olika 

fritidsaktiviteter, såsom t.ex. Go-cart, hästridning och bowling. Med det nya systemet är det 

inte så många som plockar ut sina poäng i pengar. Det finns dock möjlighet att göra detta vid 

två tillfällen per år, innan semestern och innan jul.

Med det nya systemet ska förslagsställaren uppnå 10 poäng för att få en plats vid det julbord 

som står nämnt ovan. Dessutom utdelas en liten tennbägare. En annan ”bonus” som varje 

anställd får när de uppnått 10 poäng är en lott till ett lotteri. Där finns bl.a. chansen att vinna 

resor till mässor. Det är idag mycket mer smågrejor att vinna istället för de stora monetära 

belöningarna som fanns tidigare.

När vi frågar Urpo Routtinen, ansvarig för förslagsverksamheten på Tarkett, om antalet 

inlämnade förslag har ökat eller minskat med det nya systemet svarar han att många av de 

anställda som lämnade in många förslag med det tidigare systemet har slutat med det eftersom 

de inte tjänar lika mycket pengar på att göra det. Dock har det totala antalet inlämnade förslag 

ökat något. Detta beror på att fler personer lämnar in förslag i det nya systemet. I det nya 

systemet är det tyngdpunkt vid mindre förslag till skillnad från det gamla där stora 

produktionsförbättringsförslag var vanligare. Urpo nämner även att det tidigare var väldigt 

många diskussioner och mycket tjat om själva belöningen istället för att fokusera på förslaget 

i sig.
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Bland de anställda som vi intervjuat upplevs det nya belöningssystemet som snålt eftersom 

belöningsandelen till förslagsställaren kraftigt reducerats. Moroten och drivkraften för att 

lämna in förslag tidigare var möjligheten att få en stor belöning i fall förslaget var bra. Den 

inspirationskällan saknas idag menar de. Däremot gynnar det nya systemet arbetsgrupperna i 

större utsträckning eftersom det fanns en risk för att man körde över arbetskamraterna när 

förslag lämnades in individuellt. Nu diskuterar arbetsgruppen igenom förslaget innan det 

lämnas in. De tycker att det borde gå snabbare att utreda förslagen nu eftersom belöningarna 

inte är så stora. Niklas Ljungberg, produktionstekniker, ställer sig kritisk till lotteriet som ger 

förslagsställarna en chans att vinna något. Han säger: ”Jag tycker inte att tur och 

förslagsverksamhet går hand i hand.” Tidigare var Niklas flitig med att lämna in och följa 

upp hur det gick för hans förslag. Han blev jätteglad när han fick ett pris för flest inlämnade 

förslag under ett år. Detta tyckte han var mer rättvist än lotterisystemet.       

4.2.3.3 Volvo Articulated Haulers, Braås
Utvecklingen av förslagsverksamheten på Volvo i Braås har under de senaste tio åren inte 

förändrats så mycket, enligt Bruno Johansson. ”Det som vi har förändrat är belöningen.” År 

1996 kom en ny produktionsledare som införde ett poängsystem som gav förslagsställaren 

mer pengar i belöning än tidigare. De introducerade även särskilda ceremonier där 

förslagsställarna fick diplom av cheferna. På dessa ceremonier delades även belöningarna ut 

till förslagsställarna som lämnat in vinstgivande förslag.   

1998 beslutade ledningen i Volvo att de skulle använda sig av en procentskala för att bedöma 

om de inlämnade förslagen låg inom förslagsställarens egna arbetsuppgifter. Denna regel 

gjorde att alla anställda fick möjlighet att lämna in förslag, även dem som tidigare inte fått det 

p.g.a. deras arbetsuppgifter, och få dem bedömda. Tidigare fick tekniker och 

produktutvecklare inte lämna in förslag eftersom det sågs som deras ordinarie arbetsuppgift. 

Med det nya systemet kan även dessa få belöningar, dock med en viss borträkning som beror 

på deras arbetsuppgift.

Fram till sommaren 2002 belönades alla inlämnade förslag med en trisslott, oavsett vad 

förslaget gällde. Detta togs bort för att det kostade för mycket och gav alldeles för många 

småförslag som inte var lönande att ens behandla.
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Sommaren 2004 höjdes den timkostnad som företaget använder för att räkna ut besparingen 

på de förslag som påverkar monteringslinjen från 150 till 200 kr.  Om ett förslag t.ex. ger en 

besparing på 12 minuter, ska det multipliceras med antalet enheter som görs per år, i detta 

exempel 2000 st, för att sedan divideras med 60 (minuter) för att se hur många minuter som 

förslaget sparar totalt på hela året. Detta exempel innebär en besparing på 400 timmar. 

Timkostnaden på 200 kr/h är den summa som används i kalkylmodellen när förslagets årliga 

besparing ska uträknas. Kostnadsbesparingen här blir således 80 000 kr per år. Av denna 

kostnadsbesparing ska 50 % gå till företaget och 50 % gå till förslagsställaren, d.v.s. 40 000 

kr. Denna summa ska sedan ersättningsberäknas utifrån fem värderingsfaktorer. Dessa 

faktorer ska bedöma: 

• huruvida förslaget anknyter till individens eller gruppens ordinarie arbetsuppgifter

• huruvida förslaget ska betraktas som en prestation över det normala eller inte

• huruvida förslagsställaren hade kännedom om underlaget till förbättringen

• huruvida förslagsställaren själv hade kunnat besluta om förslagets genomförande

• huruvida förbättringen hade kunnat genomföras inom ett år utan förslaget.

För varje värderingsfaktor ska belöningssumman reduceras med antingen 0, 10 eller 20 % av 

den summa som från början är berättigad förslagsställaren. Efter det att alla värderingsfaktorer 

är genomgångna kvarstår en procentsumma (mellan 0 och 100 %) som ska multipliceras med 

den summa som tillfallit förslagsställaren, 40 000 kr enligt exemplet. Den högsta belöningen 

som Matz Gustafsson kommer ihåg är 125 000 kr som gick ut till en grupp.

Kommittéerna delar ut belöningar till förslagsställarna vid särskilda ceremonier. Vid 

ceremonierna delas det även ut diplom och förslagsställarna får en fin middag. Det 

poängsystem som introducerades 1996 kan dessutom ge förslagsställaren en bonusbelöning på 

antingen 4 000, 8 000 eller 16 000 kr. För att få ta del av dessa poängsystemsbelöningar måste 

förslagens besparingar uppnå en viss penganivå. Ex. ett förslag som har gett en belöning på 

500 kr ger 2 poäng. Varje 500 kr utöver det belönas med 1 poäng. När en enskild 

förslagsställare eller grupp har uppnått 25 poäng ger det en bonusbelöning på 4 000 kr.  

Uppnås 50 poäng utbetalas 8 000 kr och om 100 poäng nås genererar det 16 000 kr i ”bonus”. 

Om en grupp uppnått någon av dessa poängsummor får de dela bonusen sinsemellan. Hur 

delningen sker är upp till gruppen och inget som företaget lägger sig i.
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När vi frågar Jens Svensson hur han såg på företagets belöningar säger han att när han 

jobbade som svetsare lämnade hela hans avdelning in förslag, det fanns inga individuella 

förslag. Hans grupp bestod av ca 12 – 15 personer. Gruppen gjorde detta för att minska den 

avundsjuka som kunde uppstå om det blev stora individuella belöningar. Jens menar att det 

var viktigare att förhindra eventuella konflikter mellan de anställda på avdelningarna än att 

någon skulle få en stor belöning. Den högsta belöningen som Jens tagit del av var en på 

36 000 kr som delades bland alla anställda vid linjen. 

Förutom den ordinarie belöningen betalar Volvo en extra belöning på 6 000 kr för förslag som 

syftar till att ta bort ett artikelnummer. 
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4.2.4 Inlämningsprocedur

4.2.4.1 Kemira Kemi AB, Helsingborg
Tidigare hade Kemira förtryckta blanketter som förslaget skulle skrivas på. Dessa togs bort 

för ca tio år sedan. De gula böckerna, idéböckerna, som används numera kom till samtidigt 

som förslagsverksamhetens organisation decentraliserades och lokala idégrupper bildades. 

Numera lämnas förslagen in genom att förslagsställaren skriver in det i gula boken på den 

fabriksavdelning som förslaget berör.

Detta är vad som ska fyllas i när ett förslag inlämnas: 

• Datum för inlämning

• Idé/förslag (kort beskrivning)

• Förslagsställarens namn och anställningsnummer

Efteråt fyller den lokala idégruppen i det datum då förslaget behandlades på ett möte. Efter 

mötet skriver de även en bedömning i form av genomförande eller avslag samt datum för 

eventuellt genomförande i den gula boken.  

Inlämningsproceduren under kEmpower-tiden var att närvara på idégenereringsmötena och 

komma med idéer. Idégenereringsmötena behandlade vissa förutbestämda ämnen som idéerna 

skulle gälla. Alla förslag som kommer fram lagras i ett program på företagets intranät som 

alla anställda har tillgång till. Kemira vill även använda detta system till den ordinarie 

idéverksamheten.

Idéverksamheten har sedan ungefär ett halvår tillbaka återigen dragit igång på Ecoxfabriken 

efter kEmpower-projektet. Detta innebär att den inlämningsprocedur som nu gäller är att

skriva i den gula boken som finns i kontrollrummet. 

4.2.4.2 Tarkett Sverige AB, Hanaskog
De anställda skulle tidigare använda sig av en förtryckt förslagsblankett när de ville lämna in 

ett förslag. Blanketterna fanns tillgängliga hos ledarna, idéombuden och ledamöterna i 

kommittén. Förslagsställaren skulle förutom förslaget ange sitt namn, anställningsnummer 

och inlämningsdatum på blanketten. Dessa blanketter lämnades sedan in till förslagsställarens 

ledare, företagets idéombud eller direkt till förslagskommitténs sekreterare. Om 
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förslagsställaren inte riktigt kunde presentera sitt förslag på papper kunde han/hon få hjälp 

med detta av ledarna, idéombudet eller kommitténs ledamöter.  

Med det nya Tarkett Plus - systemet kan de anställda lämna in sina förslag på flera olika sätt:

- Bruttolistan

Listan sitter på en kommunikationstavla på varje avdelning. Denna lista fylls i av 

förslagsställaren där han/hon skriver upp antingen påpekanden eller konkreta 

förbättringsförslag. Detta är den vanligaste formen av inlämning av förslag. Listan 

”renskrivs” av en administratör när behovet för detta finns. Renskrivningen innebär att 

förslaget blir registrerat. När förslaget väl är registrerat återfinns det på bruttolistan. Detta 

gäller även förslag som lämnas in på något av de andra sätten som finns. Så fort det är 

registrerat hittas förslaget på bruttolistan oavsett inlämningssätt. Bruttolistan är främst ett 

hjälpmedel för prioritering, bevakning, uppföljning och kommunikation. Denna 

inlämningsform är väl inarbetad och de flesta förslag lämnas in denna väg.

- Blanketter

Blanketterna finns på varje produktionsledares kontor. Denna fyller förslagsställaren i och 

lämnar in den direkt till produktionsledaren eller till administratören. På så sätt registreras 

förslaget. 

- Formulär

Formulären finns på Tarketts intranät och fylls i och skickas elektroniskt. De mottas aningen 

av den ansvarige för Tarkett Plus, eller administratören som i sin tur registrerar förslaget.        

- Blankt papper 

Om förslagsställaren har ett förslag men inte kan uttrycka det i ord kan han/hon rita ner sitt 

förslag på ett vanligt blankt papper och sedan lämna in det till antingen produktionsledaren, 

administratören eller den ansvarige för förslagsverksamheten.
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- Muntligen

Det finns inget som hindrar förslagsställaren från att muntligen diskutera och lämna in ett 

förslag till antingen produktionsledaren, administratören eller den ansvarige för Tarkett Plus

som registrerar förslaget.

Enligt produktionsledaren lämnas nästintill inga förslag in individuellt i hans arbetslag utan de 

allra flesta, om inte alla, lämnas in gruppvis. Han upplever även att inlämningsproceduren har 

blivit lättare, vilket han grundar både på attityden ute på produktionsgolvet och att antalet 

inlämnade förslag har ökat. Enligt Urpo Routtinen är det en övervägande del av förslagen för 

hela fabriken som lämnas in gruppvis.  

4.2.4.3 Volvo Articulated Haulers, Braås
Innan 1996 kunde de anställda bara lämna in enskilda förslag. Från 1997 och framåt fanns 

möjligheten till att lämna in förslag i grupp. Antalet inlämnade gruppförslag har sedan dess 

ökat kraftigt. 

Volvo i Braås bytte för ca tre år sedan sin inlämningsprocedur. Tidigare fanns det 

färdigtryckta blanketter som skickades in till den förslagsverksamhetsansvarige antingen via 

internpost eller genom ”direktleverans”, d.v.s. att förslagsnämnaren lämnade in förslaget 

personligen. För tre år sedan introducerades förslagsverksamheten via intranätet på Volvo. 

Med intranätets hjälp kan förslagsställaren skicka med bilagor, t.ex. ritningar om det behövs. 

Det är en liten svaghet, menar Matz Gustafsson, att de anställda inte kan se hur det går för 

förslaget när det väl är inlämnat. Det finns i och för sig tillgängligt i ett särskilt dataprogram, 

men det är det inte så många anställda som har tillgång till. Matz säger att nästan alla förslag, 

uppskattningsvis 98 %, idag kommer in via intranätet. Bruno Johansson säger att intranätet 

har underlättat väldigt mycket. Det är mycket enklare att lämna in förslag som det är nu 

jämfört med tidigare system. Han nämner även att de idag inte skulle kunna använda en 

förslagslåda som inlämningsprocedur då han tror att det skulle ske stölder ur denna. Tjuvarna 

skulle då kunna bryta upp lådan och ta förslagen och lämna in dem som sina egna.
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4.2.5 Ledningens engagemang
Denna dimension låter sig inte dokumenteras eller fastställas i regelverk lika lätt som de andra 

dimensionerna. Vi talar om saker som inte går att mäta eller följa upp lika lätt. Det som finns 

skrivet om ledningens engagemang i regelverken kommer att återges, detta kompletteras med 

de svar vi fått från anställda som tyder på ledningens grad av engagemang.

4.2.5.1 Kemira Kemi AB, Helsingborg
I Kemiras regelbok kan vi läsa att idékommitténs uppgifter är bland annat att: 

• Stimulera och organisera idéverksamheten inom Kemira Kemi AB så att den omfattas 

av alla anställda. 

• Stödja de lokala idégrupperna och idéboksansvariga. 

• Informera om idéverksamheten, genomföra kampanjer samt med statistik följa 

verksamhetens utveckling.

Dessutom ska idékommittén sträva efter att verka för hög effektivitet i förslagsbedömningen 

och behandla förslag snabbt och kvalificerat. 

Under intervjuerna framkom åsikter om att idéverksamheten inte fungerar. Den upplevs som 

byråkratisk och att allting görs enligt tradition. Dessutom är behandlingstiden för lång. Det 

verkar finnas ett större engagemang från företaget när det gäller förslag som har stor 

besparingspotential. De mindre förslagen får inte så stort fokus. Den typ av 

förslagsverksamhet, bortsett från kEmpower, som finns på Kemira bygger på riktlinjer från 

fackföreningarnas avtal i början av 1980-talet. Den upplevs som mer tvingande eftersom att 

det inte fanns lika stor möjlighet för det enskilda företaget att bestämma sitt eget regelverk 

som det gör idag. Den uppfattning vi fått genom intervjuerna är att förslagsverksamheten 

utformning är som något som facket tvingat dem till. En av intervjupersonerna drar en 

parallell till fotboll: ”Tvingar de mig att spela fotboll så spelar jag därefter.”

Enligt Plantmanagern Magnus Lannér är engagemanget högre för kEmpower än för den 

gamla förslagsverksamheten.  Detta tycker han är naturligt eftersom detta system är något 

som företaget själv kunnat utveckla utan fackföreningarnas vakande ögon på sig. Magnus 

påpekade även att kEmpower inte hade blivit så framgångsrikt om de inte hade haft så bra 

personal involverade i implementeringen. Ett bra exempel på engagerad personal är att två 
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skiftesarbetande processkötare gick ner till dagtid för att jobba heltid med kEmpower-

projektet.

I våra intervjuer nämns det att det är viktigt att ledarna är engagerade i arbetet med 

förbättringsarbete. En av de orsakerna till att arbetet med kEmpower blev så framgångsrikt på 

Ecoxfabriken var att Magnus Lannér var väldigt drivande med projektets genomförande. En 

annan anledning var konsultfirman McKinseys engagerade och pådrivande personal. En 

annan person som var en riktig eldsjäl när det gällde kEmpower var den förre Sitemanagern 

(platschefen) för Kemira i Helsingborg, Lennart Hagelqvist, som var den som startade 

kEmpower på Kemira. När kEmpower gick vidare till nästa fabrik hoppade McKinsey av och 

Kemira fick själva styra projektet. Vi har ett citat från Paul Lindh, processarbetare på Ecox 

och delaktig i arbetet med kEmpower, som framhäver hans åsikter om engagemanget för 

kEmpower: ”När McKinsey slutade gick projektet tillbaka till Kemiratempo.”

4.2.5.2 Tarkett Sverige AB, Hanaskog
I Tarketts gamla regelverk hade ledningen som uppgift att engagera och främja intresset för 

förbättringar. De skulle även stimulera till att de anställda skulle lämna in idéer och förslag 

som gagnade organisationen. 

För den nya förslagsverksamheten, Tarkett Plus, har ledningen ansvaret att ”leda, granska, 

utveckla, stimulera och överraska organisationen så att ett positivt idéklimat ska råda i alla 

delar av företagets verksamheter”. Tarketts förslagsverksamhetsledning har en önskan om att 

de anställda ska förändra sina attityder från att vara gnälliga och klaga på saker och ting till att 

vara konstruktiva och komma på förslag till att lösa problemen.

När vi frågar Urpo Routtinen, den ansvarige för förslagsverksamheten, säger han att 

engagemanget hos produktionsledarna är mindre bra. I det gamla systemet var 

produktionsledarna till viss del en bromskloss i förslagets förbättringsprocess. Tyvärr har 

situationen inte förändrats så mycket som de hade önskat med det nya systemet. Urpo anser 

att produktionsledarna fortfarande är en bromskloss.

Produktionsledaren Pierre Borgqvist säger att de har varit relativt dåliga på att behandla 

förslagen på rätt sätt. Detta beror enligt honom på bristande utbildning och information. Han 
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säger att han själv har fått leta upp den information som han har idag. Det råder alltså 

generellt sett en okunskap om det nya systemet. 

Vi har fått indikation av att vissa produktionsledare är oengagerade för de förslag som lämnas 

in. På vissa avdelningar finns det ej utredda förslag kvar på bruttolistan från augusti 2002. 

Dessutom är de slarviga på att anordna tavelmöten som enligt regelverket ska hållas varje 

vecka. Ett exempel var att alla tavelmöten var nedlagda under ett års tid på en av 

avdelningarna. Orsakerna till detta kan tillskrivas de problem som företaget haft med deras 

produktionsledare. Det har varit väldigt stor omsättning på arbetsledare vilket har gjort att de 

inte har lärt sig systemen fullt ut innan de har blivit ersatta. Detta har gjort att 

förslagsställarnas intresse för att lämna in förslag har minskat. 

Enligt Christer Carlsson, en utav maskinställarna, är det bättre att ge avslag än att låta 

förslaget vara obehandlat i flera år. ”Då får man ett besked och kan gå vidare.”

Vi har även frågat Niklas Ljungberg hur han upplever ledningens engagemang före och efter 

förändringen. Han anser att det nästan var bättre förr. De överordnade verkar inte vara så värst 

intresserade av förslagsverksamheten, de sporrar t.ex. inte sina medarbetare till att tänka 

kreativt. Detta tror han till viss del kan tillskrivas de problem som företaget har haft med sina 

arbetsledare. 

4.2.5.3 Volvo Articulated Haulers, Braås
Bruno Johansson menar att Volvo i princip alltid har haft en positiv inställning till 

förslagsverksamheten. Däremot har det funnits ett visst motstånd genom åren från äldre chefer 

som har sett förslagsverksamheten som ”något som katten släpat in”. Bruno tror att detta beror 

på den avtalsstyrda och strikta tillvaro som tidigare var förslagsverksamhetens vardag. Nyare 

chefer har en betydligt positivare inställning till förslagsverksamheten. 

Största motståndsgruppen har på senare år varit produktutvecklingsgruppen. Bruno menar att 

detta är förståeligt eftersom inkomna förslag om förbättringar ”tafsar på deras yrkesstolthet”. 

Jens Svensson menar att produktionsteknikerna som remisserna går ut till kan ha svårt att ta 

emot och behandla förslag eftersom det inkräktar på deras normala arbete.
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Bruno Johansson som jobbat inom Volvokoncernen sedan 1960 och som under många år varit 

involverad i förslagsverksamheten menar att ”Engagemang är A och O, finns det inte hos 

ledningen kan man lägga ner det”. Bruno tycker att det är ledningens engagemang som är den 

absolut viktigaste faktorn när det gäller att få igång en väl fungerande förslagsverksamhet. 

Därför kämpade han för att den förre VD:n, Sören Gyll, skulle sätta sin underskrift på hur 

viktig förslagsverksamheten var och efter mycket påtryckningar lyckades detta. Den 

nuvarande VD:n, Leif Johansson, har dock inte undertecknat något liknande dokument.

Remisspersonerna verkar se förslagsverksamheten som en belastning och därför tar 

utredningen av förslag lång tid. Bruno Johansson nämnde vid intervjun: ”Det är synd att 

cheferna inte förstår att det är tillåtet att visa sin uppskattning för att en anställd varit kreativ 

och berömma denne för detta.” Mellanchefernas engagemang ses som en kritisk faktor och

det är ledningens ansvar att utbilda och informera dem för att öka förslagsverksamhetens 

trovärdighet. Kommittén kan visa sitt ansvar med att agera stödjande både för 

remisspersonerna och för de förslagsställare som behöver hjälp med att få sin idé på pränt. 

Därmed visar de att de är engagerade för förslagsverksamheten.
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4.2.6 Motiv för utveckling av förslagsverksamheten

4.2.6.1 Kemira Kemi AB, Helsingborg
Anledningen till att kEmpower implementerades var att Sitemanagern Lennart Hagelqvist 

ville få igång förbättringsarbete och att det skulle gå fort. Han var en eldsjäl som hade en hög 

grad av commitment till denna typ av verksamhet. Motiven till att implementera kEmpower 

på Ecoxfabriken först var att det fanns en stor potential att tjäna pengar. Här fanns det stora 

variationer i processerna. 

Enligt Magnus Lannér måste målstyrning och idéverksamhet gå hand i hand. Ibland är det så 

att idéverksamheten lever sitt eget liv. När kEmpower introducerades fanns det fokus på tre 

delar som skulle underlätta överrensstämmelsen mellan målstyrning och idéverksamhet:

• Snabbare genomflöde

• Minskade kostnader

• Förbättrat underhåll

Ett motiv som numera finns för att utveckla förslagsverksamheten på Kemira är att det inte 

finns någon gemensam standard för hur idégrupperna ska agera i de olika fabrikerna. Det är 

olika bedömningar beroende på vilken idégrupp som bedömer förslaget vilket irriterar de 

anställda. Det är även så att behandlingstiderna är långa även när det gäller förslag som bara 

ger den lägsta belöningsnivån.

4.2.6.2 Tarkett Sverige AB, Hanaskog
Motiv till förändring av förslagsverksamheten på Tarkett, med införande av Tarkett Plus och 

ständiga förbättringar:

• Belöningen  

Det hade varit omfattande diskussioner om belöningssumman istället för kring själva 

förslagen och dess nytta.

• Behandlingstid 

Behandlingstiderna var för långa och remisspersonerna fick för mycket att göra. Dock kan 

man säga att behandlingstiden fortfarande är för lång. 
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4.2.6.3 Volvo Articulated Haulers, Braås
Bruno Johansson nämner en viktig förändring introducerades 1990. Förändringen innebar att 

det kom en målstyrning av förslagsverksamheten. Motivet var att underlätta för 

förslagsställarna så att de visste vilka förslag de skulle fokusera på. Detta introducerades för 

att organisationen ville ha en bättre fungerande förslagsverksamhet.

För tre år sedan förändrades inlämningsproceduren och motivet till detta var att förenkla 

inlämnandet av förslag för de anställda för att öka antalet inlämnade förslag. 

Bruno Johansson menar att de från kommitténs sida måste bli bättre på att ge svar till 

förslagsställarna, även om svaret är ett avslag. Det gäller att föra en dialog med 

förslagsställarna och motivet till det är att bibehålla trovärdigheten och förtroendet för 

förslagsverksamheten.
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5. Analys
I detta kapitel avser vi att analysera det material som vi samlat in både i teorin och i empirin. 

Vårt mål är att koppla samman tendenser som vi sett i empirin till den teori vi valt att studera.  

5.1 Bedömnings- och värderingsprocessen
Kemiras idéverksamhet decentraliserades år 1995 då elva lokala idégrupper bildades för att 

underlätta arbetet för den centrala kommittén. Enligt John Savageau (se kap 3.2.2) är systemet 

med en enda central kommitté flaskhalsen i bedömnings- och värderingsprocessen. Kemira 

följer därmed John Savageaus tips för en hållbar förslagsverksamhetsutveckling. Deras 

utveckling av idéverksamheten med idégrupper där förslagsinlämningen sker via inskrivande i 

idéböcker liknar den typ av bedömnings- och värderingsprocess som växte fram på Vattenfall. 

På Kemira sitter idékommittén fortfarande som spindeln i nätet och gör de större 

bedömningarna och löser konflikter angående ersättningen. När det gäller kEmpower ser 

bedömnings- och värderingsprocessen annorlunda ut där företaget har utvecklat en egen form 

av aktivitet för förbättringsarbete utan att behöva följa något strikt avtal. Bedömnings- och 

värderingsprocessen är kraftigt decentraliserad då beslut tas tillsammans med anställda på 

avdelningen. Efter att idéer genererats vid möten med de anställda sker prioriteringen av 

produktivitetsledarna som är internutbildade. Det är sedan upp till respektive driftsledare att 

ansvara för implementeringen tillsammans med sina anställda. På Ecoxfabriken kan hela 

avdelningen sägas vara involverad i bedömningen eftersom mycket diskussioner förs mellan 

de anställda.

I den förslagsverksamhet som tillämpades på Tarkett fram till årsskiftet 2000-2001 fanns det 

en central kommitté och ett antal lokala kommittéer. De lokala kommittéerna hade befogenhet 

att belöna upp till 1/25 basbelopp. Högre belöningar ansvarade den centrala kommittén för. 

Det var sekreteraren i den centrala kommittén som ansvarade för att protokollföra förslagen 

samt skriva svarsbrev till förslagsställarna. Därmed fanns fortfarande en utomorganisatorisk 

känsla eftersom den centrala kommittén inte hade släppt så mycket av sitt ansvarsområde till 

de lokala kommittéerna. Bedömnings- och värderingsprocessen hade decentraliserats men i 

jämförelse med Vattenfall var ansvaret för förslagsverksamheten mer centraliserat. 
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När det gäller det nya Tarkett Plus - systemet ser det dock helt annorlunda ut. 

Förslagsverksamheten har förts in i organisationen och gjorts till en ledningsfråga. 

Förslagsinlämnarens närmaste chef bedömer och värderar förslag som berättigar en belöning 

på upp till ca 1600 kr. Denna typ av befogenhet har många likheter med det 

direktbelöningssystem som Volvo introducerade i slutet av 1980-talet. Tarkett Plus -systemet 

för bedömning och värdering stämmer även bra överens med Geoffrey C. Lloyds (se kap 

3.2.2) åsikt om att förslagsverksamheten ska decentraliseras ner till lägsta chefsnivå. 

På tavelmötena har de anställda en möjlighet att diskutera både nyuppkomna och behandlade 

förslag med sin produktionsledare vilket kan ses som ett försök från företagets sida att 

involvera de anställda i bedömnings- och värderingsprocessen. För förslag som inbringar 

större belöningar sker diskussion mellan förslagsinlämnaren, berörd produktionsledare, 

dennes överordnade samt koordinatorn för Tarkett Plus om hur stor belöningen bör bli. Att 

förslagsinlämnaren eller de som huvudsakligen legat bakom ett gruppförslag får vara med och 

besluta om sin belöning bör ses som en utveckling på decentraliseringsförfarandet. Detta har 

vi inte hittat åsikter om i teorin, men vi ser fördelarna med att involvera alla, inte bara 

cheferna, i processen. Med detta förfarande tror Tarkett att implementeringen av förslagen 

skall bli lättare eftersom de redan är accepterade på golvet. Vi tror också att det är ett bra sätt

att vinna acceptans för förändringarna och underlätta implementeringen. 

I samtliga fall försöker Tarkett tolka Tarkett Plus - regelverket generöst gentemot 

förslagsställaren eller gruppen då de tror att detta ger kortare behandlingstider. Detta stämmer 

bra överens med de rekommendationer som Ekvall (se kap 3.2.2) ger angående rättvisa och 

behandlingstider. Han ifrågasätter millimeter rättvisa då han anser att det leder till alltför 

långa behandlingstider.

På Volvo i Braås har utvecklingen av bedömnings- och värderingsprocessen sett lite 

annorlunda ut jämfört med de andra företagen. Volvo gick från att ha haft en centraliserad 

process vid slutet av 1980-talet till en väldigt decentraliserad process med lokala kommittéer 

på nästan alla olika företagsavdelningar under början av 1990-talet. Några år senare gick de 

tillbaka till en centraliserad bedömnings- och värderingsprocess igen med endast en central 

och en lokal kommitté, för att flera lokala kommittéer inte fungerade. Den centrala kommittén

delegerade ut rätt mycket ansvar till den lokala kommittén. Detta förfarande som de flesta 



__________________________________Kapitel 5__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

69

författare rekommenderar fungerade alltså inte på Volvo. Varför det inte fungerade är svårt att 

svara på, men vi tror att det hade varit möjligt att få de lokala kommittéerna att fungera 

genom stimulering istället för att ta bort dem.

Det som är speciellt med Volvo i Braås är att den centrala kommittén ansvar för vissa typer av 

förslag såsom konstruktions- och personalfrågor. Den lokala kommittén har ansvaret över 

förslag rörande miljö, förenklat arbetssätt och kvalitet. Tankesättet med att centralisera 

bedömnings- och värderingsprocessen stämmer till viss del överens med det som Robert F. 

Bell (se kap 3.2.2) förespråkar. Han hävdar dock att den centrala kommittén ska representera 

företagets olika delar och att alla beslut ska tas i denna kommitté.  
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5.2 Belöningen
Den modell som Kemira använder för att belöna förslag som går att vinstberäknas har två 

reduktionsfaktorer. De tar upp till vilken grad förslaget anses ligga inom förslagsställarens 

ordinarie arbetsuppgifter samt hur mycket förslaget måste modifieras för att ett genomförande 

ska vara möjligt. Dessa två reduceringsfaktorer finns med i den modell som Ekvall (se kap 

3.2.3) föreslår för vinstberäkning. Den enda skillnaden är att Kemira använt sig av egna namn 

på reduceringsfaktorerna som i praktiken innebär samma sak som Ekvalls rekommendationer. 

Ekvall förespråkar även att förslagets belöning bör reduceras med tanke på den praktiska 

nyttan och förslagets nyhetsvärde vilket inte Kemira använder sig av.

Kemira har även ett poängsystem för förslag som inte kan vinstberäknas. Ekvall nämner 

också att för förslag som inte kan vinstberäknas bör någon typ av poängskala tillämpas. 

För kEmpower-projektet finns en maxbelöning på 10 000 kr. Skillnaden är att här tillämpas 

gruppbelöning. Alla anställda som varit involverade och genererat idéer under projektet 

kommer få samma belöningssumma. De anställda belönas när en viss andel av de prioriterade 

förslagen är genomförda. Denna nya form av förslagsverksamhet skiljer sig därmed från den 

gamla typen med mer individuell belöning som idéverksamheten står för. Detta stämmer bra 

överens med Andrew Woods (se kap 3.2.3) tankar kring belöningar, att stora belöningar till 

enskilda anställda inte är bra och att gruppbelöningar bör främjas. kEmpower-projektet 

kommer enligt plant managern för Ecoxfabriken att ge i genomsnitt minst lika mycket pengar 

till de anställda som idéverksamheten. Dock är det så att möjligheten till att tjäna mycket 

pengar på förslag under projekttiden försvinner eftersom maxgränsen är 10 000 kr. 

Problematiken är uppenbar: Vissa anställda hävdar att kEmpower snuvar dem på belöningar 

och företaget anser sig betala ut mer pengar än vad idéverksamheten gör. Den centrala frågan 

här är om de förslag som kEmpower genererar skulle kunna komma till stånd via den 

ordinarie idéverksamheten. Om så är fallet kan kEmpower uppfattas som ett sätt att snuva de 

anställda på stora belöningar. Att kEmpower genererade betydligt fler potentiellt 

genomförbara förslag under en begränsad tid än vad idéverksamheten gjorde på flera år på 

Ecoxfabriken tyder på att alla förslag troligtvis inte skulle komma till stånd utan kEmpower.  

Att stänga ned den ordinarie idéverksamheten under kEmpower-projektets gång hade 

förmodligen inte varit möjligt under den tid då förslagsverksamheten var styrd via fackliga 
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avtal. Vi tror att flera år av frihet har gynnat företagsinterna anpassningar av 

förslagsverksamhet.

Tarkett hade innan Tarkett Plus införandet en modell för vinstberäkning samt ett poängsystem 

för förslag där vinsten inte kunde räknas ut. Den vinstberäkning som gjordes tog hänsyn till 

tre reduceringsfaktorer. Det var hur stor del arbetet låg inom förslagsställarens ordinarie 

arbetsuppgifter samt hur stor insats som förslagsställaren lagt ned på förslaget. Dessutom hade 

de, till skillnad från Kemira, även med grad av nyhetsvärde i beräkningen vilket gör att denna 

modell liknar Ekvalls rekommendationer mer än Kemiras modell gör.  

Efter införandet av Tarkett Plus slopades vinstberäkningsmodellen. Alla förslag, oavsett om de 

gick att vinstberäkna eller inte, skulle bedömas utifrån en belöningsmatris. Det finns 

fortfarande en möjlighet att få en individuell belöning för ett förslag men sedan Tarkett Plus

infördes har det varit övervägande gruppförslag som kommit in. Belöningarna hämtas oftast 

inte ut i pengar heller utan den grupp som kommit med förslaget kvitterar ut belöningen i 

form av en upplevelse istället. Gruppbelöningar är något som uppmuntras av företaget. Detta 

stämmer överens med forskaren Andrew Wood som hävdar att gruppbelöningar är bra för att 

det motverkar avundsjukan. Att ta ut belöningen som en upplevelse för gruppen har vi inte 

sett några exempel på i teorin, men vi ser det som en förlängning av att belöna i grupp. En del 

personer som tidigare varit aktiva och tjänat mycket pengar med det gamla systemet är inte 

lika aktiva idag. Vi tror att detta beror på de minskade belöningarna. Totalt sett har det 

kommit in något fler förslag med det nya systemet jämfört med det gamla men andelen små 

förslag har ökat. De riktigt stor förslagen har försvunnit och de förslag som kommer in 

handlar till stor del om att underlätta arbetssituationen. Vi tolkar detta som att de anställda 

prioriterar sin närmaste miljö när belöningarna sjunker och implementeringen underlättas. Att 

belöningen inte har så stor betydelse för förslagsfrekvensen stöds av Geoffrey C. Lloyd (se 

kap.3.2.3).  

Lika många poäng som förslagsställarna får för ett förslag läggs även i en lotteripott där 

förslagsställarna har möjlighet att vinna lite dyrare upplevelser, t.ex. i form av en resa till en 

mässa i Europa. De som under året har samlat på sig tio poäng är kvalificerade för att vara 

med i utlottningen. Denna form av lotteri har Ekvall skarpt kritiserat eftersom han anser att 

det skapar mer avundsjuka än motivation. Detta stärks av Niklas Ljungberg på Tarkett som 
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säger: ”Jag tycker inte att tur och förslagsverksamhet går hand i hand.” De förslagsställare 

som under ett år har tjänat 10 poäng eller mer får dessutom delta på en julmiddag som hålls 

för alla som nått det målet. Detta stämmer bra överens med Robert F. Bells (se kap 3.2.3) 

rekommendation att ha en årlig belöningsceremoni. Dock anser han att alla förslagsställare 

skall få vara med och så är det ju inte i detta fall. Tidigare hade Tarkett ett julbord där alla 

förslagsställare, oavsett hur mycket poäng de uppnått, fick var med. Detta evenemang kostade 

för mycket pengar ansåg ledningen. På just denna punkt har Tarketts belöningssystem 

utvecklats tvärt emot Bells rekommendationer. Att få vara med på julbordet kan dock sägas 

vara en morot för att lämna in förslag. Att ha en gräns för vilka som får vara med på julbordet 

kan leda till fler förslag. De som kvalificerat sig för julbordet får även en present i form av en 

tennbägare. Tennbägaren skulle kunna vara den symboliska present som Bell diskuterar, dock 

utgår den inte bara till förstagångsförslagsställare som han förespråkar.

Ett alternativt sätt att belöna på, som kan vara värt att diskutera, har vi sett på både på Tarkett 

och på Volvo. Det finns anställda på dessa företag som lämnat in många förslag på tekniska 

förbättringar som senare blivit befordrade till produktionstekniker. Kanske har det varit just 

dessa personers aktivitet i förslagsverksamheten som lett till att företaget fått upp ögonen för 

deras kompetens. Även om det inte går att säga om så är fallet kan vi nog sluta oss till att detta 

skulle kunna vara ett sätt att belöna inom förslagsverksamheten. Om anställda har en 

möjlighet att avancera genom att komma med många bra förslag kanske det skulle leda till 

fler inlämnade förslag. Denna typ av avancemang/belöning diskuteras inte i den teorin vi 

använder oss av, kanske för att kopplingen avancemang som en belöning inte är helt solklar. 

Troligtvis finns det många fler sätt att uppmärksamma kompetens inom organisationen än via 

förslagsverksamheten.

På Volvo i Braås finns det en kalkylmodell för vinstberäkningsbara förslag. I denna modell 

delar företaget och förslagsställaren lika på den vinstbesparing som kalkylerats. Sedan 1998 

kan denna del av vinsten även reduceras med fem faktorer i åtanke. Faktorerna ska ta hänsyn 

till om uppdraget ingick i arbetsuppgiften, om det kan anses som en prestation utöver 

förväntan, om denne själv kunde besluta om genomförande, om förslagsställaren hade 

kännedom om underlaget till förbättringen samt om företaget hade genomfört förändringen 

inom ett år från förslagets inlämnande. Den praktiska nyttan samt nyhetsvärdet som Ekvall 

nämner kan till viss del sägas ingå i de två sista faktorerna. Om förslagsställaren hade hög 
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kännedom om underlaget om förbättringen kan man anta att nyhetsvärdet inte var speciellt 

högt. Arbetsinsats och svårighetsgrad kan liknas vid de två första faktorerna av Volvos 

värderingsfaktorer. Det finns dock en faktor som Ekvall inte har tagit upp och det är till vilken 

grad förslagsställaren själv kunde besluta om genomförandet. Den förändring som ligger till 

grund för behovet av en sådan faktor är att man från och med 1998 låter alla anställda, även 

de i styrande ställning, ha möjlighet att lämna in förslag.

Volvo har även haft ett bonussystem för dem som varit extra kreativa med att lämna in 

förslag. I mitten på 1990-talet var detta system alldeles för generöst vilket innebar att en 

person som lämnat in ett antal förslag, oavsett hur mycket förslagen var värda, kunde få en 

bonus på flera tusen kronor. Numera krävs det fler betydelsefulla förslag för att få en bonus. 

Dessutom är det så att fler förslag lämnas in i grupp vilket innebär att det är fler som ska vara 

med och dela på en eventuell bonus. Genom våra intervjuer har vi fått uppfattningen att 

gruppförslag är vanligt numera eftersom det är viktigare att förhindra eventuella konflikter 

mellan de anställda än att någon har möjlighet till en stor belöning. Gruppbelöningar är något 

som även rekommenderas av Andrew Wood (se kap 3.2.3).

Volvo hade fram till sommaren 2002 en typ av bonussystem som innebar att varje inlämnat 

förslag belönades med en trisslott. Detta är något som funnits på Kemira under hela den 

tidsperiod vi studerar. Trisslotter delas bara ut till idéer som kommer in via den ordinarie 

idéverksamheten. Detta är något som Ekvall inte gillar eftersom trisslotten inte tar hänsyn till 

förslagets innehåll. Att alla förslag ses som lika mycket värda gör att chansen att vinna mer 

beror på tur än på att man lämnat in ett bra förslag.
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5.3 Inlämningsprocedur
På Kemira har blanketterna bytts ut mot idéböcker och i Tarketts fall mot bruttolistor. Detta 

tolkar vi som ett första steg mot att utveckla inlämningsproceduren och göra den mer 

interaktiv. Förslagsställaren kan själv uppdatera sig med vad som hänt hans förslag då allt 

som händer med förslaget visas i boken eller på listan. 

Vi har även sett en trend mot att överföra inlämningsproceduren på elektroniska kanaler. Det 

tolkar vi som det andra steget i utvecklingen av inlämningsförfarandet. Tarkett har öppnat 

dörrarna till elektroniska kanaler genom att det finns möjlighet att maila in förslag till de 

ansvariga. På Kemira har de ett interaktivt system för behandling av kEmpowers förslag som 

företaget vill införa även på den ordinarie idéverksamheten. På Volvo i Braås används sedan 

tre år tillbaka företagets intranät för att lämna in förslag. Övergången från papper till 

elektroniska kanaler stämmer bra överens med vad James F. Fairbank, Andrew Wood och 

Andrew E. Marx rekommenderar (se kap 3.2.4). Dessutom hävdar Ekvall (se kap 3.2.4) i sin 

studie att det vore bra om förslag skulle kunna få inlämnas via e-mail. Vi har dock inte kunnat 

hitta något som tyder på att den ena inlämningsformen skulle vara bättre än den andra. Detta 

stödjer vad Ekvall kom fram till i sin studie, nämligen att inlämningsformen inte har någon 

större betydelse för förslagsverksamhetens prestationer. Så länge man undviker alltför 

omständliga formulär och alltför byråkratiserat inlämningsförfarande kommer 

inlämningsproceduren förmodligen inte påverka hur framgångsrik en förslagsverksamhet är. 

Däremot är det viktigt att påpeka att en typ av inlämningsprocedur kanske inte passar alla 

människor. Därför bör det finnas en möjlighet att lämna in förslag på flera olika sätt vilket 

även Ekvall förespråkar. På denna punkt är Tarkett väldigt duktiga eftersom ett förslag kan 

lämnas på fem olika sätt och både skriftligt och muntligt. På Kemira skrivs alla idéer in i 

idéböckerna. På Volvo i Braås lämnas uppskattningsvis 98 % av alla förslag in via intranätet, 

resten av förslagen lämnas in på en blankett. Att lämna in förslag via intranätet borde passa de 

personer som inte gillar att deras förslag ligger ute för allmänt beskådande. Volvo i Braås 

delar inte Bell och Martins tankar med att ha förslagslådor då de tror att det skulle kunna leda 

till stölder av förslag. På Tarkett är det dock så att alla förslag skrivs in på bruttolistan så att 

alla kan se förslaget men där är de flesta förslagen inlämnade i grupp vilket frambringar en 

viss typ av anonymitet för den enskilda. 
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5.4 Ledningens engagemang
På Kemira har kEmpower lyckats mycket bättre än den ordinarie förslagsverksamheten i form 

av antalet implementerade förslag. kEmpower är, som vi nämnt tidigare, ett projekt som löper 

under en begränsad tid på en avdelning och kan kanske på grund av sin kortvarighet ge mer 

entusiasm från ledningen. Anledningen till att kEmpower överhuvudtaget blev av var en 

mycket engagerad Sitemanager som drev igenom projektet. När kEmpower genomfördes på 

Ekoxfabriken var dessutom konsultfirman Mckinsey med i processen. Ecox plantmanager var 

också väldigt engagerad i projektet. Att ha en projektledare som brinner för projektets idé var 

enligt Ekvall (se kap 3.2.5) viktigt för framgången på en region inom Vattenfallskoncernen. 

På denna region hade de även en engagerad och drivande regionchef och detta kan jämföras 

med sitemanagerns engagemang på Kemira för kEmpower. Konsultfirmans engagemang var 

det heller inget tvivel om bland våra intervjupersoner. Alla var överens om att de drev på 

mycket starkt under hela processen. När kEmpower gick vidare till en ny avdelning så var 

konsultfirmans arbete färdigt och Kemira tog över ansvaret. kEmpower genererar fortfarande, 

utan McKinseys hjälp fler förslag än den ordinarie idéverksamheten. 

Två skiftesarbetande processkötare gick ner till dagtidsarbete och arbetade med kEmpower på 

heltid. Visserligen var detta kollektivanställda, men i egenskap av heltidsarbetande med 

kEmpower får man nog anse att de blev en del av ledningen. Vi har intervjuat en av dessa 

processkötare och hans engagemang är inte att ta fel på. Kanske är det förankringen bland de 

kollektivanställda som har gjort kEmpower så framgångsrikt. Enligt Rapp o Eklunds (se kap 

3.2.5) undersökning lyckades en kollektivanställd att återigen driva igång 

förslagsverksamheten på Cloetta till nivåer som den tidigare eldsjälen inte lyckades med i 

avseende på antal inlämnade förslag. Detta kan tolkas som att ett engagemang som kommer 

från de anställda själva kan vara väldigt effektivt. Det är viktigt att påpeka att i samma veva 

som den anställda byter anställning till att bli ansvarig för projektet blir han/hon en del av den 

ledning som bör vara engagerad för uppgiften.

Att kEmpower får så stort fokus från företagets sida innebär inte att engagemang saknas helt 

inom den ordinarie idéverksamheten. Det finns anställda som arbetar med att driva 

idéverksamheten framåt. Men om vi skall göra en jämförelse mellan den gamla 

idéverksamheten och det nyare kEmpower, så tolkar vi det som att ledningens engagemang är 

mycket högre för kEmpower. Att idéverksamheten inte är lika framgångsrik tolkar vi som att 
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ledningen inte ser sin möjlighet att påverka idéverksamheten som de vill. Däremot så verkar 

det finnas väldigt mycket engagemang för förslagsverksamheten inom facket. Kanske kan 

starten av kEmpower vara en direkt effekt av att de inte kunnat påverka den ordinarie 

idéverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Kanske var kEmpower vad företaget behövde 

för att få igång ett engagemang även för förslagsverksamhet och ständiga förbättringar på 

ledningsnivå.

Att ledningens engagemang är viktigt för hur bra en förslagsverksamhet fungerar ser vi 

ytterligare tecken på hos Tarkett. Där har de ändrat i princip allt inom de tre övriga 

dimensionerna utan att nå några avsevärda skillnader i antalet inlämnade förslag. Hur 

förändringen inom ledningens engagemang ser ut är inte helt lätt att fastställa. Men många vi 

talat med antyder att produktionsledarna som skall vara närmast förslagsställaren, göra 

bedömningar och hålla i tavelmötena inte är vidare engagerade för uppgiften. Detta tolkar vi 

som ett tydligt tecken på att det inte hjälper att förändra organisationen bakom 

förslagsverksamheten från en dåligt motiverad instans till en annan. Om förändringar sker bör 

man förvissa sig om att engagemang finns hos dem som ingår i organisationen, framförallt de 

som hierarkiskt ligger närmast förslagsställarna. Dock berörs även alla andra nivåer i 

hierarkin. 

En förklaring till varför produktionsledarna inte är så engagerade för uppgiften kan ligga i att 

Tarkett har haft bekymmer med hög omsättning bland dem. Om många relativt nya 

produktionsledare försöker sätta sig in i sitt nya arbete samtidigt är det kanske inte så konstigt 

att förslagsverksamheten bli lågprioriterad. Vi anser dock att det är viktigt att ledningen 

förmedlar hur viktig förslagsverksamheten är så fort den nya produktionsledaren är varm i 

kläderna på sin nya post. En alternativ förklaring till varför produktionsledarna har så lågt 

engagemang beror deras kunskap om det nya systemet är klart begränsat. Den 

produktionsledare vi intervjuade sa att han själv fick söka upp information om Tarkett Plus. Det

verkar inte som om engagemanget för Tarkett Plus är speciellt högt på ledningsnivå eftersom 

det allmänt råder en okunskap om hur systemet ska fungera. Enligt Robert F. Bell (se kap 

3.2.5) måste engagemanget komma uppifrån i företagshierarkin. Detta verkar till viss del 

saknas i dagsläget och det tolkar vi som att en intern utbildning av produktionsledarna skulle 

ha potential att öka engagemanget bland dem och även öka förslagsfrekvenserna. Detta 



__________________________________Kapitel 5__________________________________

Kandidatuppsats, Logistik
Vt 2005

77

överensstämmer med John Savageau (se kap 3.2.5) och som betonar vikten av att 

förslagsinsamlaren skall leda och inspirera sina förslagsställare. 

På Volvo i Braås har vi sett en tendens mot att engagemanget för förslagsverksamheten skiljer 

sig beroende på chefernas ålder. De äldre cheferna som varit med under den tidigare 

avtalsstyrda förslagsverksamheten ser det fortfarande till stor del som något som katten släpat 

in. Nyare chefer har däremot en betydligt positivare inställning till förslagsverksamheten. 

Dessutom verkar det finnas ett motstånd från remisspersoner såsom produktutvecklare och 

produktionsteknikers gentemot förslagsverksamheten. Detta kan bero på att de upplever 

förslagsverksamheten som ett hot mot deras ordinarie yrkesroll. Högre upp i ledningshierarkin 

verkar det trots allt finnas ett visst engagemang för förslagsverksamheten. Volvokoncernens 

tidigare VD undertecknade ett dokument för att visa sitt engagemang för 

förslagsverksamheten. Detta skedde efter vissa påtryckningar från den centrala kommitténs 

ordförande på Volvo i Braås vilket vi tolkar som att engagemanget troligtvis inte var så högt. 

Något sådant dokument har inte undertecknats av den nuvarande VD:n. På Vattenfall visade 

generaldirektören sitt engagemang genom att självmant skriva ett personligt brev till de 

nydelegerade idéboksansvariga för att visa att detta var något som var betydelsefullt för 

organisationen. Riktigt samma entusiasm från ledningstoppen verkar inte finnas på Volvo. 

Vid intervjun med den centrala kommitténs ordförande på Volvo i Braås framkom att den 

absolut viktigaste faktorn för att få igång en väl fungerande förslagsverksamhet är att 

ledningen är engagerad. Detta stöds av Andrew E. Marx (se kap 3.2.5) som anser att 

ledningen behöver vara engagerad, annars finns det ingen anledning för de anställda att vara 

det. En sak som tyder på ett stort engagemang för förslagsverksamheten är att efter den nya 

ordföranden i den lokala kommittén tillträdde på sin post så minskade antalet gamla förslag 

under behandling avsevärt. Han var fast besluten att rensa upp så att de genomsnittliga 

behandlingstiderna sjönk. Det lyckades han med väldigt bra. Detta tyder på att han brann för 

uppgiften.

På två av företagen har man någon form av återkommande belöningsceremoni. I Tarketts fall 

rör det sig om en julmiddag och i Volvos fall om en festmåltid. På dessa festligheter 

medverkar cheferna och delar ut olika priser. Detta stämmer bra in på Robert F. Bells (se kap 

3.2.5) rekommendationer om att ledningen bör anordna festligheter en gång om året och själv 

medverka för att visa sitt engagemang.  
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5.5 Motiv för utveckling av förslagsverksamheten
På Kemira fanns det flera motiv till att kEmpower-projektet skulle implementeras. Det 

berodde på att sitemanagern ville få igång ett förbättringsarbete och att det skulle gå fort. 

Detta kan tolkas som om han inte var nöjd med de förbättringsförslag som inbringades via 

idéverksamheten. John Savageau (se kap 3.2.6) diskuterar att motiv till att förändra sin 

förslagsverksamhet beror på sprickor i det gamla systemet. Ett annat motiv som framkommit 

till varför kEmpower skulle implementeras på Ecoxfabriken var att här fanns en stor 

förbättringspotential eftersom variationerna i processerna var stora. Denna attityd kan anses 

vara mer framåtsträvande eftersom de inte ändrade något bara för att det gamla inte fungerade 

utan med anledning av att det fanns en stor besparingspotential. Ett ytterligare motiv till att 

införa kEmpower var att företagets målstyrning och förslagsverksamhet skulle stämma bättre 

överens. Här handlar det om att företaget ska fokusera förbättringsarbetet på vissa kritiska 

faktorer så att de anställda ska kunna tillföra idéer som stämmer väl överens med företagets 

mål, vision och affärsidé. Detta kan kopplas till John Savageau som hävdar att 

förslagsverksamheten bör styras mot de övergripande mål som företaget har.

På Tarkett stämmer motiven för att utveckla förslagsverksamheten bättre överens med det 

som Ekvall (se kap 3.2.6) kom fram till. Behandlingstiden var ett viktigt motiv för att 

implementera det nya Tarkett Plus - systemet precis som det var för Vattenfall och Volvo i 

Ekvalls studie. Det som skiljer sig är Tarketts belöningsmotiv, att det hade varit för mycket 

diskussion om belöningen istället för om förslagets egentliga värde för verksamheten. Att 

förändringen av Tarketts förslagsverksamhet kom senare än den som Ekvall beskriver kan 

vara en anledning till att Tarkett hade belöningen som ett motiv för att utveckla sin 

förslagsverksamhet. Hur företag skulle belöna var tidigare fastställt i avtal och vi ser att både 

Volvo och Kemira till stor del har fortsatt att använda ungefär samma beräkningsmodell som 

tidigare rekommenderades. Att Tarkett tyckte att det var för mycket snack om 

belöningssumman istället för förslagets värde kan tillslut ha lett till att de tröttnade och 

därmed vågade förändra belöningssystemet. Ekvall menar att företag har varit rädda för att 

sänka belöningarna med rädsla för att antalet förslag ska minska. Att höja belöningar för att 

hålla förslagsfrekvensen uppe leder företag in i en ond spiral. Tillslut kan det vara svårt att ta 

sig ur detta och då kommer företaget till en punkt där de måste förändra belöningssystemet. 

Detta kan ha varit det som Tarkett upplevde. När de väl bestämt sig för att förändra 

belöningssystemet gjorde de det radikalt i förhoppning om att det på lång sikt inte skulle 
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påverka förslagsfrekvensen negativt. Förslagsfrekvensen verkar inte ha förändrats så speciellt 

mycket men det kan vara så att förslag med stor besparingspotential inte längre kommer fram 

i lika stor utsträckning. 

Inom Volvokoncernen har de sedan 1990 försökt få förslagsverksamheten att stämma överens 

med de övergripande mål som koncernen har. Detta har senare intensifierats till att 

anläggningarna inom gruppen Volvo Construction Equipment träffas för att kalibrera sin 

förslagsverksamhet. Motivet till att koppla samman förslagsverksamhet och målstyrning har 

varit att underlätta för förslagsställarna att komma på idéer som företaget fokuserar på och 

därmed värderar högt. Denna typ av målstyrning har vi funnit även inom kEmpower-projektet 

på Kemira. Detta kan jämföras med John Savageaus resonemang om att förslagsställarna 

måste veta hur de på bästa sätt kan hjälpa företaget att bli bättre genom sina idéer. Att Ekvall i 

sina fallstudier inte nämner detta skulle kunna vara ett tecken på att detta är något som blivit 

mer betydelsefullt under den tidsperiod som vi studerar. Att förslagsverksamhet och 

målstyrning ska gå hand i hand kan ses som en utveckling av Ekvalls önskan om att föra in 

förslagsverksamheten i organisationen. Därmed blir det svårare för förslagsverksamheten att 

leva sitt eget liv vid sidan av organisationen. Möjligen är det konkurrenssituationen och 

fokuseringen på kärnverksamhet inom företagsvärlden som tvingat fram detta. 

Ytterligare ett motiv till att utveckla förslagsverksamheten kom upp i samband med 

införandet av förslagsinlämning via intranätet. Det grundade sig i att förenkla inlämnandet av 

förslag vilket gjordes med anledning av att försöka öka förslagsfrekvensen. De motiv som 

framkommer här har inte med behandlingstid att göra även om vi fått en bekräftelse att den 

genomsnittliga behandlingstiden reducerats från drygt 200 dagar till ungefär 120 på Volvo. 

Denna förändring är något som förslagskommittéerna själva tagit tag i. Det var inte någon 

egentlig förändring av förslagsverksamhetens regelverk utan endast ett ökat engagemang från 

dem som jobbade med det. 

Men den troligtvis viktigaste anledningen till att företag utvecklar sin förslagsverksamhet 

måste nog vara det som vi diskuterade i vår inledning, nämligen att man kan. I Sverige har 

förslagsverksamheten tidigare reglerats genom avtal, varför lokala avvikelser har varit svåra 

att få igenom. Det har inte funnits möjligheter att anpassa verksamheten efter lokala 

förutsättningar. De nya kollektiva avtalen för förslagsverksamheten är av mer vägledande 
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karaktär och betonar det lokala förhandlingsutrymmet. Detta tillsammans med de förändringar 

vi sett tolkar vi som att företagen har sett en chans att utnyttja de lite friare spelrum de fått för 

att anpassa förslagsverksamheten till lokala förutsättningar. I vår undersökning har vi sett att 

attityderna till fackets styrning av förslagsverksamheten kanske har gjort att företagets 

engagemang för det varit sparsamt. Företagen vill utveckla ett eget system utanför det 

byråkratiska som företagsnämndsavtalet förespråkade. 
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6. Slutsatser

6.1 Resultat
De resultat som redovisas nedan syftar främst till att beskriva de tendenser vi sett som kan ses 

som en utveckling från Ekvalls studie. Detta görs för att lyfta fram vad vår studie har bidragit 

med. Under de senaste tio åren har vi sett följande utveckling av förslagsverksamheten:

Bedömnings- och värderingsprocessen

• Vi har i vår studie sett en trend mot att tillverkande industriföretag decentraliserar sin 

bedömnings- och värderingsprocess. Besluten sker allt närmare förslagsställaren rent 

organisatoriskt eftersom även de anställda involveras i processen. 

• Företagen har till stor del plockat in verksamheten från att vara en utomorganisatorisk 

verksamhet till att vara en del av de ordinarie kommunikationskanalerna.

Belöningen

• I vår studie har vi sett en trend mot minskade belöningar. 

• Det är också en klar tendens att samtliga företag främjar belöning av grupper i stället 

för belöning av individer. Detta utvecklar förslagsverksamheten från en individuell 

tävlan mellan de anställda till en lagsport, som uppmuntrar allas delaktighet. 

Inlämningsproceduren

• Företagen försöker avbyråkratisera inlämningsproceduren på olika sätt. Detta görs genom 

att ta bort knepiga formulär eller godkänna flera olika inlämningsförfaranden. Vi har sett 

att arbetet med att avbyråkratisera inlämningsproceduren har gått ett steg längre genom att 

tillåta muntliga framställningar av förslag.

• Företagen vill göra inlämningsproceduren mer interaktiv. Förslagen ska finnas tillgängliga 

för alla anställda efter inlämnandet. 

• Vi har också sett en tendens mot att använda elektroniska kanaler. 
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Ledningens engagemang

• Vi har sett att ledningens engagemang för förslagsverksamheten har ökat i företagen. 

Detta kan förklaras med att möjligheten för företagen att själv påverka verksamheten 

har påverkat engagemanget, men det finns inga entydiga bevis.

Motiv till utveckling av förslagsverksamhet

• De argument som företagen använder för att utveckla förslagsverksamheten är till stor 

del vad som är fel i den gamla förslagsverksamheten. T.ex. för hög belöning, för stor 

avundsjuka mellan de anställda, för lång behandlingstid eller för komplicerad 

inlämningsprocedur.

• Det har funnits en strävan efter att få förslagsverksamheten att överensstämma med 

företagens övergripande målsättningar.  

• Ett vanligt motiv är behovet av snabba förbättringar. 

• Det överhängande motivet till att utveckla förslagsverksamheten har varit möjligheten 

att utveckla företagsinterna förslagsverksamhetslösningar efter liberaliseringen av 

kollektivavtalen. 

6.2 Användbarhet
Vi anser inte att de resultat vi kommit fram till är generaliserbara på andra tillverkande 

företag. Vi har inte heller haft det som ambition. Vår ambition har hela tiden varit att 

exemplifiera och att försöka att förstå och förklara. Detta utesluter dock inte att det finns 

användbarhet i materialet. De företag som upplever några av de problem som ligger bakom 

förändringarna i våra fallföretag kan hjälpas i sina beslutsprocesser genom att studera hur 

andra företag valt att göra. Detta kan de göra dels genom att läsa vår uppsats, dels genom att 

besöka andra företag och göra benchmarking. Det är främst som ett underlag för utveckling av 

förslagsverksamhet inom andra företag vi ser en användbarhet.

6.3 Egna reflektioner
När vi startade detta uppsatsarbete insåg vi inte hur viktigt en snabb och effektiv bedömnings 

och värderingsprocess är för en fungerande förslagsverksamhet. Då behandlingstiden verkar 

vara viktig för hur många förslag som lämnas in är det viktigt att processen fungerar bra för 

att suga upp alla förbättringsförslag som finns bland de anställda.
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När vi startade detta uppsatsarbete trodde vi att högre belöningar ger fler förslag och vice 

versa. Under undersökningen gång har vi sett att såna kopplingar inte går att göra. Det verkar 

inte vara belöningens storlek som är viktigt för förslagsfrekvensen utan snarare hur snabbt 

man kan ge belöningen. Ju snabbare behandlingen sker desto fler förslag verkar företagen få.

När vi startade detta uppsatsarbete trodde vi att förslagsverksamhet var det samma som 

förslagslåda. Vi har dock sett att förslagslåda, i samtliga av de undersökta företagen har dessa 

varit borttagna sedan länge. 

När vi startade uppsatsarbetet var vi övertygade om att ledningens engagemang var viktigt för 

att förslagsverksamheten. Det som förvånade oss var hur många svar vi fick in och hur 

mycket intervjupersonerna fokuserade på just denna dimension.  Dock verkar det vara en lång 

väg från ord till handling. Trots att ledningen till stor del känner till problemet så har vi fått 

indikationer från de anställda på att det inte har hjälpt.

Anledningarna till att företag utvecklar sina förslagsverksamheter fokuserar till stor del på vad 

som är dåligt i den befintliga verksamheten. Förhoppningsvis kan man genom aktivt arbete 

med verksamheten utveckla den så långt att man kan sluta fokusera på vad som är dåligt och 

börja fokusera på vad som kan bli bättre.

6.4 Kritik till eget arbete
Om bandspelare hade använts vid intervjutillfällen hade vi kanske sluppit att samla in 

kompletterande uppgifter. 

Uppsatsen har utelämnat de ekonomiska resultaten av förslagsverksamheten och tittat mer på 

förslagsfrekvenser. Är det verkligen så att fler inlämnade förslag innebär bättre 

förslagsverksamhet?

Till stor del saknas kvantitativa siffror för att exemplifiera och sätta värden på 

förslagsverksamheten. Kanske hade uppsatsen varit mer lättläst om kvantitativa jämförelser 

mellan företagen gjorts.
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Företagen har inte fått jämt fördelat fokus. Detta beror till stor del på att Volvo som var vårt 

sista företag inte kunde ta emot oss förrän två veckor innan inlämning. Av praktiska skäl var 

vi tvungna att ge dem lite mindre fokus i uppsatsen. Kanske hade en rättvisare bild visats om 

alla företag hade burit samma del av helheten.

Jämförelser mellan våra fallföretag saknas till stor del. Detta beror på att vi har gjort en 

historisk analys och tycker därför att jämförelser mellan dåtid och nutid är mer relevant.

De regelverk och tabeller som finns till hands vid bedömning av förslag skulle vara bra om de 

låg med som bilagor så att läsaren fått möjlighet att studera dem själv. Då det råder oklarhet 

om vilket material vi får publicera tyckte vi att det var bäst att inte bifoga något av de material 

vi fått ta del av.

6.5 Förslag till vidare forskning
Samma undersökning som vi gjort kan göras om både senare i tiden och/eller på andra 

företag. Utveckling är något ständigt pågående så här kan forskningen aldrig bli komplett. Det 

finns en knapphändig teoretisk bas gällande motiv till att förslagsverksamheten utvecklas och 

därför vore en större empirisk kartläggning ett förslag till fortsatt forskning. 

Undersökningar av mer kvantitativa slag som kan undersöka hur bra förslagsverksamheten 

egentligen är skulle vara av stort intresse. Dessa undersökningar skulle kunna göras mellan 

företag som har/inte har förslagsverksamhet eller mellan företag som valt andra metoder för 

ständiga förbättringar i förhållande till de som satsar på förslagsverksamhet.

Vad som händer efter det att belöningen är utbetald finns inte med i vårt arbete. 

Undersökningar kring hur företag prioriterar och implementerar de förslag som lämnas in i 

förslagsverksamheten är en möjlighet till fortsatt forskning. Eftersom vi sett tendenser till en 

ökad grad av gruppaktiviteter och kollektiv belöning skulle en sociologisk studie på hur 

företagen i allmänhet främjar teamwork respektive individuellt arbete vara intressant.
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Intervjuguide till undersökning:
Till vår intervju har vi sökt tre olika personer inom organisationen. Den första är den som är 

ansvarig för förslagsverksamheten som den ser ut nu. Den andra en person som varit ansvarig 

för förslagsverksamheten som den såg ut då, d.v.s. från mitten av 1990-talet. Den tredje är en 

anställd som vid flertalet tillfällen varit delaktig i förslagsverksamheten under de senaste 10 

åren. Målet med mötet är att få insikt i hur man använder sig av och utvecklar 

förslagsverksamheten. Till vår intervju har vi sökt tre olika personer inom organisationen. 

Tillgänglig tid är ca 60 minuter per intervju.

Vi har samlat in material om hur förslagsverksamheten fungerar. De första frågorna kommer 

att vara fokuserade på detta material för att förtydliga reglerna och för att skapa 

förutsättningar för jämförelser mellan de tre företagen. Intervjun är strukturerad efter de 

dimensioner som vi valt att undersöka enligt teorikapitlet. De är Inlämningsprocedur, 

bedömning och värderingsprocess, belöningar och ledningens engagemang. Varje intervju 

presenteras här separat. Det är viktigt att samma underlag används till motsvarande 

intervjuperson i alla tre företagen.

Intervjuperson 1:
Inlämningsprocedur:
Här handlar det om att hitta så mycket som möjligt kring hur inlämningsproceduren ser ut 

idag samt vilka funderingar som finns för fortsatt utveckling av förslagsverksamheten. Frågor 

som bör behandlas är:

Hur lämnas förslag in?

Hur ser inlämningsplatsen/boken/lådan ut?

Hur ofta samlas förslag in för bearbetning?

Vilka förändringar har skett under din tid?

Vilka orsaker har legat till grund för förändringarna? 
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Bedömnings- och värderingsprocess:
Här handlar det om att fånga in information om vad som händer med förslagen efter det att de 

samlats in. Frågor som kan behandlas är:

Vad händer med förslagen efter att de har samlats in?

Vilka instanser finns för förslagsbedömning?

Vem/vilka bedömer förslagens genomförbarhet?

Hur ofta görs bedömningar?

Vilka beslut kan bedömarna, på de olika nivåerna, göra?

Har det skett någon förändring av förslagsbedömningsprocessen de senaste 10 åren?

Vilka orsaker har legat till grund för de förändringarna?

Belöningar:
Här handlar det om att få lite insyn i hur belöningarna fungerar. Frågor som kan ställas är:

Hur fastställs belöningarna för antagna förslag?

Hur stora är belöningarna? Genomsnitt? Största? Minsta?

Vilka kan belönas?

Hur har belöningarna utvecklats de senaste 10 åren?

Vilka faktorer har legat till grund för förändringar i belöningarna?

Ledningens engagemang:
Detta är den dimension som är svårast att få bra besked om när man sitter i möte med ansvarig 

för förslagsverksamheten. Det vore konstigt om den personen inte anger att han/hon är

maximalt engagerad på en direkt fråga om engagemang. Inte heller tror vi att vi skulle få 

relevanta svar angående hans/hennes arbetsgivares engagemang. Här gäller det att istället vara 

uppmärksam under hela intervjun efter kommentarer som kan spegla attityder hos 

intervjupersonen och hos de anställda gentemot ledningens engagemang i 

förslagsverksamheten.
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Intervjuperson 2:
Inlämningsprocedur:
Här handlar det om att hitta så mycket som möjligt kring hur inlämningsproceduren har sett ut i ett 

historiskt perspektiv. Frågor som bör behandlas är:

Hur har man lämnat in förslag till förslagsverksamheten under din period som ansvarig?

Hur såg inlämningsplatsen/boken/lådan ut?

Hur ofta samlades förslag in för bearbetning?

Hur har inlämningsproceduren utvecklats de senaste 10 åren/under din tid som ansvarig?

Vilka orsaker har legat till grund för de förändringarna? 

Struktur:
Här handlar det om att fånga in information om vad som hände med förslagen efter det att de 

samlats in. Frågor som kan behandlas är:

Vad hände med förslagen efter att de har samlats in?

Vilka instanser fanns för förslagsbedömning?

Vem/vilka bedömde förslagens genomförbarhet?

Hur ofta gjordes bedömningar?

Vilka beslut kunde bedömarna göra?

Hur har förslagsbedömningsprocessen utvecklats de senaste 10 åren/under din tid som 

ansvarig?

Vilka orsaker har legat till grund för de förändringarna?

Belöningar:
Här handlar det om att få lite insyn i hur belöningarna fungerade i ett historiskt perspektiv. 

Frågor som kan ställas är:

Hur fastställdes belöningarna för antagna förslag?

Hur stora var belöningarna? Genomsnitt? Största? Minsta?

Vilka kunde belönas?

Hur har belöningarna utvecklats de senaste 10 åren/under din tid?

Vilka faktorer har legat till grund för förändringar i belöningarna?
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Ledningens engagemang:
Analogt med diskussionen för intervjuperson nummer 1 kommer inga frågor att ställas 

angående ledningens engagemang att ställas till intervjuperson nummer 2.

Intervjuperson nummer 3
Denna intervju handlar främst om att försöka att fånga anställdas attityder till ledningen och 

dess engagemang för förslagsverksamheten. Intervjun inleds genom att diskutera de 

förändringar som skett och hur intervjupersonen upplever de. Detta kan göras liknande för 

intervjuperson 1 och 2 fast mindre detaljerat och mer fokus på vad personen tycker om 

förändringarna. Syftet med detta är inte i första hand att samla in mer information i ämnet 

utan att skapa en stämning där man kan dryfta de andra lite mer känsliga ämnena. Fokus vid 

analys kommer att vara vad som sagts om ledningen och inget annat.

Det som bör diskuteras efter ”uppvärmningen” är:

När du lämnar in förslag, får du tillfredställande information om vad som händer med 

förslaget och behandlingen?

Känner du att ledningen visar sin uppskattning på annat sätt än genom belöningen för de 

förslag du lämnat in?

Har du direkt uppmuntrats att lämna in förslag angående särskilda problem som företaget har 

fokuserat på?

Har du sett några kampanjer för att öka antalet förslag?

Har du deltagit i någon festlighet/happening som företaget har anordnat för att 

uppmärksamma förslagsverksamheten?


