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Abstract 
The thesis focus on how organizations can improve the ability of absorbing coworkers 
ideas in purpose of gaining long term competitive advantage through innovations. The 
study was conducted at IKEA AB where a campaign to collect coworkers ideas was a big 
success given the quantity of ideas collected. This fact allows a comparative analysis of idea 
management in the shape of campaigns and in comparison, idea management in the every-
day line-organization. 

The analysis show that fundamental factors for innovative environments such as organiza-
tional climate, culture and leadership perceives auspiciously by the respondents. However, 
lack of infrastructure such as systems and processes hinders coworkers ambitions to con-
tribute with ideas.  

An important issue in idea management is the treatment of incentives for innovation. Re-
sults of the study show that the “soft” incentives –feedback, encouragement and attention 
have a higher impact in coworkers willingness to the contribution of ideas than for instance 
monetary rewards.  
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Sammanfattning 
IKEA AB avlastar övriga IKEA-bolag med rutinuppgifter som exempelvis fakturering och 
lokalförvaltning för att möjliggöra fokus på kärnkompetenserna för övriga IKEA-bolag. 

I efterdyningarna av kampanjen Goda idéer som bedrevs inom samtliga IKEA-bolag i 
Älmhult vill företagsledningen för IKEA AB ha ökad förståelse för framgången i antalet in-
samlade idéer samt fokusområden för det fortsatta arbetet med idéhantering.  

Ur en innovationskontext samspelar infrastrukturella faktorer såsom ledarskap, organisato-
riskt klimat och kultur med fokus på personalen genom faktorerna kunskap, nätverk och 
incitament för delgivning av idéer. Sådana faktorer påverkar idéfasens framgång och är öm-
sesidigt beroende av varandra. Idéhantering och stimuli för delgivning av idéer är ett rela-
tivt oexploaterat område inom forskning då fokus vanligen finns på produktutvecklings-
processer som innefattar marknadsanalyser osv.  

Med så många påverkande perspektiv fokuserar examensarbetet på bredd i teoretiska 
koppplingspunkter och resonemang för att skapa och utveckla innovationskapacitet i orga-
nisationen.  

En idé består och uppstår genom kunskap placerad i en ny kontext eller sammansättning av 
flera kunskaper till en idé och baseras till stor del på input från personliga och professionel-
la nätverk. Den sociala miljön är möjliggörare för en kreativ och nätverkande personalstyr-
ka.  

Den sociala miljön är gynnsam på IKEA AB för att arbeta aktivt med idéer, detta på flera 
olika plan. Däremot saknas processer och system för att hantera detta vilket innebär att 
barriärer uppstår för medarbetare att delge idéer i den vardagliga verksamheten när det inte 
pågår idékampanjer. De viktigaste incitamentet för delgivning av idéer visade sig vara mjuka 
faktorer som uppskattning och beröm snarare än rent monetära belöningar. Efter upp-
skattning och beröm ses personlig och karriärsmässig utveckling som viktiga incitament. 
Dialogen och konstruktiviteten är av väldigt viktig innebörd för den fortsatta viljan att bi-
dra med idéer. Otillräcklig argumentation, svävande svar och långsamhet i utvärdering av 
idéer är hämmande faktorer för en idéverksamhet.  

Undersökningen visar att en stor del av den teoretiska referensramen stämmer överens 
med intervjupersonernas uppfattningar. Däremot finns glapp i forskningen om incitamen-
tens betydelse i förhållande till hur organisationer väljer att arbeta med idéer.  

Analysen påvisar att IKEA AB bör etablera tvärfunktionella processer, system och best 
practice för hur idéhantering skall gå till för att motverka operationella hinder som uppstår 
i miljön för idéerna och för att stimulera till kunskapsdelning och återkoppling.  

Den gynnsamma sociala miljön för innovativa organisationer som återfinns på IKEA AB 
möjliggör att belöningar avskaffas och samtidigt att de mjuka värdena förstärks och utveck-
las för att bibehålla innovationsandan som uppstod under kampanjen. Belöningssystem ut-
går ifrån delgivaren och inte inblandade parter som genom input utveklar idéer, detta kan 
medföra risker för idéstöld, revirtänkande och motverka kommunikation runt om idéerna.  

Detta förhållningssätt, i kombination med ett väl uttänkt idéhanteringssystem, tar IKEA 
närmare kvalitetsinriktningen än kampanjriktningen vilket kräver medarbetares och delgiva-
res delaktighet i större utsträckning än som var fallet under kampanjen.      
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1 Inledning   
Historiskt sett har innovationer format mänsklighetens historia. En rad innovationer har 
utvecklat ekonomi och levnadsstandard. Detta sekel väntas takten av innovationer att acce-
lerera. Suh (2009). Innovationer är ett sätt att klara de dynamiska krav som dagens organi-
sationer ställs inför. Företag måste kunna hantera de ibland orimligt höga krav som kon-
sumenter och kunder ställer. Att bli en innovativ organisation är ett verktyg för att hantera 
dom kraven. Dooley and Sullivan, 2003 återgiven av Wong och Chin (2007)  

”Vad som behövs idag är innovationer på alla nivåer och i alla läger… …att realisera kreativitet, dvs att 
komma upp med innovationer, samt att framgången för vilken verksamhet… …beror av dess förmåga att 
involvera alla som ingår däri på alla nivåer i denna process.” Bjerke (2005) sid 26. 

Beslutsfattare på alla nivåer erfar ökad press och mer tid går åt till att släcka bränder istället 
för att planera och organisera proaktivt. Att utveckla organisationen är det inte tal om och 
verksamheten går på överlevnadsläge. Lösningen på problemet är närmare än man tror, 
lösningarna finns hos de anställda. Robinson och Schroeder (2006) 

För att klara konkurrensen från omvärlden på en global marknad krävs innovationer, för 
innovationer behövs en konstant ström av idéer. Idéer, föds och utvecklas och kan kombi-
neras med andra idéer. Berg et al (2009)   

På slutet av 1980-talet hade många företag i väst blivit ifrånsprungna av japanska företag 
som erbjöd konsumenterna bättre produkter på ett effektivare sätt till högre kvalitet. En av 
anledningarna till de japanska företagens överlägsenhet var att företagsledningen i högre ut-
sträckning använde och förverkligade medarbetares idéer. Robinson och Schroeder (2004).   

Bjerke (2005) menar att uthållig tillväxt omöjliggörs utan innovationer. Det handlar i slut-
ändan om att ta tillvara idéer och kunskap. 

”Idéer är en råvara som måste förädlas för att ingå i företagens produktion” Björkman och Zika-
Viktorsson (2008) sid 4. Därför måste idéskapande bli en del av det ordinarie arbetet.  

En kombination av innovativa idéer och god organisatorisk hantering av idéerna är nyckeln 
till  att på lång sikt skapa en konkurrenskraftig position 
Ahmed, 1998a; Adams et al., 2006 återgiven av Wong och Chin (2007) 
 
Innovativa organisationer är sedda som ett element att säkerställa framtida konkurrenskraft. 
Krause (2004) 

Det är de goda idéerna som är motorn för alla förbättringar i verksamheten. Idéer föds, ut-
vecklas, mognar för att sedan avvecklas, implementeras eller lagras. Att tillvarata idéer, sto-
ra som små på rätt sätt förutsätter att frågan uppmärksammas och inte lämnas åt slumpen. 
Hanteras denna dolda resurs på ett förnuftigt sätt kan konkurrensfördelar skapas, organisa-
tionen trimmas och positionen på marknaden stärkas. Att tillvarata idéer från samtliga ni-
våer i en organisation är en fråga om bl.a attityder, företagskultur och ledarskap. Vad detta 
betyder rent konkret kommer detta examensarbete att belysa.  

Jag vill rikta ett stort tack till personal på IKEA AB som ställt upp i intervjuerna och delat 
med sig av ärliga och intressanta synpunkter och till företagsledningen och kampanjcoa-
chen som givit mig förtroendet att utreda ämnet och agerat lyhört, uppmuntrande och 
hjälpt till att göra planeringsprocessen effektiv. Lektor Linda Askenäs på Växjö Universitet 
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har bidragit med värdefullt stöd i den akademiska handledningen och hjälpt till att lyfta re-
sonemang till en högre nivå. Tack!   

1.1 Presentation av fallföretag 
IKEA AB är ett bolag inom IKEA-koncernen hemmahörandes i Älmhult som består av 
300 medarbetare. Bolagets verksamhet kretsar kring service och tjänster åt andra IKEA-
bolag vilka är indelade i fyra affärsområden. Dessa affärsområden hanterar fakturering, in-
ternrevision, förvaltning av lokaler och mötesplatser. 

IKEA AB avlastar de andra IKEA-bolagen så att dessa kan fokusera på deras kärnverk-
samhet. De uppdrag som IKEA AB utför står inte i centrum för de övriga bolagens affärs-
processer och är således inte unika för bolagen. Företagsidéen är att storskaligheten som 
IKEA-bolagen tillsammans utgör medför att hantering av återkommande ärenden som ex-
empelvis att sköta fakturering åt de andra bolagen kan göras effektivare genom ett speciali-
serat bolag. 

1.2 Bakgrund 
Ingvar Kamprad, entreprenör och grundare av IKEA höll under den traditionella julavslut-
ningen i Älmhult 2008 ett tal där majoriteten av medarbetare från samtliga bolag represen-
terade i Älmhult närvarade. Talet handlade om att återknyta till IKEAs rötter där innovati-
va idéer utvecklade den position som företaget har idag. Samtliga anställda uppmanades 
därför att komma med fler idéer i den kampanj som Ingvar Kamprad deklarerade startskot-
tet till. IKEA of Sweden fick uppdraget att skapa en kampanj som senare döptes till good 
ideas. Kampanjen initierades Mars 2009. En styrgrupp per bolag sattes samman och en 
kampanjcoach för varje bolag valdes ut. Goda idéer-kampanjen bestod av 4 teman:  

-Kundupplevd produktkvalitet 

-Möte med kunden 

-Lägre kostnader 

-Effektivare Arbetsätt 

När en idé inkom till kampanjcoachen för varje bolag var det dennes jobb att göra en första 
bedömning av idén samt att lokalisera den styrgrupp i det bolag som idén berörde. Där 
granskades potentialen med idéen genom rådfrågning av specialistkompetens. Kampanj-
coacherna från de olika bolagen träffades regelbundet på möten. Idégivaren fick efter del-
givning ett besked via mejl att idén mottagits och att den var under behandling. Därefter 
fanns tre nivåer/steg  i processen mot förverkligande. En idé som bedömdes vara bärkraf-
tig belönades med presentkort. Nivå ett gav 100 kronor, Nivå 2 gav 500 kronor och nivå 3 
är odefinierad och inga gränser för belöningen fanns, potentialen och genomslagskraften 
bestämde belöningen på nivå tre.   

När kampanjen nu är över och summerad hamnade IKEA AB på första plats vad gäller an-
talet inkomna idéer, 934 st. Nivå tre, alltså fördjupad utredning av idéerna är i skrivande 
stund fortfarande under arbete. Totalt fick IKEA in mer än 5000 idéer om förbättringar.  

Kampanjen var som sagt lyckosam i antalet insamlade idéer, men genererade samtidigt stor 
administrativ belastning. Detta faktum försvårar ställningstagandet över hur förslagsverk-
samheten i framtiden skall bedrivas på fallföretaget.    
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De styrande cheferna på IKEA AB är förbluffade över resultatet och vill ha ökad förståelse 
för fenomenet baserat på ett flertal perspektiv. Med ökad förståelse avses en översiktlig bild 
av faktorer som påverkar idéhanteringen. IKEA AB befinner sig nu på samma normalläge 
för att absorbera idéer som innan kampanjen implementerades, med normalläge avses det 
faktum att inga eller ett begränsat fåtal idéer samlas in eller förs fram från medarbetare.       

1.3  Problemformulering 
Mot bakgrunden svara på: Vilka faktorer möjliggör organisationens förmåga att absorbera 
idéer från medarbetare? Vilka samband kan förklara de stora skillnader i antalet absorbera-
de idéer som inträffade under kampanjen och i normalläget för idéhantering. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva organisatoriska förutsättningar som påverkar 
delgivning av idéer från medarbetare samt att ta fram fokusområden för IKEA AB’s fort-
satta arbete med idéer.  
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2 Metod 
För att studien skall vara så trovärdig som möjligt är det viktigt att metoden som används för undersök-
ningen används på rätt sätt. Nedan följer förklaring av de val som forskaren i sammanhanget skall ta 
ställning till. Se bilaga 9.2.1 för skiss över hur jag väljer att betrakta kunskapsområdet. 

Vilken attityd som skall antas för att förstå verkligheten genomsyrar hela undersökningen. 
Den positivistiska hållningen utgår från att ett fenomen bör studeras genom objektiva me-
toder och mått. Motsatsen till detta är den hermeneutiska ansatsen som uppkom som ett 
komplement för det positivistiska naturvetenskapliga synsättet och har sedermera blivit den 
alltmer populära kunskapsteorin för att studera exempelvis organisationskultur. Hermeneu-
tiken innebär att studera hur personer tolkar och skapar en mening av verkligheten. Så istäl-
let för att som positivisterna, söka generella lagar, så vill hermeneuterna förstå den enskilda 
situationen, det lokala fenomenet. Jacobssen (2002) För att lösa mitt syfte väljer jag den 
hermeneutiska vägen. Hermeneutiken innebär i sammanhanget att studera det unika och 
säregna, alltså idéverksamheten under och efter idékampanjen på IKEA AB för att hitta ett 
lokalt fenomen. Inom denna typ av teoretiskt område finns dessutom få generella lagar 
som positivismen förespråkar att basera sin teoretiska utgångspunkt ifrån, istället är denna 
typ av fenomen beroende av en mängd faktorer och dess samspel med varandra.         

Jacobssen (2002) menar att tre väsentliga val föranleder lyckad forskning. Det första avser 
datainsamling vilket förklaras nedan. 

Deduktiv – att med hjälp av teori bilda förväntningar om hur fenomenet och empirin ska 
tolkas. Förväntningarna baseras på tidigare inhämtad empirisk kunskap. Jacobssen (2002) 
belyser dock viss kritik mot den deduktiva ansatsen med argument som att forskarens egna 
förväntingar färgar undersökningen och viktig kunskap kan gå förlorad.  

Induktiv – att studera verkligheten utan teoretiska förberedelser. Insamlad data och empiri 
förklaras efteråt med teorier.  

För detta examensarbete kommer jag använda mig av en hybridvariant av dessa två ansat-
serna. Den abduktiva ansatsen varvar teori med empiri i undersökningen. Nedan beskriver 
jag hur den abduktiva ansatsen kommer att användas i mitt arbete.  

Den abduktiva ansatsen utgår från generella regler och används till att förklara ett enskillt 
fall som studeras. Abduktion används ofta vid fallstudier vilket detta examensarbete har 
spår av, däremot är uppdraget inte en renodlad fallstudie i den bemärkelsen. Uppdraget 
som sådant har spår av dels specifik karaktär dvs. idéverksamheten på IKEA AB med goda 
idéer kampanjen som referenspunkt för när idéer i stor omfattning har strömmat in till or-
ganisationen, detta kan liknas vid en fallstudie. Åt andra hållet behöver generella grepp 
kopplas om påverkande faktorer för idéhantering för att ge förståelse och insikt ur ett stör-
re perspektiv, vilket en fallstudie inte är lämpligt för. För att kunna förklara vad forskning 



 

 5

påvisar inom området och utgå ifrån ett fundament för att analysera resultatet av kampan-
jen behövs en mer generell ansats såsom den abduktiva.  

Om inte goda idéerkampanjen hade bedrivits på IKEA hade denna studie inte gått att 
genomföra på samma sätt som nu. Kampanjen som bedrevs under våren 2009 är en förut-
sättning för att analysera ett s.k. före-, under och efterläge inom idéverksamheten. Med 
kampanjen färskt i minnet tror jag intervjupersonerna kan ge nyanserade svar på frågor om 
skillnader för idéverksamheten under och efter kampanjen.  

Abduktion innebär att överaskande och enskillda fall tolkas utifrån hypotetiska mönster. 
Tolkningen bestyrks senare med nya iakttagelser. Metoden har drag av både induktiv och 
deduktiv ansats. Den tillför nya och helt egna moment. Under skrivandeprocessen justeras 
det teoretiska och empiriska tillämpningsområdet successivt. Metodvalet inbegriper förförs-
tåelse. I denna aspekt baseras min förförståelse på att jag själv har deltagit i kampanjen un-
der min tid på IKEA IT, se kapitel 2.3 metodkritik för ytterligare förklaring.  

Den abduktiva metoden utgår från empiriska fakta men avvisar inte teoretiska förföreställ-
ningar och ligger i det avseendet närmare deduktion än induktion. För detta arbete är empi-
riska fakta resultatet av antalet inkomna idéer i kampanjen som är det förvånande faktum 
som initierat ett behov av utökad förståelse. Analys av empiri kan mycket väl kombineras 
av tidigare studier i teorin, då som inspirationskälla för att skapa förståelse. Alvesson och 
Sköldberg (2008) 

Chomsky (1968:27) återgiven av Alvesson och Sköldberg (2008) sid. 58 hävdade att abduk-
tion är:  

”En vetenskaplig metodik- vars kriterium det är att den inte är intresserad av data som självändamål 
utan som bevis för djupare, dolda organiserade principer, principer som inte kan upptäckas ”i fenomen” och 
inte heller härledas ifrån dem genom taxonomiska databehandlingsprinciper.”  

Abduktion är en reflexiv metod som till skillnad från induktion inte inskränker sig till en 
kondensering av empirisk data. Alvesson och Sköldberg (2008)  

Jacobssens andra val handlar om tolkningen av sociala fenomen. I min undersökning 
kommer jag att anta ett holistiskt synsätt som förordar att förståelse måste skapas för det 
komplexa samspelet i en organisation för att kunna ge kunskap om hur individer fungerar. 
I detta uppdrag ger inte individuella iakttagelser den helhetsförståelse som krävs för att för-
klara fenomen. Istället måste strävan finnas i att hitta generella mönster för att förklara 
samspelet mellan organisation och idégivaren.  Det individualistiska synsättet föreslår tvärt-
emot att studier av en enskild individs motiv och beteenden kan förklara större fenomen. 
Jacobssen (2002). Med tanke på mitt problemområde är det holistiska synsättet att föredra, 
jag eftersträvar att belysa ett flertal faktorer genom att intervjua ett flertal personer. Detta 
medför att brist på viktiga perspektiv kan minimeras.  

Det tredje vägvalet för studien avser vilken relation forskaren skall ha till vad som studeras. 
Positivismen förordar att forskaren skall hålla så stor distans till problemet och till intervju-
personer som möjligt för att eliminera forskningseffekter, alltså forskarens påverkan på 
studien. För denna studien som bedrivs ur ett hermeneutiskt perspektiv kommer jag anta 
en nära relation till mitt problemområde. Närhet till forskningsobjektet gör enligt Jacobssen 
(2002) forskningen bättre då forskaren har möjlighet att tränga djupare ner i frågeställning-
en och förstå samspelet mellan organisation och individ bättre. Kritiker hävdar dessutom 
att riktig distans till objektet aldrig går att uppnå eftersom forskaren genom val av problem-
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formulering och population redan har påverkat undersökningen med sina värderingar. Ja-
cobssen (2002)  

I mitt fall är inte en komplett positivistisk distans eftersträvansvärt eller ens möjlig. Min ab-
duktiva ansats har redan belyst förförståelsen som en viktig faktor att ta i beaktande. För-
förståelsen finns redan och formar undersökningen genom mitt angreppssätt på problem-
området, därför går inte regelrätt distans att uppnå. Redan vid insocialiseringsfasen var jag 
påverkad av mina erfarenheter av att själv ha deltagit i kampanjen. För att inte färga studien 
med mina egna uppfattningar kan endast detta faktum accepteras och tas med i beaktande 
och sedan sträva efter att inte forma intervjuer genom ledande frågor.        

Intensiv uppläggning som jag kommer att ha är när forskaren går på djupet i undersökning-
en för att få fram så många perspektiv som möjligt, man strävar därför inte mot att beskri-
va hur stor andel av de tillfrågade som är av en särskilld uppfattning. Jag anser att ett be-
gränsat urval av intervjupersoner i en kvalitativ studie som denna ställer krav på mångfald 
av perspektiv och inte en sammanställning av statistik.     

2.1 Litteraturstudie 
Det finns en uppsjö tänkbara teorier som härstammar från olika områden att utgå ifrån för 
att förklara området ”idéhantering” ur ett akademiskt perspektiv. Sådana discipiner kan 
vara exempelvis ekonomistyrning, samhällsutveckling och idéhistoria för att nämna ett be-
gränsat fåtal. Gemensamt för bredden av teoretiska utgångspunkter är att de bidrar med 
sina specifika vinklar och glasögon att betrakta fenomenet ifrån. Den mest träffsäkra forsk-
ningsgrenen för att beskriva de teoretiska resonemang som min forskningsfråga handlar 
om är trots allt innovationsforskning. Innovationsforskning paketerar området idéer och 
ger en bättre och mer holistisk bild av påverkande faktorer än vad andra discipliner gör. I 
min teoretiska referensram återfinns således tyngdpunkten av det akademiska bidraget 
inom denna gren. Att hämta teorier från enbart innovationssidan räcker däremot inte för 
att beskriva djupet, därför finns andra discipliners bidrag med för att nyansera den teoretis-
ka referensramen. Dessa discipliner är Knowledge Management, ledarskap och organisa-
tionsteori. Innovationsforskning har fungerat som inledande uppslag för att sedan göra vis-
sa djupdykningar inom de andra teoretiska områdena.         

Litteratursökning har främst skett genom artikeldatabaser som ELIN (Electronic Library 
Information Navigator) och Libris. Min strävan har varit att fokusera på nutida forskning 
eftersom området innovation har studerats intensivt under 2000-talet. Sökord som använts 
och kombinerats har bl.a. varit: Innovation Management, catalyze ideas, generating ideas, 
Idea Management theories, organizational climate, leading innovation och incentives for 
innovation etc.  

I kombination med aktuella forskningsartiklar har även doktorsavhandlingar granskats. Lit-
teratur i bokform inom organisations- och kulturområdet har använts, då har tonvikt lagts 
på att finna kopplingspunkter mellan disciplinernas bidrag till området ”idéhantering”. Me-
todkapitlet har stöd av det kvalitativa, samhällsvetenskapliga perspektiven genom främst 
kurslitteratur samt viss breddlitteratur på området. Kandidat- och magisteruppsatser har 
gett uppslag över använda referenser och även för att jämföra resultat i förhållande till mina 
slutsatser på fallföretaget. Övriga referenser såsom mindre omfattande studier av fackför-
bund ingår även i uppsatsens referenslitteratur.    
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2.2 Undersökning 
Empiri är resultatet av de nio intervjuer som genomfördes på IKEA AB den 17 och 18:e 
oktober . Urvalet skedde i samarbete med handledarna på IKEA AB och består av ett upp-
skattat tvärsnitt av IKEA AB’s personal vad gäller ålder, kön, arbetsområde, bakgrund, an-
tal år i företaget samt chef kontra medarbetare. Fokus fanns på att välja ut intervjupersoner 
som i olika utsträckning deltagit i kampanjen goda idéer. I detta avseende baserat på bredd i 
urvalet gällande personer som deltagit aktivt och delgivit många idéer samt personer som 
inte deltagit alls eller med ett fåtal idéer samt spektrat där emellan. Urvalet samt beskrivan-
de data om intervjupersonernas bakgrund kommer inte att redovisas ytterligare med hänsyn 
till uppgiftslämnarnas förtroende för intervjuaren.  

Intervjuerna genomfördes utifrån intervjuguiden som bifogas i uppsatsens bilagor. Inter-
vjuerna tog 45-75 minuter att genomföra och bedrevs semistrukturerat för att lämna ut-
trymme för diskussion. Se intervjuguide bifogad bilaga 9.1. Respondenten har dels fått as-
sociera frågorna till sitt verksamhetsområde och även bidragit med generella intryck hur 
frågorna som avhandlats berörs i verksamheten.  

Resultatet redovisas enligt frågestruktur och är inte uppdelat per person för att inte lämna 
ut någon person.  

2.2.1 Definitioner 
Incitament – motiverande, sporrande former av belöningar som skapar drivkraft 

Innovation - Zika-Viktorsson och Björkman (2007) definierar innovation som en tillvara-
tagen idé som omsätts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men 
också något mer abstrakt som ett nytt sätt att arbeta på eller en process.  

Knowledge Management – hantering av kunskap och kompetens.  

Idea Management – hantering av idéer 

Empowerment – ledarskapsterm för att stärka, motivera och engagera medarbetare 

Intraprenör –inomorganisatoriskt entreprenörsskap, egenskaper för entreprenöriella bete-
enden inom en organisationskontext.  

2.3 Metodkritik 
Att endast använda ett fallföretag för denna studie kan i kombination med en intensiv upp-
läggning skapa diskussion om generaliserbarheten för resultaten. I denna diskussion ska 
tilläggas att det studerade fallföretaget IKEA AB är ett av flera bolag som deltagit i kam-
panjen goda idéer som genomfördes centraliserat på IKEA. Själva implementeringen av 
kampanjen genomfördes decentraliserat på respektive bolag. Så kallade framgångsfaktorer 
eller fokusområden som studiens syfte är att ta fram bör kunna generaliseras till andra 
IKEAbolag men även till andra medelstora och stora företag med liknande organisatoriskt 
klimat. Ämnets fokus är ”idéer” vilket en majoritet av företag oberoende av bransch eller 
kärnkompetens torde vara intresserade av att generera från medarbetare. Examensarbetet 
gör inte skillnad på olika typer av idéer syftade för exempelvis produktutvecklingsprocesser 
utan fokus ligger istället på absorberandet av idéer, stora som små. Vad idéerna berör är 
ointressant, problemet avser organisationens förmåga att tillvarata dem. Många företag och 
även utbildningsorgan använder IKEA som referensföretag för att studera olika fenomen.  
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Att detta inte är en jämförande studie motverkar enligt mig inte syftet, skillnader i imple-
menteringen står inte i fokus. Snarare kan frågan om implementering hamna i periferin som 
en viktig ingrediens. Fokus är istället på att skapa förståelse för hur idéer kan ingå i den 
vardagliga verksamheten. Av de anledningarna ser jag viss generaliserbarhet som möjlig. 

Av resursskäl är urvalet av intervjupersoner begränsat, detta är standard i all forskning, nå-
gonstans måste gränsen för antal intervjupersoner gå i en kvalitativ undersökning med tan-
ke på det viktiga och tidskrävande analysarbetet. För att trots begränsningar i antalet inter-
vjupersoner skapa trovärdighet för resultatet kan urvalet göras med tanke på nyckelperso-
ner, representativ bredd av roller och i detta sammanhanget –personer som bidragit med 
många idéer, ett fåtal idéer men också de som inte bidragit till kampanjen överhuvudtaget.  

Jag har under hela vårterminen 2009 tillbringat min tid inom IKEA-koncernen genom kur-
sen Verksamhetsförlagt projektarbete 30hp. Jag bidrog själv med en idé till kampanjen vilket gör 
att jag har betydande förförståelse för kampanjen goda idéer från insidan. Detta medför 
dock en risk om lojalitet och partiskhet, men tillför även insikt och djupare förståelse. I 
samtliga sammanhang där studenter bedriver undersökningar på fallföretag finns en up-
penbar risk att studenten vill göra bra avtryck i organisationen. Detta ställer därför höga 
krav på ett akademiskt kritiskt förhållningssätt, att till alla medel bibehålla en sådan objektiv 
inställning till fallföretaget som möjligt så att inte undersökningen påverkas.  
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3 Teoretisk positionering 
För att skapa förståelse för området och den valda referensramen återfinns här en kort beskrivning av 
innovationsforskning som sedan mynnar ut i vald referensram.  

3.1 Innovationsfaser 
Newell, Robertson, Scarbrough och Swan (2009) hävdar att bredden och djupet inom 
innovationsforskning numera är så omfattande att kunskaperna är svåra att sammanfatta. 

Litteratur inom innovation avser traditionellt sett oftast produktutvecklingsprocesser ur en 
teknisk ingenjörskontext. Innovationer delas av forskning upp i tekniska innovationer och 
processinnovationer. Det senaste decenniet har litteraturen mer omfattat den växande 
tjänstebranschen och även riktat större fokus på det mer immateriella perspektivet av pro-
cessinnovationer. Forskningsgruppen Berg, Pihlajamaa, Poskela, Lempiala, Haner och Ma-
bogunje (2009) sammanfattar många författares uppfattning av de faser som innovations-
teorin infattar. Dessa är identifiering av möjlighet, definition av uppgift, idégenerering, 
testning och urval av idé, konceptutveckling, utvärdering av koncept, behovsanalys, teknisk 
prövning, affärsanalys och projektplanering. Dessa är de aktiviteter som företagsledningar 
försöker tygla genom olika kontrollmekanismer.  

Traditionellt har innovationsforskning enligt Newell et al. (2009) gjort skillnad på produkt- 
och processinnovation. Idag är fysiska produkter mer än ofta behäftade med kringliggande 
tjänster –processer, vilket gör att gränsen mellan de två innovationsspåren inte längre är ak-
tuell.  

Forskning beskriver alltså oftast innovationens olika faser där den s.k. idéfasen är den jag 
främst fokuserar på. Egan (2005) m.fl. menar att innovationsforskning är ett relativt ungt 
forskningsområde, men att ett ökat intresse har bidragit till att många studier genomförs på 
området. 

Nijhof, Krabbendam och looise (2002) gör som många andra författare bl.a. Breuer, He-
wing och Steinhoff (2006) skillnad på inkrementell innovation och radikal innovation där 
Radikal innovation är nya sätt att tänka och resultatet kan vara nya produkter på en ny 
marknad. Inkrementell innovation kan mer ses som vidareutveckling av befintliga produk-
ter och tjänster.  

3.1.1 Innovationsteoretiska synsätt 
De modeller och metoder som finns för innovationer innefattar oftast de senare stegen 
inom produktutvecklingsprocesser som exempelvis definition av marknad och produkt.   

Yapp (2005) föreslår tre tydliga perspektiv för sättet att se på innovationer.  

-Att generera värde från implementerade idéer. 

-Att skapa kreativa och innovativa miljöer. 

-Makrofaktorer som driver innovativa förändringar.  

Som betonas av olika författare föreslås olika uppdelningar och olika sätt att operationalise-
ra ämnesområdet inom innovationsteorin. Newell et al. (2009) menar att innovationsteorin 
kan delas upp i det traditionella och det moderna synsättet. Det traditionella ser innovation 
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som en linjär process där en ny extern uppfinning utvärderas på företag av en beslutsfattare 
inför en eventuell implementation. Utvärdering sker då genom tekniska ställningstaganden. 
Kunskap skapas av den externa upphovsmannen och spridning sker om och när företaget 
anammar uppfinningen. Det moderna processsynsättet ser innovation som en kumulativ 
och iterativ process. Genom kommunikation, spridning och interaktion utvecklas och för-
finas idéer och kunskap. Genom kunskap i olika kontexter och även genom slumpen ska-
pas innovationer. 

3.1.2 Innovationsprocesser 
Newell et al. (2009) menar att en innovationsprocess är så mycket mer än att komma på 
smarta idéer. Det handlar även om hur idéen skall omsättas/implementeras. Alla innova-
tionsprocesser behöver tillföras många goda idéer och lösningar. Menzel, Aaltio och Ulijn 
(2007).  
 
I akademin finns enligt Nijhof et. Al (2002) mycket forskning kring medarbetares roll i 
innovationsprocesser. Enligt författarna är utgångspunkten ofta knuten till hur företagsled-
ningar skall organisera arbetet med idéerna.  
 
De tidiga faserna av innovationsprocesser, att finna sätt att generera idéer är inte ett välde-
finierat område inom forskning. Det finns ofta inget systematiskt tillvägagångssätt att arbe-
ta inom detta område, idéer tycks falla från luften, slumpvis likt regndroppar. När regn-
dropparna sedan fallit från luften är den utbredda uppfattningen att det bara är att filtrera 
de goda idéerna från de dåliga. Företagsledningar verkar bara fokusera på utvärderingar och 
operationaliseringar av idéer utan att bry sig om hur de genereras. Breuer, Hewing och Ste-
inhoff (2009) 
 
Organizational innovation beskrivs av Wong och Chin (2007) som födelse och utveckling 
av en idé eller beteende inom affärsverksamheten som är ny för organisationen. Det kan 
röra sig om nya produkter eller processer. Inom produkter räknas även tjänster och nya 
processer kan innebära förändring av befintliga processer eller supporterande funktioner. 
Inom OIM (Organizational innovation management) tilldelas sju kärnområden. Ständiga 
innovationer (Continoues innovations), system adaptability, ledarskap, value of people, 
kundfokus, ständig inlärning och använding av kunskap. 
 

3.1.3 Att organisera innovationer 
Björkman och Zika-Viktorsson (2008) betonar betydelsen med stödjande strukturer för att 
arbetet med idéer överhuvudtaget skall förvandlas till innovationer.  

Bharadway et al (2000) återgiven av Ohlsén (2008) menar att innovationer är funktionen av 
individuella prestationer och organisatoriska system för underlättandet av kreativitet. De 
organisatoriska mekanismerna är i sammanhanget formella metoder och verktyg som till-
lämpas för att uppmuntra innovationer.   

Björkman och Zika-Viktorsson (2007) menar att förutom yttre faktorer såsom lagstiftning 
och konkurrenssituation påverkar inre faktorer som är kopplade till interna förhållanden 
innovationskraften i företag. Dessa är kompetens, kultur, arbetssätt, processer och klimat.  
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Idéer är en råvara som måste förädlas för att ingå i företagets produktion… …för företag med tillväxtfo-
kus behöver idéskapande bli en del av det ordinarie arbetet i samklang med affärsprocesserna och teknikut-
veckling. Zika-Viktorsson och Björkman (2008) sid.5  
 
Det finns enligt Dobni (2009) två generella fokus för organisationer att jobba med. Fokus 
på ledningen och fokus på anställda. Ledningens fokus bör innefatta intentioner och infra-
struktur som måste skapas av ledningen för att stödja innovationer. Alltså skapandet av 
miljöer för att uppmuntra och guida idéer och initiativ. Fokus på anställda innefattar identi-
fiering av färdigheter, attittyder och andra karakteristika och sedan guidning vid implemen-
tation. 
 

3.2 Synpunkter 
Som ovan påvisat återges en spretig bild av innovationsforskning. Förutom innovationers 
betydelse för modern tid och framtida konkurrenssituation finns inte många vedertagna 
sanningar inom innovationsforskning. Framgångsfaktorer för idéhantering finns inte att 
tillgå i samma utsträckning som inom systemvetenskapens dito gällande exempelvis fakto-
rer för lyckad system-implementering. Jag anser att Dobnis (2009) två fokus på ledning och 
personal är ett förnuftigt synsätt att kategorisera påverkande faktorer inom idéområdet. 
Uppdelningen omfattar en blandning av hårda och mjuka faktorer som konkret kan visa 
fokusområden för att få fram flera idéer i en organisation.  

Rapportens referensram behandlar även Yapps (2005) synsätt inom innovationsforskning 
genom att undersöka hur kreativa och innovativa miljöer skapas och kopplas till idéområ-
det. 

Det verkar som att forskning om entreprenörsskap och innovationsforskning inte gärna 
beblandar perspektiven. En sammanstrålande punkt för de båda forskningsgrenarna är 
upptäckt av möjlighet som ingår i Berg et al’s (2009) faser i innovationsteorin. Upptäckt av 
möjlighet är även en central del av entreprenörsskap. Medan innovationsforskare påvisar 
faktorer som kultur och klimat för god innovationsanda påvisar vetenskapen om entrepre-
nörsskap just deras bidrag till innovationer. Att genom kultur, klimat och organisatoriska 
system skapa en entreprenöriell anda som i sin tur leder till innovationer är en av de aspek-
ter jag ämnar att belysa i detta arbete. Jag har därför valt att utveckla Dobnis och Yapps 
synsätt till att undersöka problemområdet enligt följande uppdelning. 

Fokus på personal 

Intraprenörsskap, Kunskap & Nätverk, Idégivarmedverkan,  

Fokus på infrastruktur 

Organisationsklimat, kreativitet, kultur, ledarskap, personalpolitik, Incitament för innova-
tion   

Som visas i den teoretiska  referensramen är kopplingspunkterna mellan dessa kategorier 
många och gränserna ofta flytande. Kategorierna är dessutom ömsesidigt beroende av var-
andra. 
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4 Teoretisk referensram, fokus på Personal 
Den teoretiska referensramen utgör stommen för att i analysdelen förklara och analysera resultatet av empi-
rin. Här eftersträvas bredd i perspektiv med anknytning till det studerade fenomenet. Strukturen följer 
Dobnis (2009) uppdelning av fokus med tillägg för Yapps (2005) synsätt på sociala miljöer. Efter varje 
avsnitt följer korta sammanfattande förklaringar. 

4.1 Intraprenör 
Intraprenörsskap är inomorganisatoriskt entreprenörsskap. Intraprenörsskap ligger ofta till 
grund för innovationer och förändringar i verksamheter. Menzel et al. (2007) 
  
I alla större företag finns ett antal frustrerade potentiella entreprenörer. I de flesta organisa-
tioner krävs svaret ”JA” kontinuerligt för att en idé skall passera de olika nivåerna mot för-
verkligande. Ett enda ”NEJ” dödar idén. Detta faktum blir tydligare ju mer radikal en idé är 
enligt Kumar, Scheer och Kotler (2000). Att etablera ett system där en idé kan passera ett 
”nej” från närmaste chef kan därför ha en positiv inverkan på dynamiken.  

I forskning om entreprenörsskap är idéupptäckt, s.k. ”opportunity” och sedan tillvarata-
gandet av idéen centrala nyckelaspekter. Venkataraman (1997) återgiven av Davidsson, 
Hunter och Klofsten (2006) 

I en studie inom entreprenörsskap fann Davidsson och Bengtsson (2003) att personliga 
nätverk, inom eller mellan företag samt kunskap och omgivningens stöd är de enskillt vikti-
gaste faktorerna med störst betydelse för entreprenörens förutsättningar att upptäcka möj-
ligheter och utforska bärkraftigheten i idéerna.  

Davidsson et al. (2006) drar i sin forskning slutsatsen att förändringar i upptäckandefasen 
av idémöjligheter inte enbart påverkas av individen. Förändringar som påverkar idéen har 
istället influerats av externa faktorer som exempelvis betydelsefulla kunder, intressenter, ex-
terna investorer och erfarna inkubatorer. 

Avsnittet ovan belyser alltså intraprenörsskap som beteendet att fånga idéer genom att se möjligheter inom 
en organisationskontext. Dessa möjligheter har sitt ursprung i kunskapsnätverk.  

4.2 Kunskap och nätverk 
Kunskap, är en central del av intraprenörsskap i organisationer. Eftersom ingen kan besitta 
all kunskap är det väldigt viktigt för en entreprenör att ha tillgång till nätverk med kunskap 
i. Både personliga nätverk och organisatoriska nätverk spelar en viktig roll för att få del av 
kunskap. Lundmark och Waern (2008) 

Johnsen, Karlsen, Normann och Fosse (2009) intar en mer restriktiv hållning, de menar i 
enlighet med Lundmark och Waern (2008) att kunskapers viktiga bidrag för skapande av 
idéer och i slutändan innovationer tycks vara oemotsagd i forskarvärlden. Johnsen et al 
(2009) menar däremot att vi inte helt kan förstå innovation eftersom vi inte förstår hur oli-
ka typer av kunskap transformeras mellan kunskapsparadigm. För att uppmuntra reflektion 
och kommunikation måste det finnas strukturella och motiverande förutsättningar. Kon-
texten är viktig för skapandet av ny kunskap. Om vi förstår hur kunskap transformeras 
mellan olika kontexter och applikationer förstår vi hur innovationer, till följd av ny kun-
skap, utvecklas. Johnsen et al. (2009) 
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Att hantera kunskap och kunskapsmedarbetare1 är den enskillt viktigaste utmaningen som 
samtliga organisationer världen över möter. Det är av strategisk betydelse, särskillt för de 
företag som ser innovationer som konkurrensfördel. Newell et al (2009). 
 
På samma spår anser Menzel et al (2007) att lyckade innovationer ofta startar i gränslandet 
mellan olika kunskapsområden och inte främst inom en avgränsad expertis. Existerande 
kunskap måste föda idéer genom gränssnitt mellan människor. Intraprenörsskap handlar 
om människor i interaktion och är framåtblickande.  
 
“Knowledge Management, for example, has been heralded as essential for efforts to improve competitiveness 
and innovation.” Newell et al (2009) sid 2 

Kunskapsnätverkens betydelse poängteras i en undersökning som studerade korrelationen 
mellan sociala nätverk och kvalitet på idégivarens idéer. Björk och Magnusson (2009) kom 
fram till att ju fler källor till kunskap och information en medarbetare har tillgång till, desto 
högre kvalitet på idéerna.  

Newell et al. (2009) menar att disciplinen Knowledge Management och dess kopplingar till 
innovationer inte längre kan ifrågasättas. Knowledge Managements bidrag för att utveckla 
innovationer är betydande. Däremot finns inga samband mellan ökad kvantitet av kunskap 
och ökad innovationskapacitet. Kunskap skapas av information som tolkas och informa-
tion overload påverkar innovationsförmågan negativt. Att sätta samman kunskaper är svårt, 
dyrt och tidsödande utan garantier för att innovationer ökar.   

Newell et al. (2009) anser att innovation ur ett knowledge managementperspektiv innehåller 
tre kärnområden. Invention –generering av idéer. Diffusion –Spridandet av idéer och Im-
plementation – Applicerandet av idéen. Samspelet mellan dessa områden menar författarna 
vara innovation.  

Newell et al. (2009) pekar på den centrala aspekten att innovationer i hög grad är kontext-
beroende. Vad som fungerar i en kontext behöver inte fungera i en annan, detta beroende 
på de variationer som finns i kunskap, färdigheter och förståelse hos de grupper som är in-
blandade.     

Mötet mellan idéer är enligt Egan (2005) av central betydelse. Det är en stor utmaning för 
organisationer att få medarbetare att genom utbyte med varandra sätta samman och utveck-
la deras individuella idéer till en kollektiv idé som organisationen kan dra nytta av. Det har 
förr i tiden sagts att kreativa idéer inte kan genereras med avsaknad av kontextuella influen-
ser.  

Yusuf (2009) gör kopplingen mellan innovationer och kreativitet. Innovationer härstammar 
från ett kreativt applicerande av kunskap. Innovationen innehåller två beståndsdelar. Artis-
tisk eller vetenskaplig kreativitet samt ett lager av kunskap. För att exemplifiera nätverkens 
betydelse för innovationer menar Yusuf (2009) att de flesta goda idéer som föder innova-
tioner skapas i stadskärnor med nära anslutning till internationella regioner. Kunskap från 
olika bakgrunder och områden samlas i ett nätverk och kreativa miljöer skapas.     

                                                 
1 Newell et al (2009) avser begreppen knowledge work och knowledge workers 
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Kreativitet utvecklas när människor med olika typer av kunskaper interagerar. Skillnader i 
kunskaper leder ofta till idékonflikter, men sådana konflikter kan influera kreativitet i en 
possitiv riktning. Newell et al (2009) 

Det går inte att bestämma var en innovationsprocess börjar och slutar, det grundläggande 
är den mänskliga kompetensen och kreativiteten. Det är därför av stor vikt hur kunskaps-
utveckling, reflektion och nytänkande stöttas och tas om hand av organisationen. Förfat-
tarna poängterar att det är människor som genererar idéer och realiserar dom. Zika-
Viktorsson och Björkman (2008)  
 
Det har visat sig att tvärfunktionell medverkan i innovationsarbete där olika kompetenser 
och bakgrunder möts ökar sannolikheten att kombinera och integrera kunskap på nya sätt. 
Idéer förfinas med flera inblandade perspektiv. National, Apostolou och Mentzas (2008) 
framhåller därför att webbaserade verktyg innehar en stor potential att förvalta och utveck-
la idéer. Idea Management system är ett begrepp för detta vilket har potential att skapa kol-
lektiv intelligens och community-känsla.  
 
Att praktiskt hantera kunskap är att upprätta Knowledge Management Systems, dessa kan 
ge fördelar åt organisationer som strävar efter att bli mer innovativa eftersom kunskap är 
en viktig beståndsdel för idéer. Swan et Al. (1999) återgiven av Wong och Chin (2007). 
 
Detta avsnitt har visat att idéer bygger på kunskap som skapas när människor interagerar i nätverk. När 
kunskap hanteras kreativt och överförs i nya sammanhang leder detta till innovation. Det är däremot 
komplicerat att sätta samman kunskapsområden med en förväntad utkomst i form av innovation.  

4.3 Idégivarmedverkan 
Hauschildt och Kirchmann (2001) menar att hanteringen av innovationer kräver att s.k. 
champions företräder idéen med entusiasm och lojalitet. Detta är en kritisk framgångsfak-
tor. Komplexa idéer kräver flera champions. Det behövs ofta en idéföreträdare och en tek-
nologisk företrädare för att bringa kraft åt idéen. Detta samspel tenderar att överkomma 
barriärer av ovilja och okunnighet i organisationer. Med en ökad organisatorisk komplexitet 
vad gäller kommunikation och processrelaterade flaskhalsar blir det även nödvändigt att 
använda en processföreträdare. Dessa framgångsfaktorer bygger på en tysk undersökning 
där 133 företag medverkade. Konflikter och motstånd visade sig senare vara den mest van-
ligt förekommande anledningen till att innovationsarbete stoppas. Motståndet kom ifrån en 
blandning av okunskap och personer som passivt eller aktivt påverkades av förslaget. Hau-
schildt och Kirchmann (2001) summerar sina åsikter med: för att då överkomma okunskap 
måste kunniga individer med inflytande rekryteras till förslaget. 

Lee, Rho och Kim (2007) hävdar att kreativa idéer inte kan implementeras av idégivaren 
själv. Implementation kan snarare ses som det stadiet då idégivaren kommunicerar idéen till 
personer med relevant kompetens och auktoritet. Denna typ av kommunikation kan enkelt 
fallera pga. tidsbrist, avsaknad av incitament, svårhanterliga procedurer, rädsla att bli förlöj-
ligad, emotionella konflikter eller politiska strider. Genom att exempelvis använda virtuella 
arrangemang kan dessa faktorer elimineras. Den interna kommunikation inom organisatio-
nen är som nämnt av stor vikt. Lee et al. (2007) 

Witte (1973) återgiven av Hauschildt och Kirchmann (2001) menade i sin innovations-
forskning att innovationer endast kan bli framgångsrika om energiska och karismatiska in-
divider ger aktivt stöd åt idéen. Denna slutsats är än idag sällan betvivlad enligt författarna. 
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Sundström och Zika-Viktorsson (2009) lyfter fram att det ur ett projektperspektiv är nöd-
vändigt att etablera tydliga mål och visioner men att vägen dit bör inrymma flexibilitet i an-
vändandet av olika tekniker och tillvägagångssätt. När flexibilitet skapas åt projektgruppen 
skapas även utrymme för kreativitet och innovation. Sundström och Zika-Viktorsson  
(2009) 
 
Med tiden blir många marknadsdrivande företag byråkratiserade och överdrivet riskmed-
vetna. Detta kan hämma innovativa positioner. Kumar, Sceer och Kotler (2002) 

Empowerment handlar om att ge anställda de emotionella verktyg de behöver för att tro på 
sig själv och på sin uppgift. På sikt genererar detta ett innovativt klimat. Om beslut fattas 
centralt i organisationen ökar sannolikheten att hinder röjs under processen. Ett sätt att 
uppmuntra personalen är att inse att idégivaren har mest kunskap om själva idéen och be-
höver därför fungera som informant och ha större inflytande i processen. Vidare menar 
Lee et al. (2007) att kreativa idéer som inte inryms i den vardagliga strukturen för arbetet 
kan medföra att idégivaren bör får utrymme att genomföra idéen utanför gängse ramar 
med idégivaren som teamledare. Idégivaren bör även få frihet att fastställa egna mål och 
tillvägagångssätt. Lee et al. (2007) 

Förbättringar initieras av idéer från kreativa medarbetare, det är av största vikt att idégiva-
ren hålls engagerad i idéen för att göra den realiserbar. Många idéer går förlorade just pga. 
bristande engagemang, ofta där idégivaren i fråga har exkluderats från idéens utvecklings-
projekt. I sin forskning tar Nijhof et. Al. (2002) därför utgångspunkten att idégivaren blir 
befriad från ordinarie arbetsuppgifter för att fokusera på att realisera idéen. Det svåraste 
hindret för detta sätt är att idégivaren måste kunna sälja in idén på rätt sätt för att styrande 
chefer skall avsätta adekvata resurser för projektet. Nackdelen med en helt fri ”bottom-up” 
approach sägs vara att idégivaren som driver projektet ofta får FÖR mycket frihet och för 
lite styrning av ledningen, undersökningen visar också på risken att idégivaren blir utbränd 
eftersom viljan att leverera blir för stor. Det innovativa klimatet i organisationen växte dock 
som en konsekvens av dessa företags generösa synsätt på idégivarens medverkan. 
 
Att delge och genomföra idéer kan vara av komplex karaktär i organisationer. Avsnittet beskriver därför 
teorier där idéer framförs med hjälp av olika sorters expertkompetens för att underlätta kommunikation 
och utvärdering. Även teorier om att idégivaren bör hållas delaktig i idéen och bli befriad från ordinarie ar-
betsuppgifter har här behandlats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16

5 Fokus på infrastruktur för innovationer 
I föregående teoretiskt kapitel avhandlades teorier utifrån medarbetarens perspektiv. I detta kapitel återges 
forskning och litteratur för infrastrukturella faktorer.  

5.1 Organisationsklimat 
Klimatet på arbetsplatsen formas av människor i samspelet med uppgiften samt ledningens 
styrform, av detta påverkas arbetsuppgifter, metoder och rutiner. Albar (2009) 
 
Den sociala miljön är plattformen i innovationsprocesser enligt Berg et al (2009). Processer 
innehåller flera aktiviteter men det är den sociala miljön som föder idéer och det är i den 
sociala miljön som utvecklandet av idéer sker. Beroende på att begreppet social miljö in-
kluderar ett flertal perspektiv kan det uppfattas olika. Organisatoriskt klimat är ett perspek-
tiv där författaren hänvisar till forskning om gruppklimat för innovationer. 4 punkter är ex-
tra framträdande vilka är; Vision, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för innovation.  

Innovativa organisationer är mer framgångsrika över lång sikt, de har ett unikt DNA vad 
gäller kreativitet, har en vilja att nå framgång, har ett förnuftigt syfte och dom är empowe-
red2. Dobni (2006, 2009) Innovativa företag förstår samspelet mellan strategi och innova-
tion, de har även förstått och anammat en för deras verksamhet passande konfiguration 
mellan dessa. Den här positioneringen gör att företaget kan anpassa sig efter förändringar i 
en konkurrensutsatt kontext. Innovativa företag upplever breddad konkurrens, minskad 
priskänslighet, fokus på att minimera icke värdeskapande aktiviteter och investeringar på 
innovation.  
 
Tillfällen för idéer kommer inte ur ett vakum, de finns inte heller lättillgängliga att använda. 
Ett vanligt scenario är att idéer avhyses eller kvävs innan de har hunnit behandlats med or-
dentliga diskussioner. Pollard (2009). Björkman och Zika-Viktorsson (2008) förtydligar re-
sonemanget: Organisationer skapar förutsättningar men sätter även gränser, att få tid för 
idéutveckling och uttrymme för risktagande är de viktigaste klimatfaktorerna.  

När anställda har en stark tro på vad de gör är det bäst att låta dom agera efter sin egen 
övertygelse, trots att chefen inte håller med. Lee et al. (2007) 

Att få anställda att älska det de gör handlar om att skapa ett klimat befriat från dresscodes, 
standardiserade regler och formella procedurer, dessa hämmar ofta kreativitet. Kreativa 
medarbetare arbetar bättre med frihet att själv välja arbetssätt och arbetstider. Slutligen 
måste ledarskapet tro på sina anställdas idéer, ledorden är konstruktivitet, idéhöjd och 
uppmuntran. Lee et al. (2007) 

Att hantera en dynamisk omvärld ställer krav på ett förändringsinriktat klimat. Förmågan 
att hantera förändringar är en nyckelfråga för utveckling och implementering av idéer. Le-
mon och Sehota (2003) återgiven av Wong och Chin (2007). 
 
Detta avsnitt har visat att klimatet i organisationer är av största vikt för födelsen och utvecklingen av idéer. 
Att skapa engagemang, delaktighet och gynnsam dynamik i miljön för idéer underlättar delgivning av idéer.  

                                                 
2 Empowered översätts fritt som, stärkta eller bemyndiga 
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5.2 Kreativitet     
Det kan vara svårt att utröna hur de begreppsmässiga gränserna ska dras för vad som är or-
ganisatoriskt klimat, kultur och kreativitet. Nählinder (2007) menar att begreppen innova-
tivt klimat, organisatoriskt klimat och kreativt klimat bör åtskiljas eftersom de inte är syno-
nymer. En kreativ miljö i en organisation leder inte automatiskt till ett bra organisations-
klimat. På samma sätt kan innovationer och goda idéer mycket väl uppkomma i organisa-
tioner med dåligt organisatoriskt klimat för att exempelvis underlätta tillvaron. Så vad är 
egentligen kreativitet? Ekvall (2000) konstaterar att kreativitet kan betecknas som ”thinking 
new at work”. Sid 5. 

I grund och botten menar Björkman och Zika-Viktorsson (2008) att all form av innovation 
är ett resultat av mänsklig kreativitet. När medarbetare är kreativa förser dom råmaterialet, 
alltså idéer och procedurer för tillväxt och utveckling. Albar (2009) 

Continuos learning är ett av kärnområdena inom Organizational Innovation Management, i 
sammanhanget att skapa en lärande atmosfär. Ett ständigt lärande ökar förutsättningarna 
för goda innovationer som konstaterat ofta skapas av kunskap. Kreativa organisationer har 
både sedvanlig fortbildning för aktuell tjänst och person men även ett mer experimentellt 
lärande för lämpliga delar av personalstyrkan. Larssen et. al. 1991 återgiven av Wong och 
Chin (2007).  
 
Problemlösning sker som bäst vid intensiv interaktion i grupper, detta sätter igång idégene-
rering Ekvall (2000). Eftersom alla idéer har sin utgångspunkt i mänsklig kreativitet blir det 
därmed viktigt att skapa ett innovativt klimat och entreprenöriella beteenden. Zika-
Viktorsson och Björkman (2007) 

Berg et al (2009) menar att det i dagsläget inte går att dra några slutsatser om den fysiska 
miljöns påverkan på innovationsarbetet. Däremot påverkas kreativitet och kommunikation 
på arbetsplatsen både positivt och negativt av arbetsmiljön. Paralleller mellan arbetsmiljö 
och de tidiga faserna i innovationsarbetet alltså idégenerering kan för närvarande dras men 
inte fastställas. En stor studie pågår just nu. 

Kraven på kostnadseffektivitet och riskreducering riskerar att hämma utrymmet för kreati-
vitet och experimenterande med ny kunskap enligt Zika-Viktorsson och Björkman (2008). 
Hårt styrda utvecklingsprocesser lämnar fokus på hierarkiska beslutsprocesser. Det är svårt 
att räkna hem och kalkylera för sådant utvecklingsarbete vilket gör att utveckling av idéer 
läggs ned. 
 
Strategic direction (2006) summerar genom förklaringen att i en värld där ständiga förbätt-
ringar och innovationer är nyckelfaktorn för ekonomisk framgång är en företagskultur där 
kreativitet uppmuntras nödvändig. Utöver företagskultur spelar effektiva processer som ut-
värderar idéerna en viktig roll. 

Innovationer är ett resultat av mänsklig kreativitet och lärande. Avsnittet påvisar vikten av kulturer som 
främjar ständigt lärande och kreativitet för innovativa organisationer.       

5.3 Vikten av ledarskap för innovationer 
Ekvall (1997) slår i en undersökning fast att det finns många variabler som spelar in när or-
ganisationskultur och organisationsklimat skall studeras och utvärderas för att mäta korrela-
tion med hur idéer tas om hand. Ledarskapet och ledarstilar påverkar idégenerering mest 
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påtagligt. Den förändringsinriktade ledaren får större genomslag på medarbetares engage-
mang och vilja att bidra med idéer än den uppgiftsorienterade ledaren. 

Albar (2009) menar vidare att ledarskapet och inte chefsskapet stimulerar kreativ produkti-
vitet. Chefsskapet löser problem medan ledarskap hanterar förändringar, tar hand om pro-
blem proaktivt och ser möjligheter och utnyttjar dom. Ledarskap stimulerar innovation i 
personalfrågor och strävar samtidigt mot organisatoriska mål. 
 
Wallo (2008) kommer i sin avhandling fram till att uppfattningar om lärande i organisatio-
ner styrs mot ett lärande för att klara av den dagliga driften dvs. de arbetsuppgifterna som 
medarbetaren förväntas utföra. Ledarskapets betydelse för lärande i organisationer är stor 
och inriktas inte mot lärande för utveckling i samma utsträckning.  

Ledarskap för lärande i organisationer är beroende av en mängd omgivande faktorer. Dessa 
är bl.a. hur kollektiva uppfattningar om vad lärandet är skiljer sig, förändringstryck dvs. 
omvärldens krav på organisatoriska förändringar samt utveckling. Omvärldens påtryck-
ningar kan tvinga fram idéer för förändring eller idéer om hur arbetet kan organiseras mer 
effektivt. I större organisationer där chefer ansvarar för många personer är det svårt att föra 
ett individbaserat ledarskap med fokus på personlig utveckling och lärande. Samtidigt möj-
liggör detta att arbetet sker i gruppform där olika kompetenser kan sammanföras. Wallo 
(2008) 

Ur ett kunskapsperspektiv krävs det att ledarskapet ser behovet och lokaliserar vart kun-
skaper finns i organisationer för att kunna tillföra rätt kompetens för en idé och de olika 
aktiviteterna som den passerar. Newell et al. (2009) 

Ledarskapet skall motivera och inspirera idérikedom och uppmuntra inblandning, utveck-
ling och lärande för samtliga medarbetare. Högre chefer måste vara övertygade och kunna 
övertyga andra om vikten av innovationer. Borgelt och Falk (2007) återgiven av Wong och 
Chin (2007). 
 
Robinson och Schroeder (2006) menar att mellanchefsnivån spelar den viktigaste rollen för 
idéverksamheten. Mellanchefen måste engagera sig aktivt i idéen och tilldela rätt resurser 
för testning och utvärdering av idén.  
 
Att utveckla ett innovativt synsätt för ledare och medarbetare är fördelaktigt för organisa-
tionens tillväxt, detta görs bäst genom att integrera ständiga innovationer med företagets 
värderingar och/eller affärsmål, detta för att staka ut riktningen för verksamheten i fråga. 
Ahmed, 1998b återgiven av Wong och Chin (2007). 
 
Vid lönesamtal eller vid utvecklingssamtal menar Albar (2009) att den närmaste chefen inte 
ska ge för stort utrymme för personalavdelningens kurvor och grafer i syfte att förstärka 
innovationsandan på medarbetarnivå. 
 
Ledarens egen kompetens och arbetssituation påverkar även dess förmåga att anamma ett 
lärandeperspektiv, utbildning i HR-frågor är ett viktigt element. Pga tidsbrist får brandbe-
kämpning motsatta effekter på lärandet. Tidsbrist och press leder ofta till micro manage-
ment och ger således inget uttrymme för att anamma den lärande ledarstilen. Reflektion är 
här viktigt. Wallo (2008) 

I ett konkret exempel menar Rossomando (2008) att sökmotorföretaget google, känt bl.a. 
för sin extremt toleranta och lekfulla syn på arbetsplatsen, har ett svårare arbete än att ska-
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pa en kreativ fysisk arbetsmiljö för att få fram goda idéer från medarbetare. Däremot sän-
der företaget Google ut en signal till sina anställda om att de har ett tolerant och icke-
dömande ledarskap. Detta är enligt Rossomando den viktigaste faktorn för att stimulera 
fram idéer från medarbetare. Att sedan som chef hantera lönesättningar och bedöma pre-
station är en annan fråga som ofta möts med skepsis från chefen. Det är därför viktigt att 
som företag använda parametrar för innovationsstimuli bland personalen för högre chefers 
löneförhandlingar med teamchefer. Rossomando (2008) 
 
Detta visar att ledarskap är den enskillt viktigaste faktorn för idégenererande miljöer. Förändringsinriktat 
ledarskap stimulerar kreativ produktivitet och experimentellt lärande vilka är kännetecken för innovativa 
organisationer. Ledarskapet måste motivera och entusiasmera för att stimulera till delgivning av idéer samt 
tillföra rätt kunskap för idéers utveckling.   

5.4 Personalpolitik, en innovationsfråga 
Hauschildt och Kirchmann (2001) slår fast att hr-avdelningen är en känd kritisk framgångs-
faktor för innovativa organisationer. Martins och Terblanche (2003) återgiven av Wong och 
Chin (2007) förtydligar personalpolitikens roll för innovationsarbete genom uttrycket ”Va-
lue of people”. Detta avser företags attityder och värderingar gentemot medarbetare och per-
sonalfrågor. HR-avdelningen har en kritisk roll att etablera ett förtroende mellan företag 
och medarbetare och måste etablera ett synsätt där medarbetares åsikter blir hörda och 
kompetens respekterade även om idéerna i fråga inte påverkar organisationen nämnvärt.  
 
Talang är fundamentet för kreativa miljöer. Att uppmuntra och utveckla talanger innebär 
att mobilisera kulturer och traditioner och att implementera värderingar som föreslår initia-
tiv och ambition. Produktiviteten hos talanger i form av idéer kan ökas genom kunskaps-
kapital som har sitt ursprung i nätverk. Att översätta kreativitet till innovation är en funk-
tion som består av många incitament. Att sedan kvarhålla innovationsandan kräver tunga 
investeringar. Yusuf (2009) 

För lyckat innovationsarbete bör rekrytering fokuseras kring profilen  
”nyfikna entreprenörer”. Hellre bred kompetens än specialistkompetens. Hellre lösningsfo-
kuserad än problemlösande. Att både ha förståelse för teknik och affärer är även det gynn-
samt enligt Berg et al (2009). Författarna Lee et al. (2007) har andra idéer om önskvärda 
profiler för innovationsanda. De menar att det första steget för att uppnå kreativitet på ar-
betsplatsen är att anställa hårt arbetande och kreativa människor. Genier med mycket kun-
skap är ingen nytta för organisationen om de saknar passion, uthållighet och lojalitet. Med-
arbetare kan med fördel ge uppslag till personer med stor passion inom deras arbetsområ-
de. Företaget bör även på innerligt sätt motivera personal att komma med idéer. Innerligt 
motiverade personer är de som arbetar hårt och som tycker att jobbet är utmanande, moti-
verande och engagerande. Åt andra hållet kan personer arbeta hårt med motivet att jaga 
andra incitament såsom pengar, beröm och befodran. Lee et al. (2007) 
 
Det effektivaste sättet att stimulera kreativitet är att anställa kreativa människor som är in-
nerligt passionerade för jobbet. Med fördel kan sökande intervjuas av ett flertal människor 
från olika delar av verksamheten. Lee (2007) 

HR-system har potential att påverka organisationens prestanda. Shipton och Doris återgi-
ven av Albar (2009) menar att HR-systemen indirekt kan avgöra företags förmåga till 
innovation genom att forma personalstyrkans innovationskapacitet.  
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Genom att rekrytera människor med rätt individ- och kunskapsprofil har HR-funktionen en viktig roll i 
att på lång sikt forma personalstyrkan och etablera innovativa mönster i organisationer.  

5.5 Innovationens incitament 
Eisenberg (1999) menar att kreativitet och innovation är så viktigt för företag att det är av 
högsta intresse för organisationer att förstå hur incitament påverkar motivationen och krea-
tiv produktivitet.  

De senaste 20 åren av forskning har visat att effekterna som belöningar har på kreativ pro-
duktivitet är allt annat än lätta att tolka eller entydiga. Eisenberg (1999) menar därför att när 
incitament som belöningar hanteras på rätt sätt stimulerar det alla sorters beteende, även 
kreativ produktivitet. Albar (2009) är inne på samma spår och menar att belöningar gene-
rellt motiverar konkurrens och kreativitet.  

5.5.1 Stödjande belöningar som incitament 
Av företag i en undersökning som saknade incitament för idégivning svarar 29% av medar-
betarna att de aldrig har idéer. I företag som belönar goda idéer med uppmärksamhet eller 
finansiella belöningar sjunker siffran till 8%. Undersökningen visar en tydlig korrelation 
mellan stöd, uppmuntran och incitament samt ökad idégenerering och implementation av 
idéer. Det mest lockande incitamentet visade sig vara löneökning följt av personligt erkän-
nande. Strategic direction (2006) 

Organisationer kan stimulera idéutveckling genom att erbjuda legitimerad idétid på arbets-
platsen, skapa lekfullhet samt ge utrymme för debatt. Enligt en undersökning har de med-
arbetare som får uppmuntran av sina chefer uttrymme att avvika från planer för att testa 
något nytt, de har ofta ekonomiska incitament och en väl fungerande förslagsverksamhet, 
tar självmant kontakter utanför sin verksamhet och trivs generellt sett bättre. 27 procent 
anser att idéer på arbetsplatsen inte arbetas fram.  
 
Newell et al. (2009) menar att materiella objekt och föremål som syftar till att stödja 
innovationsprocessen ger en uppmuntrande effekt för innovationsandan bland medarbeta-
re.  

Dobni (2009) deltar i diskussionen om hämmande faktorer för innovation. De största bar-
riärerna för innovationer inom företag är relaterade till interna frågor såsom avsaknad av 
resurser, förståelse för marknaden ur ett större perspektiv, opassande företagskultur, dåliga 
incitament och för odefinierad innovationsstrategi. De flesta barriärerna uppträder på en 
operationell nivå och i miljön för idéerna. De medarbetare som är uppmuntrade och entu-
siastiska med att vara innovativa stagnerar i entusiasm när det saknas belöningar, mätbarhet 
och rädsla för reprimander om saker och ting går fel.  
 
På en högre abstraktionsnivå talar Albar (2009) om innovationsanda och menar att kreativ 
produktivitet påverkas av fyra element vilka är makt, information, kunskap och belöningar. 
Om någon av dessa element ignoreras påverkas individers produktivitet. Sammanfattnings-
vis menar Albar (2009) att uppskattning och belöning har en direkt påverkan på innovation.  
 
Berg et al. (2009) menar att de flesta undersökningar som har gjorts kommer fram till lik-
nande framgångsfaktorer för ett innovativt klimat och en organisationskultur som stimule-
rar innovation. Berg et al. framhäver dessa framgångsfaktorer. 



 

 21

-Anställda upplever stöd och säkerhet och förväntar sig belöning. 

-Konflikter sker på en kreativ och konstruktiv nivå och är förväntade och välkomnande. 
Medarbetare får utbildning i konflikthantering. 

-Kreativitet och mångfald ses som en dygd. 

-Långsiktigt tänkande. Succéer blir belönade, misslyckande är accepterat och risktagande är 
uppmuntrat.  

- Ledningens stöd och deltagande är tydligt kommunicerat  

-Öppen kommunikation råder inom organisationen.  

5.5.2 Motsäger incitament 
De mest kritiska författarna är utan tvivel Robinson och Schroeder (2006). Författarna 
hävdar bestämt att belöningar för idéer resulterar i oönskade effekter. Exempelvis ges be-
löningen vanligen till upphovsmannen för idén, en idé justeras och förfinas genom input 
från flera medarbetare vilket kan leda till minskad lust att vara delaktig i en idé om upp-
hovsmannen ensam får belöningen. I förlängningen leder sådana belöningssytem till fler 
motsättningar kring idén vad gäller testning och utveckling. Även oetiska beteenden i form 
av idéstöld kan uppkomma.  
 
”As the saying goes, If money can be made by doing something wrong, someone will”  
Robinson och Schroeder (2006) sid 18. 
 
Författarna menar vidare att anställda bidrar med idéer därför att de vill se dom i använd-
ning för att underlätta frustrerande aktiviteter. De på området mest framgångsrika företa-
gen samlar in massor av idéer utan att belöna dessa, medarbetare är nöjda med de personli-
ga erkännandet. Författarna menar att det mest effektiva och drivande incitamentet för att 
stimulera till idégivning är att organisationer implementerar idéprocesser som garanterar 
snabb utvärdering och feedback. Robinson och Schroeder (2006) 

5.5.3 Organisatorisk behandling av incitament och system 
Björkman och Zika-Viktorsson (2008) menar att varken kaos eller regelstyrning gynnar en 
verksamhets förmåga att absorbera idéer, strukturer behövs för att säkra att idéerna tas om 
hand. Författarna får medhåll av Robinson och Schroeder (2006) som menar att för att 
stärka innovationsförmågan krävs processer som stödjer omvärldsbevakning och tvärfunk-
tionell samverkan. Även praktiskt inriktade kunskapshöjande åtgärder som arbetsrotation 
stimulerar idétveckling.  

Enkelheten i belöningssystemet är en dygd enligt Strategic Direction (2006). Ju mer kom-
plicerat ett belöningssystem är desto fler barriärer finns för anställda att bidra med idéer. I 
idéprocessen är det viktigt att idégivaren får feedback på sitt förslag, detta fort, även om 
svaret blir att idéen mottagits och behöver tittas närmare på. Employee benefits (2006) 

”On average every employee has one or two good ideas each year. If you´re not capturing these, you´re wast-
ing money” Employee benefits (2006) sid1. 

En hög innovationsförmåga skapas av kontakter utanför verksamhetsområdet och speciellt 
genom tvärfunktionell samverkan. Strategic direction (2006) 
 



 

 22

Ur innovationssynpunkt är det komplicerat att bedöma och mäta åtgången av resurser. Li-
kaså är det svårt att kalkylera och bedöma vilka effekter idéer får. Anställda måste utbildas 
inom innovation och för det är organisatoriskt lärande rätt process. Dobni (2009)      
 
Flera författare bl.a. Dobni (2009) enas om att etablerandet av en innovativ linje är kost-
samt, det kräver resurser i form av kapital, människor och strukturer. Dobni betonar att det 
handlar om kunskap, lärande, tekniskt och finansiellt stöd, belöningar och incitament för 
att detta skall fungera.  
 
Björk och Magnusson (2009) kritiserar ständiga-förbättringar-rörelsen som exempelvis Ro-
binson och Schroeder förespråkar, och menar att traditionella system för idéhantering som 
exempelvis förslagslådor har haft fokus på stora mängder inkrementella förbättringsförslag. 
De inkrementella förbättringsförslagen har varit en av hörnstenarna i ständiga förbättring-
ar-rörelsen. Det har funnits problem med detta fokus eftersom förbättringarna, om genom-
förda kostar mer att hantera och implementera än det ger tillbaka i exempelvis ökad effek-
tivitet. 

Newell et al. (2009) menar att konkurrerande relationer mellan individer och grupper sti-
mulerar innovationsprocesser.  

I stora företag präglas ofta innovationsarbete av byråkrati och kortsiktigt tänkande vilket 
gör att reaktionstiden för att hantera nya idéer är för långsam Berg et al (2009). Företags-
ledningarnas största utmaning är att balansera undersökandet och utredandet av idéer med 
att behålla motivationen för de anställda att bidra med idéer. Dobni (2009)   

Slutligen poängterar Berg et al (2009) mfl. att modeller för innovationer inte är allomfat-
tande och universella. Organisationer behöver utreda och anpassa innehåll efter sin egen 
verksamhet.   

Incitamentsområdet visar en spridd bild i de forskningsresultat som publicerats. Majoriteten kan dock enas 
om betydelsen av de mjuka incitamenten beröm och uppmärksamhet som väldigt betydelsefulla. Utöver 
mjuka incitament har effektiva utvärderingsprocesser med snabb återkoppling till idégivaren betydelse. Kri-
tikerna mot monetära belöningar för bra idéer menar att detta leder till oetiska beteenden och minskat 
samarbete. Förespråkarna menar att monetär belöning tillhör framgångsfaktorerna för innovativa organisa-
tioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23

5.6 Presentation av modell 
Modellen nedan visar min egen tolkning av samspelet mellan de teoretiska bidragen. Förklaring i löptext 
återfinns under bilden. 

 
1.En gynnsam social miljö är en förutsättning för innovativa organisationer. Klimatet bidrar 
till en avslappnad och förlåtande atmosfär och genererar idéhöjd. 2.Ledarskapet som agerar 
ickedömande, konstruktivt och stimulerande har i sin tur stor påverkan på klimatet. 3.Ett 
kreativt applicerande av kunskap är byggstenar för idéer. 4.Nätverk med tillgång till kun-
skap vidareutvecklar idéer och förfinar dessa när flera kunskaper och bakgrunder möts. 
5.Idégivaren bör få utrymme att vara delaktig i sin idé genom ständig återkoppling och ade-
kvat stöd från ledarskapet. Graden av delaktighet bör utgå ifrån idégivarens önskemål. 
6.Tvärfunktionella processer garanterar snabb återkoppling och stödjer nätverkande. 
7.Innovationen är den färdiga produkten av idéer och kan vara immateriell i form av nya 
arbetssätt. 8.Personalpolitik som genom långsiktig rekrytering och fortbildning formar 
9.intraprenörer som ser möjligheter. 10.Sådana beteenden stimuleras genom incitament. 

Modellen skall ses som en sammanhängande helhet över påverkande faktorer.     
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6 Resultat 
Empiri är resultatet av de 9 intervjuer som genomfördes den 17 och 18 Oktober 2009 på IKEA AB. Av 
hänsyn till intervjupersonernas integritet och förtroende för intervjuaren publiceras inga namn eller beskri-
vande data för respektive intervjupersons uttalande. Intervjuguiden återfinns i bilagor längst bak i arbetet.  

6.1 Allmännt om Idéer 
För personer med lång erfarenhet av IKEA som arbetsgivare är kampanjer för att absorbe-
ra idéer ingenting nytt. Varje decennium har stora kampanjer implementerats och pågått i 
projektform under en begränsad tid i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. 
Kampanjerna har bedrivits under lågkonjunktur eller under andra perioder när försäljnings-
siffrorna sjunkit. 

Tillvägagångssättet för att delge idéer bland intervjupersonerna varierar. En stor del lanse-
rar idéen till kollegor och närmaste chef på något arbetsplatsmöte eller motsvarande. Som-
liga delger idéen så fort den dyker upp medan andra funderar väldigt länge och noggrant 
innan delgivning. Personer med lång erfarenhet tenderar i högre utsträckning att genomfö-
ra idén direkt på eget bevåg om idén relaterar till egna arbetsuppgifter medan personer med 
mindre erfarenhet vill ha mer utförlig dialog och gärna i samarbete med kollegor.  

Flertalet av intervjupersoner hävdar att de får idéer genom att själva erfara vad som funge-
rar sämre i verksamheten eller efter att ha råkat ut för problem i organisationen. Många på-
visar möte med kunder som en bra inspirationskälla. Arbetets karaktär har en avgörande 
roll för detta. Personer med kommunikativa och breda kontaktytor menar att detta ger en 
helhetsförståelse som skapar många idéer. Det blir lättare att placera idéer i en kontext. 
Detta i enlighet med Menzel et al (2007) och National et. Al (2008) som framhäver att lyck-
ade innovationer ofta startar i gränslandet mellan olika kunskapsområden och inte främst 
inom en avgränsad expertis. Existerande kunskap föder idéer genom gränssnittet mellan 
människor. 

6.2 Förslagsverksamheten 
Samtliga intervjupersoner menar att det inte finns något etablerat system för att delge idéer 
till företaget. Metoderna och sättet att hantera idéer skiljer sig åt beroende på vilka personer 
som inbegrips av idéen och vem som är närmaste chef. Intervjupersonerna tycker att det är 
synd att förslagsverksamheten har hamnat i malpåse. Eftersom tillvägagångssättet för del-
givning av idéer varierar så stort och att en regelrätt förslagsverksamhet saknas leder detta 
till diskussioner om vad som kan karaktäriseras som förslagsverksamhet. Vikten av etable-
rade system för idéhantering påpekas av Robinson och Schroeder (2006) och Björkman 
och Zika-Viktorsson (2008) som viktiga för att skapa effektivitet.  

Många hävdar att det personliga mötet människor emellan ofta leder till en dialog där för-
slag vädras och avhandlas, exempelvis i olika beslutsforum.  

”Jag har svårt att förklara vår förslagsverksamhet eftersom det knappt finns något system för detta” 

Definitionen av förslagsverksamhet försvåras eftersom det ingår i det ordinarie arbetet att 
ständigt jobba för förbättringar enligt somliga.  

Majoriteten av personer menar att otydligheten i hanteringen av idéer innebär negativa hin-
der för delgivningen av idéerna. Främst är det svårt att veta vem som ska ta emot idén. 
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Även Dobni (2009) menar att frånvaron av gemensamma strukturer hämmar innovations-
arbetet.  

De flesta intervjupersoner verkar dock positivt inställda till den dialog som skapas runt de-
ras idéer.  

”en förbättrinsgåtgärd av något slag. På olika plan.”  -En intervjupersons definition av vad en idé 
är. 

Diskussioner om vad som är en idé varierar mellan samtliga intervjupersoner. Dilemmat 
tycks ligga hos vad som ingår i det ordinarie arbetet och vad som tillhör det sensationella. 
Idéer som inte avser ens närmaste omgivning som exempelvis förändrade arbetssätt inom 
andra bolag, processer eller aktiviteter kategoriseras av samtliga som en idé att bidra med 
till en etablerad förslagsverksamhet. 

De flesta tycker att dialogen som uppstår vid delgivning av idéer är fruktbar för idéens ut-
veckling.  

6.3 Innan delgivning av idéer 
Det personliga och det professionella nätverket ses av respondenterna som värdefulla för 
att bolla idéer med och även till att få idéer ifrån. Respondenterna betonar alltså i likhet 
med flera författare, däribland Björk och Magnusson (2009), Menzel et al (2007), National 
et. Al (2008) samt Newell et al. (2009) kunskapens och nätverkens betydelse för idéers 
sammansättning.  

Äldre medarbetare på IKEA AB tycker att de med åren har byggt upp värdefulla nätverk 
och förmåga att lokalisera var i koncernen rätt kompetens finns.  

”Man får en slags helhetskoll med åren, på ett ungefär i varje fall. Det är nog värre för de yngre som inte 
varit med lika länge.” 

Många intervjupersoner menar att det är svårt att lokalisera vart olika kompetenser finns 
inom IKEA-koncernen och att det blir svårare och svårare ju mer IKEA växer. Detta lik-
nar Kumar, Sceer och Kotlers (2002) byråkratiseringsteori som kan påverka tidsaspekten 
för en idés sammansättning.  

En intervjuperson förtydligar resonemanget. ”Om jag inte vet vem jag ska kontakta blir det ingen-
ting, det blir ett irritationsmoment.”  

Samtliga respondenter menar att de kan vända sig utanför IKEA AB’s organisatoriska 
gränser för att ta reda på mer information eller söka kompleterande kunskap för att bygga 
på en idé vilket enligt Menzel et al. (2007) är essentiellt för idéers uppbyggnad mellan kun-
skapsområden. Detta är däremot ovanligt och kan vara svårt enligt flera. Personer med 
breda kontaktytor och kommunikativa tjänster menar att det är lättare att bygga upp nät-
verk.  

Majoriteten av respondenter menar att det överlag är viktigt att kunna argumentera för sina 
idéer för att få igenom dom, de menar dock att det inte brukar vara svårt att få folk att 
lyssna. 
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6.4 Efter delgivning 
På frågan om delaktighet i idén efter överlämnande till organisationen önskas, kommer va-
rierande synpunkter. De är överens om att frågan är helt avgörande beroende på karaktären 
av idén och vilken kompetens som är ändamålsenlig för att driva idén. På ett generellt plan 
finns önskan om att vara delaktig om rätt kompetens innehas av idégivaren själv. Utsträck-
ningen för delaktighet varierar dock från en önskan om att driva projektet själv av anled-
ningen att det inte går att finna en mer engagerad och insatt person som Lee et al (2007) 
anser vara det optimala. Andra personer vill endast vara delaktig i dialogen och få informa-
tion om hur projektet utvecklas. Det viktiga för de flesta är feedback kring hur det går med 
idén vilket även betonas av Robinson och Schroeders (2006) incitamentsteorier.  

”Om jag har kompetensen så visst. Annars lämnar jag över den. Organisationens bästa får styra”.  

Alla intervjupersoner vill att det ska finnas ett visst uttrymme för delaktighet i organisatio-
nen att driva idéer om det av kompetensskäl är möjligt. Majoriteten av intervjupersoner 
menar att det finns utrymme att frigöra arbetstid för att arbeta på en idé. Däremot sätter 
arbetsbördan tydliga gränser. Vid arbetstoppar är det ofta inte möjligt att prioritera annat 
än det dagliga arbetet och likaså för dom som jobbar i projektform. På chefsnivå sker dis-
kussioner om detta kontinuerligt, att genom ledarskapsutveckling utveckla medarbetare. 
Wallo (2008) menar att tidspress får negativa effekter på lärandet i organisationer.   

”Från fall till fall i en dialog med närmaste chef, annars kan det bli en uppfinnarjockeverkstad lite här och 
var.” 

Många är överens om att situationen får styra hur mycket tid som kan frigöras och att det 
även handlar om hur ens egna kollegor uppfattar en eventuellt ökad arbetsbelastning.  

6.5 Incitament och drivkrafter 
På frågan om vad intervjupersonen vill ska hända med idén kommer varierade svar. En 
blandning av mjuka och hårda faktorer driver intervjupersonerna. Många hoppas på realise-
ring av idén och i andra fall konkret feedback på varför idéen inte är bra/lämplig i enlighet 
med Robinson och Schroeder (2006). Att någon lyssnar på idégivaren, tar denne på allvar 
och är konstruktiv i återkopplingen bedöms av alla som extra viktigt och även employee 
benefits (2006). Intervjupersonerna drivs i likhet med Strategic direction (2006) av upp-
märksamhet och beröm i första hand och i förlängningen ser de den personliga och yrkes-
mässiga utvecklingen som en stark pådrivande faktor, en möjlighet att få mer utmanande 
arbetsuppgifter och mer ansvar. Ekonomisk ersättning eller belöning ses av några som se-
kundär men ingen skulle tacka nej vid erbjudandet. Det ekonomiska incitamentet beskrivs 
av flera som ”grädde på moset”. 

”Att känna att man bidragit till nåt positivt, uppmärksamhet och beröm är alltid trevligt.” 

De ekonomiska ersättningarna är sekundära för de flesta.  

”Ekonomiska ersättningar känns bra om företaget tjänar pengar på idén.. 

En intervjuperson svarar att det ekonomiska incitamentet fungerar bra i upplysande syfte, 
att kasta ljus på frågan vilket kan smitta av sig på flera medarbetare och aktualisera idéarbe-
tet, generering och inte minst delgivning/överlämning till organisationen. En relativt grum-
lig bild av pengars betydelse för idéer alltså, som Eisenberg (1999) hävdar.  
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6.6 Prestige… 
…beskrivs av äldre intervjupersoner som vanligt förekommande förr i tiden men att det 
med åren har försvunnit mer och mer. Personer med mer erfarenhet har till viss del upplevt 
att idéer har stulits på olika sätt, exempelvis genom otillfredsställande argumentation om att 
idéen redan har uppmärksammats och att arbete med idéen redan genomförs. Av de som 
upplevt någon form av ”idéstöld” hävdar dom att det minskar viljan att i fortsättning bidra 
med idéer. Personer som upplevt ”idéstöld” har även upplevt nekande argument som att 
idégivande ingår i deras arbetsuppgifter och är allas ansvar. Detta upplevs som hämmande 
för att i fortsättningen vilja delge bra idéer. Robinson och Schroeder (2006) hävdar att detta 
är risken med monetära incitament vilket inte framgår i intervjupersonernas beskrivningar.  

Samtliga intervjupersoner menar att idégivande över bolags- och avdelningsgränser är posi-
tivt. Personligen skulle samtliga tycka att det var intressant om personer utanför deras eget 
verksamhetsområde kom med idéer på förbättringar som rör just dom. Detta under förut-
sättningen att idéen läggs fram på rätt sätt. Med rätt sätt avses konstruktiv kritik. Inom 
forskning av ex. Lee et al. (2007) främst inom klimat och ledarskap påvisas ofta idéhöjd och 
konstruktivitet som betydelsefullt för kreativa organisationer.  

Förståelse finns hos de flesta över huruvida detta kan leda till nackdelar eller schismer. En 
intervjuperson menar att det finns flera sidor av myntet, att kritik eller förbättrinsgförslag 
som rör just dom personligen kan vara en indikator på att denne misslyckats med kommu-
nikationen kring deras arbetsuppgifter ex. varför de arbetar på ett visst sätt. Det bakomlig-
gande faktorerna för varför idéen inte går att genomföra är viktigt att kommunicera ut i en 
dialog mellan idégivaren och berörd person. 

”För tio år sedan hade jag blivit förbannad, irriterad, ledsen, jag hade kört ner huvudet i sanden, idag har 
jag mognat både som individ och ledare. Idag hade jag tagit mig tid att lyssna. Det är viktigt att respektera 
att någon vågar ifrågasätta. En tillåtande attityd.” 

En person hävdar att detta är en generationsfråga som enligt dennes erfarenheter gör gäl-
lande att idéer oftare uppfattas som ett hot av äldre personer än av yngre.  

”Det kan väl kännas tungt om en idé som rör mig stämmer och är riktig, då tänker man –Shit, det där 
borde jag tänkt på själv.” 

Kommunikation och konstruktivitet är ledorden enligt intervjupersonerna som menar att 
det ofta är väldigt positivt med idéer som rör dom själva. 

”Vi jobbar för ETT IKEA- det låter som en klyscha men så är det.”  

6.7 Hämmande effekter för idégivande 
Tidspress och arbetstoppar är de faktorer som hämmar idégivande mest enligt intervjuper-
sonerna. En person stödjer Albar (2009) och Berg et. Al (2009) om att avsaknad av belö-
ningar och oklarheter kring vilka idéer som ingår i ens arbete är hämmande effekter. Perso-
ner som tidigare delgivit idéer som sedan antingen runnit ut i sanden eller blivit dåligt be-
mötta upplever en tydlig ovilja att senare bidra med idéer. Två personer tycker att en kom-
bination av avsaknat självförtroende och att den närmaste chefen inte förstår värdet av idé-
en och att det av principskäl tar emot att gå till nästa chef är det mest påtagliga faktorerna 
som hindrar idégivande.  
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Trots att intervjupersonerna kan komma på ett flertal faktorer som de tror eller vet häm-
mar idégivning på IKEA AB menar en överväldigande majoritet att det är relativt enkelt att 
få igenom mindre idéer i organisationen. Ju större och mer komplex en idé blir desto svåra-
re att få igenom den. Idén måste då passera ett antal beslutande organ, utskott och chefsni-
våer vilket gör idéen till ett mer omfattande projekt. Omfattningen på idéen styr. Om 
många berörs av idén eller om globala beslut måste justeras tenderar detta att försvåra idé-
ens genomförande.  

Hälften av intervjupersonerna har haft idéer som de inte har delgivit organisationen av oli-
ka anledningar, främst hävdar de att det runnit ut i sanden eller att det har varit svårt att 
bolla idén eftersom den tillhört något annat verksamhetsområde. Även prestigeskäl utgör 
här en orsak, att vissa idéer som rör andra inte mottagits väl tidigare vilket senare har 
hämmat deras lust till delgivning.   

En generell avsaknad av organisatoriskt system för idéhantering är den mest betydande fak-
torn enligt en tredjedel av intervjupersonerna.   

6.8 Organisationens klimat 
Samtliga intervjupersoner beskriver klimatet på arbetsplatsen likvärdigt. De uppfattar orga-
nisationen som prestigelös och dialogen sker öppet på ett bekvämt sätt.  

Intervjupersonerna menar att det generellt är ett förändringsbenäget klimat där dialogen är 
öppen och rak. Detta beskriver Wong och Chin (2007) som en nyckelfråga för idéhanter-
ing. Organisationen upplevs av många som platt och ohierarkisk.   

Flera respondenter menar att klimatet gör att idéerna mottas väl inom bolaget.   

Alla hävdar att misstag är accepterat –om man inte gör om dom flera gånger utan att lära 
sig av dom. I vissa fall nästan uppmuntras misstag av ledarskapet. Många intervjupersoner 
väljer att citera personalidén ur Ingvar Kamprads teser.  

”Endast den som sover begår inga misstag”  

Många tolkar teserna som att den skapar en förlåtande atmosfär och att en eventuell rädsla 
att begå misstag minimeras. Detta synsätt praktiseras av ledarskapet i stor utsträckning en-
ligt intervjupersonerna.  

”De yngre som kommer in vill ju själv trampa ner i de där hålen man själv trampade i, istället för att lyss-
na. Men de kanske krävs för utvecklingens skull.” 

Just rädsla för reprimander om saker går fel beskrivs av Dobni (2009), Sundström och 
Zika-Viktorsson (2009) samt Lee et al. (2007) som en hämmande faktor för kreativitet och 
delgivning av idéer.  

Klimatet sporrar till förändring generellt sett, men i slutändan är varje individ ansvarig för 
att driva sin linje menar flera intervjupersoner. Uppmuntran till proaktivt arbete och ifråga-
sättande ses även av somliga som en klimatfråga som gör delgivning av idéer och viljan att 
prova nya arbetssätt stimulerande.  

En majoritet av intervjupersonerna menar att det finns tid och rum för kreativitet på ar-
betsplatsen generellt sett, däremot varierar detta beroende på arbetsbelastning och arbets-
toppar. De flesta anser att de har frihet att själv planera sin tid och att det individuella an-
svaret gör att det oftast går att frigöra tid för reflektion och diskussion. Det finns enligt re-
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spondenterna möjlighet att experimentera med olika arbetssätt inom ramen för sunt för-
nuft.  

”Generellt finns en hög tolerans för den typen av aktiviteter.” 

6.9 Ledarskap för idégivande 
Flera intervjupersoner beskriver ett pågående kulturförändringsarbete benämnt IKEA AB 
in change. De hävdar att en ny VD, tillsatt för två år sedan har medfört stora förändringar 
för kulturen, klimatet och ledarskapet på bolaget. De ser tydliga paralleller mellan det nya 
ledarskapet och acceptansnivå för det kreativa tänkandet i organisationen. De flesta inter-
vjupersonerna anser att idégenerering och delgivning av idéer uppmuntras av högsta led-
ningen. 

”Ja ledningen är väldigt positivt inställd, man hör ”JA vilken bra idé” vi bildar en arbetsgrupp! Eller nåt 
i den stilen” 

Respondenterna anser att tillgängligheten till chefen är av väldigt stor vikt för att bidra med 
idéer.  

”Har man en oengagerad chef som inte uppmuntrar till förbättring –då struntar jag i det.” 

De kontinuerliga mötet med chefen påverkar dialogen positivt vilket i sin tur leder till ett 
naturligt sätt att diskutera idéer. Samtidigt hävdar flera att detta dock är individuellt bero-
ende på vilken chef man har och att vissa chefer agerar filter för idéerna i för stor utsträck-
ning samt att det i normalläget är mer av ett vakuum kring idéer när det inte är kampanj.  

”Den nya VD’n kommer med ett helt annat ledarskap, vi samlas oftare och diskuterar mer, vi ger mer 
feedback till varandra, en helt annan stämning. Man känner sig mer delaktig i verksamheten nu. Föränd-
ringsinriktat ledarskap” 

Som beskrivet ligger intervjupersonernas uppfattningar i linje med bl.a. Ekvall (1997) och 
Yusuf (2009) om ledarskapets betydelse för delgivning av idéer.  

6.10 Kulturfrågan 
Samtliga tillfrågade menar att kulturen på IKEA är förlåtande och stimulerande för idégiv-
ning. Ett flertal intervjupersoner citerar Ingvar Kamprads olika teser och testamente. I stor 
utsträckning lever bolaget som dom lär enligt intervjupersonerna. Med kulturen och perso-
nalidén känner många en trygghet att ifrågasätta beslut och arbetssätt. Kulturen uppmunt-
rar medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling vilket enligt en intervjuperson medför 
en vilja att tänka utanför gängse ramar och vara innovativ. Kulturfrågan beskrivs av Yusuf 
(2009) att implementera värderingar som föreslår initiativ och ambition vilket responden-
ternas beskrivningar stämmer väl in på. 

Många intervjupersoner har svårt att tänka sig att den närmaste chefen endast skulle säga 
”NEJ” till en idé utan vidare argumentation. En person menar att kulturen är mer upp-
muntrande än så. Den uppmuntran till ifrågasättande som ges av kulturen gör att de flesta 
skulle fortsätta argumentera för sin idé.  
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6.11 Kampanjen Goda Idéer 
En majoritet av intervjupersonerna upplevde kampanjen Goda Idéer som positiv. Många 
beskriver den som rolig och att den skapade bra stämning. Många upplevde den som en 
ventil och ett system att släppa idéer som rör annat än deras närmaste omgivning.  

”Goda idéer öppnade upp för att tänka friare. De hjälpte till att styra in oss på olika teman. Det var tyd-
ligt vem som var kontaktperson” 

En annan person menar att ”folk blir glada av sådana kampanjer” 

”Vi fick attention på att det finns hur mkt som helst att göra” 

Intervjupersonerna menar att den största skillnaden på normalläget och kampanjen var att 
det fanns ett system för hur man skulle gå till väga med sin idé och att det var ett allmänt 
fokus på idéer. Processerna och strukturerna uppfattades överlag som tydliga. Många var 
däremot konfunderade över hur bedömningsdelen gick till och vilka kriterier som gällde.    

Under processen tyckte respondenterna att informationen kring vad som hände med deras 
idéer var tydlig överlag. Personer som bidragit med idéer som fortfarande är under utred-
ning under nivå 3 har dock inte hört någonting om statusen på idén. (Se kap 1.1 för be-
skrivning av kampanjen). 

”Kolleger var ute på sin fritid och letade problem i varuhuset. Folk tänkte till mera än annars.” 

Många hävdar att de av tävlingsinstinkt bidrog till kampanjen, exakt hur tävlingsmomentet 
gick till kan ingen ge något konkret svar på, men stämningen gjorde att det kändes som en 
tävling. I IKEA’s personaltidning Älmhultsbladet uppmärksammades och rapporterades 
fortlöpande om antalet idéer från respektive bolag och tårta delades ut till det bolaget som 
bidragit med flest idéer månadsvis.  

”Det blev som en tävling, en hets, plancsher överallt. Tävling inom bolaget och mellan bolagen. Man pep-
pade varandra att bidra med idéer. Reklamen var den största skillnaden. P-I var kampanjcoachen, det på-
verkade, han var överallt. Man tog sig tid att fundera på ett annat sätt.” 

De flesta intervjupersoner tycker att återkopplingen från att idéen mottagits till utvärdering 
var tydlig och de nöjde sig med argumentationen som angavs om deras idé inte gått vidare 
till nästa nivå.  

”Kampanjcoachen hade en bidragande faktor i att lämna idéer, han tryckte på, pushade och hade en gul 
tröja på sig.” 

Under kampanjen menar majoriteten av intervjupersoner att belöningen inte var den störs-
ta drivkraften. Däremot hade det en påverkande effekt när de såg att kampanjcoachen de-
lade ut presentkort till medarbetare som bidragit med idéer. 

Älmhultsbladet är omnämnt av nästan samtliga intervjupersoner, många läste tidningen 
kontinuerligt under kampanjen. Tidningen uppmärksammade personer som bidragit med 
bra idéer vilket av flera personer hade en uppiggande effekt.  
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7 Analys 
Mot bakgrund av forskning och empiri diskuteras här resultatet för att senare mynna ut i fokusområden 
och slutsatser.  

7.1 Kultur och Klimat 
Att den sociala miljön är plattformen i innovationsprocesser som Berg et al (2009) hävdar 
råder det inget tvivel om. Det är i den sociala miljön som idéerna föds vilket kvitteras av in-
tervjupersonernas uttalanden.   

Den platta organisationens fördelar med få beslutssteg, öppen kommunikation och ohie-
rarkiskt förhållningssätt till chefsskap poängteras av flertalet författare som framgångsfak-
torer för innovativa organisationer. Detta är något som tydligt styrks av samtliga intervju-
personer, förvisso skrädda i andra ordalag, men andemeningen påvisar detta. Det råder en 
samstämmighet bland intervjupersonernas uttalanden inom kultur- och klimatdiskussioner 
som tyder på att kulturen är djupt rotad, spridd och accepterad.    

På fallföretaget är misstag accepterat av samtliga om de inte upprepas gång på gång. Nya 
innovativa arbetssätt uppmuntras och ifrågasättande av tidigare kunskap och arbetssätt 
uppmanas från högsta nivå och efterföljs enligt intervjupersonerna av medarbetare gene-
rellt. Ifrågasättandet i sig självt är en typ av idékonflikt som enligt Newell et al (2009) upp-
står när olika kunskaper och perspektiv möts vilket i slutändan genererar kreativitet.  

Räcker denna tidiga slutsats i slutändan för att påvisa IKEA AB som en innovativ organisa-
tion? –Både ja och nej.    

Björkman och Zika-Viktorsson (2008) förtydligar dilemmat: Organisationer skapar förut-
sättningar men sätter även gränser. På fallföretaget blir detta ännu tydligare. Organisatio-
nens klimat är tvivelsutan redan i dagsläget moget för aktivt arbete med innovationer. Där-
emot upplever intervjupersonerna att avsaknaden av procedurer för att ta emot idéer som 
ett stort hinder för att rent praktiskt bidra med idéer. Det är i den operationella kontexten 
som hinder uppstår för idéer enligt Dobni (2009), vilket stämmer överens med intervjuper-
sonernas berättelser. Att det saknas processer för att arbeta med idéer är ett sådant hinder.  

Problemet på IKEA AB är inte ”Varför arbeta med idéer?”, det är istället ”Hur arbeta med 
idéer?” som är problemet. ”Hur” i detta sammanhang avser processer, system och rutiner 
medan ”varför” är kopplat till attitydfrågor, synsätt och acceptans. I denna diskussion är de 
praktiska sakfrågorna av enklare karaktär att lösa än de andra. Att döma av intervjuperso-
nernas utlåtanden har IKEA AB genom klimat- och kulturaspekter en passande social miljö 
för att arbeta aktivt med idéhantering.    

Klimat och kultur är väldigt djupt rotat i våra sinnen, tar lång tid att bygga upp och innebär 
komplicerade och svårhanterliga processer att förändra. Sådana processer kräver ett lång-
siktigt och ihärdigt arbete på alla ledande nivåer. Förändringsledning är ett eget forsknings-
område vilket vittnar om dess komplexitet.  

Kulturen är stark på IKEA AB, medarbetare känner en trygghet av Ingvar Kamprads tes-
tamente och de värderingar som råder. Att det ohierarkiska beteendet är dokumenterat i fö-
retagets stadgar förstärker tryggheten för medarbetare att följa dom. Det ifrågasättande be-
teendet är särskillt lämpligt inom idéområdet som till största del utspelar sig inom en social 
kontext där byråkratiska principer och hierarkiskt revirtänkande innebär hämmande fakto-
rer.    
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7.2 Incitament 
Forskningen av Eisenberg (1999) visar en väldigt oenhetlig bild av incitamentens betydelse 
för innovationer, de flesta författare däribland Albar (2009) kan dock enas om betydelsen 
av personlig uppmärksamhet och beröm som några av de viktigaste drivkrafterna. Intervju-
personerna drivs emellertid av olika incitament beroende på hur förslagsverksamheten be-
drivs. Om idéarbetet bedrivs i kampanjform är monetära belöningar av större vikt än i 
normalfallet. Det som bör tilläggas till detta är att avsaknaden av en reguljär förslagsverk-
samhet placerar en stor del av idéer inom räckhåll för IKEA’s individansvar –att alla skall 
förbättra det ordinarie arbetet. Av den anledningen uppstår diskussioner om vad som kan 
karaktäriseras som en idé och i förlängningen som några intervjupersoner upplevt - nekan-
de argument för att driva eller lansera sin idé. Uppenbarligen skadas förtroendet till organi-
sationen och förtroendet för idéers bärkraftighet generellt vid sådana diskussioner. Dessa 
diskussioner kan flytta fokus och uppmärksamhet från idégivaren och fokus hamnar istället 
på formella principer som dessutom är svåra att avgöra. En etablerad förslagsverksamhet 
med fastställda procedurer fyller därmed ett konkret syfte. En port för att samla idéer för 
vidare transport in i företaget och även eliminering av byråkratiska diskussioner och revir-
tänkande.   

Som tidigare diskuterats varierar drivkrafterna beroende på kontext - kampanj eller normal-
läge. I normalläget är monetär belöning av mindre vikt av just den anledningen att spelreg-
lerna inte är fastställda inom idéområdet och förväntningarna innefattar inte monetära be-
löningar. Att anställda förväntar sig belöning är enligt Berg et al. (2009) ett tecken på en 
framgångsrik innovativ organisation. Med tanke på det stora antalet inkomna idéer till 
kampanjen kan just faktorn ”förväntad belöning” spela en viktig roll för tillströmningen av 
idéer. Intervjupersonerna själva svarar dessutom att den generösa hållningen under kam-
panjen påverkade dom i en positiv riktning. Samtidigt hävdar intervjupersonerna själva att 
belöningen inte är den största drivkraften, varken under kampanjen eller i normalläget.  

Personlig uppmärksamhet och beröm är det viktigaste incitamentet, framtida karriärmöjlig-
heter och möjligheter till utvecklat ansvar och arbetsuppgifter följer därnäst. Pengarna är 
som sagt grädde på moset, en bonus helt enkelt. Nu återkommer vi till vikten av det sociala 
fundamentet för innovationsandan. De mjuka faktorerna (klimat, kultur) är tillika de mjuka 
incitamenten beröm och uppmärksamhet klimatfaktorer. Det är beteendemässiga faktorer 
som skapar välmod att känna vid delgivning av en idé, trygghet för delgivaren att inte oroa 
sig för reprimander eller negativ respons och senare ambition att fortsätta delge och driva 
idéer. Som flera intervjupersoner säger behöver alla en klapp på axeln. Positiv respons och 
uppmärksamhet att delgivaren har lagt ner det lilla extra, både tankekraft och modet att tro 
på sin sak är viktigt att förstärka av ledarskapet. Flera författare bl.a Robinson och Schroe-
der (2006) hävdar bestämt att de mjuka faktorerna är essentiella för att motivera medarbe-
tare att bidra med idéer.  

7.3 Kunskap & nätverk 
Intervjupersonernas bild av hur de kommer på idéer och utvecklar dessa stämmer väl över-
ens med mycket av den innovationsforskning som bedrivs ur en knowledge management-
kontext. Samtliga intervjupersoner ser nätverket som inspiration och bollplank, en viktig 
källa för idéer.  

De medarbetare som genom sitt arbete har breda kontaktytor menar att detta är väldigt bra 
för att bolla och utveckla befintliga idéer. Kunskapshöjande åtgärder som exempelvis ar-
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betsrotation stimulerar idétveckling enligt Robinson och Schroeder (2006), detta poängteras 
även av intervjupersoner. Flera respondenter har inom IKEA haft många olika tjänster och 
även prova-på-jobb. De menar att denna omväxling skapar förståelse och föder nya idéer. 

Att fler källor till kunskap och information ökar kvaliteten på idéerna som Björk och Mag-
nusson (2009) föreslår kan inte bevisas genom insamlad empiri. Däremot är resonemanget 
inte långt ifrån intervjupersonernas inställning till nätverkets betydelse för deras idéer och 
kunskapsinhämtning. Ett resonemang som kan betraktas som trovärdigt är i det här fallet 
att kommunikation och kontaktytor har en utvecklande och berikande funktion på befintli-
ga idéer.     

Många, särskillt yngre medarbetare menar dock att det är svårt att lokalisera rätt kompetens 
inom koncernen för att bygga på en idé som ligger utanför deras egna verksamhetsområde. 
Vikten av att som företag stimulera till nätverkande bör därför belysas. I takt med att före-
taget växer blir det ännu svårare att ha helhetsförståelse för andras kompetenser. Tvärfunk-
tionell samverkan beskrivs därför av Strategic direction (2006) och Robinson och Schroe-
der (2006) som ett verktyg för att höja innovationsandan.    

7.4 Ledarskap och kreativitet 
Att delge idéer som vanligtvis sker till närmaste chef är en relativt odramatisk händelse i 
medarbetarnas vardag. Delgivning av en idé till närmaste chef betecknas överlag som väl 
fungerande i dialogform, idéer blir överlag positivt bemötta av ledarskapet. Rent praktiskt 
kan däremot mottagandet av idéer skilja sig åt beroende på vilken chef som medarbetaren 
har. På samma sätt som medarbetare inte har etablerade procedurer att följa för delgivning 
av idéer saknar chefer på IKEA AB verktyg eller system att tillämpa för utvärderingen av 
idéen. Detta riskerar att placera onödiga och svårhanterliga dilemman i chefens knä, särs-
killt om idéen berör andra verksamhetsområden som chefen saknar kompetens att utvärde-
ra. Sådana dilemman kan uppkomma pga. oklara spelregler för utvärdering av idéen, särs-
killt om tillvägagångssätten för utvärderingar skiljer sig åt. Det kan även bidra till diskussio-
ner bland medarbetare om orättvisa behandlingar. Idéers bärkraftighet kan i sådana fall 
också avgöras efter hur väl enskilda delgivare argumenterar för sin idé och goda idéer som 
inte framförs på ett lika övertygande sätt kan hamna i malpåse. 

Avsaknad av spelregler i en idéverksamhet lämnar ett stort ansvar hos chefen som mottagit 
idén. Just balanserandet av utvärdering av idéen och att samtidigt behålla motivationen hos 
idégivaren är enligt Dobni (2009) den största utmaningen. Mycket avgörs därför idag på 
IKEA AB av chefens kompetens att bedöma idéen eller rent av vilja att tillämpa idéen. Om 
detta hanteras inkonstruktivt eller med icke tillfredställande argumentation kan enskilda 
idégivares motivation därför i fortsättningen påverkas negativt.  

Intervjupersonerna tycker att konstruktiviteten i argumentationer som uppstår med ledar-
skapet är extremt betydelsefull för deras motivation att fortsätta vara kreativa. Det icke-
dömande ledarskapet som av Rossomando (2008) ses som det mest framträdande innova-
tionsstimulit är ett av de exempel som påvisar betydelsen av de mänskliga faktorerna.  

Kotler et al (2000) menar att idéer måste kunna passera ett nej från närmaste chef. Enligt 
intervjupersonerna är detta en klimat- och kulturfråga som redan stöds aktivt av företagets 
värderingar och synsätt. Ett flertal intervjupersoner menar dessutom att återkopplingen och 
mottagandet av idéer oftast är en positiv händelse som bemöts seriöst av ledarskapet.   
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Chefsskapet är enligt flera intervjupersoner avdramatiserat på fallföretaget vilket är en 
gynnsam förutsättning för ett gott klimat för innovationer. En intressant iakttagelse är att 
den nya ledningens ledarstil har stor påverkan på intervjupersonernas innovationskraft, det-
ta poängteras av samtliga som en viktig inspirationskälla för att arbeta mer kreativt. Borgelt 
och Falk (2007) återgiven av Wong och Chin (2007) poängterar detta faktum med vikten av 
att ledarskapet måste övertyga, motivera och inspirera idérikedom och uppmuntra inbland-
ning, utveckling och lärande för samtliga medarbetare om vikten av innovativa arbetssätt.  

Om vi följer Ekvalls (2000) definition av kreativitet som ”thinking new at work” stöds kreati-
vitet av ledarskapet enligt medarbetarna. En övervägande majoritet av personerna upplever 
att det finns stor flexibilitet i arbetssätt och disposition av sin egna arbetstid, möjligheter 
för att fundera och reflektera finns i de flesta fall förutom i arbetstoppar eller vid projektav-
slut. Det kreativa och innovativa lärandet hotas av tidspress vilket Wallo (2008) diskuterar i 
sin avhandling, det blir således viktigt att upprätthålla en reflekterande grundinställning och 
inte låta tidspress förpassa reflektion till periferin i för stor utsträckning. 

7.5 Effekter under idékampanjen 
De största skillnaderna på den vardagliga förslagsverksamheten och kampanjen var enligt 
intervjupersonerna att det fanns ett naturligt fokus på idéer samt att processerna och hur 
systemet var uppbyggt tydligt framgick. Eftersom ingen förslagsverksamhet finns i normal-
läget var enkelheten i processen tilltalande. Personerna uppskattade den relativt snabba be-
dömningen av idéerna och sedan återkopplingen de fick. Återkoppling förstärks av littera-
tur på området bl.a. Employee benefits (2006) som en av de absolut viktigaste punkterna 
för en fungerande förslagsverksamhet.  

Att företagsledningen öppet visade stöd för kampanjen och att en karismatisk kampanj-
coach var synlig skapade stor uppmärksamhet. Informationskanalerna (Intranät, personal-
tidning) uppmärksammade bevakningen av kampanjen vilket skapade publicitet och en vilja 
att själv lyfta fram sin egen idé och sitt eget bolag. Hauschildt och Kirchmanns (2001) idéer 
om idéföreträdare eller s.k. champions kan liknas med kampanjcoachens uppdrag under 
kampanjen. Coachen företrädde kampanjen ur ett processperspektiv under delgivningsfa-
sen. Däremot hade inte coachen en rådgivande funktion för om idéen är tillämpbar, snarare 
ett medlande uppdrag med fokus på att informera om hur processen gick till. Ingen inter-
vjuperson menar spontant att de behöver en företrädare för sin idé i normala fall, däremot 
menar de flesta att kampanjcoachen hade en direkt påverkan under kampanjen. Hauschildt 
och Kirchmanns (2001) teori kan därför inte dementeras på ett sakriktigt sätt eftersom pä-
ron och äpplen jämförs, coachen hade inte samma funktion som författarnas idéföreträda-
re.  

Att kampanjen lanserades av Ingvar Kamprad själv hade enligt intervjupersonerna en stor 
påverkan på engagemanget när den senare sjösattes. Vikten av aktivt stöd från högsta led-
ningen måste därför ännu en gång betonas för en lyckad förslagsverksamhet.      

Den tävlingsanda som uppstod under kampanjen mellan bolagen illustreras av Newell et al. 
(2009) som menar att konkurrerande relationer mellan individer och grupper stimulerar 
innovationsprocesser. Tävlingsandan under kampanjen skapade en ”vi” känsla vilket gav 
extra kraft åt kampanjen.  

Under kampanjen var incitamentet ekonomisk ersättning av större drivkraft än i den var-
dagliga verksamheten för vilja att dela med sig av en idé. Det råder inget tvivel om att den 
generösa inställningen till delgivning av idéer var en pådrivande orsak till det stora antalet 



 

 35

idéer som kom in. När medarbetare insåg att det var väldigt enkelt att få ekonomisk belö-
ning för sin idé rycktes pluggen ur karet och idéer strömmade in i högre takt än vad de 
hade gjort i andra fall.   

7.6 Avrundning analys 
Samtliga granskade faktorer och ämnesområden som spelar in för innovativa företag ger 
helhetsbilden att det är de hårda, infrastrukturella förutsättningarna som saknas på IKEA 
AB för att aktivt arbeta med innovations- och idéprocesser.  

Fundamentet som infrastrukturen vilar på enligt exempelvis Berg et al (2009) är företags-
kultur, organisationsklimat och kreativitet. Undersökningens resultat har påvisat flera ar-
gument som stödjer att IKEA AB har en innovativ grund att stå på. Organisationen kan 
dock inte betecknas som fullt ut innovativ innan arbetet systematiseras.   

I vägvalet av stora kampanjer för att samla in idéer på koncernnivå bör kvantitetsproblema-
tiken vägas in. Alltså att stora mängder idéer genererar stora mängder administration. Här 
skall tilläggas att förslagsverksamhet i kampanjform vart tionde år kan tänkas medföra att 
många, inte alla, men många idéer lagras och ackumuleras för att sedan delges först när be-
löning väntar. Detta medför en risk att idéer glöms bort under tiden i lagring eller att en 
ketchupeffekt av idéer uppstår vid kampanjen som gör att goda idéer prioriteras bort i 
mängden av andra goda idéer. Likaså kan genomförandefasen av idéer bli lidande om flera 
idéer konkurrerar om samma resurser alltså att allokerandet av personal och kapital försvå-
ras.  

Som påvisat tidigare angående sättet idéer tas emot på av ledarskapet i dagsläget, fungerar 
spridning och delgivning av idéer i de flesta fall på ett tillfredsställande sätt redan idag. Men 
onödiga operationella hinder såsom slumpen, chefens arbetsbörda vid tillfället för mottag-
ning av idén, sättet den tas emot på, återkopplingen till delgivaren, eller utvärderandet av 
idéen etc. kan ha en negativ påverkan på idéprocessen. Idag finns för många luckor för att 
kvalitetssäkra det sätt som idéerna tas om hand på och även att medarbetare verkligen får 
den attention som behövs för att idéer i fortsättningen inte skall gå förlorade. 

När den sociala miljön i en organisation uppfattas som ett stimuli för delgivning av idéer på 
alla nivåer som i fallet med IKEA AB bör organisationen sträva mot kvalitetshållet, dvs. 
ständiga förbättringarrörelsen. Förbättringar ingår redan i vardagen för intervjupersonerna. 
Med etablerade processer och system för att hantera idéerna finns goda möjligheter att en 
stor del av verksamhetsutvecklingen drivs av och genom medarbetarna själva. Att system-
sätta idéarbetet på daglig basis portionerar ut arbetsbördan för genomförandefasen över tid 
till skillnad från kampanjarbetet vilket borde göra resursplanering och implementation ef-
fektivare än förslagsverksamhet i kampanjform.  

Med fallföretaget IKEA AB som exempel håller jag inte med kritiker mot ständiga-
förbättringar-rörelsen som exempelvis Björk och Magnusson (2009) som menar att det är 
svårt att få de små förbättringsförslagen att generera ett konkret värde. Jag menar att om 
organisationen endast lyfter fram de stora slående idéerna som har ett lättkalkyrerat värde 
på marknaden riskerar detta förhållningssätt att uppfattas som att mindre idéer inte är värda 
att delge. Hela synsättet på förbättring och utveckling tar skada av detta resonemang. För-
delar med att systematisera och tillvarata delgivning av idéer i den dagliga verksamheten bör 
överväga nackdelarna med att inte göra det. Att personalen engagerar sig rent praktiskt och 
ges uttrymme att påverka utvecklingen av idéen är positivt. Med ständiga förbättringar i fo-
kus krävs sannolikt att fler idégivare i större omfattning blir ”genomförare” och inte som i 
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kampanjen ”delgivare” till en central kommitté. Detta eftersom fokuset förflyttas från ”In-
samling/utredning” till ”implementation” av fler inkrementella förbättringar. 

För en fungerande förslagsverksamhet i den vardagliga verksamheten behövs processer och 
system som stödjer snabb och kontinuerlig återkoppling till idégivaren i likhet med den 
snabba respons som gavs idégivaren under goda idéerkampanjen. Med fördel kan ett idé-
hanteringssystem som sträcker sig utanför bolagets gränser agera som ett passivt kunskaps-
nätverk där idéer kan byggas vidare av andra kompetenser. Ett systematiserat idénätverk 
kan dessutom underlätta för medarbetare att nå expertkompetens som annars återfinns 
utom räckhåll för det personliga nätverket. 

En innovativ linje sägs av flera författare däribland Dobni (2009) vara kostsam. Detta kan 
vara ett tydligt sätt att förstärka den personalpolitik, kultur och värderingar som finns på 
IKEA ytterligare genom att ge ett praktiskt verktyg för att arbeta med innovationer på ett 
transparent sätt. Intervjupersoner menar att en problematik med idégivning på IKEA AB 
rör just svårigheter att lokalisera vart idéer hör hemma och vilken person som ska kontak-
tas. 

De beteenden som är önskvärda för att skapa en innovativ organisation kan betecknas in-
traprenörsskap. Begreppet omfattar förmåga att knyta och underhålla nätverk, se möjlighe-
ter och ta vara på chanser. Kreativitet är ett kännetecken för entreprenörer och det är krea-
tivitet som efterfrågas av en organisation som strävar mot att bli innovativ. Hr-funktionen 
har här en viktig roll i att påverka innovationsandan och forma en innovativ personalstyrka 
genom att befästa och konkretisera intraprenörsskapet i organisationen. Innovationsteori 
och teorier om entreprenörsskap delar fokus vad gäller vikten av att utnyttja lägen för idéer. 
Intraprenörsskap bör därför uppmuntras och begreppet bör utvecklas vidare och definie-
ras. Exempelvis genom utbildning i att finna och ta tillvara på möjligheterna.    

Eftersom både forskning och intervjupersoner ser återkoppling, konstruktivitet, beröm och 
uppmärksamhet som viktiga drivkrafter för att bidra med idéer är det viktigt att IKEA AB 
befäster detta tydligt hos ledarskapet.  

7.7 Påverkande faktorer, teoretisk diskussion 
Dobnis (2009) två fokus på innovation, nämligen fokus på personal och fokus på infra-
struktur visade sig vara ett bra sätt att kategorisera påverkande faktorer i ett inledande ske-
de. De två fokusen är lättöverskådliga till en början men blir vid fördjupad akademisk in-
hämtning av kunskap svårare att hantera. Kategoriernas ömsesidiga beroenden är kompli-
cerade att reda ut och de innehållsmässiga gränserna flyter ihop i för stor utsträckning för 
att vara ett användbart redskap för företag att basera sin innovationsstrategi på. Ett uppen-
bart strukturmässigt problem jag ställdes inför var att områdena som ingår i respektive fo-
kus kan tillhöra både ett organisationsperspektiv och ett individperspektiv. Området inci-
tament exempelvis, kan både ses utifrån individen –alltså drivkrafter och motivatorer samt 
från organisationens perspektiv dvs. behandlingen av dessa incitament. Vid det senare finns 
andra ställningstaganden som exempelvis kostnads- och nyttokalkyl som ligger till grund 
för beslut om vilka incitament som passar organisationens profil och plånbok. Likaså kan 
kreativitet ses som skapandet av kreativa miljöer och stimulerandet av kreativa beteenden 
från organisationens sida. Från ett individperspektiv handlar det snarare om arbetsformer 
tillåter kreativitet, vilket i sin tur även kan ses som en klimat- och ledarskapfråga. Dobnis 
fokus är därmed inte önskvärt att arbeta efter, det kan snarare ses som diskussionsunderlag.    
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Dobni hävdar visserligen att de två fokus han föreslår är generella, vilket kan tolkas som 
just en inledande tankeställare inför hantering av medarbetares idéer.  

Min egna modell över teoretiska samband som visats i kapitel 5.6 är ett enklare hjälpmedel 
för att kategorisera påverkande faktorer för idéarbetet. Denna modell har inte mycket 
gemensamt med dobnis fokus. De inbördes placeringarna av faktorerna kan visserligen dis-
kuteras, men det är viktigt att påpeka att dessa faktorer måste ses hollistiskt och bör inte 
isoleras. Alla faktorer är även här ömsesidigt beroende.  

Jag hävdar att modellen är generaliserbar till andra verksamheter, med tillägg för Berg et al’s 
(2009) åsikt att modeller för idéhantering måste anpassas efter varje organisations egna för-
utsättningar.  

Undersökningen i denna studie kan inte svara på personalpolitikens och intraprenörens ex-
akta roll vilket kan ses som en brist, däremot kan redovisad forskning påvisa att HR-
funktionen har en långsiktig funktion i att forma personalstyrkan samt befästa och premiera 
intraprenöriella beteenden.   
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8 Slutsatser  
I detta kapitel besvaras syftet -”att beskriva organisatoriska förutsättningar som påverkar delgivning av 
idéer från medarbetare”. I nästkommande avsnitt presenteras implikationer för hur IKEA AB i fortsätt-
ningen bör arbeta med idéer genom att besvara andra delen i syftet -” att ta fram fokusområden för IKEA 
AB’s fortsatta arbete med idéer”.  

 
● En gynnsam social miljö är en förutsättning för idéverksamheter. Klimatet som råder på 
arbetsplatsen har stor påverkan på delgivning av idéer och bidrar till en avslappnad och för-
låtande atmosfär som genererar idéhöjd.  

● Ledarskapet som agerar ickedömande, konstruktivt och stimulerande har i sin tur stor 
påverkan på klimatet.  

● Ett kreativt applicerande av kunskap är byggstenar för idéer.  

● Nätverk med tillgång till kunskap vidareutvecklar idéer och förfinar dessa när flera kun-
skaper och bakgrunder möts.  

● Idégivaren bör få utrymme att vara delaktig i sin idé genom ständig återkoppling och 
adekvat stöd från ledarskapet. Graden av delaktighet bör utgå ifrån idégivarens önskemål 
och kompetens.  

● Idéprocesser som garanterar snabb återkoppling och stödjer nätverkande är drivande in-
citament för delgivning av idéer.  

● Delgivning av idéer stimuleras främst genom incitamenten beröm och personlig upp-
märksamhet snarare än monetära belöningar. 
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8.1 Fokusområden / implikationer för IKEA AB 
Nästa steg för IKEA AB bör fokuseras till det mer praktiskt inriktade etablerandet av pro-
cesser och system för delgivning av idéer. System och processer kan med fördel involvera 
andra IKEA-bolag och ha ett nätverkande syfte att förfina och utveckla idéer genom andra 
specialistkompetenser, som i normala fall inte nås av medarbetares personliga nätverk. Ett 
sådant idénätverk behöver inte underhållas rent socialt utan kan helt inriktas mot lagring 
och utveckling av idéer. Analysen har tidigare slagit fast att nätverkandet bedöms som svårt 
inom IKEA-koncernen när det gäller lokalisering och inhämtning av specialistkunskap.  

Som en synergieffekt av detta kan tänkas att tvärfunktionella idésystem sprider Best-
Practice i arbetssätt mellan bolagen. När medarbetare själva kan söka specialistkompetens 
för att rådfråga kring en idé minskar möjligheten att den närmaste chefen felvärderar idéens 
värde och avlastar samtidigt chefens arbetssituation i idéens utvecklingsfas. 

IKEA AB bör med tanke på den redan gynnsamma sociala miljön för idéer närma sig kvali-
tetssynsättet genom att fokusera på ständiga förbättringar. Detta flyttar en del av fokuset till 
implementation av inkrementella idéer vilket kräver större andel aktiva idégivare än för-
slagsverksamhet utförd i kampanjform. 

Med etablerade processer och system bör Best-Practice upprättas för hur tillvägagångsätt 
för idégivning skall gå till. Monetära belöningar bör avskaffas och de mjuka incitamenten 
”beröm” och ”uppmärksamhet” samt ”framtida karriärmöjligheter” bör i stället utvecklas 
och förstärkas.  

För att underlätta kommunikationen kring en idé inför bedömning kan standardiserade be-
slutsunderlag innehållande faktorer som beslutsfattaren behöver känna till vad gäller exem-
pelvis data om idéen, tidsaspekter och resursåtgång sammanställas. 

IKEA AB’s företagsledning bör fortsätta ge aktivt stöd åt idéverksamheten och kvarhålla 
glädjen och uppmuntran av kreativitet kring idéarbetet. Dialogen och konstruktiviteten 
samt snabb återkoppling är viktigast för att kvarhålla engagemang kring idéarbetet och för 
att eliminera spår av prestigetänkande. 

De skriftliga ”teserna” har stor påverkan på medarbetares trygghet i för andra organisatio-
ners ögon okonventionella beteenden. Likaså bör IKEA’s synsätt på idéer och innovationer 
förtydligas och dokumenteras i dessa dokument.  

Statuera vad idégivare kan förvänta sig när de kommer på en idé. Att explicit hamra in bud-
skap om innovationer och idékraft i företagets personalpolicys och skriftliga kulturdoku-
ment. ”Steg-för steg-guide” i en manual om IKEA’s synsätt på idéer.  

Personaltidningen Älmhultsbladet bör fortsätta uppmärksamma idéer, undersökningen vi-
sade att Älmhultsbladet är en effektiv informationskanal.  

Undersökningen visade även att konkurrerande relationer stimulerar kreativ produktivitet, 
lekfulla innovationstävlingar inom avgränsade områden kan därför skapa ökad innovations-
anda.  
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8.2 Resultat jämfört med andra studier på fallföretaget 
Flera organisationsforskare har använt bolag inom IKEA-koncernen för studier inom  kul-
turområdet.  

I en studie av framgångsfaktorer av världens mest framstående detaljhandelskedjor fastslog 
Arnold (2002) att IKEA besitter ett inspirerande ledarskap, motiverande organisationskul-
tur samt en entreprenöriell och innovativ stämning.   

Evaldsson, Majoros och Petersson (2006) kommer i en studie fram till att kommunikatio-
nen på IKEA är öppen och lättilgänglig mellan chef och medarbetare. Miljön och kulturen 
stimulerar till vilja att dela med sig av kunskap.  

I en masteruppsats kommer Andersson, Kjellberg och Salek (2007) fram till att gruppche-
fer på IKEA Malmö inte har några verktyg för att ta hand om medarbetares idéer. De häv-
dar också att alla medarbetare inte har drivkraften eller förutsättningar för att driva idéer 
hela vägen till implementation. 

Till synes har andra forskare och studenter kommit fram till liknande slutsatser inom kul-
tur- och klimatområdet på fallföretaget. Detta faktum ger den här studien ökad trovärdig-
het. 

8.2.1 Förslag på ytterligare forskning 
De tidiga faserna av innovationsprocesser som berör idéområdet är verkligen intressanta.  
Det står klart att ytterligare forskning behövs för incitamentens betydelse för innovativa 
organisationer. En kvalitativ studie av kända entreprenörer som efter idéupptäckt valt att 
starta eget företag baserat på sin idé istället för att delge den till sin dåvarande organisation 
har potential att ingående beskriva entreprenörens drivkraft kopplat till incitament. Jag tän-
ker bl.a. på läkemedelsföretaget Q-med som startades av Bengt Ågerup som vid det tillfället 
arbetade på Pharmacia. Vilka incitament hade motverkat entreprenörens avhopp?  

Även om organisationer måste skapa egna utformningar av idéhanteringssystem beroende 
på de egna förutsättningarna är en jämförande studie mellan olika tillvägagångssätt intres-
sant att studera. I mitt fall har kampanjform respektive vardaglig form av insamling av idéer 
berörts. Med en uppställning av varierade former av idéhantering kan de infrastrukturella 
formerna jämföras utifrån aspekter som tillgänglighet, användbarhet och effektivitet i im-
plementation.  

Fler kvantitativa studier med flera typer av företag i olika segment behövs för att konkreti-
sera incitamentens betydelse och innbördes rankning. Det skulle i detta fallet vara intres-
sant att jämföra med resultaten från denna studie.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
Inledande samtal 

-Jag berättar om mitt uppdrag 

-Jag berättar om anonymitet i publicering och metoder för anonym behandling av texter.  

-Berätta lite kortfattat om ditt jobb. 

Frågor 

1.Vad skulle du göra om du fick en idé? 

  1a. Har du haft en idé som du inte har fört fram? 

   1b. Varför då? 

1c. Har du någon idé nu? 

                  1d. Hur får du idéer? 

2. Hur fungerar er förslagsverksamhet på IKEA AB (i normala fall)? 

 2a. Tycker du att den fungerar bra? 

  2b. Vad är bra/dåligt? 

3. Om du får en idé, vad hoppas du på ska hända?  

4. Vill du vara delaktig i arbetet med din idé när du överlämnat den till organisatio-
nen? 

 4a. Hur då? 

5. Finns acceptans att frigöra tid från ordinarie arbete för att fokusera på idén?  

  

6. Vad är viktigast när du får en idé?  

6a. Realisering?  

6b. Belöning?  

6c. Uppmärksamhet?  

6d. Beröm? 

6e. Kommentar 

7. Hur tror du att du reagerar om personal från andra avdelningar/bolag kommer 
med idéer som rör ditt arbete? 

 7a. Vilka fördelar/ Nackdelar kan du se? 

8. Vad tror du hindrar medarbetare från att bidra med idéer?  
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8a. Är det svårt att få idéer genomförda i vanliga fall? 

9. Blir du uppmuntrad att komma med idéer? 

 9b. Hur då? 

10. Tycker du att det finns tid och rum för kreativitet i ditt arbete? 

 10b. Kan du beskriva hur kreativitet accepteras/uppmuntras? 

11. Finns det utrymme för misstag på din arbetsplats? 

 11a. Kan du ge ett exempel? 

 

12. Hur upplevde du kampanjen ”Goda idéer”? 

 12a. Skilde den sig mycket åt er vardagliga förslagsverksamhet? 

  12b. Vad var den mest påtagliga skillnaden? 

    

13. Deltog du i kampanjen goda idéer? 

 13a. Vad fick dig att lämna idéer? 

  13b. Pengar, beröm, tävlingsanda, uppmuntran, annat?  
 13c. Förstod du vad som skulle hända med idéen i kampanjen?  

Diskussionsinriktade frågor 

14. Är det skillnad på idéerna som ges i kampanjen och den vanliga verksamheten?, 
Vad är egentligen en idé? Är en förändring i eget arbetssätt en idé eller är det en idé 
först när förändringen berör andra än sig själv? 

15. Om du har en idé som du tänker på men behöver information/kunskap om ett 
speciellt område, hur gör du för att skaffa den informationen/kunskapen? 

16. Kan du gå utanför ditt verksamhetsområde för att hitta kunskap? Utanför för 
IKEA AB? Utanför din avdelning? 

 15a. Är detta normalt på IKEA AB?   

17. Vilken roll har ledarskapet för idéutveckling och bidragande med förslag? 

18. Om du lanserar en idé till närmaste chef och får ett NEJ, vad gör du då? 

 18a. Är det vanligt att det händer?  

19. Är det viktigt att kunna argumentera för sin idé? 

 19a. Är det svårt? 

20. Är kulturen på IKEA AB underlättande eller stjälpande för idégivande? 

 20a.Utveckla. 
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9.2 Det Informationslogistiska perspektivet 
Uppsatsen skrivs genom studier på Informationslogistikprogrammet 180 hp på CIL (Cent-
rum för Informationslogistik). Informationslogistik är ett förhållandevis nytt forskningsom-
råde i Sverige som avser kunskaper om att skapa effektiva informationsflöden i verksamhe-
ter. Området är det enda inom forskningen som fokuserar på hela kedjan och flödet av in-
formation från skapande till slutanvändning. Att tillvarata information i olika former på ef-
fektiva sätt är en kärnfråga och en stor utmaning för vår tid. Informationsflöden som såda-
na kan och bör inte heller isoleras till ett ensamt perspektiv som exempelvis det systemtek-
niska. Forskningen om informationslogistik sträcker sig därför utanför reguljär informatisk 
forskning och hämtar kunskaper från främst Management, informatik och ekonomi med 
stöd av logistikens flödessynsätt. Med informationslogistiska glasögon betraktar jag pro-
blemområdet som skissen nedan. 

9.2.1 Koppling mellan informationslogistik och idéområdet 
 

 
Informationslogistikens kärna handlar om att effektivisera verksamheter. Effektiviseringar 
kan avse förändrade arbetssätt, processer och system. Fundamentet för att effektivisera nå-
got är att det finns en idé om hur detta kan göras och varför. Att hantera idéerna effektivt 
på en organisationsnivå är således lika högaktuellt inom informationslogistiken som inom 
andra discipliner.  

För att lösa problemformuleringen med stöd av en teoretisk referensram kräver områdets 
karaktär att den teoretiska grunden måste innefatta ett brett angreppsätt. För att lösa forsk-
ningsfrågan så att utkomsten, alltså förståelsen i det här fallet blir så stor som möjligt bör 
flera perspektiv blandas och därmed bör studien inte låsas vid ett perspektiv. 
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Enligt mitt synsätt bör en teoretisk referensram innefatta litteratur och forskning från 
innovationsforskning, delar av Knowledge Management, Personalpsykologi, Ledarskapste-
ori, samt allmänna organisatoriska teorier såsom företagskultur, motivatorer och strukturer. 
Med ett brett perspektiv ökar sannolikheten att ge en heltäckande bild av varför IKEA AB 
var så lyckosamt i kampanjen goda idéer och skillnaden mellan kampanjen och normalläget 
för förslagsverksamheten.  

 


