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Abstrakt 
 

Det finns en bristande forskning över hur IT-baserade förslagslådor bör 

utvecklas utefter den befintliga kunskapen inom området förslagsverksamhet. 

Utgångspunkten för examensarbetet var att framställa ett underlag för hur en 

datorbaserad förslagsapplikation skulle kunna utformas, för att därmed stödja 

en god förslagsverksamhet. Genom en designforskningsprocess skapades 

designprinciper vars innehåll bestod av vedertagna teorier inom 

forskningsområdet. För att validera det framtagna materialet genomfördes en 

empirisk undersökning på Visma Spcs i Växjö. Undersökningen resulterade i 

sju framtagna faktorer för en framgångsrik förslagsapplikation.     

 

Nyckelord: Förslagssystem, Förslagsverksamhet, IT-baserad 

förslagsapplikation, digital förslagslåda, förslagshantering, kreativitet inom 

organisationer.  

 

 

Abstract 
 

There is an inadequate in the current research of how IT-based suggestions 

boxes should be developed along the incumbent knowledge within the field 

of suggestion schemes. The starting point for the thesis was to produce a 

basis of how a computer-based application could be designed in order to 

support a good suggestion scheme. Through a design research process, design 

principles where created whose content consisted of accepted theories in the 

research. In order to validate the principles, an empirical study at Visma Spcs 

in Växjö was made. The study resulted in seven developed elements for a 

successful application.  

 

Keyword: Suggestion system, suggestion scheme, IT-based suggestion 

application, digital suggestion box, creativity in organizations. 
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1 Introduktion 
 

Introduktionen syftar till att introducera läsaren för den kontext vilket 

examensarbetet verkar inom och med detta skapa förutsättningen för en 

grundläggande förståelse för examensarbetets vidare presentation. 

Introduktionen består av bakgrund, case, tidigare forskning, 

problemformulering, syfte och frågeställning samt avgränsning, målgrupp 

och disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Förbättringsarbete har alltid förekommit i olika former inom produktion av 

varor och tjänster, från spontana till systematiska förbättringsarbeten. 

Historiskt sätt har detta främst uträttats och realiserats av specialister och 

arbetsledare där exempelvis produktionspersonal tilldelats en betydligt 

mindre praktiserande roll (Nilsson, 1999). Författarna Hart, Berger och 

Lindberg skriver att förbättringsarbete ”traditionellt blivit påtvingat 

arbetarna i verkstäderna uppifrån och ner i form av arbetsrationalisering; ett 

participativt förbättringsarbete har knappast existerat” (1996, sid 10).   

 

Som motståndskraft mot ovanstående elitistiska synsätt på förbättringsarbete 

har det uppkommit en rad olika filosofier för hur man på ett bättre sätt 

involverar hela organisationers arbetsstyrka i förbättringsarbetet. 

 

En av de äldsta filosofierna är Kaizen (”Förbättringar i små steg”) vilket är en 

förbättringsstrategi som etablerade sig efter andra världskriget i Japan. Syftet 

med Kaizen är ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete där 

företagen stärker kundtillfredsställelsen genom en kvalitetsförbättring inom 

produktionen. Den västländska motsvarigheten till Kaizen är Ständigt 

förbättringsarbete vilken också utgår ifrån devisen att förbättringar bör ske i 

små steg genom hela organisationen (Nilsson, 1999). 

 

Gemensamt för dessa förbättringsstrategier är betydelsen av en aktiv och 

funktionell förslagsverksamhet som fångar in och behandlar medarbetares 

förbättringsförslag. De företag som tillämpar Kaizen strategin arbetar hårt för 

att stimulera och engagera företagets anställda att lämna in 

förbättringsförslag. Detta har resulterat i en positiv förbättringskultur där 

medarbetarna genererar en stor mängd förbättringsförslag varje år och där 

företagsledningar kan tillbringa dagar för att lyssna på föredrag baserade på 

framkomna förbättringsförslag (Imai, 1986).  

 

Utgångspunkten för en förslagsverksamhet är att samla in kreativa idéer och 

förslag som uppstår inom verksamhetens väggar och utefter noggranna 
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analyser realisera förslag med potential att fylla en specifik nytta (Ekvall, 

1984). En sådan nytta skulle exempelvis kunna innebära effektivisering av 

arbetsprocesser, minskning av materialkostnader eller lösningar på eventuella 

flaskhalsar. (Nilsson, 1999). 

 

Enligt en artikel skriven i Computer Sweden finns det stora luckor i hur 

förslagsverksamheter i Sverige ska hanteras. Författaren Louise Östberg som 

har skrivit en bok tillsammans med två amerikanska forskare säger att 

svenska företag är relativt dåliga på hantering av medarbetares kreativa anda, 

dvs. de idéer och tankar som framförs. Vidare säger hon att den traditionella 

förslagslådan är förlegad och pekar istället på elektroniska system för 

hantering av förslag. Eftersom 95 % av ett företags kreativa förmåga utgörs 

av medarbetares idéer och förbättringsförslag finns därför mycket att lära 

inom området (Henrik Rådmark, 2010).  

 

Ovanstående inledning ämnar till att introducera läsaren till begreppen 

förslagsverksamhet och förbättringsarbete vilket utgör den kontextuella 

omgivningen för examensarbetet. Intresset för området kommer utav en 

praktiktermin som en av rapportförfattarna genomförde på ett lokalt företag i 

Växjö. Praktikens projektdirektiv bestod av att ta fram en rutin för 

förbättringsförslag inom en avdelning på företaget där två huvudkrav var att 

förslagsrutinen skulle innehålla verktyg för att stödja komplexa och 

strukturerade förslag för att på så vis skapa ett bredare beslutsunderlag.  

 

Genom intervjuer med personalen på den aktuella avdelningen framkom även 

krav på bl. a enkelhet, tydlighet och feedback. Som plattform för den IT-

baserade förslagsrutinen valdes Ning vilket är en nätbaserad 

kommunikationsplattform som stödjer kommunikation och samarbete mellan 

människor. Den innehåller en uppsättning av fördefinierade funktioner med 

tilltalande gränssnitt och möjlighet att modifiera utseende och funktioner 

efter vissa förbestämda ramar.    

 

Resultatet av praktikuppdraget blev en nätbaserad förslagsrutin med en 

uppsättning av funktioner för att stödja intressenternas krav. Rutinens 

huvudprocess bestod av följande steg: När en medarbetare har ett förslag 

loggar han/hon in på sitt unika medlemskonto på förslagsverktyget. Där 

hämtas sedan ett förslagsformulär som medarbetaren fyller i. Förslaget postas 

därefter i ett diskussionsforum, antingen i ett externt eller internt forum. Efter 

detta har alla medlemmar chans att diskutera och förbättra förslaget. Efter en 

tid beslutar administratörerna om förslaget ska gå vidare. Förslaget skickas då 

till förslagsmottagaren som också har ett utrymme på förslagsverktyget. 

Förslagsmottagaren går igenom det ifyllda formuläret och lämnar därefter ett 

beslut med feedback. 
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Praktikterminen resulterade i goda erfarenheter där viktiga aspekter från 

personalen framkom, exempelvis vikten av feedback vid inskickade förslag. 

En ytterligare erfarenhet som framkom var att plattformen Ning inte alls 

passade mot förslagsrutinens syfte. Den största nackdelen var att det inte gick 

att integrera formulär på plattformen vilket resulterade i att förslagsformulär, 

feedbackmall osv var tvungna att användas som bifogade filer. Detta skapade 

stor byråkrati vilket gick i konflikt med kravet att rutinen skulle vara enkel att 

använda.  

 

Med detta som bakgrund bestämde vi oss för att fortsätta inom samma 

område med examensarbetet. Dock skiftades utgångspunkten till att ta fram 

ett underlag med ett antal riktlinjer för hur en IT-baserad 

förslagshanteringsapplikation skulle kunna utformas. Vi bestämde oss för att 

inte involvera Ning och dess plattform men vi tog däremot med oss de 

erfarenheter och kunskaper som praktikterminen gett. För att ge 

examensarbetet en praktisk prägel kontaktades Visma Spcs i Växjö. 

Lyckligtvis var Visma Spcs intresserade och ett samarbete upprättades. 

 

 

1.2 Visma Spcs - Case 

Vid Visma Spcs blev vi tilldelade en handledare, Chris Jangelöv, avd. 

affärsutveckling. Vi diskuterade vår idé med honom vilket resulterade i ett 

Case. Eftersom tiden för examensarbetet var begränsad utformades det 

övergripande utan specifika krav: 
 

Utveckling är livsviktig för varje organisation. De resurser man har närmast 

till hands är människorna i organisationen och de som organisationen 

samverkar med. Ofta kan man säga personalen och kunderna. Det behövs 

alltså ett system för att stimulera så många som möjligt att bidra med idéer 

och förslag. 

 

En organisation är i regel bäst på att göra det den dittills gjort. Därför finns 

det oftast en inbyggd konservatism i beslutsprocesserna. Man accepterar 

lättare sådant man enkelt förstår och har erfarenhet av. Det är på ett sätt att 

köra genom att titta i backspegeln. Därför behövs det ett system som ökar 

förmågan att finna de intressantaste framtidsinriktade idéerna. 

 

Ett grundläggande behov hos människan är att dela med sig. Vi vill bidra i de 

sammanhang där vi ingår och vi vill åstadkomma förbättringar och 

förenklingar så att vi ökar vår livskvalitet. Detta är dock inte en outtömlig 

resurs utan vi är beroende av att bli sedda och uppskattade. Vårt bränsle är 

bekräftelse och beröm. Därför behövs ett system som garanterar 

återkoppling, som ser till att alla får det bränsle som behövs för att driva en 
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god spiral. 

 

Dagens arbetsliv ställer hela tiden ökande krav. Tiden för eftertanke och 

sammanfattning kan vara svår att finna. Prestation är rättesnöret. Bara 

rutiner som upplevs som viktiga, goda och meningsfulla får ordentligt fäste 

och blir utförda över längre tid.  

Därför behövs ett system som stimulerar den mänskliga insats som krävs för 

att över tid uppfylla de ovan nämnda kriterierna. 

 

Visma Spcs är intresserade av hur man skulle kunna skapa ett 

förbättringssystem, en idélåda, som innehåller de mekanismer som här 

skisserats. 

 

Chris Jangelöv 2011-04-14 
 

1.3 Tidigare forskning 

Delen tidigare forskning kommer uteslutande beskriva den forskning som 

idag finns inom området förslagsverksamhet. En fördjupning i de teoretiska 

forskningsrönen presenteras under kapitel Teori där även 

förslagsverksamhetens kontext kommer förklaras; Kaizen och Offensiv 

kvalitetsutveckling (TQM).  

 

Det finns en begränsad tillgänglig litteratur där området förslagsverksamhet 

avhandlas. En av få författare som har genomfört omfattande undersökningar 

är Göran Ekvall (Dijk & Ende, 2002). Genom studier har Ekvall 

sammanställt argument som används inom forskningsvärlden för att bedriva 

organiserad förslagsverksamhet; Ekonomiska motiv, Arbetsmoraliska motiv, 

Demokratiska motiv, Utvecklingsinriktade motiv och humanistiska motiv 

(1995). Argumenten förklarar både individuella och organisationsmässiga 

fördelar som en förslagsverksamhet kan föra med sig vilket kommer 

fördjupas ytterligare inom teoridelen  

 

Ett återkommande begrepp inom förslagsverksamhet är motivation vilket kan 

knytas ihop med det ovanstående humanistiska motivet. Motivation används 

för att förklara bakomliggande orsaker till varför anställda lämnar in 

förbättringsförslag. Forskningen har delat upp detta i inre och yttre 

motivationer. Den inre motivationen syftar till en känslomässig stimulering 

medan den yttre motivationen drivs av uppmärksamhet och en fysisk 

belöning. Det råder närmare konsensus bland forskarna att drivkraften bland 

förslagsgivarna är av psykologisk art och inte ekonomisk vinning vilket 

förslagsverksamheter bör ta hänsyn till. (Ekvall, 1995; Robinson & Stern, 

1998; Nilsson, 1999; Kondo, 1999; Fairbanks & Williams, 2001). Däremot 
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anser Ekvall att belöning för inskickade förslag inte är helt oväsentligt om det 

skulle visa sig lönsamt. Vid det stadiet då företaget tjänar pengar på förslaget 

kan förslagsgivaren känna sig utnyttjad och orättvist behandlad om inte en 

belöning förvärvas efter den aktuella prestationen (1995).  

 

De böcker som idag finns tillgängliga kring förslagsverksamhet utgår ifrån att 

hanteringen av förbättringsförslag drivs av manuella system. Även nyare 

forskningsartiklar tar avstamp från det manuella systemet även om det 

påträffas undantag. I en forskningsartikel av Fairbank et al (2010) beskriver 

författarna övergripande om hur en IT-baserad förslagslåda skulle kunna 

utformas utifrån motivations- och förväntansteorier.  Forskningsartikeln bör 

ses som det ambitiösaste bidraget till den moderna förslagsverksamheten som 

hittills publicerat offentligt.  
 

1.4 Problemformulering 

Den forskning som idag finns tillgänglig inom området förslagsverksamhet är 

som tidigare nämnt relativt begränsad. Majoriteten av den befintliga 

litteraturen framlägger inte hur en förslagsverksamhet praktiskt ska utformas 

utan förhåller sig tämligen distanserat genom att beskriva 

förslagsverksamheter i generella ordalag. Göran Ekvall har som tidigare 

nämnt forskat och skrivit om förslagsverksamheter på en mer praktiskt nivå. I 

sina studier beskriver han faktorer för framgångsrika förslagsverksamheter.     

Både vad det gäller Göran Ekvall och övriga författare beskrivs inte hur de 

framlagda teorierna ska användas i dagens IT-intensiva samhälle då 

förslagslådan blivit utdaterad.  

 

Det är även en marginaliserad del av dagens forskningsartiklar inom området 

förslagsverksamhet som diskuterar hur den manuella förslagslådan bör 

utvecklas till ett IT-baserat förslagssystem. De artiklar som debatterar kring 

hur utvecklingen kan ske förhåller sig precis som litteraturen på en 

distanserad nivå där en teoretisk återkoppling saknas. 

 

De IT-baserade förslagssystem som har identifierats är System C2™, 

FlexiteBPMS och Förslagssystem 2.0. Samtliga fungerar som traditionella 

förslagslådor, enkla men utan komplexitet. Både System C2™ och 

FlexiteBPMS innefattar även andra funktion som exempelvis hantering av 

avvikelser. Vi vill understryka att det säkerligen finns flera andra system som 

hanterar förslag som inte påträffats under de sökningar som genomförts. 

Dessutom är det högst sannolikt att många företag har förslagshantering 

integrerad i anda interna system. 

  

Sammantaget finns det idag ett tomrum i forskningsvärlden hur vedertagna 

teorier kring förslagsverksamhet och förslagslådor bör operationaliseras till 
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användbara funktioner i ett IT-baserat förslagssystem. Fairbank et al (2010) 

beskriver tydligt och informativt över hur en datorbaserad förslagsapplikation 

skulle kunna fungera utefter fastställda teorier men eftersom en undersökning 

saknas är det svårt att fastställa relevansen i den framlagda 

forskningsartikeln.   
 

1.5 Syfte och forskningsfråga 

Problemformuleringens kärna bestod av bristande forskning hur den moderna 

tekniken bör utformas för att stödja vedertagna teorier kring 

förslagsverksamhet. Mot den bakgrunden syftar examensarbetet till att ta 

fram ett underlag för hur en IT-baserad förslagsapplikation skulle kunna 

utformas utefter teoretiska faktorer och empiriska undersökningar. För att 

både besvara syftet och det praktiska uppdraget på Visma Spcs är 

examensarbetets forskningsfråga följande: 

  

 Hur bör en IT-baserad förslagsapplikation utformas för att 

stödja en god förslagsverksamhet? 

 

För att besvara forskningsfrågan tillämpades en designforskningsprocess. 

Detta innebar att vedertagna teorier kring området förslagsverksamhet 

studerades och kategoriserades i olika grupper (s. k designprinciper). Utefter 

de framtagna designprinciperna genomfördes en undersökning för att validera 

teoriernas relevans med verkligheten (respondenternas). Avslutningsvis 

användes det framkomna resultatet för att utforma underlaget vilket 

möjliggjorde att forskningsfrågan kunde besvaras. I Metod kommer 

examensarbetets genomförande att beskrivas mer omfattande och begrepp 

som designforskningsprocess och designprincip kommer förklaras mer 

genomgående.  

1.6 Målgrupp 

Vi har identifierat tre huvudsakliga målgrupper för examensarbetet. Den 

första gruppen består av de forskare som idag är verksamma inom 

forskningsområdet. Vi hoppas genom examensarbetet bidra till nya tankar 

och idéer kring området förslagsverksamhet. Den andra gruppen är Visma 

Spcs som eftersträvar en ökad kunskap för hur en modern förslagslåda skulle 

kunna utformas. Den sista gruppen är företag i allmänhet då examensarbetet 

kan bidra till ett ökat intresse för förslagsverksamhet. Eftersom 

examensarbetet grundas på ett samarbete med Visma Spcs är det av stor vikt 

att introducera företaget för läsaren: 

 

Visma Spcs är ett Växjöbaserat företag som är Sveriges ledande leverantör av 

ekonomiprogram till mindre organisationer, vilket hanterar bokföring, löner 
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med mera. Visma Spcs ingår i Vismakoncernen vars övergripande mål är att 

förenkla och effektivisera kundernas arbetsprocesser. Koncernens verksamhet 

är omfattande och innefattar 240 000 kunder som dagligen brukar deras 

produkter och tjänster. De har butiker för försäljning i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Växjö. Vismakoncernen omsatte år 2010 4,8 miljarder svenska 

kronor (Visma, 2011).   

 

1.7   Disposition  

 

1. Introduktionen presenterar bakgrund, case, tidigare forskning, 

problemformulering, syfte och forskningsfråga samt målgrupp.  

2. I kapitel Teori redovisas det teoretiska ramverket. 

3.  I Metod presenteras undersökningens tillvägagångssätt.  

4. I delen Resultat presenteras den teoretiska och empiriska 

undersökningen. 

5. Resultatet av teorin och empirin analyseras i kapitel Analys. 

6. Diskussionen innehåller resultat samt metodreflektion. 

7. Slutsats och förslag till fortsatt forskning återfinns inom kapitel 

Avslutning. 
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2 Teori 
 

Under följande kapitel kommer den teoretiska referensramen för 

examensarbetet att föreställas. Den teoretiska utgångspunkten är 

forskningsområdet förslagsverksamhet vilket kommer utgöra majoriteten i 

teorikapitlet. För att beskriva vilka sammanhang en förslagsverksamhet kan 

verka inom kommer företagsfilosofierna Kaizen och Total Quality 

Management att skildras på en övergripande nivå då dessa betraktas som 

ledande strategier för hur företag bör arbeta med interna förbättringar.  

 

2.1 Kaizen 

Kaizen betyder ”förbättringar i små steg” och är en japansk förbättringsteknik 

som etablerade sig efter andra världskriget i Japan och där syftet är ett 

systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationer 

(Nilsson, 1999). Förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av arbetstiden 

och alla, produktionsarbetare till ledning, ska ingå (Sörqvist, 2004). Kärnan 

med förbättringsarbetet är att stärka kvaliteten på produkter och processer 

och därmed öka kundtillfredsställelsen (Nilsson, 1999).  

 

För att stödja förbättringsarbetet hos medarbetare inom produktionen arbetar 

man horisontellt där arbetsuppgifterna roteras bland de anställda för att på så 

sätt skapa en kunskapsbredd där varje medarbetare har stor insyn i olika 

processer och arbetsuppgifter. Det ska poängteras att detta gäller endast 

horisontellt och inte vertikalt. Anställda på produktionen sätts aldrig på 

arbetsstationer som traditionellt utförs av tjänstemän. Utöver detta så stöds 

förbättringsarbetet genom att medarbetarna ges ett visst utrymme för att 

reflektera kring arbetsuppgifterna (Nilsson, 1999). 

 

Inom Kaizen finns det två tydliga beståndsdelar, förslagsverksamhet och 

kvalitetscirklar. Förslagsverksamhet innebär att medarbetare lämnar 

individuella förbättringsförslag till sin närmaste förman. Förslagen kan 

innefatta förbättring av verktyg, effektivisering av arbetsmetoder, minskning 

av spill och att lösa upp flaskhalsar. Förslagen lämnas därefter över till en 

speciell förslagskommitté, som bl. a innefattar produktionschefer och 

arbetsledare, som avgör huruvida förslaget ska realiseras eller inte. Vid ett 

godkännande av ett förslag är det specialister som realiserar förslagen och i 

vissa fall ingår även erfarna medarbetare. Belöningen sker individuellt och 

mäts emot två faktorer, betydelse för kvalité och betydelse för produktivitet 

och kan dessutom ligga till grund för en senare befordring (Nilsson, 1999). 

 

Kvalitetscirklar syftar precis som förslagsverksamheten till att lösa problem 

och förbättra produktionen men istället för att det sker individuella 
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förbättringsförslag så sitter man i grupper och diskuterar (Nilsson, 1999). 

Grupperna består oftast av 5-9 deltagare som träffas på en bestämd tid en 

gång i veckan (Sörqvist, 2004). Det ska dock understrykas att gruppträffarna 

inte sker under utsatt arbetstid utan sker frivilligt och oftast utan ekonomisk 

kompensation. Däremot kan en god medverkan höja chanserna till befordran 

(Nilsson, 1999). Det finns olika varianter med olika gruppkonstellationer, 

vissa kvalitetscirklar bjuder endast in tekniker, arbetsledare och erfarna 

medarbetare medan i andra uppsättningar kan hela arbetslag ingå (Nilsson, 

1999). Det brukar även ingå handledare och coacher som hjälper till och 

utbilda deltagarna vid behov (Sörqvist, 2004).  

 

Kvalitetsgrupperna kan själva avgöra och realisera framdiskuterade 

förbättringsåtgärder relativt fritt ifrån högre maktinstanser, främst beroende 

på att de flesta förbättringsåtgärder som tas fram är små och begränsade. 

Själva huvudtanken i Kaizen är att många små förändringar leder till stora 

genombrott och inte tvärtom. Till stöd för problemlösning finns olika 

förbättringsverktyg som grupperna kan (Sörqvist, 2004). 

 

Verksamheter i Japan arbetar hårt för att stimulera och engagera anställda att 

lämna in förslag. Detta genererar en stor mängd inskickade förslag som 

ledningen tar på största allvar. Det är mer en regel än ett undantag att 

företagsledningar tillbringa hela dagar med att lyssna på föredrag som 

uppkommit från individuella eller gruppbaserad förbättringsförslag (Imai, 

1986). Verksamheter i Japan som har applicerat en Kaizen strategi med en 

stark förslagsverksamhet har påvisat stora ekonomiska vinster. Men trots de 

direkta positiva ekonomiska effekterna så anses de indirekta, som exempelvis 

arbetsmoraliska och motivationella aspekter, som minst lika betydelsefulla. 

Begrepp som arbetsmoral, lojalitet, engagemang och arbetsmotivation ger i 

ett längre perspektiv ett större värde än direkta ekonomiska vinningar av 

realiserade förbättringsförslag (Ekvall, 1984). Figuren nedanför visar statistik 

över organisationer som bedriver förslagsverksamhet i Sverige, USA och 

Japan år 1984 (Hjelm, 1999).  

 

 Sverige USA Japan 

Antal företag 202 246 601 

Antal anställda 418242 8693293 2493000 

Inlämnade förslag per 100 anställda 9,2 15,5 1971 

Förslagsställare per 100 anställda 7 - 60,5 

Genomsnittsersättning per förslag (SEK) 1969 2779 17 
Figur 1: Förslagsverksamhet i ett antal företag i Sverige, USA och Japan 1984 (Hjelm, 1999) 

Enligt en omfattande undersökning som genomfördes år 1982 på 512 

japanska företag med totalt 2,5 miljoner anställda uppgick den årliga vinsten 

av förslagsverksamhet till 9 miljarder kronor. Totalt skickades det in 37 
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miljoner förslag vilket innebär 3600 sparade kronor per anställd. Detta kan 

jämföras mot Volvo i Göteborg, vilka anses vara framstående inom 

förslagsverksamhet i Sverige, som sparade 175 kronor per anställd och år 

(Ekvall, 1984).  

 

 

2.2 Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) är en filosofi med japanskt ursprung 

(Grimsdal & Gunnarsson, 1993) som enligt Bergman och Klefsjö (2007) 

innebär att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”  

 

Att förbättra kvaliteten inom verksamheter är för många företag en självklar 

process. Man ser möjligheter att exempelvis spara pengar och att öka 

marknadspositioner. Dessvärre misslyckas en tredjedel av de företag som 

väljer att införa TQM. Många företag tror sig veta vad TQM är och vad det 

innebär att tillämpa inom det egna företaget vilket leder till att man inte 

avsätter tid för vidareutveckling, TQM ska ses som en ständig process för 

kvalitetsutveckling (Thomsen, Lund & Knudsen, 1994). 

 

En viktig grundtanke med TQM är att samtliga anställda i en verksamhet, 

oavsett position i företagshierarkin, måste granska sina egna rutiner för att på 

så vis förbättra det egna arbetssättet. Man bör undvika projekt med enbart 

konsulter då personalen inom den aktuella verksamheten är mer öppna till 

förändringar ifall de bjuds in till förbättringsarbetet (Grimsdal och 

Gunnarsson, 1993). 

 

Professorerna Bergman & Klefsjö (2007) översätter begreppet TQM till 

offensiv kvalitetsutveckling och beskriver det som en ständig strävan efter 

förbättring och att uppfylla kundernas behov samt förväntningar till lägsta 

kostnad. Ordet offensiv kvalitetsutveckling baseras på att förebygga och 

förbättra nuvarande processer och att aldrig behöva reparera. Dessutom är 

kvalitetsarbete ett tankesätt som ska genomsyra samtliga processer. Enligt 

författarna finns det fem hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling; sätt 

kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta 

ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet.  
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Sätt kunderna i centrum – Följande punkt innebär att man noggrant 

undersöker och analyserar vad kunder verkligen vill ha. Utefter det 

identifierade behovet arbetar man sen med att uppfylla eller helst överträffa 

kundernas förväntningar.  

 

 

Basera beslut på fakta – Varje beslut ska byggas på fakta som analyserats 

utefter olika typer av upplysningar för att skilja viktig information från 

”brus”. Detta arbetssätt minimerar slumpfaktorns inverkan.  

 

Arbeta med processer – En viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är 

tankesättet om att använda minsta möjliga resurser samtidigt som kunderna 

tillfredsställs med slutproduktionen eller tjänsten. 

 

Arbeta ständigt med förbättringar – Att arbeta med förbättringar måste 

genomsyra hela verksamheten. Kraven från kunderna ökar hela tiden vilket 

innebär att produktionen och dess kvalitet ständigt måste förbättras. 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet – Delaktighet är en viktig 

beståndsdel i offensiv kvalitetsutveckling och innebär att ledningen i 

verksamheten måste skapa förutsättningar för att involvera medarbetarna i det 

ständiga förbättringsarbetet. Vidare ska även medarbetarna vara delaktiga i 

beslutstagande kring förbättringsarbetet för att därmed skapa en 

samhörighetskänsla.  

 

Avslutningsvis innefattar alla verksamheter stora interna kunskapsbanker där 

den kreativa andan bör understödjas genom exempelvis förbättringsförslag. 

Genom att utnyttja den befintliga kunskapen inom verksamheten kommer 

man utgöra ett konkurrensmässigt hot på marknaden (Hjelm, 1999).  

 

 

Figur 2. Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2007) 
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2.3 Förslagsverksamhet 

Förslagsverksamhet är ett organiserat arbetssätt för att samla in kreativa idéer 

och förslag som uppstår inom verksamhetens väggar och utefter noggranna 

analyser realisera förslag med potential att fylla en specifik nytta (Ekvall, 

1984). 

 

Ekvall (1984) menar att det finns tre krav som ett förslag måste uppfylla, det 

första är att förslaget ska vara noggrant beskrivet och ett tydligt förslag till 

förbättring. Enligt det andra kravet måste förslaget innebära en berättigad 

nyhet på det givna användningsområdet. Slutligen krävs det att förslaget är 

framställt på arbetstagarens fritid, och inte arbetstid. 

 

 

2.3.1 Förslagsverksamhetens ursprung – två pionjärer 

I Sverige startades den första förslagsverksamheten på Avesta Jernverk 1914 

även om vissa uppgifter tyder på att Götaverken var först (Hjelm, 1999). Det 

var dåvarande företagsledaren, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson som 

uppmanade medarbetarna på Avesta Jernverk att framföra förbättringsförslag 

i utbyte mot ekonomisk kompensation (Ekvall, 1995; Ekvall, 1984).  Sverige 

låg dock många år bakom framskiktet inom området.  

 

De första industriella förslagsverksamheterna som bedrivits formellt uppkom 

i Tyskland, USA och Storbritannien i slutet av 1800-talet (Ekvall, 1995) där 

en av pionjärerna var William Denny från Dumbarton, Skottland som år 1880 

införde en förslagsverksamhet på skeppsvarvet William Denny & Brothers 

(Ekvall, 1984).  

 

År 1864 började William Denny en femårig lärlingsperiod på sin fars 

skeppsvarv i Dumbarton, Skottland. Han var en ambitiös 16-åring som utefter 

det dagliga arbetspasset på 12 timmar ägnade sig åt studier för att utöka sina 

kunskaper om skeppsbyggnad och arbetsrelaterade frågor. Efter 

lärlingsperioden var avklarad vid 21 års ålder, blev han delägare i företaget 

tillsammans med sin far. Han började vid den här tiden reformera om 

företagets ledningsrutiner som inte tillvants varvets växande storlekt. Han 

ersatte det informella tänket mot systematiska arbetsmetoder och skapade 

regler för effektivisering och säkerhet vilket adresserades till samtliga 

anställda (Robinson & Stern, 1998). 

 

Utifrån kategorin ” Regler för belöningskommittén som vägledning i att 

belöna arbetare för uppfinningar och förbättringar” utformade William 

Denny ett system där syftet vara att ta till vara på medarbetarnas kreativitet i 
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utbyte mot ekonomisk kompensation vilket utgick efter följande sju 

bedömningskriterier (Robinson & Stern, 1998):    

 

 Att han antingen har uppfunnit eller infört en ny maskin eller ett nytt 

handverktyg i verksamheten. 

 Att han har förbättrat en befintlig maskin eller ett befintligt 

handverktyg. 

 Att han har anpassat en befintlig maskin eller ett befintligt 

handverktyg till en ny sorts arbetsuppgift. 

 Att han har upptäckt eller infört en ny metod att utföra eller 

organisera arbetet. 

 Att han har uppfunnit eller infört ett nytt hjälpmedel för undvikande 

av olycksfall. 

 Att han har föreslagit en metod att undvika slöseri med material. 

 Eller att han i allmänhet har genomfört någon förändring som gjort att 

arbetets kvalitet förbättrats eller att det kunnat utföras billigare. 

 

Systemet som William Denny införde år 1880 tillvaratog medarbetarnas 

kreativa insatser och välkomnade både innovationer och förbättringar. Den 

ekonomiska kompensationen för ett antaget förslag låg på mellan 2 och 15 

pund vilket sedermera höjdes i takt med tiden. Systemet blev en succé och sju 

år efter implementeringen hade över 600 förslag skickats in vilket resulterade 

i att företag runt hela Europa inkorporerade William Dennys idé (Robinson & 

Stern, 1998).  

 

En ytterligare betydelsefull person i förslagsverksamhetens begynnelse var 

amerikanen John Patterson vars handlingar kom att spridas runt en hel värld. 

Han var en framgångsrik företagare och köpte 1892 rättigheterna till 

kassaapparaten vilket gav honom stora ekonomiska framgångar. Dock kom 

hans ledarskap att sättas på ända 1894 då en stororder värd 50000 dollar 

returnerades efter att anställda på Pattersons fabrik hällt syra i 

kassaapparaterna som en inofficiell protest mot den rådande arbetssituationen 

som både var farligt och smutsig. Patterson insåg problematiken och började 

rusta upp fabriken; ventilationen förbättrades, varma måltider införskaffades 

och läkare och sköterskor anställdes. (Robinson & Stern, 1998).  

 

Hans nya vision för fabriken var att den skulle ledas av en ”hundrahövdad 

hjärna” vilket innebar att företagspyramiden skulle i större utsträckning 

förlitas på basen snarare än toppen. Ett steg i detta vara att införliva en 

förslagsverksamhet där samtliga förslag belönades med 1 dollar, oavsett om 

de genomfördes eller inte. För att öka intresset anordnades stora ceremonier 

där medarbetarna och deras familjer bjöds på sång, mat och tal för att hylla de 

bästa inskickade förslagen. Allt detta ledde till en positiv spiral där förslagen 

blev mer och belöningarna större. 1922 avlider Patterson vilket också få till 
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följd att den framgångsrika förslagsverksamheten började försämras. 

Förslagen minskades för varje år tills den i princip glömdes bort. 1987, nästa 

hundra år efter att förslagsverksamheten införts, tas den officiellt ur bruk.  

 

2.3.2 Verksamhetsmotiv  

Det finns fem större kategorier som motiverar varför företag bör använda 

förslagsverksamhet som ett verktyg för att fånga in den interna kunskapen 

bland medarbetarna; Ekonomiska, Arbetsmoraliska, Demokratiska, 

Humanistiska, Utvecklingsinriktade (Ekvall, 1995): 

 

 Ekonomiska motiv - Genom att använda förslag som ett verktyg för 

förbättringar kan man göra besparingar inom flera områden. Det kan 

vara effektivare arbetsmetoder, kvalitetsförbättringar, mindre spill av 

material, bättre underhåll av utrustning, mindre förslitning, effektivare 

energiförbrukning etc. Företaget tjänar således ekonomiskt och kan 

därmed belöna förslagsgivaren ekonomiskt.   

 

 Arbetsmoraliska motiv - Genom att låta de anställda involveras i 

förbättringsarbete kan en större identifikation och tillhörighet till 

företaget skapas. Detta kan leda till att arbetsmotivationen och 

lojaliteten till företaget höjds. Det kan vara svårt att mäta det direkta 

värdet som denna kategori tillför men den framhålls ändå som mer 

betydelsefull än de ekonomiska motiven. 

 

 Demokratiska motiv - Förslagsverksamhet möjliggör en ytterligare 

kommunikationskanal mellan den anställde och företagsledningen och 

förslag som felaktigt nekas av chefer kan komma att tas upp hos 

ledningen där en objektiv bedömning kan vederfaras. Just det 

demokratiska motivet har varit en viktig del för de fackliga 

organisationerna. 

 

 Utvecklingsinriktade motiv - Det utvecklingsinriktade motivet utgår 

ifrån att förslagsverksamheten inte endast förbättrar den rådande 

verksamheten utan även förbättrar anpassningsförmågan hos 

medarbetarna vid framtida förändringar.  

 

 Humanistiska motiv - Den här kategorin behandlar framförallt två 

punkter vilket innefattar behovet av att få använda förmågan till 

problemlösning och behovet av att kunna påverka sin arbetssituation 

vilket ger ”stimulans och tillfredsställelse som i sin tur ökar 

självkänslan och psykiskt välbefinnande”.  
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2.3.3 Systemdesign 

Robinson och Stern (1998) skriver att det är viktigt att inkorporera effektiva 

system inom företag för att tillvarata medarbetarnas kreativitet och 

förbättringsförslag. För att frigöra kreativiteten måste systemet utrustas med 

fem generella egenskaper:  

 

1. Systemet måste nå alla – Alla medarbetare inom en organisation måste 

känna till systemet och systemet måste därmed vara öppet och tillgängligt för 

alla då kreativa idéer uppstår oberoende tid och individ.  

 

2. Systemet måste vara lätt att använda – Är systemet svårhanterligt och 

krångligt kommer färre medarbetare att använda det. Som avskräckande 

exempel finns Sovjetunionen och U.S. Forest Service före 1985 då båda 

använde förslagssystem där den anställde var tvungen att fylla i ett 

förslagsformulär på fyra sidor.  

 

3. Systemet måste ha en god uppföljning - Det är av stor vikt att systemet är 

effektivt och att varje förslag får en rättvis och snabb behandling. Ett system 

med långa svarstider kan uppfattas som oseriöst vilket kommer minska 

användningen av systemet. I det f.d. Sovjetunionen stiftande regeringen en 

lag som innebar att varje förslag skulle besvaras senast två efter att det 

skickats in. Detta exempel illustrerar väl hur ett system kan skada istället för 

att uppmuntra kreativitet bland anställda 

 

4. Systemet måste dokumentera förslagen – Systemet ska kräva att 

förslagsgivarna dokumenterar sina förslag och att protokol förs över dessa för 

att säkerhetsställa ansvar över den befintliga dokumentationen. En stor fördel 

med nedskrivna förslag är möjligheten till spridning till andra avdelningen 

där fler kan involveras och utveckla det. En ytterligare fördel med nedskrivna 

förslag är att förslagsgivaren måste klargöra och strukturera sina tankar vilket 

medför en form av självkontroll. Tyvärr gör många företag misstaget att 

kräva för lite dokumentation av sina anställda .   

 

5. Systemet måste bygga på inre motivation – För att förslagssystemet ska 

uppnå sin fulla potential bör systemet utformas för att stärka den inre 

motivation och minimera belöningar. Detta mot bakgrund av att belöningar 

leder till en minskad kreativitet vilket tydliggörs i följande exempel: Vid 

American Airlines använder man ett generöst belöningssystem där förslag 

belönas stort. År 1996 deltog nio procent av medarbetarna i 

förslagsverksamhen. Detta innebär ett snitt på fem anställda per förslag. Detta 

kan jämföras med fabriken Johnson Controls FoaMech som ger betydligt 

mindre belöningar men som ändå hade 100 procent deltagande och där snittet 

låg på tre förslag per anställd. En ytterligare jämförelse kan göras mot 

Idemitsu där man inte ger någon belöning alls. Under samma tid som 
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American Airlines deltog 100 procent av medarbetarna och snittet låg på 118 

förslag per anställd.  

 

2.3.4 Motivation 

För tio år sedan skrev Fairbank och Williams (2001) att det saknades 

motiverande drivkrafter för att uppnå en hög effektivitet i en 

förslagsverksamhet. I deras forskningsartikel fastslogs förväntansteorin som 

en avgörande faktor. Förväntansteorin innebär att medarbetarna är som högst 

motiverande till att medverka i förslagsverksamheter då de tror att personliga 

insatser kan bidra till någon form av nytta och att nyttan resulterar i någon 

som man uppskattar eller värderar högt. Teorin bygger på att förslagsgivaren 

får en starkare självkänsla om den befintliga kompetensen anses tillräcklig 

för att fullfölja ett förslag.  

 

Motivation är en central del i förväntansteorin och kan kategoriseras i två 

olika fack. Inre motivation innefattar känslor som glädje och välbehag 

(Fairbank et al, 2010) och innebär konkret att individen motiveras av 

problemlösningsprocessen och inte vad resultatet leder till. Målet med inre 

motivation är inte att få beröm eller belöningar utan att nå tillfredsställelse 

genom att lösa aktuella problem (Ambile, 1996; Nilsson 2005). Den yttre 

motivationen utgår istället ifrån att motivationen tillhandahålls av andra 

genom uppmärksamhet, belöning och beröm för uppnådda prestationer 

(Fairbank et al, 2010; Nilsson, 2005). Det är således inte 

problemlösningsprocessen som är drivkraften för individen utan det tilltänkta 

resultatet (Östberg, 1999). Följande distinktion visar tydligt skillnaderna 

mellan motivationskrafterna (Nilsson, 1999): 

  

Yttre belöningar 

 Ekonomiska (pengar, lön, bonus, aktier, optioner) 

 Politiska (makt och inflytande) 

 Sociala (uppskattning, prestige, tillhörighet eller medlemskap) 

 

Inre Belöningar 

 Känslomässiga (tillfredsställelse, stolthet, spänning) 

 Kognitiva (meningsfullhet, ansvar, information, kunskap) 

 Utvecklande (växt, förmåga, lärande, erfarenhet) 

 

Faribank et al (2010) anser att inre motivation bidrar till kreativa idéer men 

att även yttre motivationer behövs för att nå bästa resultat vilket exempelvis 

kan uppnås genom social stimulering. En ytterligare aspekt som påverkar 

motivationen är hur pass attraktiv den eventuella belöningen är. Genom att 

erbjuda en variation av belöningar där alternativen anpassas utefter 
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förslagsgivaren, samt att man uppmärksammar samtliga inlämnade förslag 

med en mindre symbolisk belöning oavsett genomslagskraft, kan 

motivationen ökas. Enligt Ekvall (1984) finns det framförallt fyra olika motiv 

till varför medarbetarna lämnar in förslag och som förslagsverksamheter i 

Sverige därför bör ta hänsyn till: 

 

 Förslagsgivaren har en önskan om att lösa ett problem, vilket vanligen 

är den centrala drivkraften och som oftast startar igång 

förslagsprocessen.  

 Genom att förslagsgivaren erhåller ekonomisk kompensation för ett 

inskickat förslag kan det bidra till en upplevd erkänsla (uppskattning, 

tacksamhet).  

 Förslagsgivaren har ett behov att bli sedd och uppmärksammad av 

företagsrepresentanter efter utförd prestation.  

 Förslagsgivaren har ett behov av att stimulera den inre 

tillfredställelsen genom upplevelsen av att lösa ett problem.  

 

Det finns en rad aspekter som bör tas i beaktning vid utvecklandet av 

förslagssystem för att stödja förväntansteorin. Detta innefattar bl. a följande 

punkter (Fairbank & Williams, 2001): 

 

1. Använd ett enkelt elektroniskt förslagsformulär. 

2. Uppmana till samarbete.  

3. Publicera framgångsrika förslag. 

 

Fairbank & Williams (2001) skriver att förslagsformulär som används i en 

förslagsverksamhet bör vara enkla och användarvänliga för medarbetarna. 

Detta är något som Ekvall (1984) understryker då han anser att vissa företag 

använder förslagsformulär som är alldeles för byråkratiska i sin utformning. 

Han anser att detta kan skrämma iväg tilltänkta förslagsgivare. Som tidigare 

nämnt så skriver Robinson och Stern (1998) att förslagsformulär inte bör vara 

för komplexa (han tydliggör detta genom ett exempel från Sovjetunionen, där 

medarbetarna var tvungna att fylla i förslagsformulär på fyra sidor). Dock 

understryker han att en del företag faktiskt kräver för lite dokumentation av 

inskickade förslag.  

Enligt Fairbank & Williams (2001) är det stimulerande för de involverande i 

en förslagsverksamhet om det finns möjlighet att samarbeta och diskutera 

kring innovativa idéer mellan varandra. Dessutom brukar par- och 

gruppförslag hålla högre kvalitet än förslag som kommer ifrån individuella 

förslagsgivare (Hjelm, 1999; Fairbank et al, 2010). Detta beror på att den 

gemensamma kunskapsbasen som finns inom exempelvis en grupp är större 
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och bredare än hos den enskilda individen vilket bl. a leder till att större och 

komplexare frågor kan angripas (Sandholm, 2001; Axelsson, 2000).  Utöver 

produceringsaspekten skriver Nilsson (2005) att samarbete även kan främja 

förtroende mellan medarbetarna vilket kan leda till en ökad tillit där man 

stödjer och hjälper varandra genom utbyte av kunskaper och åsikter. 

Genom att publicera realiserade förbättringsförslag kan fler anställda komma 

att inspireras att lämna in förslag då det bevisligen är möjligt att få igenom en 

idé (Fairbank & Williams, 2001). Även Rapp (2002) anser att publicerade 

förslag kan vara en motivationsfaktor för medarbetarna och att detta kan 

uppmärksammas genom kampanjer. Enligt Jirby (2002) kan de realiserade 

förslagen offentliggöras genom anslagstavlor och intranät. 

 

2.3.5 Bedömningsfaktorer 

Fackförbunden i Sverige tar avstånd mot att företag använder ordet belöning i 

samband med förslagsverksamhet och ser hellre att ordet ersättning brukas. 

Enligt fackförbunden ska en förslagsverksamhet ses som en affärsverksamhet 

där en säljare erbjuder ett förslag till en köpare. Bakgrunden till deras 

ställningstagande ligger långt bak i tiden då ordet belöning användes av 

bruksägare under maktmissbruksförhållanden (Ekvall, 1984). 

 

Genom fyra framtagna bedömningsfaktorer har Ekvall (1984) definierat vilka 

element som företag bör ta hänsyn till då en förslagsgivare ska ersättas: 

 

Nyhetsvärdet: Ett förbättringsförslags nyhetsvärde beror till stor del på 

omfattningen och genomslagskraften. Ett förslag är en idé som beskriver ett 

existerande problem vilket kan variera i storlek. Ett förslag måste innebära en 

nyhet så att lösa ett befintligt problem med ökad skicklighet räknas därför 

inte. Däremot om förslaget berör framsteg i rutiner och processer – som 

bidrar till en ökad prestation – så har förslagsgivaren rätt till ersättning.  

 

Praktiska nyttan: Förslagen kan bedömas utefter den praktiska nytta som 

den medför vilket kan kopplas till poängskalor. Det bör understrykas att 

förslag som ger besparing inom exempelvis tid även kan påverka andra 

områden. 

 

 Tidsbesparing 

 Materialbesparing 

 Energibesparing 

 Kvalitetshöjning 
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 Miljöförbättring 

 Bättre skydd och säkerhet 

 Ergonomiska fördelar 

 Ökad trivsel 

 Marknadsfördel 

 Organisatorisk förbättring  

 

 

Svårighetsgraden: Ekvall anser att svårighetsgraden hos ställda förslag bör 

premieras, och grundar sin åsikt på att goda prestationer ska belönas och 

uppmärksammas. En fördel med att premiera svårighetsgraden är att man 

slipper använda bedömningsskalor, men en tydlig restriktion bör då införas 

om att anställda inom produktutveckling eller liknande inte är berättigade till 

att delta ifall förslaget berör det egna området.  

 

Arbetsinsatsen: Förslagsgivarens totala ansträngning för att utveckla sin idé 

bör värderas. Företag använder olika bedömningsskalor för att räkna fram en 

värdig belöning, men ersättningarna skiljer sig mycket då vissa företag anser 

att snygga skisser och ritningar är näst intill avgörande för hur bra eller dåligt 

ett förslag är, samtidigt som andra företag lägger större vikt i framtagningen 

av nya idéer. 

 
 

2.3.6 Ledarskapsperspektivet 

Det är av yttersta betydelse att ledning och chefer i företag engagerar sig i 

förslagsverksamheten och att man ser detta som en del i en kontinuerlig 

förbättringsprocess. Engagemanget ska vara tydligt och synligt så att 

medarbetarna förstår att man verkligen ser förslagsverksamheten som en 

värdefull resurs till företaget (Marx, 2007; Rapp & Eklund, 2002; Östberg, 

1999). Ett svagt engagemang från ledningen resulterar i att medarbetarnas 

motivation för att delta i förslagsverksamheten sänks. Detta är en av de 

främsta anledningarna till att förslagsverksamheter fallerar.  (Klotz, 1988; 

Lloyd, 1999).  Förutom engagemang måste även ledningen motivera 

anställda att tänka kreativt (Fairbank et al, 2010). 

En ytterligare viktig aspekt inom ledarskapsperspektivet är bra återkopplingar 

på inskickade förslag. När en förslagsgivare får ett avslag kan detta leda till 

att självkänslan påverkas negativt och om dessutom förklaringen var 

byråkratiskt utformad utan tydlig motivering kan detta skapa irritation och 

misstänksamhet (Ekvall, 1995).  Mohammed et al (2005) skriver att feedback 
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är ett viktigt element i en fungerande och framgångsrik förslagsverksamhet 

och att bristen på bra och tydliga återkopplingar kan leda till en känsla av 

otillfredsställelse och ignorans hos medarbetarna. Detta kan leda till att färre 

personer skickar in förslag och idéer går därmed förlorade (Dijk & Ende, 

2002; Mohammed Arif et al, 2005). Feedback kan ske i olika former t. ex 

genom e-mail, dokument eller muntliga konversationer (Mohammed Arif et 

al, 2005), huvudsaken är dock att den är informativ och ges så snabbt som 

möjligt (Mohammed Arif et al, 2005; Axelsson 2000; Bergman & Klefsjö, 

1990).  

Många av de förslag som skickas in av förslagsgivarna är inte tillräckligt bra 

för att kunna implementeras, därför måste förslagsmottagarna skicka 

feedback som motiverar utfallet. Välformulerad feedback kan även resultera i 

kvalitetshöjningar på framtida förslag genom att återkopplingen lyfter fram 

olika punkter som förslagsgivaren bör tänka på i framtiden (Mohammed et al, 

2005; Fairbank, 2010). Dömande och dåligt formulerad feedback kan kväva 

den kreativa andan (Fairbank, 2010).  

Ekvall (2005) skriver att förutom feedback som nämns ovan kan man föra 

problemlösande diskussioner mellan utredaren, förslagsgivaren och den 

aktuella chefen. Genom öppna och konstruktiva samtal kan man tillsammans 

skapa en gemensam uppfattning om förslagets brister och i vissa fall kanske 

man även kan modifiera förslaget så att det går att implementeras. 

 

 

2.4 IT-baserade förslagssystem 

 

I följande delkapitel kommer tre IT-baserade förslagssystem att presenteras 

kort för att tydliggöra och illustrera för läsaren hur dessa kan se ut och 

fungera. Dessutom kommer en föreslagen modell över ett 

förslagshanteringssystem av Fairbank et al att presenteras i slutet.  

 

2.4.1  System C2 

 

System C2 är en programvara utvecklat av C2 Management AB vars vision 

är att stödja svenska företag att tillvarata medarbetarnas idéer. Företaget hyr 

ut System C2 till svenska företag genom en s.k. ASP-lösning (Application 

Service Provider) där kunderna använder en extern databaslösning. Detta 

innebär att kommunikationen sker över Internet och man därmed inte 

behöver installera något i det egna nätverket. En ytterligare fördel med ASP-
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lösningen är att C2 Management AB ansvarar för drift, underhåll och 

uppdatering vilket sparar tid och pengar för kunderna. Det är inte endast 

förslag som System C2 hanterar utan även revisioner, leverantörsavvikelser, 

reklamationer, projekt, incidenter osv. (Ahlström & Berg, 2003).  

 

Övriga funktioner som System C2 hanterar är (Ahlström & Berg, 2003): 

 

 Visar tydligt ansvariga personer samt när en handling ska vara 

genomförd. 

 Vid varje aktivitet och handling skickas automatiskt ett e-mail till 

berörda personer. 

 Användarna har möjlighet att logga in enskilt eller som användare i en 

grupp. 

 Varje användare har sin unika sida där personens olika ärenden finns 

samlade.  

 Det finns en lista som visar personer som är involverande i 

förslagsprocessen. 

 Det finns en statistikmeny där information finns registrerade.  

 Sökfunktion. 

 Genomförda förbättringar kan ses och kommenteras av samtliga 

användare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gränssnittsbild 1. Exempel på utformning av sida för förslagsinlämning i System C2 (Ahlström & Berg, 2003). 
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2.4.2 FlexiteBPMS 

 

FlexiteBPMS (Business Process Management Suites) är en produkt som 

erbjuder verksamheter verktyg för förbättring av interna processer i form av 

följande användningsområden (FlexiteBPMS, 2011): 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen klagomålshantering innebär att man fångar upp klagomål, 

synpunkter och förslag från medarbetarna inom organisationen och från 

eventuella kunder. Genom att hantera detta ökas möjligheterna för att den 

interna kvaliteten stärks över verksamhetens tjänster och produkter och 

kunderna skapar även en god bild över sin egen verksamhet. FlexiteBPMS 

säkerställer handlingskraftig och effektiv hantering av inskickade ärenden 

vilket är viktigt då medarbetarna kommer minnas hur bra organisationen 

agerade vid det aktuella fallet (FlexiteBPMS, 2011). 

Följande process visar hanteringsprocessen för klagomål, synpunkter och 

förslag. Det första steget är att en medarbetare eller en kund beskriver ett 

förslag, synpunkt eller klagomål vilket sedan skickas till aktiviteten åtgärd. 

Medarbetaren blir informerad genom automatisk feedback. Vid aktiviteten 

åtgärd beslutas vilka åtgärder som det inkomna materialet ska leda till. Även 

efter denna process skickas en feedback till medarbetaren. Slutligen görs en 

 Arbetsskadeanmälan                       

 Attesthantering 

 Avvikelsehantering 

 Facility Management 

 Klagomålshantering 

 Kundtjänst 

 Kvalitetsavvikelse 

 

 Risk- och 

tillbudsrapportering 

 Rondering 

 Ständiga förbättringar 

 Vårdavvikelse 

 Ärendehantering 

 

Gränssnittsbild 2. Process för klagomålshantering (flexiteBPMS, 2011) 

http://www.bpms.com/
http://www.bpms.com/
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uppföljning utefter en förutbestämd tid för att kontrollera att åtgärden ledde 

till önskvärd effekt. Alla ärenden lagras i en databas där statistik finns 

presenterat (FlexiteBPMS, 2011). 

 

2.4.3 Förslagssystem 2.0 

Förslagssystem 2.0 är utvecklat av Star Systems AB vilka erbjuder 

anpassningsbara systemlösningar där effektivitet och lönsamhet står i fokus. 

Eftersom systemet är uppbyggt på en modul så kan den kopplas ihop med ett 

befintligt personal- och inloggningssystem. Med stöd av de verktyg som finns 

inom förslagssystemet 2.0 kan verksamheter fånga upp och hantera 

medarbetarnas förslag vilket kan ge stora besparingar samt öka 

medarbetarnas motivation då alla kan delta i utvecklingsarbetet (Star 

Systems, 2011).  

Medarbetarna formulerar förslagen på ett enkelt sätt inom systemet och man 

kan även bifoga filer. Förslagen mottags av en handläggare som får upp 

förslagen på sin skärm och kan sedermera bedöma förslaget. Det givna 

utfallet kan antingen bli att förslaget skickas på en remissrunda, tas upp på ett 

bedömningsmöte, godkänns direkt eller avslås. Förslagsgivaren kan följa hela 

hanteringsprocessen och även se den eventuella belöningen som förslaget 

ger. (Star Systems, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränssnittsbild 3. Inlämning av förslag (Star Systems, 2011). 

http://www.bpms.com/
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2.4.4  Förslag på ett IT-baserat förslagssystem 

 

Fairbank et al (2010) framställer i sin artikel detaljerad funktionalitet som bör 

innefattas vid utveckling av ett datorbaserat förslagssystem som bygger på 

förväntansteorin. Det initieras av en medarbetare som kommer med ett 

förbättringsförslag som skickas vidare till en funktion som filtrerar förslaget 

utifrån vilket område det berör, sedan förs förslaget vidare till en databas som 

lagrar förslaget, varpå en konfirmation skickas tillbaka till förslagsgivaren. I 

samma fas sänds även förslaget ut till samtliga intressenter som önskar att få 

det. På liknande sätt som förslaget skickas ut, erhålls kommentarer från 

intressenter och klockslag för aktiviteterna registreras. Utfallet för förslaget 

som passerat de olika processerna har tre möjligheter: det blir godkänt, det 

blir godkänt med krav på modifieringar och det nekas. Om utfallet är godkänt 

fastställer systemet ihop med systemadministratören en lämplig belöning, 

som förslagsgivaren tidigare har kunnat registrera på sitt användarkonto. 

 

  

Figur 1. Dataflödesdiagram över ett datorbaserat förslagssystem. Fairbank et al (2010). Egen tolkning 
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3 Metod 
I följande avsnitt kommer examensarbetets tillvägagångssätt och metodval att 

presenteras.   

 

3.1 Ramverk 

Vid examensarbetets genomförande användes övergripande de riktlinjer för 

en designforskningsprocess som definierats i Hevner et als (2004) ramverk. 

Enligt vår tolkning av Hevner et als ramverk innebär en 

designforskningsprocess att forskningen som ska genomföras måste utgå 

ifrån ett verksamhetsbehov och ett vetenskapligt behov. Verksamhetsbehovet 

kan komma från olika omgivningar; människor (ex: roller och egenskaper), 

organisationer (ex: processer och strategier) och tekniker (ex: applikationer 

och kommunikationsarkitektur). Det vetenskapliga behovet innebär att det 

finns ett tomhål i den rådande kunskapsbasen inom det aktuella 

forskningsområdet som behövs vidareutvecklas. Detta kan finnas i grunder 

(ex: teorier, ramverk) och metodologier (ex: tekniker för dataanalys och 

valideringskriterier).  När ett behov har identifierats tillämpas vedertagen 

kunskap som finns inom det aktuella området och teorier eller artefakter 

skapas och utvecklas. För att kontrollera och utvärdera dessa genomförs 

undersökningar mot verkligheten i form av exempelvis intervjuer och 

enkäter. Slutligen kan det framtagna resultatet leda till en praktisk 

användning inom en omgivning (människor, organisationer, teknik) och som 

ett tillägg till den befintliga kunskapsbasen inom det givna området.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka att vår användning av Hevner et als 

ramverk varit övergripande och följts tämligen begränsat. Detta innebär att 

man inte ska se vår forskningsprocess som en optimal användning av Hevner 

et als ramverk. En mer utförlig designforskningsprocess genomförs i DEVIS: 

Design av verksamhetsstödjande IT-system – En designteori och metod 

(Hanna Broberg, 2009) där man undersöker praktiska problem om att IT-

system inte är verksamhetsstödjande. Resultatet som framtas är delvis ett 

förslag på en designteori som utgår ifrån hur IT-system kan stödja 

verksamhetens ändamål, personalen i verksamheten och som dessutom inte 

motverkar andra delar av verksamheten.  
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3.2 Forskningsprocess  

För att tydliggöra hur Hevner et als (2004) ramverk och dess riktlinjer 

tillämpades under genomförandet av examensarbetet kommer både en 

sammanfattning och en mer utförlig beskrivning att presenteras över 

forskningsprocessen. 

 

 

3.2.1 Sammanfattning av forskningsprocess 

 

Sammanfattningsvis framtogs vedertagna 

teorier inom området förslagsverksamhet 

vilket operationaliserades och 

kategoriserades i olika grupper. Ur 

grupperna konstruerades designprinciper 

som utöver teorin även beskrev hur dessa 

skulle kunna appliceras i en 

förslagsapplikation. När samtliga 

designprinciper definierats genomfördes 

en undersökning på Visma Spcs där 

resultatet användes för att skapa ett 

underlag för en förslagsapplikation. 

 

 

Figur 5. Modell för forskningsprocess 

Figur 2. Ramverk för forskning om IT-system, Hevner et al, 2004 med översättning enligt Broberg 2009. 
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3.2.2 Utförlig beskrivning av forskningsprocess 

 

Hevner et als ramverk (2004) beskriver utifrån vår tolkning att 

designforskning ska bestå av ett vetenskapligt behov och ett 

verksamhetsbehov. Det vetenskapliga behovet som identifierades inom 

området förslagsverksamhet var att det fanns en begränsad forskning över hur 

en IT-baserad förslagsapplikation skulle kunna utformas med stöd från den 

vedertagna teorin inom forskningsområdet. Som tidigare nämnt i Teorin finns 

det IT- baserade förslagssystem som används av företag för att hantera 

förslagsärenden. De består i stort sätt bara av att medarbetaren kan skicka in 

ett förslag utefter ett tomt förslagsformulär som tas emot av en 

förslagsmottagare. Det finns dock ingen produkt som vi har lyckats 

identifiera som är byggt på den teorin som finns inom förslagsverksamhet. 

Därför innefattar verksamhetsbehovet, precis som Visma Spcs beskriver, att 

ta fram ett underlag för hur en IT-baserad förslagsapplikation skulle kunna 

utformas för att i större utsträckning stödja de teorier som finns inom 

området.  

 

En central del i Hevner et als ramverk (2004) är att designforskning ska 

byggas på vedertagna teorier inom det aktuella området. För att följa detta 

genomfördes litteraturundersökning inom området förslagsverksamhet där 

viktiga aspekter enligt litteraturförfattarna identifierades och lyftes fram. Den 

teori som framtogs kategoriserades för att skapa en större helhetssyn över 

vilka aspekter av en förslagsverksamhet som ansågs viktiga. Varje grupp som 

kategoriserades definierades inom s. k designprinciper. Enligt vår tolkning av 

designprinciper innebär begreppet vilka funktioner och verktyg ett system bör 

utrustas med för att stödja den tilltänkta användaren och i förlängningen den 

tilltänkta verksamheten. Varje designprincip som skapades innehöll en 

samlad teori inom en aspekt inom området förslagsverksamhet som skulle 

kunna omsättas till funktioner/verktyg i en förslagsapplikation. Mot den 

bakgrunden tog vi inte med icke-funktionella teorier som exempelvis att 

systemet skulle vara ”enkelt och lätt” att använda. Utöver teori innefattade 

även designprinciperna egna förslag på hur de skulle kunna användas som 

funktioner i en IT-baserad förslagsapplikation. Tillsammans med Chris 

Jangelöv på Visma Spcs valde vi att använda en ganska hög begreppsnivå på 

designprinciperna då intresset bestod av att skapa en generell bild av olika 

mekanismer bakom ett IT-baserat förslagssystem och på så vis undvika 

onödiga detaljfördjupningar.   Följande exempel avser att konkretisera 

resonemanget kring designprinciperna: 

 

 Om teorin påvisar att förslag som utvecklas och framställs av en hel 

grupp håller bättre kvalité än individuellt framtagna förslag bör 

kanske en funktion för gruppsamarbete utformas.    
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När alla designprinciper fastslagits (Se; Resultat) tillverkades frågor som var 

kopplade till designprinciperna vilket sedermera användes vid 

enkätundersökningen på Visma Spcs. Detta gjordes i enighet med Hevner et 

als (2004) ramverk för att kunna utvärdera designprincipernas relevans mot 

verkligheten. När undersökningen genomförts sammanställdes samtliga svar 

och slutsatser kunde därmed dras (Se; Analys).   

 

3.2 Induktiv och deduktiv datainsamling 

En deduktiv datainsamlingsstrategi innebär att undersökningen utgår ifrån 

”teori till empiri”. I praktiken innebär detta att en förväntan på världen skapas 

utifrån tidigare empiriska rön. Mot bakgrund av de teoretiska 

referensramarna testas förväntningarna för att kontrollera huruvida dessa 

stämde överrens med verkligheten. Den deduktiva ansatsen har tillfogats 

kritik för att undersökaren riskerar att begränsa informationsinsamlingen och 

endast leta efter information med subjektiv relevans som ger stöd åt 

forskarens tidigare förväntningar. Den induktiva ansatsen utgår ifrån ”empiri 

till teori” och innebär tillskillnad mot det deduktiva tankesättet att 

undersökningen sker nästan helt utan förväntningar och begränsar därmed 

inte informationen som samlas in. Det insamlade materialet systematiseras 

och teorier kan sedan utvecklas utefter en korrekt återgiven verklighet 

(Jacobsen, 2002).   

 

Undersökningen utgick efter den deduktiva ansatsen då syftet var att 

kontrollera relevansen i de teoribaserade designprinciperna mot verkligheten.  

För att inte begränsa undersökningen lämnades ett visst utrymme till empirisk 

datainsamling.  

 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Kvalitativt och kvantitativt innebär i vilken form informationen samlas in vid 

en undersökning. Den kvantitativa ansatsen utgår från att verkligheten kan 

mätas med hjälp av siffror och använder såldes instrument för att motsvara 

dessa ändamål. Ett klassiskt verktyg är enkäter med givna svarsalternativ. 

Den här typen av datainsamling är enklare att bearbeta då svaren oftast består 

av siffror. Den kvalitativa ansatsen utgår ifrån en komplex verklighet där 

sociala fenomen inte kan förklaras med fördefinierade svarsalternativ utan 

kan endast beskrivas i ord genom intervjuer och observationer av människor.  

(Jacobsen, 2002).  

 

Vid den genomförda undersökningen på Visma Spcs AB tillämpades den 

kvantitativa ansatsen då syftet var att skapa ett brett underlag över vilka 

framtagna teorier som ansågs vara relevanta. För att samla in informationen 
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användes internetbaserade enkäter som skickades ut genom verktyget Google 

Docs.  

 

3.4 Urval 

En stor fördel med att använda kvantitativ undersökning är möjligheten att 

involvera ett stort antal respondenter till en relativt låg kostnad. Det kan dock 

vara svårt att innefatta alla i en undersökning vilket innebär att ett urval måste 

göras för att skapa en representativ bild av en population (Jacobsen, 2002). 

Det finns två olika metoder för detta. Att utföra en probabilistisk insamling 

av respondenter till en kvantitativ undersökning innebär att ett stort antal 

individer väljs ut vilka representerar en del av populationen och valet ska ske 

i systematisk ordning. Icke-probabilistisk insamling innebär att individer 

väljs utifrån tillgänglighet och om de kan användas i undersökningen 

(Creswell & Plano Clark, 2011). 

 

I undersökningen tillämpades den icke-probabilistiska metoden eftersom 

enkäterna endast skickades ut till respondenter som både var tillgängliga och 

användbara för undersökningen. Medarbetare på Visma Spcs som befann sig 

utomlands på tjänsteresor valdes därmed bort. För att säkerhetsställa ett 

generaliserbart resultat från enkätundersökningen skickades enkäterna ut till 

anställda med skiftande befattningar och anställningsår på företaget.   

Dessutom skickades enkäterna ut till kontor i olika länder vilket innefattades 

av Sverige Danmark, Norge och Finland. Genom att skicka enkäten till 

respondenter med skiftande befattningar möjliggjordes enkätsvar från både 

tänkbara förslagsgivare och förslagsmottagare. 

 

3.5 Genomförande 

Den första tanken var att enkäterna skulle innehålla frågor som var direkt 

kopplade till de funktioner som vi föreslagit i designprinciperna. Efter 

diskussioner korrigerades konceptet än aning då frågorna riskerade att bli allt 

för specifika för en oinsatt respondent. För att lösa problematiken flyttades 

frågornas begreppsnivå upp ett steg. Detta innebar att de funktionsorienterade 

frågorna ersattes mot generellare frågor. Efter att frågorna fastställts 

konstruerades en internetenkät genom verktyget Google Docs vilket 

möjliggjorde massutskick på ett effektivt sätt. För att öka svarsfrekvensen 

bland respondenterna utfördes utskicket av företagshandledare Chris 

Jangelöv, då vi antog att kollegorna i större utsträckning skulle svara om hans 

namn stod bakom enkäten. Totalt skickades enkäten ut till 130 personer varav 

91 valde att svara. Genom Google Docs verktyget kunde enkäterna lätt 

samlas in och sammanställas vilket gjorde enkätundersökningen till en snabb 

och effektiv process.   
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3.6 Enkätutformning 

Enkäten utformades på ett enkelt och strukturerat sätt för att underlätta 

förståelsen hos respondenterna. Vid samtliga frågor användes fasta 

svarsalternativ för att förenkla bearbetningen av enkäterna. Dock gavs det 

möjlighet i slutet av enkäten att kommentera enkätens innehåll i fria ordalag. 

Alla frågor som involverades i enkäten hade tydliga kopplingar till de 

framtagna designprinciperna förutom de fem inledande frågorna samt den 

sista frågan.  

 

Bakgrundsvariabler: 

 Vilket land jobbar du i? 

 Vad har du för befattning? 

 Hur länge har du arbetat för Visma? 
 
 

1) Har du tidigare varit i kontakt med en manuell förslagsverksamhet? 

(Med manuell förslagsverksamhet menar vi exempelvis en traditionell 

förslagslåda). 

 

2) Om ja, hur bra tycker du att den manuella förslagsverksamheten 

fungerade? 

 

3) Har du tidigare varit i kontakt med en digital förslagsverksamhet? 

(Med digital förslagsverksamhet menar vi en IT-baserad förslagslåda.) 

 

4) Om ja, hur bra tycker du att den digitala förslagsverksamheten 

fungerade? 

De första fyra inledande frågorna syftar till att introducera respondenterna 

kring examensarbetets huvudområde förslagsverksamhet. Frågorna är ställda 

för att respondenterna ska börja tänka konkret över sina tidigare erfarenheter 

vilket förhoppningsvis leder till att kvaliteten på resultatet förbättras. Till 

både fråga 1 och fråga 3 används hjälptext för att tydliggöra vad vi avser med 

begreppen manuell- och digital förslagsverksamhet.  

 

5) Hur viktigt tycker du det är att ett företag engagerar sig i en 

förslagsverksamhet? 

En övergripande fråga som syftar till att fastställa huruvida ett företags 

inverkan i en förslagsverksamhet anses som viktigt. Detta mot bakgrund av 

att teorin betonade vikten av en engagerad ledning. Det finns ingen 

omedelbar designprincip som är kopplad till frågan utan det är snarare 
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respondenternas inställning kring företagets engagemang som ska utredas. 

Indirekt kan man dock koppla frågan till designprincipen företagscase. 

 

 

6) Hur viktigt är det att använda standardiserade förslagsformulär? 

Frågan avser att utreda attityden kring användandet av standardiserade 

förslagsformulär i en förslagsverksamhet och är kopplad till designprincip 

förslagsformulär. Frågan är extra intressant då den använda teorin var en 

aning begränsad inom området.     

 

7) Vore det bra att kunna lämna olika typer av förslag – t. ex enklare 

"snabbförslag" eller mer "utförliga" förslag?" 

En ytterligare fråga som berör designprincip förslagsformulär och som 

breddar frågan kring hur förslagsapplikationen bör förhållas sig till 

förslagsformulär.  

 

8) Hur viktigt anser du det vara att medarbetarna kan samarbeta kring 

förbättringsförslag? 

Frågans syfte är att undersöka respondenternas inställning till 

gruppsamarbete och är kopplad till designprincip mötesplats. 

 

9) Hur viktigt är det för dig att få feedback från förslagsmottagaren, när 

du har skickat in ett förslag? 

En tydlig fråga som används för att kontrollera relevansen i designprincipen 

feedback där teorin förkunnade vikten av snabb och informativ återkoppling. 

 

10) Bör det finnas övergripande riktlinjer för hur feedbacken från 

förslagsmottagaren ska formuleras? 

Frågan är kopplad till designprincip feedbackmall och kan ge indikationer 

huruvida man ska använda feedbackmall eller inte. Enligt teorin är det viktigt 

med välformulerad feedback vilket kan underlättas med hjälp av en 

fördefinierad feedbackmall. 

 

11) Hur viktigt är det för dig att förslagsmottagaren motiverar beslut 

kring inskickade förslag? 

Ytterligare en fråga som kan kopplas till feedbackmall.  

 

12) Tror du företag skulle dra nytta av att definiera olika 

problemområden för medarbetarna där man vill ha in förslag? 

En rak fråga där resultatet tydligt kommer mäta relevansen för designprincip 

företagscase. 

 

13) Skulle det inspirera dig att lämna in förslag om det fanns ett arkiv 

där genomförda förslag fanns publicerade? 
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Designprincipen som kontrolleras är publicerade förslag och är kopplad till 

teorin om att medarbetarna kan inspireras att skicka in förslag om realiserade 

förslag finns offentliggjorda. 

 

14) Är det viktigt att man kan se var i förslagsprocessen ens eget förslag 

befinner sig?   

Följande fråga kan kopplas till designprincip statusrapport vilket innebär att 

medarbetarna ska kunna se vart i förslagsprocessen det egna förslaget 

befinner sig.   

 

15) Hur stor nytta tror du att ett företag skulle ha av en fungerande 

förslagsverksamhet? 

Följande fråga används för att undersöka om respondenterna tror det finns en 

nytta att använda en förslagsverksamhet inom företag. Frågan är inte kopplad 

till någon designprincip men kommer ändå vara intressant för den avslutande 

diskussionen.  

 

16) Övriga synpunkter och kommentarer? 

Avslutande fråga där respondenterna får möjlighet att komma med egna 

synpunkter och kommentarer. Detta skulle kunna innefatta viktiga aspekter 

av en förslagsverksamhet som ovanstående frågor inte tar upp.  

 

3.7 Analys   

I en analys ska undersökningens fenomen kunna visualiseras på ett 

vetenskapligt beskrivande sätt (Friberg, 2006). Samtliga analyser börjar i 

regel med systematisk genomgång av undersökningens data, och det är 

viktigt för att visa vad som funnits. Genom rangordning av svarsalternativen 

placeras de i ordningsföljd och får ett siffervärde för tolkning av svaret, 

därmed kan bearbetningen förenklas. Metriska svar, som från början består 

av siffror, behöver inte göras om då de enkelt kan analyseras (Jacobsen, 

2002). 

 

Det första steget i analysen var att kontrollera att varje enkät fyllts i på ett 

korrekt sätt. Uppgiften underlättades betydligt då det finns en funktion i 

Google Docs som inte tillåter respondenterna att skicka in enkäten om inte 

alla frågor besvarats. Efter detta kategoriserades svaren i olika kolumner och 

procentfördelningen mellan de olika svarsalternativen räknades fram. Utefter 

detta skapades diagram för att tydligt presentera fördelningen mellan de olika 

alternativen. Efter att enkätresultatet framkommit kunde senare olika 

slutsatser dras. Diagrammen tillsammans med beskrivande text finns inom 

Resultatdelen. 
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3.8 Tillförlitlighet 

Det finns en rad förebyggande åtgärder för att kvalitetssäkra ett arbete. 

Begreppet validitet, även kallat giltighet, innebär att man i en undersökning 

mäter det som syftet avser. Reliabilitet är ett krav som används och kan 

ställas utifall validiteten inte är uppnådd, och innebär att undersökningen ska 

ge tillförlitliga resultat (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2006).  

 

För att uppnå en hög validitet utrustades enkäterna enbart med relevanta 

frågor som tydligt kan kopplas till de framtagna designprinciperna. Det 

material som ansågs irrelevant togs bort eftersom det riskerade att dra bort 

fokuset från undersökningens huvudsyfte. Frågorna formulerades tydligt där 

vissa även innehöll hjälptext för att på så vis minimera missuppfattningar hos 

respondenterna 

 

För att säkra undersökningens tillförlitlighet har varje steg tydligt motiverats 

och beskrivits i rapporten. Frågorna som skickades ut till respondenterna 

finns tydligt deklarerade i rapporten med medföljande motivering. Utefter 

detta ska en liknande undersökning kunna tillämpas och ett likande resultat 

ska kunna uppnås.   

 

3.9 Etiska överväganden 

Det främsta etiska övervägandet som gjordes var att låta respondenterna vara 

anonyma. Ämnet som undersöktes anses förmodligen inte som särskilt 

känsligt men för att inte ta några risker tilläts anonymitet för samtliga 

respondenter. Det ska naturligtvis påvisas att det inte heller fanns något 

mervärde från undersökningens perspektiv att tillfoga namntvång på 

enkäterna.    
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4 Resultat 
Under följande del kommer resultatet från den teoretiska studien och den 

praktiska undersökningen att presenteras.  

 

 

4.1 Designprinciper 

En essentiell del i Hevner et als (2004) ramverk är konstruktionen av 

designprinciper. Detta görs genom studier av den befintliga teorin inom det 

givna forskningsområdet. Samtliga framställda designprinciper är unika och 

innehåller sammanställningar över vad tidigare forskare har tagits fram.  

Dessutom innehåller de en kortare beskrivning över hur teorin skulle kunna 

användas praktiskt i en förslagsapplikation. Mot bakgrund av följande 

resonemang kan designprinciperna ses som ett samlat resultat av den 

teoretiska studien som genomförts. Följande designprinciper har tagits fram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teori Det är en stor fördel att arbeta i grupp då den gemensamma 

kunskapsbasen är större än den individuella vilket medför att 

komplexare frågor kan angripas (Sandholm, 2001). Enligt Hjelm 

(1999) brukar par- och gruppförslag hålla högre kvalitet än 

förslag från individuella förslagsgivare. Det är dessutom 

stimulerande för förslagsgivarna att kunna diskutera innovativa 

idéer mellan varandra (Fairbank & Williams, 2001).  

 

Designprincip Mötesplats  

 

Förslag För att stödja samarbete mellan anställda kan applikationen 

utrustas med gemensamma utrymmen där tankar och idéer kan 

utbytas. 
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Teori En av de viktigaste hörnstenarna i ett förslagssystem är en 

engagerad och åtagande ledning (Marx, 1995) som aktiverar 

medarbetarna i förslagsprocessen (Fairbank et al, 2010). Alla 

ledare på alla nivåer bör delta i det dagliga förbättringsarbetet 

(Axelsson, 2000) och engagemang ska därför genomsyra hela 

verksamheten (Rapp & Eklund, 2002). Förutom engagemang 

måste även ledningen motivera anställda att tänka kreativt 

(Fairbank et al, 2010).   

 

Designprincip Företagscase 

 

Förslag För att stödja ett aktivt företag som uppmuntrar anställda att tänka 

kreativt kan applikationen tillåta företaget att posta identifierade 

problemområden på ett gemensamt utrymme. Utifrån det givna 

problemet skulle de anställda sedermera kunna skicka in 

lösningsförslag. 

  

Teori Det är viktigt att förslagsgivarna ges en grundlig och värdig 

feedback då de annars kan komma att tappa motivationen. Detta 

kan leda till att färre personer skickar in förslag och idéer går 

därmed förlorade (Dijk & Ende, 2002; Mohammed Arif et al, 

2005). Enligt Rapp (2002) finns dessutom risken att motsättningar 

skapas inom ett företag om inte de inskickade förslagen behandlas 

korrekt. Slutligen är det viktigt att feedbacken ges så snabbt som 

möjligt till förslagsgivaren (Axelsson 2000; Bergman & Klefsjö, 

1990). 

 

Designprincip Feedback 

 

Förslag För att stödja feedback på inskickade förslag kan 

förslagsapplikationen utrustas med en funktion/kanal där 

förslagsmottagaren direkt kan återkoppla och motivera ett taget 

beslut. 
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Teori Ett avslaget förslag kan medföra ett sämre självförtroende hos 

förslagsgivaren och motiveras inte beslutet eller om feedbacken 

är negativ kan detta skapa irritation och misstänksamhet (Ekvall, 

1995). Om förslaget behandlas korrekt av förslagsmottagaren kan 

självkänslan hos medarbetaren istället förbättras (Ahlström & 

Berg, 2003). Rent innehållsmässigt bör en feedback vara mer 

informativ än dömande då informativ kritik kan utveckla och 

förbättra medarbetaren och dess framtida bidrag. (Fairbank et al, 

2010; Mohammed Arif et al, 2005). Dömande kritik kan kväva 

den kreativa andan (Fairbank et al, 2010) och därför är det viktigt 

att förslagsmottagaren motiverar och förklarar varför ett förslag 

avslogs (Axelsson, 2000; Eklund & Rapp, 2002).    

 

Designprincip Feedbackmall 

 

Förslag För att öka chansen till välformulerad feedback skulle man kunna 

implementera en feedbackmall i applikationen. Feedbackmallen 

skulle kunna innehålla ett antal punkter som förslagsmottagaren 

måste svara på, vilket förhoppningsvis skulle leda till 

välmotiverade återkopplingar. 

 

  

Teori Förslag skrivs ofta i speciella formulär vilket måste finnas 

tillgängligt för alla medarbetarna inom organisationen (Carrier, 

1998). Ekvall (1984) skriver att förslagen bör beskrivas på ett 

konkret och tydligt sätt men att det inte får bli för byråkratiskt då 

det kan skrämma iväg tänkbara förslagsgivare.  

 

Designprincip Förslagsformulär 

 

Förslag Det finns en osäkerhet hur förslagsformulär bör utformas. En 

tänkbar lösning är att utrusta förslagsapplikationen med två olika 

typer av förslagsformulär. Ett formulär för ”snabbförslag” och ett 

annat för mer utförliga förslag. 
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Teori Genom att anställda tillåts följa och kontrollera förslagsprocessen 

kommer en större tilltro skapas att deras inskickade förslag 

hanteras på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt (Fairbank & 

Williams, 2001).   

 

Designprincip Statusrapport 

 

Förslag Applikationen skulle kunna innehålla en funktion som tillåter 

förslagsgivarna att följa hanteringsprocessen av förslagen.  

 

  

Teori Genom att publicera realiserade förbättringsförslag kan detta 

inspirera fler anställda att lämna in förslag då det bevisligen är 

möjligt att få igenom ett förslag (Fairbank & Williams, 2001). 

Även Rapp (2002) anser att publicerade förslag kan vara en 

motivationsfaktor för medarbetarna och att detta kan 

uppmärksammas genom kampanjer. Enligt Jirby (2002) kan de 

realiserade förslagen offentliggöras genom anslagstavlor och 

intranät.  

 

Designprincip Förslagspublicering 

 

Förslag En enkel lösning vore att implementera ett arkiv i applikationen 

där de anställda kan läsa och inspireras av realiserade 

förbättringsförslag. 
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4.2 Undersökningsresultat 

 

En ytterligare central del enligt Hevner et als (2004) ramverk är att 

kontrollera designprincipernas relevans mot verkligenheten. Detta 

tillämpades genom en undersökning på Visma Spcs där respondenterna fick 

besvara frågor som formats utefter designprinciperna. Nedanför presenteras 

resultatet från undersökningen förutom fråga 16 då inget nytt material 

tillkom. Dessutom togs bakgrundsvariablerna bort då de inte fyllde någon 

funktion i resultatet.  

 

 

1) Har du tidigare varit i kontakt med en manuell förslagsverksamhet? 
 

Resultatet från fråga 1 visar tydligt att majoriteten av respondenterna tidigare 

har varit i kontakt med en manuell förslagsverksamhet då 64 % svarade ja. 

Av de resterande svarade 30 % nej och 6 % vet ej. 

 

 

2) Om ja, Hur bra tycker du att den manuella förslagsverksamheten 

fungerade?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna som tidigare varit i kontakt med en manuell 

förslagsverksamhet ansåg närmare hälften att den fungerat dåligt eller till och 

med mycket dåligt. En stor del förhöll sig neutrala och en minoritet var 

positivt inställsamma vilket Diagram 1 visar.  

 

Diagram 1.  Respondentens upplevda erfarenhet av en manuell förslagsverksamhet. 
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3) Har du tidigare varit i kontakt med en digital förslagsverksamhet? 
 

Majoriteten av respondenterna har även varit i kontakt med en digital 

förslagsverksamhet då 62 % svarade ja. Av de resterande svarade 34 % nej 

och 4 % svarade vet ej.   

 

 

4) Om ja, Hur bra tycker du att den digitala förslagsverksamheten 

fungerade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna som tidigare varit i kontakt med en digital förslagslåda 

ansåg närmare en tredjedel att förslagsverksamheten fungerade bra. Det var 

39 % som förhöll sig neutralt och 29 % hade dåliga eller mycket dåliga 

erfarenheter från en digital förslagsverksamhet vilket Diagram 2 påvisar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.  Respondentens upplevda erfarenhet av en digital förslagsverksamhet. 
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5) Hur viktigt tycker du det är att ett företag engagerar sig i en 

förslagsverksamhet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Diagram 3 ansåg majoriteten av respondenterna att ett företags 

engagemang är av stor betydelse. Hela 88 % ansåg det vara viktigt eller till 

och med mycket viktigt att företaget engagerar sig i en förslagsverksamhet.  

 

 

6) Hur viktigt är det att använda standardiserade förslagsformulär? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det rådde en vis osäkerhet bland närmare hälften av respondenterna huruvida 

standardiserade förslagsformulär är viktiga. Av de övriga respondenterna var 

majoriteten positiv inställsamma mot förslagsformulär. 
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Diagram 3.  Respondentens uppfattning om företagsengagemang i förslagsverksamhet. 
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Diagram 4.  Respondentens uppfattning om standardiserade förslagsformulär. 
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7) Vore det bra att kunna lämna olika typer av förslag - t ex enklare 

"snabbförslag" eller mer "utförliga" förslag?" 
 

Enligt fråga 7 fanns det ingen större osäkerhet bland respondenterna huruvida 

det vore bra att kunna lämna in olika typer av förslag. Hela 88 % svarade ja, 

9 % svarade nej och 3 % svarade vet ej.  

 
8) Hur viktigt anser du det vara att medarbetarna kan samarbeta kring 

förbättringsförslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En stor majoritet av respondenterna ansåg det vara viktigt att medarbetarna 

kan samarbeta kring förbättringsförslag. En mindre del förhöll sig neutralt 

och endast en respondent ansåg det vara oviktigt. Resultatet visas i Diagram 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.  Respondentens uppfattning om samarbete kring förbättringsförslag. 
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9) Hur viktigt är det för dig att få feedback från förslagsmottagaren, när 

du har skickat in ett förslag? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Diagram 6 rådde det närmare konsus kring vikten av feedback vid 

inskickat förslag. Hela 96 % ansåg det vara viktigt eller till och med mycket 

viktigt att återkoppling lämnas.  

 

 

10) Bör det finnas övergripande riktlinjer för hur feedbacken från 

förslagsmottagaren ska formuleras? 

 

På fråga 10 svarade en stor del av respondenterna att det bör finnas 

övergripande riktlinjer för hur feedbacken ska formuleras. Det var 77 % som 

svarade ja, 11 % som svarade nej och 12 % som svarade vet ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.  Respondentens uppfattning om feedback. 
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11) Hur viktigt är det för dig att förslagsmottagaren motiverar beslut 

kring inskickade förslag? 

 

 

 

Enligt Diagram 7 ansåg 75 % av respondenterna att det är viktigt eller till och 

med mycket viktigt att förslagsmottagaren motivera beslut kring inskickade 

förslag. Av de resterande respondenterna förhöll sig 20 % neutrala och 5 % 

tyckte inte motivering var nödvändigt. 

 

 

12) Tror du företag skulle dra nytta av att definiera olika 

problemområden för medarbetarna där man vill ha in förslag? 

 

En stor majoritet av respondenterna var positiva till att företag ska 

offentliggöra problemområden där man vill ha in förslag från medarbetarna. 

Hela 90 % svarade ja och av de resterande svarade 3 % nej och 7 % vet ej.  

 

 

13) Skulle det inspirera dig att lämna in förslag om det fanns ett arkiv 

där genomförda förslag fanns publicerade? 
 

Enligt resultatet från fråga 13 skulle 80 % av respondenterna inspireras att 

lämna in förslag om det fanns ett arkiv där genomförda förslag fanns 

publicerade.  Av de återstående valde 11 % alternativ nej och 9 % kunde inte 

ta ställning. 
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Diagram 7. Respondentens uppfattning om motiverad feedback.   
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14) Är det viktigt att man kan se var i förslagsprocessen ens eget förslag 

befinner sig? 

 

 

Enligt Diagram 8 fanns det en stor spridning över respondenternas svar. Det 

var 57 % som ansåg det viktigt eller till och med mycket viktigt att kunna 

följa förslagsprocessen medan 11 % ansåg de inte vara särskilt viktigt. 

Slutligen valde 31 % av respondenterna att förhålla sig neutralt.  

 

 

15) Hur stor nytta tror du att ett företag skulle ha av en fungerande 

förslagsverksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av respondenterna svarade 90 % att en fungerande förslagsverksamhet skulle 

innebära en stor eller en mycket stor nytta för ett företag. Av de resterande 

respondenterna var 8 % neutrala och 2 % negativt inställda.  
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Diagram 9. Respondentens uppfattning om förslagsverksamhetens betydelse.  

Diagram 8. Respondentens uppfattning om att följa förslagsprocessen. 
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5 Analys 
 

Utefter riktlinjer som fastslagits i Hevner et als (2004) ramverk har en 

designforskningsprocess genomförts där designprinciper framtagits och 

testats genom en undersökning på Visma Spcs. Analysdelen ämnar därför att 

utefter teoretisk och praktisk bakgrund samt egna tolkningar och idéer 

presentera och beskriva hur varje designprincip skulle kunna appliceras i en 

förslagsapplikation. Varje designprincip har i följande kapitel utvecklats till 

tre sammanhängande delar.  

 

Den första delen består av en resumé av den teoretiska studien och den 

praktiska undersökningen och tydliggör på så vis designprincipens 

utgångspunkt vilket resterande delar utgår ifrån. Den andra delen, underlag, 

beskriver övergripande hur den aktuella designprincipen skulle kunna 

användas och utformas i en förslagsapplikation för att stödja resultatet från 

teorin och undersökningen.  

 

Den sista delen presenterar mer handfast hur designprinciperna skulle kunna 

operationaliseras till användbara funktioner/verktyg utefter den tolkning som 

gjorts i den andra delen. För att bredda användningsområdet kommer 

designprinciperna innehålla förslagsalternativ på hur underlaget kan stödjas 

utifrån två olika perspektiv. I det första perspektivet ges ett förslag på hur en 

funktion/verktyg kan stödja den aktuella designprincipen på ett väldigt enkelt 

sätt vilket kan vara användbart om man exempelvis vill utforma en 

förslagsapplikation med okonstlade och lättanvänliga funktioner. Det andra 

perspektivet utgår ifrån mer komplexare funktioner där användningsområdet 

är betydligt bredare och utförligare. 

 

Avslutningsvis vill vi understryka att den sista delen består av egna förslag 

och tolkningar som inte har testats genom en undersökning och som därmed 

inte bör ses som en ultimat sanning utan snarare tips och riktlinjer över hur 

funktioner i en förslagsapplikation skulle kunna utformas för att stödja 

undersökta teorierna.  
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Perspektiv Designprincip: Feedback 
Teori Det rådde konsensus bland forskarna att feedback är ett viktigt 

inslag i en förslagsverksamhet. När feedback på inskickade förslag 

uteblir finns risken att medarbetarna tappar motivationen vilket 

kan leda till att färre förslag lämnas in. Att feedback nyttjas inom 

en förslagsverksamhet tyder på ett engagemang från företagets håll 

vilket är av yttersta betydelse för en framgångsrik 

förslagsverksamhet.  

 

Empiri Resultatet från undersökningen validerade de teoretiska 

uppgifterna om att feedback är ett viktigt inslag i en 

förslagsverksamhet (Undersökningsmaterial: Fråga 9). 

 

Underlag Både teorin och empirin påvisar betydelsen av återkoppling på 

inskickade förslag. När ett beslut kring ett förbättringsförslag har 

tagits ska förslagsmottagaren på ett enkelt sätt kunna ge den 

aktuella förslagsgivaren feedback. Förslagsapplikationen blir 

därmed en interaktiv plats där kommunikationen både går uppifrån 

och nerifrån.  

 

Funktion -

kopplad till 

underlag 

Oavsett hur omfattande en förslagsapplikation är bör det finnas en 

funktion för att kunna ge återkopplingar på inskickade förslag. Hur 

feedbacken kan utformas diskuteras mer omfattande inom 

designprincip Feedbackmall. 
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Perspektiv Designprincip: Mötesplats 
Teori Det framkom genom den teoretiska studien att samarbete mellan 

individer är av stor betydelse då gruppens samlade kunskaper är 

mer omfångsrik än den individuella. Dessutom brukar par- och 

gruppförslag hålla högre kvalitet än individuellt utvecklade 

förslag. 

 

Empiri Det framgick även i undersökningen att samarbete kring 

förbättringsförslag är en viktig faktor vilket bör tas i beaktning vid 

utformandet av en förslagsapplikation  

(Undersökningsmaterial: Fråga 8). 

 

Underlag Mot bakgrund av det teoretiska och praktiska resultatet bör en 

förslagsapplikation utrustas med verktyg för att understödja och 

uppmuntra samarbete mellan medarbetare där syftet är att utveckla 

och förädla förslag. Genom kommunikation mellan olika 

applikationsmedlemmar kan tankar och idéer utbytas vilket kan 

komma att ligga till gagn för kvaliteten på de inskickade förslagen. 

Samarbete ska naturligtvis byggas på frivillighet där medarbetarna 

själva väljer i vilken utsträckning man vill delta i diskussionerna.    

 

Funktion -

kopplad till 

underlag 

För att på ett enkelt sätt stödja samarbete i en förslagsapplikation 

kan en enklare chattfunktion implementeras. Detta skulle medföra 

att samtal och åsikter skulle kunna utbytas under enklare 

förhållanden. 

 
I en komplexare funktion skulle samarbete kunna stödjas genom 

en gemensam plattform där samtliga medarbetare kan mötas för att 

diskutera och utveckla förslag, från odefinierade till 

färdigutvecklade förslag. I det gemensamma utrymmet ska förslag 

kunna postas och diskussioner (och kommentarer) ska därmed 

kunna ta plats kring det konkreta förslaget.  
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Perspektiv Designprincip: Feedbackmall 
Teori Det framgick av den teoretiska studien att forskningen 

understryker vikten av positiv och välformulerad feedback då en 

negativ feedback kan kväva den kreativa andan. Feedback bör 

därför vara informativ och syfta till att utveckla och uppmuntra 

medarbetarna. 

 

Empiri Respondenterna ansåg det vara viktigt att förslagsmottagaren 

motiverar varför ett visst beslut har tagits. De tyckte dessutom att 

feedbacken bör formuleras utefter övergripande riktlinjer. 

Undersökningen stödjer därför den framlagda teorin 

(Undersökningsmaterial: Fråga 10 och fråga 11). 

 

 

Underlag Utefter undersökningens resultat bör en förslagsapplikation 

utformas för att möjliggöra en god och informativ feedback genom 

att riktlinjer fastställs för hur feedbacken ska formuleras. 

 

Funktion -

kopplad till 

underlag 

För att enkelt stödja ovanstående resonemang kan en applikation 

utrustas med en funktion för snabbmeddelande. När ett beslut har 

tagits kan förslagsmottagaren skicka ett meddelande till 

förslagsgivaren där innehållet utgörs av ett beslut och några korta 

rader kommentarer.  

 

För att uppmuntra välformulerade återkopplingar kan en 

förslagsapplikation utrustas med en tydlig och komplex 

feedbackmall där förslagsmottagaren utefter ett antal punkter 

besvarar och motiverar varför ett beslut har tagits. Naturligtvis bör 

även förslagsmallen innehålla fria utrymmen där 

förslagsmottagarna kan anpassa återkopplingen till det aktuella 

förslaget.    

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv Designprincip: Företagscase 
Teori Det är viktigt att företagen engagerar sig i förslagsverksamheten 

eftersom detta uppmuntrar och motiverar kreativa medarbetare. 

 

Empiri Undersökningsresultatet stödjer den teoretiska studien där en 

majoritet av respondenterna ansåg det vara viktigt att företag 

engagerar sig i förslagsverksamheten. De gillade även tanken att 

företag beskriver problemområden där man vill ha in förslag 

(Undersökningsmaterial: Fråga 5 och fråga 12). 

 

Underlag För att understödja engagemang från företagets bör en 

förslagsapplikation utrustas med en kanal där representanter från 

företagets sida kan publicera problemområden som identifierats 

och som man vill ha hjälp med att lösa. Medarbetarna kan utifrån 

det givna problemområdet skicka in lösningsförslag vilket 

förhoppningsvis kan lösa det aktuella problemet. Vi ser tre tydliga 

fördelar med detta: 

 

 Företaget kan få hjälp med att lösa problem. 

 Företaget visar att man är aktiv i förslagsverksamheten 

vilket kan öka förtroendet. 

 Medarbetarna får tydligt beskrivna problemområden vilket 

kan öka antalet inskickade förslag. 

 

Funktion -

kopplad till 

underlag   

För att på enkelt sätt stödja underlaget kan en förslagsapplikation 

utrustas med en anslagstavla där problemområden kan publiceras 

under lättare former. 

 

För att på ett bredare sätt stödja underlaget kan det finnas ett 

utrymme där företaget kan publicera specificerade 

problemområden som man vill ha hjälp med att lösa. Precis som 

Mötesplats ska problemområden kunna postas och diskuteras på en 

offentlig plats, tillgängliga för samtliga medarbetare. Det ska 

finnas en förslagsmall kopplad till varje problemområde och den 

ska kunna anpassas utefter det aktuella problemet.    
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Perspektiv Designprincip: Förslagspublicering 
Teori Teorin menar på att förbättringsförslag som realiserats kan fungera 

som motivationsfaktorer om de offentliggörs för alla medarbetare. 

Detta kan leda till att fler förslag skickas in.  

 

Empiri Undersökningen validerade den teoretiska uppfattningen då 

majoriteten av respondenterna ansåg att de skulle inspireras av 

publicerade förbättringsförslag (Undersökningsmaterial: Fråga 

13). 

 

 

Underlag Eftersom både teorin och empirin pekar på att publicerade 

förbättringsförslag höjer motivationen hos förslagsgivarna bör 

applikationen utrustas med ett arkiv där dessa offentliggörs. 

Förutom inspiration kan även medarbetarna utveckla sig själva 

genom att läsa om framgångsrika förslag. Naturligtvis ska endast 

förslag publiceras efter förslagsgivarens godkännande.  

 

Funktion -

kopplad till 

underlag    

En enkel funktion vore att implementera ett arkiv i 

förslagsapplikationen där realiserade förslag finns presenterade 

kort och informativt.  

 

Om man vill ha ett komplexare arkiv skulle de realiserade 

förbättringsförslagen kunna arkiveras tillsammans med både 

feedback och en genomföranderapport. På detta sätt kommer flera 

aspekter av det framgångsrika förslaget skildras. Detta kan ligga 

till gagn för övriga medarbetare som får en större inblick hur man 

bör utforma och presentera ett förslag. 
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Perspektiv Designprincip: Förslagsformulär 
Teori Det fanns en begränsad teori över förslagsformulär och hur de bör 

utformas. Det ända som framkom var att de inte får utformas för 

byråkratiskt men att de ändå ska kunna stödja välunderbyggda 

förslag. 

 

Empiri Resultatet från undersökningen visar att åsikterna kring 

standardiserade förslagsformulär är försiktigt positiv. Flertalet av 

respondenterna var positiva till att man kan lämna in olika typer av 

förslag, exempelvis enklare ”snabbförslag” eller mer ”utförliga” 

förslag (Undersökningsmaterial: Fråga 6 och fråga 7). 

 

Underlag Om standardiserade förslagsformulär ska användas bör det finnas 

olika formulärsalternativ för förlagsgivarna då detta förslag var 

något som mottogs positivt av respondenterna.  

 

Funktion -

kopplad till 

underlag     

För att stödja ovanstående resonemang skulle man kunna använda 

ett enklare förslagsformulär bestående av ett öppet fält där 

förslagsgivaren kan resonera fritt kring det aktuella förslaget.  

   

För att följa teorin och empirin så gott som möjligt kan en 

förslagsapplikation utrustas med två olika formulär. Ett 

förslagsformulär i stil med ovanstående där inga större riktlinjer 

finns och ett annat formulär som skulle kunna bestå av ett antal 

frågor som förslaget måste besvara för att öka chansen till utförliga 

och välunderbyggda förslag. Frågorna skulle kunna bestå av ”vad 

tjänar vi på förslaget?”, ”vem ska rationalisera förslaget?” etc. 

Oavsett vilket förslagsformulär som används bör förslagsgivaren 

även kunna bifoga ritningar, modeller osv. 
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Perspektiv Designprincip: Statusrapport 
Teori Enligt teorin bör förslagsgivarna kunna följa förslagen genom 

behandlingsprocessen eftersom det då kan skapa en större tilltro 

till att förslagen hanteras på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Empiri Även om viss restriktion fanns till det teoretiska antagandet så var 

majoriteten av respondenterna positiva till att kunna följa förslagen 

genom behandlingsprocessen (Undersökningsmaterial: Fråga 14). 

Underlag För att stödja teorin och majoriteten av undersökningsresultatet bör 

förslagsgivarna kunna kontrollera vart i förslagsprocessen som 

deras inskickade förslag befinner sig.   

 

Funktion -

kopplad till 

underlag    

För att tillåta förslagsgivarna att följa och kontrollera 

hanteringsprocessen för de inskickade förslagen skulle det kunna 

finnas någon form av spårningssystem i förslagsapplikationen. 

Dock har vi inget konkret förslag hur detta tekniskt skulle kunna 

utformas.    
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6 Diskussion 
 

I diskussionen presenteras de resultat som framkommit genom 

examensarbetet.  Utöver resultatet finns även en metodreflektion i slutet av 

kapitlet. 

 

6.1 Resultat 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur en IT-baserad 

förslagsapplikation skulle kunna utformas mot bakgrund av den begränsade 

forskning som finns inom området. För att ta fram ett underlag har vi 

undersökt vilka aspekter av en förslagsverksamhet som enligt teorin ansetts 

viktiga och som därmed bör tas i beaktning vid utformandet av en 

förslagsapplikation. Genom att ta fram teoretiska aspekter har vi kunnat 

skapa designprinciper vars syfte har varit att beskriva vilka funktioner och 

verktyg en förslagsapplikation bör utrustas med för att anpassas utefter de 

tilltänkta användarna. Detta anser vi vara viktigt då förslagsverksamheter 

utgår ifrån att medarbetarna frivilligt initierar en input tillskillnad mot vanliga 

arbetsuppgifter då medarbetaren istället blir tilldelad en uppgift.  

 

I undersökningen som genomfördes på Visma Spcs framkom det att samtliga 

designprinciper som framtagits och formulerats genom enkäten ansågs vara 

betydelsefulla av respondenterna då majoriteten av de inkomna svaren var 

positivt fördelade. Vi tror att det positiva resultatet beror på att vi har lyckats 

ta fram och formulera designprinciper som respondenterna ansett vara viktiga 

i en IT-baserad förslagsapplikation. Däremot är det möjligt att 

undersökningens utformning i sig har påverkat resultatet i positiv riktning då 

inga begränsningar eller eventuella nackdelar med designprinciperna har 

involverats i frågorna. Detta hade kunnat minimeras genom att exempelvis 

komplettera enkäterna med ett antal intervjuer för att på så vis samla in en 

djupare kunskap om respondenternas uppfattningar om designprinciperna och 

dess utformning. Troligtvis är detta ett generellt dilemma inom den här typen 

av undersökningar då fokus är att validera framtaget material och inte att 

samla in nytt.  

 

När vi undersökte vilka aspekter av en förslagsverksamhet som ansågs 

viktiga inom litteraturen lyftes framförallt feedback, ledningsengagemang 

och samarbete fram av ett flertal författare. Detta var även aspekter som 

respondenterna delade då många ansåg det viktigt med företagsengagemang, 

välmotiverad feedback och möjligheten till att samarbeta kring 

förbättringsförslag. Dessutom ansåg man det positivt att företag definierar 

problemområden där man vill ha in förslag vilket också kan kopplas till 

företagsengagemang. De designprinciper där det fanns ett begränsat stöd från 
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litteraturen, exempelvis standardiserade förslagsformulär och statusrapport 

hade även ett litet svagare stöd från respondenterna även om förslaget om att 

använda två olika förslagsformulär mottogs väl.  

 

Även om samtliga designprinciper fick positiv respons från respondenterna 

vill vi understryka att det inte går att fastställa att de automatiskt kommer 

bidra till en bra förslagsapplikation och i förlängningen en bra 

förslagsverksamhet. Lösningen för en god förslagsverksamhet är inte primärt 

ett avancerat system utan snarare en god företagskultur som uppmuntrar och 

engagerar medarbetarna att skicka in förslag (Marx, 2007; Rapp & Eklund, 

2002; Östberg, 1999). Att engagera och uppmuntra medarbetarna att lämna in 

förslag är något som kan spåras ända tillbaka till förslagsverksamhetens 

barndom. 

 

Förslag har säkerligen funnits i alla tider inom olika sammanhang men Denny 

och Patterson var bland de första att organisera och definiera hur en 

förslagsverksamhet praktiskt skulle kunna tillämpas. Genom deras 

förslagsverksamheter skapades nya ledarperspektiv där medarbetarna 

betraktades som företagsresurser, vars kunskap och åsikter aktivt skulle 

värdesättas. Patterson förändrade en hel organisationsstruktur genom den 

”hundrahövdade hjärnan” vilket innebar att kunskap och förändringar skulle 

utgå från basen och inte från en begränsad ledningsexpertis. För att engagera 

medarbetarna att skicka in förslag anordnades stora ceremonier där de bästa 

förslagen prisades (Robinson & Stern, 1998).  

 

Tyvärr är det många företag som bedriver förslagsverksamhet som inte 

förstår vikten av företagsengagemang vilket avspeglar sig i de 

undersökningar som har gjorts där bristen på engagemang är en av de största 

orsakerna till att förslagsverksamheter fallerar (Klotz, 1988; Lloyd, 1999). Vi 

tror att anledningen till att företag brister i sitt engagemang kan vara, i alla 

fall i Sverige, att dagens organisationer är extremt slimmade där varje 

arbetsminut är planerad och där cheferna inte hinner avsätta tid för dessa 

ändamål. Dessutom är det möjligt att man inom många företag inte har 

fullständig kunskap över vad en god förslagsverksamhet är och vilka fördelar 

som finns uppnå med dessa.  

 

Enligt Ekvall (1995) finns det fem olika områden som en förslagsverksamhet 

kan bidra med till företag. Detta innefattar ekonomiska besparingar genom 

effektivare arbetsmetoder och mindre materialspill. En ökad arbetsmoral då 

medarbetarna bjuds in i förbättringsarbetet där identifikation, tillhörighet och 

lojalitet skapas. Företagen kan bli mer demokratiska då en ytterligare 

kommunikationskanal skapas mellan medarbetare och ledning. 

Anpassningsförmågan hos medarbetarna kan förbättras genom 

förslagsverksamhetens utvecklingsarbete. Tillsist finns även ett humanistiskt 
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perspektiv vilket innebär att medarbetarna får tillfälle att påverka sin 

arbetssituation. Ekvall sammanfattar ganska väl vilka positiva fördelar en 

förslagsverksamhet kan föra med sig om den används på rätt sätt. 

 

En företagsfilosofi där man verkligen utnyttjar förslagsverksamheten är 

Kaizen där samtliga medarbetare involveras i det ständiga förbättringsarbetet. 

Enligt en undersökning från 1982 uppgick den årliga vinsten hos totalt 512 

japanska företag till 9 miljarder kronor, enbart förslagsverksamhet inkluderat 

(Ekvall, 1984). Samtidigt visar statistik från 1984 att anställda på de japanska 

företagen får mycket mindre ersättning för inskickade förslag än anställda i 

västvärlden (Hjelm, 1999). Att man lyckas tjäna mycket pengar på 

förslagsverksamheten samt att belöningarna är ganska låga tyder enligt oss på 

att företagen har lyckats med att engagera och motivera sina anställda utan att 

behöva locka med stora ekonomiska kompensationer. Man har lyckats 

utnyttja de motivationella drivkrafter som finns inom oss människor genom 

ett system där anställda uppmuntras att påverka och förbättra sin vardag.  

 

De IT-baserade förslagssystem som vi lyckats identifiera var ganska enkla i 

sin uppbyggnad, vill man hårdra det lite så fungerar de ungefär som manuella 

förslagslådor. Detta kan säkerligen vara en fördel i vissa fall då onödiga 

funktioner utesluts och systemet blir lättanvänt för medarbetarna. Vi tror att 

den här typen av enkla system passar bäst i mindre organisationer där man 

exempelvis inte behöver funktioner för samarbete då man ändå arbetar tätt 

inpå varandra och kan diskutera tankar och idéer face-to-face. 

 

Vår tanke med designprinciperna är att de ska automatisera funktioner som 

kan vara problematiska i större organisationer där personalspridningen är stor 

och där man inte har någon kontakt med chefer och ledning. Ett system som 

våra designprinciper stödjer skulle kunna vara mer lämpat för större 

organisationer eftersom det bl. a tillåter personal att samarbeta inom 

systemet, det tillåter chefer att visa uppskattning på inkomna förslag genom 

feedbackfunktion och det tillåter företag att engagera medarbetarna genom att 

exempelvis definiera problemområden där man vill ha in förslag. Vi vill 

understryka att ett system som implementeras utefter våra framtagna 

designprinciper inte nödvändigtvis behöver bli bättre än de enkla IT-baserade 

förslagssystem som idag finns på marknaden. Eftersom examensarbetet har 

utgått ifrån teoretiska aspekter där designprinciperna endast undersökts 

individuellt och inte i en samlad kontext går det inte fastställa hur de rent 

praktiskt skulle fungera tillsammans i en förslagsapplikation. Det vi kan 

konstatera är att designprinciperna individuellt sätt består av användbart 

material eftersom dess konstruktion kontrollerats av både en teoretisk och 

empirisk undersökning där resultatet indikerar på en hög relevans vilket man 

bör ta hänsyn till vid utformandet av en förslagsapplikation. Naturligtvis bör 

fler undersökningar genomföras innan definitiva slutsatser kan dras. 
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Vi tror att det framtagna resultatet både kan bidra till en teoretisk och praktisk 

nytta vilket en designforskningsprocess ska uppfylla enligt vår tolkning av 

Hevner et als (2004) ramverk. Genom den teoretiska och empiriska 

undersökningen har vi kontrollerat både gamla och nya teorier vilket har 

skapat en uppsättning av designprinciper där viktiga aspekter för en 

förslagsapplikation har involverats och som förhoppningsvis kan vara 

användbart inom forskningsområdet förslagsverksamhet.    

 

Våra rekommendationer till företag i allmänhet och Visma Spcs i synnerhet 

är att skapa en företagskultur som uppmuntrar och engagerar medarbetarna 

att lämna in förbättringsförslag då det är en fundamental del i en fungerande 

förslagsverksamhet. Eftersom de framtagna designprinciperna stödjer denna 

grundläggande värdering tror vi att underlaget som har presenterats kan fylla 

en viktig roll i företags ambitioner om att ständigt förbättra sin egen 

verksamhet genom att använda en IT-baserad förslagsapplikation med 

förankring hos medarbetarna. Avslutningsvis tror vi att en fungerande 

förslagsverksamhet kan erbjuda företag stora möjligheter utifrån både 

ekonomiska och sociala aspekter vilket både stöds av teorin och majoriteten 

av de tillfrågade respondenterna där 90 % såg en stor eller mycket stor nytta 

med en förslagsverksamhet.       

 

6.2 Metodreflektion 

Vi valde att använda Hevners et als (2010) ramverk för att genomföra en 

designforskningsprocess då metoden ansågs passande för examensarbetet 

eftersom dess syfte var att validera vedertagna teorier. För att skapa en stark 

validitet användes den kvantitativa metoden. Vi anser i efterhand att rätt val 

togs då vi fick en bred datainsamling samt undvek invecklade svar vilket 

skulle försvåra resultatsammanställningen. Nackdelen var att vi inte fick en 

djupare förklaring till varför respondenterna tyckte som man gjorde vilket vi 

hade kunnat få genom ett par kompletterande intervjuer.   

 

Det är alltid svårt att formulera optimala enkätfrågor då respondenterna oftast 

verkar inom olika områden med olika förkunskaper. Det svåraste momentet 

var därför att formulera frågorna på en begreppsnivå så att samtliga 

respondenter skulle förstå frågans innebörd. Det fördes intensiva dialoger 

med handledarna vilket resulterade i välformulerade enkätfrågor. Med facit i 

hand borde vi dock formulerat fråga 16 på ett bättre sätt eftersom vi inte fick 

in några svar på den frågan. Istället för att fråga om övriga synpunkter borde 

vi tydliggöra för respondenterna att vi gärna vill ha in nya tankar och idéer 

kring området förslagsverksamhet och förslagsapplikation.  
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En stor fördel med samarbetet med Visma Spcs var att undersökningen kunde 

genomföras inom koncernen vilket möjliggjorde en snabb och effektiv 

datainsamlingsprocess. Det var även ett bra val att låta handledaren Chris 

Jangelöv skickade ut enkäterna då svarsfrekvensen troligtvis blev högre än 

om utskicket hade hanterats av oss.      

 

Avslutningsvis har examensarbetets genomförande varit en iterativ process 

där vi ibland gått tillbaka för att justera och lägga till ny information i delar 

som inte ansetts klara. Däremot har vi alltid strävat efter att fullfölja varje 

moment så utförligt som möjligt för att undvika tidsspill och misstag.  
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7 Avslutning 
I denna avslutande del kommer slutsatsen kort presenteras utav den valda 

forskningsfrågan. Dessutom kommer förslag till fortsatt forskning att 

beskrivas.  

 

7.1 Slutsats 

 

Hur bör en IT-baserad förslagsapplikation utformas för att 
stödja en god förslagsverksamhet? 
 

För att besvara ovanstående forskningsfråga genomfördes en 

designforskningsprocess där den befintliga teorin inom området 

förslagsverksamhet studerades. Utefter teorin skapades designprinciper som 

kontrollerades genom en empirisk undersökning på Visma Spcs. Resultatet 

från undersökningen gav en god bild över vilka faktorer som bör tas i 

beaktning vid utformandet av en IT-baserad förslagsapplikation:  

 

 Det bör finnas möjligheter för gruppsamarbete mellan medarbetarna 

då detta kan höja kvaliteten på de inkomna förbättringsförslagen. 

 Det bör finnas två olika förslagsformulär, ett för snabbförslag och ett 

för mer utförliga förslag. 

 Det bör finnas en funktion för feedback på inskickade förslag. 

 För att underlätta och öka chanserna till välformulerad feedback bör 

förslagsmottagaren motivera ett taget beslut utefter en fördefinierad 

feedbackmall. 

 Under hanteringsprocessen ska förslagsgivaren kunna följa inskickade 

förslag genom en statusrapport. 

 De förslag som sedan realiseras bör publiceras offentligt för att öka 

medarbetarnas inspiration. 

 Det bör finnas utrymme för företagsrepresentanter att posta 

problemområden i förslagsapplikationen där man vill ha in förslag. 

 

För att en IT-baserad förslagsapplikation ska kunna bidra till en nytta för 

företag är det viktigt att dess kontext omges av en god förslagskultur med en 

uppmuntrande och engagerande företagsledning och där medarbetarna finner 

det motiverande och stimulerande att delta i det gemensamma 

förbättringsarbetet. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att examensarbetet slutförts har vi identifierat tre huvudområden till 

fortsatt forskning inom förslagsverksamhet; bredd, fördjupning och 

utveckling. Det första området innebär att forskningen utökar den befintliga 

kunskapen om IT-baserade förslagslådor och hur dessa bör utformas. Detta 

innebär förslagsvis att nya designprinciper skapas och utvärderas. Det vore 

även bra att utvärdera de befintliga designprinciperna då forskningsområdet 

är relativt begränsat. Istället för att bredda den befintliga kunskapen kan den 

framtida forskningen fokusera på hur de framtagna rönen bör utformas utefter 

tekniska aspekter. Detta skulle innebära att man skapar ett förslagssystem och 

implementerar befintliga designprinciper och utifrån det undersöker hur 

teorin praktisk fungerar. Det framkomna resultatet skulle tydliggöra vilka 

funktioner som bör inkorporeras i förslagssystemet. Ett ytterligare område 

som den framtida forskningen kan undersöka är möjligheten att koppla ihop 

förslagslådan med Internet.   
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