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Sammanfattning

I detta arbete studeras hur förslagsverksamhet kan utformas i ett företag eller en 
organisation och vilka effekter den utformningen kan ha. En kvalitativ fallstudie har utförts 
på SSAB Tunnplåt AB i Luleå, där platschefen, förslagssekreteraren, fyra remisspersoner 
och fem förslagsställare har intervjuats för att ge sin syn på förslagsverksamheten. 

Förslagsverksamhet är ett systematiskt sätt för ett företag att samla in, utvärdera, 
genomföra och belöna de anställdas idéer. Det finns fler orsaker till varför ett företag väljer 
att ha en förslagsverksamhet, alltifrån rent ekonomiska till demokratiska, humanistiska 
och arbetsmoraliska aspekter kan spela in eller en blandning av alla. På senare tid har 
förslagsverksamhet blivit alltmer accepterat och fått större betydelse, vilket gör frågan 
om hur den utformas aktuell.

På SSAB Tunnplåt Luleå har förslagsverksamheten fått ett nytt utseende i samband 
med att förslagskommittén, som slutgiltigt bestämmer om förslag ska implementeras 
eller ej, fick en ny sekreterare. Det har inneburit ett datoriserat inlämningssystem för 
förslag, en decentraliserad utvärdering och ett annat belöningssystem. I studien har 
detta förslagssystem jämförts med tidigare utförda studier och forskningsresultat och 
rekommendationer har gjorts för hur SSAB kan jobba vidare med förslagsverksamheten. 

Det är vitalt för en förslagsverksamhet att den har ett stark och tydligt stöd av 
ledningen, vilket SSAB Tunnplåt inte har lyckats åstadkomma och det leder till att 
förslagsverksamheten inte prioriteras i organisationen. Ett annat problem SSAB står inför 
med sin förslagsverksamhet är att utvärderingsinstanserna inte hinner med att bearbeta 
förslag i samma takt som de kommer in. Det kan bero på att förslagsverksamheten 
inte har stöd från ledningen och när tiden blir knapp och det är mycket arbete 
att göra kan personerna som jobbar med att utvärdera förslag prioritera bort det. 
Annars är SSAB:s förslagsverksamhet föredömlig med ett modernt tankesätt. Det 
datorbaserade inlämningssystemet är integrerat med intranätet och de har decentraliserat 
utvärderingsarbetet till lägsta nivå, förmän och arbetsledare utvärderar förslagen som 
kommer in.



Abstract

In this study the design possibilities of suggestion schemes in a company or organisation 
are researched and the effects the design can have on the scheme. A qualitative case study 
was conducted on SSAB Tunnplåt AB in Luleå, where the plant manager, the secretary of 
the suggestion committee, four evaluators and five suggestion submitters was interviewed 
to give their view of the suggestion scheme.

Suggestion schemes is a systematical way for a company to collect, evaluate, implement 
and reward the ideas of its employees. There are several different reasons why a company 
would choose to employ suggestion schemes, from purely economical to democratic, 
humanitarian and work ethical aspects. One of these aspects can be the sole objective or 
there could be a combination of reasons. Suggestion schemes has lately grown to be more 
accepted and gained importance, which also makes the question of its design a current 
one.

At SSAB Tunnplåt Luleå, the institution that has the final say on whether a suggestion 
will be implemented or not is a suggestion committee. When this committee received a 
new secretary the suggestion scheme got a facelift, which has entailed a computerised 
system for submitting suggestions, a decentralised evaluation and a different reward 
system. In this study a comparison has been made between earlier studies and research 
and the suggestion scheme of SSAB Tunnplåt. Furthermore, recommendations are made 
as to how SSAB can continue working on their suggestion scheme. 

It is vital to a suggestion scheme that the management is supportive in a clear and forceful 
way. This is not the case at SSAB Tunnplåt which makes the suggestion scheme less of 
a priority throughout the organisation. Another problem facing the suggestion scheme at 
SSAB is that the evaluators can’t keep up with the amount of suggestions being submitted. 
This could derive from the lack of support from management, so when there is a lot a 
work to do the suggestion evaluations are given less priority. Otherwise the suggestion 
scheme at SSAB is exemplary with a modern way of thinking. The computerised 
suggestion submitting system is integrated with the company’s intranet and the evaluation 
is decentralised to the lowest management level of work supervisors.
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1. Inledning

Inledningen ska presentera ämnet för läsaren och ge en insyn i syftet med studien. 
En kort presentation av det företag som valts för att illustrera verkligheten är också 
inkluderat.

1.1 Problemställning

”Ett effektivt idésystem kan öka produktiviteten flerfaldigt, samtidigt som man skapar 
ett arbetsklimat där känslan av delaktighet, samarbetsviljan samt motivationen ökar. Det 
finns nog ingen investering som ger så hög avkastning, ur alla aspekter – ekonomiska 
såväl som ickeekonomiska.” (Östberg, 1999, s. 8)

Företag har olika mål med sin förslagsverksamhet, de kan sikta på att öka produktiviteten 
och konkurrenskraften eller att öka motivationen och engagemanget hos de anställda 
(Klotz, 1988). Ekvall (1995) anser även att det finns demokratiska och humanistiska 
skäl för ett företag att ha en förslagsverksamhet. Förslagsverksamhet har alltså många 
aspekter och även om de ekonomiska vinsterna ofta lyfts fram, så är de fördelar som fås 
på köpet inte att förringa. 

I och med att de anställda ofta besitter en stor kunskap om företaget de arbetar på och kan 
de dagliga rutinerna har de kunskap och möjlighet att se förbättringar och förändringar 
som företaget skulle kunna dra nytta av och har företaget ett bra system för att samla 
in de här idéerna kan stora effektivitetsförändringar åstadkommas med de resurser 
företaget har idag. Ett vanligt system för att komma åt dessa idéer är en organiserad 
förslagsverksamhet och enligt Bergman & Klefsjö (1990) är förslagsverksamhet ett bra 
sätt att tillvarata kunskapen och erfarenheten hos organisationens medarbetare.

Förslagsverksamhet har varit i bruk i olika former under större delen av den industriella 
tidsåldern. Det nederländska företaget Stork Boilers har en förslagsverksamhet som pågått 
i just över 100 år (Schuring & Luijten, 2001). Men för många är förslagsverksamheten 
inget mer än en tom brevlåda trots att företag fått in förslag som inte bara hjälpt företaget 
själv utan även förbättrat arbetsförhållandena för de anställda (Klotz, 1988).

Om ett företag eller en organisation vill ta var på den potential som finns hos de anställda 
är det av vikt att ha ett utarbetat system för att samla in och utvärdera de förslag som 
existerar och kan uppkomma. Det innebär att ha ett förslagssystem som samlar in idéer 
och förslag, ett upplägg för att utvärdera de förslag som kommer in och återkoppla 
resultatet till dem som lämnat in förslag, en strategi för hur förslag som blir godkända ska 
implementeras, ett belöningssystem för att premiera de implementerade idéerna. (Wood, 
2003) Dessutom krävs det ett engagemang och ett stöd från ledningsnivå samt en anda av 
och en acceptans för kreativitet i hela företaget (Östberg, 1999).

SSAB Tunnplåt är ett företag som tillverkar tunnplåt ur malm. Deras verksamhet ligger 
i Borlänge och Luleå, men de har anställda även i Finnspång, Ronneby och Göteborg. 
De omsätter 10 miljarder kronor och har totalt omkring 4 400 anställda, varav ca 1 400 
arbetar i Luleå1. På SSAB Tunnplåt Luleå har det länge funnits en förslagsverksamhet, 
men 1999 påbörjades en ansiktslyftning när en ny förslagssekreterare tillträdde. De får i 
dagsläget in drygt 300 förslag av ungefär lika många förslagsställare per år, men de önskar 
1 Källa: www.ssabtunnplat.com
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att fler anställda ska lämna in förslag. I nuläget genomförs ungefär 60% av de förslag som 
lämnas in och besparingarna från arbetet med de anställdas idéer ligger mellan fem och 
tio miljoner kronor per år.2

SSAB Tunnplåt Luleås mål med sin förslagsverksamhet är att bli bäst i Europa. Det 
mäter de genom besparingar per anställd, vilket 2002 låg på 4 012 kronor. Bäst i Sverige 
det året var SSAB Oxelösund AB med inbesparingar på 31 224 kronor per anställd.3 
För att SSAB Tunnplåt Luleå ska nå sina mål, måste en förändring till, men hur kan 
förslagsverksamheten utformas för att detta ska ske?

1.2 Syfte

Rapportens syfte är att belysa hur olika aspekter av ett företags förslagsverksamhet kan 
utformas samt att ge rekommendationer till SSAB Tunnplåt Luleå om vad de skulle 
kunna förändra med sin förslagsverksamhet. Studien kommer förutom ledningen och 
förslagsställarna även att beröra utvärderingsinstansen och dess inverkan och syn på 
förslagsverksamheten.

1.3 Undersökningsfrågor 

Hur kan förslagsverksamheten i ett företag/organisation utformas?

Vad kan utformningen ge för effekter på förslagsverksamheten hos ett företag/organisation 
som implementerar det?

1.4 Avgränsningar

I detta arbete kommer endast arbetet med och kring förslagsinlämning och 
förslagsutvärdering att beröras, såsom förslagssystem, belöning och feed-back. 
Studier om motivation och motivationsteorier kommer inte att beröras speciellt, ej 
heller kvalitetscirklar och förbättringsteam, vilket kan anses vara ett substitut för 
förslagsverksamhet.

1.5 Definitioner

För att läsaren ska kunna ta till sig det resonemang som följer är det viktigt att vissa ord 
och begrepp definieras för att förhindra missförstånd, då tolkningar kan skilja sig mellan 
individer.

Med förslagsverksamhet avses i denna studie hur ett företag samlar in förslag från 
de anställda, genom förslagssystemet, hur de utvärderar förslagen, hur de som 
lämnat in förslag får information om ärendets framskridande, hur förslag belönas och 
implementeras.

2 Källa: Dick Ericsson, förslagssekreterare, SSAB Tunnplåt, Luleå
3 Källa: SIFV
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Effekterna på förslagsverksamheten är hur antalet inlämnade förslag ändras, hur feed-
backtiden minskar och hur fler förslagsställare kan involveras i verksamheten.

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition

I andra kapitlet, Metod, beskrivs hur författaren har gått tillväga för att samla in material 
till denna studie. Där diskuteras även studiens trovärdighet. Detta kapitel inkluderar 
vilken forskningsmetod som använts, hur sekundärdata samlats in och vilka personer 
som intervjuats samt hur de har valts ut.

Det tredje kapitlet, Teori, presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund 
för arbetet. Här sammanfattas vad andra forskare anser om förslagsverksamhet och 
vad deras studier har lett fram till, även en presentation av varför företag sysslar med 
förslagsverksamhet finns i den här delen. Dessa är indelade efter de moment som ett 
förslag går igenom i förslagsverksamhetens process.

Resultat, kapitel fyra, beskriver fallföretaget SSAB Tunnplåt i Luleå och förklarar hur 
deras förslagsverksamhet ser ut och fungerar. Kapitlet innehåller således en detaljerad 
beskrivning av förslagsverksamhetens alla delar.

I kapitel fem, Analys, jämförs den teoretiska referensramen med den förslagsverksamhet 
som byggt upp på fallföretaget. Här identifieras likheter och olikheter mellan den 
rekommenderade utformningen från den teoretiska referensramen och hur ett verkligt 
fallföretag har utformat sin förslagsverksamhet.

Kapitel sex, Diskussion, innehåller en personlig jämförelse mellan den teoretiska 
referensramen och fallföretaget. Här diskuteras hur de två skiljer sig åt eller liknar varandra 
och vilka effekter det har visat sig ha, eller skulle kunna ha för förslagsverksamheten.

Slutsatser, implikationer och förslag till fortsatt forskning, kapitel sju, innehåller de 
resultat som författaren kommit fram till, vilka styrkor och svagheter studien besitter, 
vilket bidrag studien har gjort till forskningen och vilken fortsatt forskning som kan vara 
av intresse utifrån den här studien.
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2. Metod

Det här kapitlet redovisar hur jag har valt att arbeta med litteratursökning och 
datainsamling. Jag kommer att beskriva vilka olika möjligheter som finns tillgängliga 
och varför jag valde att genomföra min studie på det valda sättet. Jag kommer även att 
förklara hur urvalet av respondenter gick till. I slutet kommer jag att ta upp reliabilitet och 
validitet för studien.

2.1 Undersökningsprocessen

Valet att skriva om förslagsverksamhet kom efter ett samtal med Vattenfall i Luleå, där de 
beskrev hur de vill bygga sin produktutveckling på förslag från de anställda. Att ett företag 
har sådan tilltro till sina anställda och deras kreativitet var uppfriskande och nytänkande 
för författaren, och frågan väcktes hur en förslagsverksamhet kan vara utformad för att 
klara av ett sådant arbete. Då Vattenfall inte hade behov av någon som studerade deras 
förslagsverksamhet började sökandet efter ett företag som var intresserade, då det var 
ett ämne som verkligen intresserade och väckte engagemang hos författaren. När SSAB 
Tunnplåt kontaktades via deras inlämningssystem för egna förslag till examensarbete, 
kom genast en positiv reaktion och då de verkade villiga att satsa på examensarbetet 
med både tid och resurser kändes det som en god startpunkt. Därför valdes SSAB som 
fallföretag för studien.

2.1.1 Undersökningsansats och datainsamling

För att skaffa kunskap om förslagsverksamhet i allmänhet och vilka faktorer som föreföll 
vara av vikt, utfördes en litteraturstudie. Den genomfördes i Luleå tekniska universitets 
egen databas Lucia, i Libris, i de nätbaserade artikeldatabaserna Academic Search Elite, 
Affärsdata och Business Source Elite. De sökord som använts är suggestion, suggestion 
system, suggestion schemes, kaizen, förslagsverksamhet och Research methods. Visst 
material har fallföretaget bidragit med, som en broschyr om företagets förslagsverksamhet. 
Faktasökningar har även utförts på nätet, i syfte att få information om SSAB Tunnplåt och 
deras organisation och ekonomi.

Enligt Elgmork (1985) finns det två huvudmetoder för att genomföra en studie, beroende 
på om den baseras på en teoretisk grund eller om den baseras på observationer. En deduktiv 
metod baserar sig på teoretiska studier som leder till slutsatser, vilka kan jämföras med 
observationer. Vilka slutsatser som väljs kommer att ha en stor inverkan på resultatet, då 
slutsatserna bestämmer vilka observationer som är nödvändiga. Därför är det viktigt att 
vara noga och gärna utöka resultatet med andra slutsatser än de som troligen är relevanta 
för att sedan utesluta de slutsatser som, efter jämförelser har gjorts med observationerna, 
visat sig vara irrelevanta. En induktiv metod har sin grund i observationer som sedan sluter 
sig i en hypotes eller teori. En svårighet med induktion är att välja vilka observationer 
som ska utföras, då det är observationerna som ligger till grund för hela studien. I denna 
studie valdes en deduktiv metod, där teorin studeras före insamlandet av primärdata. 
Detta berodde på författarens okunskap om vilka delar som ingick och var vitala för en 
förslagsverksamhet. Utan någon förkunskap kan observationerna som väljs vara onödiga 
för att uppfylla syftet, vilket sedan tvingar forskaren att genomföra kompletterande 
observationer. Då tiden var knapp redan från början valdes en induktiv metod bort. Sedan 
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passar en deduktiv metod författaren bättre av personliga anledningar. Författaren har en 
tendens att tro på de observationer som görs, särskilt om det verkar fungera någorlunda bra, 
även om det vetenskapliga etablissemanget motsäger det som funnits i observationerna. 
Då kan relevant sekundärdata väljas bort till fördel för primärdata.

När litteraturen gåtts igenom och den relevanta sekundärdatan valts ut, efter hur väl den 
berörde utformningen av en förslagsverksamhet kunde vissa nyckelbegrepp eller skeden 
i en process identifieras. Dessa är inlämningsprocessen, feed-back, implementering 
och belöning. De står alla för stadier som ett förslag går igenom och korrelerar med 
beståndsdelarna i en förslagsverksamhet, som är förslagssystemet, utvärderingen, 
genomförandet och belöningssystemet. 

För att få primärdata om hur förslagsverksamheten och dess beståndsdelar uppfattades 
och fungerade på SSAB togs beslutet att intervjua personer med nyckelroller inom 
förslagsverksamheten, platschefen, som är högsta chef på SSAB Tunnplåt i Luleå (för 
intervjuguide, se bilaga 4), förslagssekreteraren, som är ansvarig för det dagliga arbetet 
med förslagsverksamheten (för intervjuguide, se bilaga 3), fyra remisspersoner, som 
utreder och utvärderar förslag (för intervjuguide, se bilaga 2) samt fem förslagsställare, som 
lämnar in förslag (för intervjuguide, se bilaga 1). Intervjuer valdes för att få så djuplodande 
och personlig data som möjligt. Dessutom är det lättare att avläsa känslor och reaktioner 
när respondenten sitter mitt emot. Det negativa med att genomföra intervjuer är att endast 
en liten del av de möjliga respondenterna kan intervjuas. Där är en enkät att föredra, då 
den kan delas ut till fler möjliga respondenter och det är säkrare att slutsatserna som dras 
är relevanta för hela företaget. I urvalet av vilka remisspersoner och förslagsställare som 
skulle intervjuas, var handledaren på SSAB, tillika förslagssekreteraren, en stor hjälp. Han 
tipsade om vilka remisspersoner som skulle vara öppna för en intervju, frågade om vilken 
typ av remissperson som var av intresse och förmedlade kontakten. På så sätt valdes fyra 
remisspersoner ut, vissa som hade lätt för arbetet med förslagsverksamheten och vissa 
som såg att det fanns problem. Förslagsställarna valdes ut dels genom rekommendationer 
från remisspersonerna, där både aktiva och mindre aktiva förslagsställare nämndes, dock 
hade alla erfarenheter av att lämna in förslag då systemet måste ha upplevt för att kunna 
uttala sig om det, dels genom rekommendationer från handledaren. Från början var sex 
förslagsställare tilltänka som respondenter men på grund av sjukdom, arbete och andra 
förhinder, kunde endast fem förslagsställare intervjuas.

Som komplement till intervjuerna har jag inbjudits att deltaga vid förslagskommittémöten, 
där de slutgiltiga besluten om förslag fattas. Det har varit intressant och lärorikt, samtidigt 
som det har gett en inblick i hur förslagsutvärderingen fungerar i verkligheten. 

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskning

Crossan (2003) beskriver kvantitativ forskning som en metod att samla in och analysera 
numeriska mätdata. Fördelarna med kvantitativ forskning är att de resultat som 
uppkommer är statistiskt säkerställda, medan nackdelarna är att det ibland finns saker 
att undersöka som inte går att kvantifiera. Då kan en kvalitativ forskningsmetod vara 
lämplig. En kvalitativ forskning innebär att forskaren genom verbala och personliga 
metoder samlar data kring ett ämne. Dessa data är inte kvantifierbar, varför den inte kan 
analyseras genom statistiska verktyg. Det är ett av de problem som tas upp i samband 
med kvalitativ forskning, att tolkningen och insamlingen blir väldigt personlig och är helt 



Förslagsverksamhet och dess utformning - 10

beroende av forskarens åsikter och erfarenheter. 

Denna studie bygger på kvalitativt insamlade och analyserade data. Det beror på att 
studien berör människors åsikter och uppfattningar, vilket inte kan mätas numeriskt. 
Data har samlats in genom intervjuer, men det skulle vara möjligt att utforma en enkät 
för att på ett mer kvantifierbart sätt mäta vilka åsikter som finns kring forskningsämnet 
på fallföretaget. Detta valdes inte då författaren inte hade djupa kunskaper om ämnet 
och därför ville ha möjligheten att följa upp intressanta ämnen som kom fram i intervjun 
som kanske inte uttryckligen fanns med i intervjuguiden. Detta hade inte varit möjligt i 
en enkät. En enkät hade kunnat utformas efter att grundläggande intervjuer genomförts, 
men tiden var för knapp för att hinna utforma, distribuera, samla in och analysera ett så 
extensivt material.

Enligt Ejvegård (2003) kan intervjuer ta tid, både på det empiriska planet och i 
bearbetningsarbetet. Fördelen är det djup som kan uppnås genom den personliga kontakten 
och att komplicerade frågor kan ställas, då det går att föra en dialog med respondenten. 
Det går även att ställa frågor som uppkommit på grund av respondentens senaste svar och 
på så sätt följa ett intressant spår som inte förberetts i frågorna. Enkäter är ett billigare, 
enklare och snabbare sätt att samla in data. Forskaren når fler personer med samma frågor 
och svaren är skriftliga, vilket gör dem lättare att analysera. Det negativa med enkäter är 
att om de inte är rätt utformade kan de ge felaktig information, då respondenten besvarat 
en annan fråga än den som ställdes. Sedan är svarsfrekvensen ett osäkert moment i 
undersökningen, då det är svårt att veta hur många som fyller i och lämnar in enkäten. 

2.2 Reliabilitet och validitet

Ejvegård (2003) definierar reliabilitet som tillförlitligheten och användbarheten av ett 
mätinstrument och måttenheten och validitet som om det som verkligen ska mätas mäts. 
Validiteten beror på reliabiliteten, för om mätinstrumentet är otillförlitligt kommer heller 
inte det mått som eftersöks att vara giltigt, och därför kommer reliabiliteten att diskuteras 
först. Det som visar på att reliabiliteten är hög, är att de intervjuade inom samma kategori 
har liknande svar på de frågor som inte berör deras personliga prestationer. De har 
liknande åsikter om belöningssystemet och förslagssystemet, vilka är relativt neutrala 
frågor som inte borde åtskilja så mycket från olika individer, förutsatt att de upplever 
samma system. Det som även tyder på hög reliabilitet är att den teori som studerats till 
stora delar uttrycker liknande åsikter och kommer fram till samma slutsatser. Det är inte 
troligt att så många forskare har helt fel. Det material som kan vara av tveksam art, till 
exempel Andrew Woods artikel från 2003, har tagits med endast om det fanns liknande 
slutsatser i andra artiklar, som skrivits av personer med ingen eller liten vinnig av artikel. 
Andrew Wood är grundare och VD på Ideas Management och hans artikel liknar ett 
framgångsrecept som inte tar hänsyn till vilken situation företaget befinner sig i, vilket 
alltid ska ses med skepticism. Resterande material är publicerat av forskare eller före 
detta forskare från kända institut, och artiklarna är tagna från seriösa tidskrifter, vilket gör 
reliabiliteten högre.

Det som drar ner reliabiliteten är att urvalet av intervjuade personer är litet, vid jämförande 
av antalet anställda vid SSAB Tunnplåt. Det kan visa sig att de som intervjuades var en 
minoritet inom företaget, men det verkar inte troligt, då jag under min tid på SSAB 
hunnit prata med fler människor än de jag intervjuat och de har uttryckt liknande åsikter. 
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Dessutom har de intervjuade valts från olika delar av verksamheten för att få en mer 
heltäckande bild och inte bara få åsikter från en grupp människor som arbetar tillsammans 
och därför har liknande erfarenheter.

Syftet med studien är att belysa hur olika aspekter av ett företags förslagsverksamhet kan 
utformas och hur SSAB Tunnplåt AB skulle kunna förändra sin förslagsverksamhet, vilket 
har gjorts genom att intervjua olika nivåer i företaget som är eller bör vara inblandade i 
förslagsverksamheten, enligt befintliga studier, och sedan, med hjälp av tidigare utförd 
forskning, utvärdera vad som kan förändras för att åstadkomma en trolig förbättring. På 
det sättet är validiteten god, men om reliabiliteten inte är hög kan inte validiteten heller 
vara det. Så i detta fall skulle jag säga att såväl reliabiliteten som validiteten är medelgod. 
Det finns starka tecken som tyder på att studiens resultat och slutsatser går att lita på, men 
det finns även vissa tveksamma punkter, som det låga antalet intervjuade.
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3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras teori kring kreativitet i företag och förslagsverksamhetens 
ingående delar, som förslagssystem och belöningar. Det innefattar hur olika aspekter av 
de ingående delarna av förslagsverksamheten inverkar på förslagsställarnas villighet att 
lämna in förslag. Det inleds med en kort beskrivning av varför företag engagerar sig i en 
förslagsverksamhet.

3.1 Motiv för förslagsverksamhet

Hart et al. (1996) definierar ständiga förbättringar som en process där medarbetare 
aktivt och som en naturlig del i arbetet jobbar med att lösa problem och förbättra sina 
arbetsprocesser. De tar däremot inte upp förslagsverksamhet som en del av detta arbete, 
utan nämner det som ett komplement som kommer att tappa sitt värde om arbetet med 
ständiga förbättringar tar fart. McClelland (1990) däremot skriver i sin rapport om 
förslagsverksamhet från Japan, där ständiga förbättring eller kaizen länge varit en nästan 
självklar del av arbetet, att förslagsverksamheten inte bara är ytterst vanlig utan också en 
viktig del i företagens kaizen-arbete. Det frambringar inte bara finansiella fördelar utan 
ökar också trivseln och de anställdas involvering i att hjälpa företaget nå deras utsatta 
mål.

Förslagsverksamheten har sitt ursprung i de tayloristiska synsättet, där chefer förväntades 
tänka och arbetarna förväntades utföra de order som kom till punkt och pricka. När det 
synsättet slutade ge de fördelar som tidigare gjort taylorism så populärt, började företag 
se till andra sätt att skaffa sig konkurrensfördelar. Under 1900-talets tidiga del hade 
förslagsverksamheten i Sverige inte tagit fart, men under efterkrigstiden, när svenska 
företag såg mot USA för inspiration om hur de skulle kunna förbättra sina verksamheter, 
började förslagsverksamheten få kraft. (Hjelm, 1999)

Förslagsverksamhet har varit ett omdebatterat ämne och företag har flera olika 
motiv till varför de har en förslagsverksamhet, enligt Ekvall (1995). De ekonomiska 
incitamenten är att företaget sparar pengar på de förslag som lämnas in genom effektivare 
arbetsmetoder, kvalitetsförbättringar, mindre spill, bättre underhåll av utrustning, mindre 
förslitning och så vidare. Även förslagsställaren får ekonomisk vinning, då de erhåller en 
finansiell belöning för sitt förslag. Ekonomiskt är de flesta utredningarna och studierna 
ense om att förslagsverksamhet är en bra investering med en avkastning på två till fyra 
gånger de insatta pengarna. Detta gäller även för företag med en negativ inställning till 
förslagsverksamhet.

Om motivet är att göra de anställda mer delaktiga i företagets utveckling och 
förstärkning av dess konkurrenskraft, är det arbetsmoraliska orsaker som styr. I det 
fallet stärker förslagsverksamheten den anställdes identifikation med företaget och höjer 
arbetsmotivationen och lojaliteten. Dessa effekter framhålls ofta som viktigare än de 
ekonomiska, de är svårare att mäta men företag uppskattar att det ger indirekta ekonomiska 
vinster som överstiger de direkta. Arbetsmoraliska effekter har genom studier kunnat 
påvisas att de uppkommer vid arbete med förslagsverksamhet. Förslagsställare berättar 
att de känner en större identifikation med företaget och arbetsplatsen men förutsättningen 
för dessa känslor är ett positivt psykologiskt klimat på företaget och då framför allt att det 
finns ett förtroende mellan anställda och ledning. (ibid)
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Ekvall (1995) påstår att genom att ge den enskilde anställde en möjlighet att kommunicera 
direkt med företagsledningen, kan förslagsverksamhet ses som en demokratisk 
verksamhet. Den bildar en informationskanal vid sidan om organisationshierarkin, som 
förmedlar förslag direkt till företagsledningen så lägre chefer inte har en chans att stoppa 
idéerna. Detta är en orsak som varit viktig för fackens stödjande av förslagsverksamheten. 
Ett problem som förslagsverksamheten för med sig, när den utformas som ett separat 
system vid sidan av chefshierarkin, är att den genom sin existens ifrågasätter och hotar 
chefers och specialisters revir, vilket kan vara orsaken till att så många är negativa till 
förslagsverksamhet. Den sätter också press på dem, då en idé som de avvisat på osakliga 
grunder kan tas upp i förslagsverksamheten och bli väl emottagen och erkänd som en 
bra idé av den högre ledningen. Den medvetenheten kan medföra att förbättringsförslag 
behandlas mer sakligt.

Det sista motivet för förslagsverksamhet är humanistiskt. Människorna på arbetsplatsen 
har problemlösningsförmåga, även om de inte får använda den i sitt dagliga arbete. De 
har ett behov av att få använda denna förmåga och att kunna påverka sin situation, såväl 
i arbetet som privat. Att bidra till att förbättringar sker i företaget och på arbetsplatsen 
ger stimulans och tillfredställelse som i sin tur ökar självkänslan och det psykiska 
välbefinnandet hos förslagsställarna. I ett perfekt företag skulle det finnas problemlösande 
diskussioner mellan chefer och underställda och mellan specialister och icke-specialister, 
så att alla fick en chans att göra sina tankar kring ett ämne hörda. Det skulle finnas 
möjlighet för idéer att provas rättvist, oavsett upphovsman, i de vanliga ledarskaps- och 
organisationsprocesserna. Då skulle det inte finnas något behov av särskilda system 
för idéomhändertagandet, som förslagsverksamhet. Studier har kunnat påvisa att den 
psykologiska aspekten av problemlösande och intellektuell verksamhet är den primära 
drivkraften bakom deltagande i förslagsverksamhet, inte den ekonomiska förtjänsten 
ett godkänt förslag kan ha. Det är inte möjligheten att tjäna lite pengar som startar 
problemlösningsprocessen och håller den vid liv. (ibid)

Under sent 80-tal och 90-talet har attityden till förslagsverksamhet blivit alltmer 
positiv, enligt Ekvall (1995). Tidigare såg företag ofta förslagsverksamhet som en 
företagsdemokratisk institution med endast rituellt värde eller som personalterapeutiskt 
arbete. I dagsläget räknar alltfler förslagsverksamhet som en icke oväsentlig del i den 
samlade utvecklingsresursen. Den bakomliggande orsaken till attitydförändringen är till 
största del den allt högre förändringstakten i samhälle, näringsliv och förvaltning. För att 
klara denna omgivning måste företag ta tillvara den kreativitet och problemlösningsförmåga 
som alla i företaget besitter och inte längre lita på ett fåtal i ledningen eller på forsknings- 
och utvecklingsavdelningen. Detta har lyft förslagsverksamhetens betydelse och 
anseende.

3.2 Kreativitet

Robinson och Stern (1997) definierar kreativitet inom företag som att de anställda gör 
något nytt och potentiellt användbart utan att bli anvisade eller undervisade om hur det 
ska gå till. Det betyder att kreativitet kan uppstå när som helst och var som helst, men 
det finns sätt att underlätta kreativitet inom företag, vissa förutsättningar, som hjälper och 
stöttar kreativitet. De kallas för företagskreativitetens sex grundpelare.
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1. Uppslutning

För att ett företag ska vara ständigt kreativt måste de anställdas intresse och verksamhet 
vara inriktade mot företagets viktigaste mål. Det här medför att de anställda känner igen 
en idé som kan hjälpa företaget i sin strävan framåt. Om de anställda är medvetna om och 
delar företagets vision kommer de att söka lösningar för att uppnå den. Företag som har 
besparingar som mål, kommer att upptäcka att de förslag som lämnas in till största delen 
berör hur man kan effektivisera den nuvarande verksamheten, med nuvarande produkter 
och produktionssätt. Det är ett bakåtriktat system som inte främjar innovationer, 
utan istället fungerar som ett korrigeringssystem vilket hjälper företaget att uppnå de 
besparingar det eftersöker. 

Enligt Robinson och Stern (1997) är uppslutning svårt att skapa och det beror på att 
den är svårfångad och svår att åstadkomma. Det krävs tid, uthållig disciplin, avsevärda 
resurser och konsekvens, men företagsledningen är ofta inriktad på att förbättra sådant 
som är mätbart istället, som till exempel antal producerade enheter eller materialutbyte. 
Dessutom är det svårt att se uppslutningens verkan på kreativiteten, om den inte är 
synnerligen god eller väldigt dålig. Detta medför att många företag kan fortsätta med 
sin verksamhet och fungera, trots dålig uppslutning. Däremot kommer ett företag med 
medelmåttig uppslutning aldrig att excellera.

2. Egna initiativ

Orsaken till att egna initiativ är en grundpelare är att den inre motivationen är mycket 
högre om en anställd jobbar på en egen idé, utifrån sitt eget intresse, än om en uppgift 
blir tilldelad dem från någon annan, enligt Robinson & Stern (1997). Det är också egna 
initiativ som ligger till grund för varje oplanerad kreativ insats. För att skapa en miljö som 
uppmuntrar till egna initiativ behövs ett system som samlar in och följer upp de anställdas 
förslag och idéer. Om de anställda känner att företaget lyssnar och uppskattar deras idéer, 
kommer de att fortsätta ta egna initiativ och tänka kreativt och i nya banor. Inre motivation 
är en säkrare källa för ett stort deltagande i idégenerering än yttre motivation, vilket gör 
att system som bygger på generösa finansiella belöningar för förslag kan dö ut. Detta 
kommer att diskuteras vidare i avsnittet Belöningar. Ett problem som kan uppstå vid 
starten av ett nytt system, är att det blir överbelastat med förslag. Finns det inte resurser 
att avsätta för att hantera alla förslag kan det göra att förtroendet för systemet sjunker och 
det egna initiativen dör ut. Men systemet behöver även underhållas, så att de kreativa 
idéerna får möjlighet att fortsätta flöda.

3. Inofficiell verksamhet

Robinson & Stern (1997) definierar inofficiell verksamhet som något som pågår utan 
officiell uppmuntran för det enskilda projektet och har som mål att komma fram till något 
nytt och användbart. Varje kreativ idé följs av en period av inofficiell verksamhet, där 
idé får utvecklas för att sedan kunna möta det motstånd som kan finnas. Hur lång tid den 
inofficiella verksamheten håller på beror på projektet och på företaget. Den inofficiella 
verksamheten fungerar alltså som ett skydd för nya idéer. 

Inofficiell verksamhet är ett resultat av egna initiativ, och de gränser som finns för vad 
som är rimligt att begära av den anställde är därför upp till honom/henne. Människor som 
arbetar med sina egna idéer lägger ofta ner mer tid än vad företaget kan begära och kan 
också kringgå vissa regler som begränsar företagets handlingsfrihet. Dessa människor 
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kan också kringgå officiella gränser, som avdelningar, för att få hjälp eller knyta andra 
intresserade till projektet. 

4. Kreativ tur (serendipity)

Betydelsen av kreativ tur är att en lycklig tillfällighet uppenbarar sig på grund av 
skarpsinnighet, enligt Robinson & Sterns (1997) definition. På så sätt kan samband 
knytas där det tidigare bara funnits två oberoende variabler eller nya kombinationer 
kan användas för att lösa ett problem. De lyckosamma tillfälligheterna är sällan 
engångsföreteelser, utan en rad av små händelser som bara upptäcks om motivationen 
och intresset för händelsen finns hos en eller flera individer. Företag kan främja att fler 
lyckosamma tillfälligheter skapas och upptäcks genom att uppmuntra till handling, så fler 
saker kan hända som kan visa sig vara en utlösande faktor för kreativ tur, samt inte bortse 
från undantagen som inträffar, då de ofta är indikationer på att något nytt har hänt. För att 
få skarpsinne i företag behövs en viss överkapacitet, för att ge människor möjlighet att 
utforska och vidareutveckla sina intressen och idéer.

5. Nya intryck

Robinson & Stern (1997) anser att för att kunna få nya innovativa idéer behövs nya 
intryck. Det är svårt att veta hur nya intryck påverkar en individ, men styrkan i att ge 
anställda nya intryck är att de kan berätta om vad de varit med om och det kan inspirera 
andra. De flesta nya intryck kommer från individers arbetssituation. Det finns sätt på 
vilket företaget kan underlätta att nya intryck sprids i företaget. Genom att aktivt söka 
möjligheter för nya intryck och förse de anställda med dem samt låta de anställda rotera 
mellan alla arbetsuppgifter de klarar, så ökar chansen att en medarbetare får det intryck 
som leder till en ny, kreativ idé. Att jobba för att föra in intryck utifrån, från människor 
utanför företaget, kan ge stora fördelar, då det kan ge helt nya infallsvinklar när arbetet 
går på rutin.

6. Kommunikation inom företagen

För Robinson & Stern (1997) är intern kommunikation en viktig ingrediens för att kunna 
utveckla och förverkliga de kreativa idéerna. Det innebär inte bara kommunikation genom 
de formella kanalerna, utan också informell kommunikation. Ju större ett företag är, desto 
svårare är det att ha en bra intern kommunikation, men det är också mer troligt att alla 
beståndsdelarna för en kreativ insats finns inom företaget. Om ett företag vill förbättra 
sin informella, interna kommunikation kan de skapa en samlingsplats för anställda som 
normalt inte arbetar tillsammans, ge de anställda god insyn i hela företagets verksamhet 
så att de kan använda de befintliga resurserna samt uppmuntra de anställda att hjälpa 
varandra om behovet finns.

3.3 Förslagssystemet

Det system som Robinson & Stern (1997) talar om under grundpelaren egna initiativ kallar 
många företag för ett förslagssystem, där anställdas idéer och förslag till förbättringar 
skrivs ner, lämnas in och kommer till rätt utvärderingsinstans.

Något som Östberg (1999) och Rapp & Eklund (2002) anser väldigt viktigt är att 
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förslagssystemet är enkelt att använda, både för förslagsställare och för administrationen 
av förslagsverksamheten. Är systemet enkelt att använda för förslagsställare, kommer de 
att vara mer villiga att lämna in förslag. 

Rapp & Eklund (2002) har uppmärksammat att personalen i ett företag ändras av olika 
anledningar och därför är det essentiellt att andra kan ta över vissa plikter inom systemet. 
Systemet måste också kunna anpassas efter den tidsåtgång som personer i systemet har, 
då även de har perioder som är mer arbetsbelastade än andra. Bell (1997) påpekar att om 
blanketter, inlämningsställe och någonstans att fylla i blanketter samordnas så underlättar 
det för anställda som vill lämna in förslag.

Wood (2003) rekommenderar att ett datoriserat system byggs upp för att snabbt och 
effektivt kunna underhålla och komma åt systemet. Detta gör det även möjligt att 
automatisera vissa delar av arbetet, som att leta efter duplikationer och skicka idéer till 
utvärderare/remisspersoner.

Enligt Savageau (1996) räcker det dock inte bara inte med ett automatiserat system om 
inte resten av förslagsverksamheten anpassas att ta vara på de anställdas kreativitet.

3.4 Feed-back

Schuring & Luijten (2001) tar upp att konsekvenserna till ett beteende ska komma snabbt, 
för att konsekvenserna ska kopplas till beteendet. Detta diskuteras vidare i avsnittet 
Belöningar. Östberg (1999) diskuterar hur viktigt det är med snabb respons på idéer, då det 
som driver den inre motivationen är att få se sin idé genomföras. Ett mottagningsbesked 
bör skickas ut till förslagsställaren inom 48 timmar och förslagsställaren bör även få veta 
vem som utreder ärendet så att han/hon kan kontakta den personen för att få information 
om vad som händer med förslaget. Att hela tiden hålla förslagsställaren informerad gör 
att han/hon känner sig mer delaktig. Om det är möjligt kan förslagsställaren själv vara 
med och utvärdera sin idé tillsammans med sin närmaste chef eller arbetsgrupp. Även 
Bergman & Klefsjö (1990) uttrycker att snabb respons är en av grunderna i en bra 
förslagsverksamhet.

Savageau (1996) påpekar hur viktigt det är att ha tillräcklig kapacitet för att kunna 
utvärdera förslag snabbt. Då är decentralisering ett viktigt inslag. Om utvärderingsarbetet 
läggs längre ner i organisationen och sprids på fler personer kan kapaciteten öka markant. 
Lloyd (1999) anser också att det är viktigt att decentralisera.

3.5 Implementering

Östberg (1999) och Schuring & Luijten (2001) argumenterar för att låta förslagsställare 
själva genomföra eller vara del av genomförandet av sin idé, då det medför en större 
känsla av delaktighet och inflytande. Östberg (1999) kommenterar även att det är viktigt 
att idéerna blir genomförda, annars kan intresset för förslagsverksamheten snabbt svalna 
då förslagsställarna känner att ingen verkar bry sig om deras idéer. 

Östberg (1999) beskriver också ett alternativt sätt att bedriva förslagsverksamhet där 
förslagsställaren implementerar sitt förslag efter rådgivning med närmaste chef och 
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sedan lämnar in en rapport om vad som åtgärdats. Detta, anser Östberg (1999), är de 
bästa idéerna. 

3.6 Belöning

Schuring & Luijten (2001) undersöker i en studie hur aspekter från japanska 
förbättringsmetoden kaizen samt från performance management kan användas inom 
förslagsverksamhet. Traditionella förslagssystem bygger ofta på finansiella fördelar, både 
för företaget och för förslagsställaren. Ju högre besparingar ett förslag leder till, desto 
högre belöning får förslagsställaren. Inom kaizen är det mängden förslag som är viktigt 
och inriktningen av förslagen är nya arbetssätt som är enkla och billiga att implementera. 
Förslagen berör ofta de anställdas egna arbetsuppgifter. Belöningarna är ofta symboliska 
och det är istället sättet de delas ut på som är viktigt. Förslagen och förslagsställaren blir 
erkända genom att VD:n personligen delar ut belöningen eller att det uppmärksammas 
i tidningen. Savageau (1996) argumenterar också för det kaizen-liknande upplägget att 
förslag bör beröra de egna arbetsuppgifterna. 

Enligt Schuring & Luijten (2001) kan performance management användas som verktyg 
när ett förslagssystem byggs upp. Kärnan i performance management är att beteende lärs 
genom att uppleva dess konsekvenser och i ett förslagssystem är konsekvensen hur ett 
inlämnat förslag belönas. Förutom beteende/konsekvens är det viktigt att ha rätt utlösare 
för det önskade beteendet. Ett exempel på en utlösare är telefonens ringsignal. Om 
telefonen inte ringer, svarar människor inte i telefonen. Kedjan ser ut: Utlösare – Beteende 
– Konsekvens och om ett företag önskar att ändra ett beteende så måste utlösarna och/
eller konsekvenserna ändras. Utlösare kommer dock bara att vara kortvariga om det inte 
finns konsekvenser till beteendet. Konsekvenser kan delas in i fyra grupper.

1. Positiv förstärkning
En behaglig konsekvens följer på beteendet, till exempel en komplimang, en finansiell 
belöning eller uppmärksamhet från omgivningen. Detta leder till att beteendet upprepas 
allt oftare. Intresse från ledning och chefer är en viktig förstärkning, vilket gör att ledning 
och chefer ibland förstärker ett oönskat beteende, till exempel motstånd till förändringar, 
genom att ägna motståndarna mycket uppmärksamhet.

2. Negativ förstärkning
Konsekvensen av beteendet är att individen slipper något han/hon ogillar, till exempel 
öppna ett fönster (beteende) för att slippa hettan (konsekvens). Denna typ av konsekvens 
kommer bara att motivera till så mycket aktivitet att personen slipper obehaget.

3. Straff
Som konsekvens av ett beteende följer något personen inte vill ha, ett straff. Det är svårt 
att veta vad som uppfattas som straff, då det är beroende på individen, vilket gör att även 
om intentionen var att ge positiv förstärkning, så kan det uppfattas som ett straff. Straff, 
precis som negativ förstärkning, motiverar endast till att sänka frekvensen av beteendet så 
mycket att straffet uteblir. En svårighet som följer med bestraffning är att om intensiteten 
gradvis ökar, kan personer vänja sig vid straffet, vilket förtar effektiviteten.

4. Utrotning
Utrotning uppkommer när ett beteende är ignorerat. Beteendet kan upprepas, men med 
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allt lägre frekvens tills det helt upphör. Om en person är van att få en positiv reaktion på 
ett sådant beteende, kan han/hon intensifiera beteendet då han/hon tror att det inte ger 
önskad effekt längre. Detta kommer dock också att försvinna. Det kan hända att beteende 
kommer upp igen efter ett tag, för att testa, men ignoreras det återigen kommer det att 
utrotas.

För att maximera effektiviteten av konsekvenserna anser Schuring & Luijten (2001) att de 
bör vara positiva, säkra och omedelbara. Helst bör konsekvensen göra sig gällande redan 
innan beteendet är slutfört. Det gör det lättare för personen som får uppleva konsekvensen 
att koppla samman den med beteendet.

Schuring & Luijten (2001) påpekar att hur konsekvenserna upplevs beror på individen 
och därför bör även konsekvenserna vara anpassade efter individen för bästa resultat. 
Hur följderna delas ut eller presenteras, till exempel vem som delar ut ett diplom för 
ett bra arbete, spelar också stor roll, då det kommer att vara en del av förstärkningen av 
beteendet. Det bör göras på ett så personligt sätt som möjligt, för att visa vilken vikt som 
läggs vid ärendet.

Östberg (1999) argumenterar att då monetära belöningar fungerar som enda motivation 
för att lämna in förslag och storleken på belöningen bestäms av hur mycket företaget 
sparar på förslaget, så kommer förslagen att koncentreras kring effektiviseringar och 
besparingar och inte på kvalitets-, säkerhets- och trivselförbättringar. Detta kallas yttre 
motivation och kan jämföras med en morot. Alla blir dock inte motiverade att göra sitt 
bästa av en morot. När inre motivation förekommer är arbetet i sig själv belöningen. 
Människor tycker om att kunna påverka sin omgivning och vill att deras idéer ska 
användas, då det visar att ledning och chefer lyssnar på dem och värdesätter dem. Om 
det inträffar blir pengar sekundärt. Belöningar kan också orsaka avundsjuka mellan 
medarbetare då en person får en belöning för ett förslag som flera har varit delaktiga i. Det 
kan vidare innebära att idéer inte diskuteras mellan kollegor, vilket ger en lägre kvalitet 
på förslagen. För att främja mindre idéer och uppmuntra samarbete kan belöningarna 
delas ut i form av ett bonussystem, antingen till alla på företaget, oavsett om de lämnat in 
förslag eller ej, eller så kan den vara baserad på hur många förslag varje individ lämnat 
in. Det finns även företag som delar ut samma bonus till alla på företaget, förutsatt att alla 
anställda lämnat in ett visst antal idéer. Det betyder att de anställda måste hjälpas åt för 
att komma åt bonusen.

Wood (2003) anser, precis som Östberg (1999), att gruppförslag håller högre kvalitet än 
individuella förslag och att företag därför ska akta sig för att dela ut stora belöningar, 
då det hämmar samarbete. Förslagsställare är ofta ovilliga att dela med sig av stora 
belöningar. Stora belöningar kan också skicka signaler om att endast stora förslag är 
önskade. Detta anser även Östberg (1997).

Wood (2003) påpekar även att de som utvärderar och implementerar förslag kan känna 
sig orättvist behandlade. De gör en stor del av arbetet, men får ofta ingen eller endast en 
liten belöning för sin möda.
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3.7 Ledningens engagemang

Klotz (1988) påpekar att det låga deltagandet i förslagsverksamheten kan bero på 
att ledningen inte är engagerade i att göra verksamheten attraktiv och meningsfull 
för de anställda. Detta överensstämmer med Lloyd (1999) som funnit att flera 
förslagsverksamheter misslyckats på grund av dåligt stöd från ledningen. Rapp & 
Eklund (2002) anser också att ledningens engagemang är viktigt och att det bör vara 
tydligt och synbart. Schuring & Luijten (2001) uppmärksammar även de betydelsen av 
ett klart engagemang av ledningen och exemplifierar det genom att rekommendera att 
representanter ur ledningen personligen lämnar över belöningar.

Enligt Östberg (1999) har de bästa idésystemen ett starkt stöd från toppen av organisationen, 
som syns och som är utformat på ett sätt som gör det meningsfullt för alla i företaget. Det 
får inte vara punktinsatser en gång om året utan ledningen måste kontinuerligt visa att 
förslagsverksamheten är viktig genom att lämna in egna förslag och tillåta genomförande 
av andras idéer. För att få idéer som företaget behöver och kan dra nytta av är det viktigt 
att förmedla visionerna och strategin som finns i företaget. Det är ytterligare en anledning 
till att ledningen måste ha en ledande roll i förslagsverksamheten. 

Det är den uppslutning som Robinson & Stern (1997) talar om i den första grundpelaren, 
där ledningen går ut med företagets visioner för att medarbetarna ska kunna jobba för att 
uppnå dem. Detta anser också Savageau (1996) är viktigt för att kunna samla idéer där de 
gör mest nytta för företaget.
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4. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen som genomförts på SSAB 
Tunnplåt AB, ett företag som valt för att illustrera hur förslagsverksamhet kan fungera i 
verkligheten. Det inleds med en kort beskrivning av SSAB:s verksamhet, för att sedan 
gå vidare till att beskriva hur förslagsverksamheten fungerar idag och hur de inblandade 
uppfattar den.

4.1 SSAB Tunnplåt AB

1988 slogs stålverken i Luleå och Borlänge ihop och bildade SSAB Tunnplåt AB. De 
är Nordens största tunnplåtstillverkare och specialiserar sig på höghållfast stål, där 
de är en av de ledande tillverkarna i Europa. Tillverkningskapaciteten är 2,8 miljoner 
ton per år. I Luleå finns det koksverk, masugnar och stålverk, medan valsnings- och 
beläggningsanläggningen ligger i Borlänge. I Finspång finns en bandlackeringslinje och i 
Ronneby en lamineringslinje. Totalt har SSAB Tunnplåt AB 4 400 anställda, varav 1 400 
jobbar i Luleå.

4.2 Förslagsverksamheten vid SSAB Tunnplåt AB

1963 lämnades det första förslaget in till förslagsverksamheten vid SSAB och sedan 
dess har förslagsverksamheten funnits i någon form. Idag kallas förslagsverksamheten 
vid SSAB för FörslagsMINTEN och har genomgått en ansiktslyftning sedan en ny 
sekreterare för förslagskommittén tog över 1999. 

”Sedan 1999 blivit ansvarig för förslagsverksamheten, detta som förslagssekreterare, 
efter en man som hade haft den befattningen i 25 år och har ställt mig på ett isberg av 
gamla obehandlade förslag. För att det berget inte ska växa större har jag lyckats med 
att få bygga ett modernt datasystem som vi nu byggt in i SSAB:s intranätsystemet.” 
Förslagssekreterare, 2003

Det nya systemet trädde dock inte i kraft förrän 2002, även om vissa aspekter infördes 
tidigare, till exempel förändringar i belöningssystemet.

De personer som har nyckelroller i SSAB:s förslagsverksamhet är platschefen, 
förslagskommittén, förslagssekreterare, remisspersoner och förslagsställare. Platschefen 
har yttersta ansvaret för alla aktiviteter på SSAB Tunnplåt i Luleå och alltså även för 
förslagsverksamheten. Förslagskommittén är en kommitté utsedd för att fatta beslut om 
vilka förslag som ska genomföras samt vilken belöning de ska erhålla. Kommittén består 
av en ordförande, förslagssekreterare samt enhetsrepresentanter och fackliga företrädare. 
Förslagssekreteraren är den som i praktiken sköter förslagsverksamheten och ansvarar för 
att det dagliga arbetet fungerar. De utredningar som förslagskommitténs beslut baseras på 
utförs av remisspersoner som vanligtvis är arbetsledare eller förmän. De kan överblicka 
verksamheten vid den avdelning som förslaget berör och då arbetet är decentraliserat 
kan utredningarna utföras snabbare. Alla i företaget kan lämna in förslag och sålunda 
bli förslagsställare. Det är dock mest de som är anställda på golvet som aktivt lämnar in 
förslag.
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Sedan det nya förslagssystemet infördes kan förändringar ses i antalet inlämnade 
förslag, hur många förslag som utvärderats och implementeras. För siffrorna för de olika 
systemen, se tabell 1.

Tabell 1. Statistik över SSAB:s förslagsverksamhet (Källa: SSAB Tunnplåt Luleå)

Gamla systemet Nya systemet
Årtal 2000 2002
Inlämnade förslag 150 333
Utvärderade förslag 124 141
Genomförda förslag 68 56

När det nya systemet startade, ökad antalet inlämnade förslag markant. Dock hann 
inte utvärderingsinstansen med i samma takt. De siffror som finns från detta år är 282 
inlämnade förslag, 166 utvärderade förslag och 91 genomförda, till och med den 28 
november, 2003. Det finns ingen statistik på hur lång tid ett förslag tar att utvärderar i 
genomsnitt, vilket gör att det inte går att se om den tiden har minskat. Det enda som tyder 
på att utvärderingen och återkopplingen sker snabbare och fungerar bättre med det nya 
systemet är att förslagsställarna anser att det är så.

Det är svårt att säga hur den nya förslagsverksamheten har påverkat antalet förslagsställare, 
då det gamla systemet registrerade en förslagsställare som ny varje gång ett förslag 
lämnades in även om han/hon lämnat in ett förslag tidigare det året. Men då 150 förslag 
lämnades in bör antalet förslagsställare inte ha överstigit de 300 som det nya systemet 
hade 2002.

4.2.1 Förslagssystemet

Systemet för att lämna in förslag är datoriserat för att underlätta administrationen 
runt förslagsverksamheten. Tidigare lämnades förslag in i pappersform men nu är det 
förslagsställaren som skriver förslaget på dator och skickar det till en remissinstans 
för bedömning. Remisspersonen är arbetsledaren eller närmsta chef på den avdelning 
förslaget berör. Det händer att fel remissperson får förslaget, då förslagsställarna till 
största del lämnar in förslag till sin egen närmaste chef, men det löser remisspersonerna 
internt. Förslagsställaren får en bekräftelse hem på posten med ett registreringsnummer 
för förslaget och vilken remissperson som handhar ärendet. De som är mest aktiva i 
förslagsverksamheten i dagsläget är Metall-medlemmar och underhållspersonal.

4.2.2 Feed-back

Remisspersonen ska sedan personligen ta kontakt med förslagsställaren för att diskutera 
förslaget och första beslutet om förslaget blir genomfört eller avslaget bör komma inom 
två veckor. Om ärendet tar längre tid än två veckor ska remisspersonen meddela både 
förslagsställaren och förslagskommittén. När remisspersonen gjort sin bedömning skickas 
det vidare till förslagskommittén där ett slutgiltigt beslut tas, baserat på remisspersonens 
rekommendationer. När beslutet är fattat får förslagsställaren ett skriftligt besked om 
utfallet. Det går att överklaga förslagskommitténs beslut inom två år om nya fakta 
presenteras.
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4.2.3 Belöning

Om förslagskommittén beslutat att införa ett förslag blir det belönat, efter att det är 
utfört och provat i verkligheten, undantag kan göras för enklare förslag. Ersättningen för 
förslaget beräknas antingen med årsvinstmetoden eller med poängmetoden. Ersättningen 
beror också på förslagsställaren arbetssituation, vilket vägs genom att remisspersonen 
bedömer en insatsprocent. Alla dessa begrepp kommer att presenteras nedan.

Årsvinstmetoden:
Remisspersonen gör en utredning och beräknar där hur mycket förslaget kommer att 
spara företaget under det första året det är i bruk samt hur stora investeringskostnader som 
förslaget innebär. Sedan dras en tredjedel av investeringskostnaden av från besparingen 
för att ge en beräkningsgrund för hur stort belopp ersättningen ska räknas på. Beloppet 
beräknas genom en fallande procentskala (se figur 1).

Figur 1. Årsvinstmetodens fallande procentskala (Källa: SSAB Tunnplåt AB, 2000)
 
V = Vinst genom produktionshöjning eller minskade framställningskostnader, 
underhållskostnader med mera under ett år, beräknat med utgångspunkt från rådande 
förhållanden vid förslagets bedömning.
i = Investeringskostnad

Beräkningsexempel: Företaget tjänar 40 000 kronor på ett förslag som innebär en 
investering på 15 000 kronor.

Beräkningsgrund = V-i/3 = 40 000-(15 000/3) = 35 000 kronor

Belopp = 10 000·0,70 + 10 000·0,60 + 15 000·0,45 = 19 750 kronor

Poängmetoden:
För förslag som är svårt att beräkna besparingar eller ökade intäkter på, som 
säkerhetsförslag, finns en alternativ beräkningsmetod, poängmetoden. Remisspersonen 
bedömer förslagets inverkan med avseende på vissa aspekter och poängsätter det utifrån 
vissa intervall (se figur 2). Sedan multipliceras poängen med en 325:e-del av ett basbelopp, 
som uppdateras den första januari varje år, för att få fram ett belopp.
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Figur 2. Poängmetodens värderingsmall (Källa: SSAB Tunnplåt AB, 2000)

Beräkningsexempel: Företaget får in ett förslag som bedöms som följer:
Skydds-, miljö- och ergonomiska fördelar: 3
Kvalitet- och processförbättring, rationalisering: 6
Uppfinningshöjd och/eller nyhetsvärde: 9
Förslagsinsats: 4

Totala poängsumman blir 22 poäng. Det multipliceras med 119 kronor (basbeloppet 
2003-01-01/325) och ger beloppet 2 618 kronor.

Insatsprocent:
För att få veta vilken ersättning ett förslag ger vägs förslagsställarens arbetssituation 
in. Remisspersonen bedömer till hur stor del förslaget tillhör förslagsställarens normala 
arbetsuppgifter och rekommenderar sedan en insatsprocent. Insatsprocenten kan 
vara 0, 25, 50, 75 eller 100 procent och motsvarar hur nära förslaget berör den egna 
arbetssituationen (se tabell 2).

Tabell 2. Insatsprocent för förslagsverksamheten vid SSAB Tunnplåt AB (Källa: SSAB 
Tunnplåt AB, 2000)
            

100% Förslaget ligger helt utanför 
förslagsställarens arbetsuppgifter

75% Förslaget ligger till större delen utanför 
förslagsställarens arbetsuppgifter

50% Förslaget ligger till lika delar utom som 
inom förslagsställarens arbetsuppgifter

25% Förslaget ligger till mindre del utanför 
förslagsställarens arbetsuppgifter

0% Förslaget ligger helt inom 
förslagsställarens arbetsuppgifter
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Det tidigare uträknade beloppet från årsvinst- eller poängmetoden multipliceras med 
insatsprocenten och det resultatet är remisspersonens rekommenderade ersättning för det 
inlämnade förslaget.

Beräkningsexempel:
Ta beloppet som nåddes i årsvinstmetoden, 19 750 kronor. Insats procenten är bedömd 
till 50 %. 
Ersättning = 19 750·0,50 = 9 875 kronor.

På senare tid har förslagskommittén diskuterat att eliminera insatsprocenten, då det kan 
användas för att justera belöningar uppåt eller nedåt, istället för att belöna en anställd 
utifrån hur initiativrik och uppmärksam han/hon har varit. Dessutom används mycket tid 
i förslagskommittén till att diskutera om insatsprocenten är rätt bedömd. Det kan även 
missgynna vissa grupper i företaget som aldrig kan få ersättning för ett förslag.

Remisspersonerna har tillåtelse att själv bestämma över belöningar upp till 5 000 kronor, 
bedöms ersättningen till ett större belopp tas ärendet upp i förslagskommittén för 
diskussion.

Gruppförslag, förslag som gemensamt lämnats in av tre eller fler personer, har samma 
metoder som grund för sina beräkningar, men för att locka fler att lämna in gruppförslag 
så ökas gruppförslagens ersättning med 50 %. Så om ett förslag från en enskild 
förslagsställare skulle ge 1 000 kronor i ersättning kommer en grupp som lämnar in 
samma förslag att erhålla 1 000·1,50 = 1 500 kronor.

4.3 Vad tycker de medverkande?

Den allmänna åsikten, delad av alla intervjuade oavsett deras roll i förslagsverksamheten, 
är att den omarbetade förslagsverksamheten, som finns i dagsläget, är bra överlag. Men 
de är även överens om att den skulle kunna vara ännu bättre.

4.3.1 Förslagsställarna

Förslagsställarna tycker att det datoriserade systemet är lätt att använda, även om vissa 
inte har omfattande datavana och alltså måste lägga ner mer tid på skrivandet av förslag 
än de behövde när de skrev sina förslag för hand. Deras syn på hur feed-backen fungerar 
och hur snabbt de får information om hur det fortlöper med deras förslag variera beroende 
på vem de vanligtvis har som remissperson. Vissa är väldigt nöjda och ser inga problem 
i utvärderingsarbetet, medan andra är mycket missnöjda och får vänta länge innan de får 
något besked överhuvudtaget. 

”Jag har själv fått kontakta dem om jag vill veta något, för det mesta i alla fall.” 
Produktionsarbetare, 2003

När ett förslag implementeras vill förslagsställarna vara med för att kunna påverka 
situationen så den blir som de beskrivit. De är ofta med och genomför enklare förslag, 
ibland helt på deras eget ansvar. Det är ett system som garanterar att förslaget genomförs 
som det var tänkt av förslagsställaren, men det måste också finnas tid till arbetet med 
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implementeringen.

”Vi har ju vissa förslag som… Vi har fått pengar för dem men det är inte gjort något. Det 
är mycket som ska vara här i verkstaden. Vi är lite folk, massor med jobb hela tiden.” 
Produktionsarbetare, 2003

För större förslag, eller om specialistkompetens behövs för att implementera förslaget, är 
det inte lika säkert att förslagsställaren har någon delaktighet i genomförandet.

Många väntar med att lämna in ett förslag tills efter de implementerat en förändring och 
sett att den fungerar och medför en förbättring, men som förslagsställare kan det kännas 
otryggt, då någon annan kan lämna in ett förslag som berör precis det han/hon arbetar 
med och bli belönad för det. Hur stort det hotet upplevs beror på arbetsplatsen och hur 
villiga arbetskamraterna är att lämna in förslag.

Förslagsställarna tycker att pengar är ett bra sätt att belöna förslag, även om de inte är 
främmande för andra former av ersättning. De är däremot inte insatta i hur förslagen 
bedöms, de vet namnen på de olika bedömningsmetoderna, men inte vad de innebär eller 
hur de används. För dem känns belöningssystemet godtyckligt och de kan inte själva 
förutse ersättningen. Det medför att de är osäkra på om belöningarna beräknas rätt.

”De kanske inte vet själva, och det är ju ännu värre.” Produktionsarbetare, 2003

Ett problem med belöningssystemet är att vissa grupper inte lämnar in förslag, då de vet 
att de inte kommer att få någon ersättning. Det ingår i deras arbete att förbättra och därför 
blir insatsprocenten alltid noll procent och ingen belöning delas ut.

SSAB vill öka andelen gruppförslag och för många anställda är det självklart att lämna 
in förslag i grupp, medan andra inte har det arbetssättet. Däremot finns det en ovilja mot 
ett mer kollektivt betonat belöningssystem, då det finns en oro att vissa ska åka snålskjuts 
på andras förslag.

4.3.2 Remisspersoner

Det datoriserade systemet för inlämnande av förslag har underlättat arbetet för 
remisspersoner. Nu kommer förslagsmeddelanden in direkt i deras inkorg på e-posten 
och de kan alltid undersöka statusen på de förslag de utvärderat via intranätet.

”Och sedan finns det ju en automatisk påminnelse, jag får ett mejl om det har kommit 
förslag.” Remissperson, 2003

Som remissperson är de tillgängliga för att diskutera förslag med förslagsställarna innan 
förslagsställaren lämnar in dem och förslagsställarna kan även få hjälp med inlämnandet 
av förslag om de känner sig osäkra på hur de ska göra. Genom att diskutera förslag innan 
inlämnande kan remisspersonerna få en uppfattning om förslaget är intressant och/eller 
om det redan finns ett liknande förslag. 

Vissa remisspersoner har arbetat fram en rutin för hur de ger feed-back. De kontaktar 
ofta förslagsställaren så snart förslaget kommer in och på så sätt påbörjar de arbetet med 



Förslagsverksamhet och dess utformning - 26

utvärderingen direkt. De som inte har samma rutiner har mer missnöjda förslagsställare 
och de får även påminnelser från förslagssekreteraren att de har förslag som legat under 
utvärdering länge. För att förkorta remisspersonernas handläggningstider finns önskemål 
om att kunna lägga förslag vilande på grund av konstruktionsarbete eller i väntan på att 
förslagsställaren ska ordna en detalj för att förslaget ska kunna gå vidare. 

Remisspersonerna är väldigt positiva till förslag som redan är genomföra vid inlämnandet, 
då de sparar tid i samband med pappersarbetet.

”Det vore ju, tycker jag, den snabbaste vägen. En del gör så. De gör det, provar det och 
sedan lämnar de in förslaget, alltså när det fungerar.” Remissperson, 2003

Belöningssystemet fungerar bra för remisspersonerna, förutom att de anser att 
insatsprocenten är svår att beräkna, då det inte finns några riktlinjer för de olika 
klasserna. Vissa remisspersoner är positiva till stimulansgåvor, en ersättning som erhålls 
vid inlämnandet av ett förslag, medan andra anser att det leder till fler förslag av sämre 
kvalitet. 

De förslag som ökar mest, enligt remisspersonerna, är gruppförslag. Vissa remisspersoner 
får i princip bara in gruppförslag, medan andra har en jämnare fördelning. De anser även 
att medvetenheten om förslagsverksamheten är hög bland de anställda och att ledningen 
stödjer förslagsverksamheten, men de säger att de inte märker det ute i organisationen 
utan det är något de antar.

En utbildning för nyblivna remisspersoner skulle underlätta deras arbete med 
förslagsutvärdering. Remisspersonerna fick lära sig det nya systemet genom 
strukturerad utbildning, men då hade många redan hunnit arbeta fram sitt eget arbetssätt. 
Remisspersonerna anser att en utbildning initialt skulle underlätta deras arbete. 
Förslagsverksamheten ingår i remisspersonernas arbete, men det används inte som en del 
i utvärderingen av deras arbete. 

4.3.3 Förslagssekreterare

Målet som förslagssekreteraren satt upp för förslagsverksamheten är att om fyra år 
ska den fungera ”mycket bra”. Som ett led i det arbetet vill förslagssekreteraren att 
förslagsverksamheten ska bli bäst i Sverige, vad gäller besparingar per anställd.  

Ett problem som förslagssekreteraren har uppmärksammat är att verksamheten inte är fast 
förankrad ute i organisationen ännu, utan det behövs fortfarande en drivkraft, en person 
som ligger på och driver förslagsverksamheten framåt. Förslagssekreteraren anser att 
en stor del av det beror på att det från ledningsnivå inte finns klara signaler som stödjer 
förslagsverksamheten. 

När förslagssekreteraren ska definiera en eldsjäl för förslagsverksamheten håller 
han fram förslagskommittén, som bland annat innefattar representanter från alla 
fackföreningar. Det visade sig dock i somras, när förslagssekreteraren var borta en 
längre tid på grund av sjukdom, att förslagsverksamheten gick ner och nästan stannade 
upp helt. Förslagssekreteraren anser att en del av hans jobb går ut på att prata med både 
förslagsställare och remmisspersoner, att hålla deras intresse vid liv. Förslagssekreteraren 
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skulle önska att förslagsverksamheten var mer självgående, att remisspersonerna tog ett 
större personligt ansvar för hur förslagsverksamheten fungerar. Han skulle vilja att de 
mer aktivt sporrade sina medarbetare att lämna in förslag, då han märker att flera personer 
har idéer om saker de vill förbättra men att de inte har som vana att lämna in förslag. 
Förslagssekreteraren önskar även att fler nya, unga medarbetare ska sälla sig till skaran 
av förslagsställare. 

För att motivera remisspersonerna och visa att deras insatser betyder något, håller 
förslagskommittén en jullunch varje år för de bästa remisspersonerna. Att använda 
remisspersonernas prestationer för att dela ut en premie är inte aktuellt inom SSAB idag, 
enligt förslagssekreteraren.

4.3.4 Platschef

Platschefen vid SSAB Tunnplåt är inte särskilt bra insatt i hur förslagsverksamheten 
fungerar i praktiken, men tycker att det nya systemet är bra. Han är inte personligt engagerad 
i förslagsverksamheten, förutom att han signerar besluten från förslagskommittén. 

Vad gäller remisspersonernas svårigheter att hinna med arbetet med förslagsverksamheten 
tror platschefen att det till största delen handlar om att förslag är svåra att bedöma och det 
är där problemen kommer in. Han anser också att förslagsverksamheten är välkänd i hela 
organisationen och att handledningstiderna inte är orimligt långa i dagsläget. 

Målet som platschefen har med förslagsverksamheten är att det ska vara en lönsam 
verksamhet där individens kreativitet tillvaratas. Han kan se hur engagemanget från 
ledningen går i vågor, men han anser ändå att förslagsverksamheten alltid lyfts fram 
som en positiv verksamhet. Det är heller inte omöjligt att investera ytterligare i 
förslagsverksamheten, förutsatt att motiveringen till varför det behövs är bra nog.

”Penningmässigt är det aldrig problem med investeringar. Det finns alltid pengar.” 
Platschef, 2003
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5. Analys

Här vägs teorin mot det som funnits i fallföretaget. Det är uppdelat på samma sätt som 
teoriavsnittet och innehåller citat från de genomförda intervjuerna för att belysa vissa 
punkter.

5.1 Kreativitet

Robinson & Stern (1997) har identifierat sex nyckelaspekter till hur ett företag kan bli 
kreativt. Den första är uppslutning, att få de anställda att dra i samma riktning som företaget 
strävar. På SSAB betonas besparingar, vilket kan skapa ett bra korrigeringssystem där de 
anställda letar sådant som inte är optimerat bland de redan förekommande momenten i 
tillverkningen. Det är även sådana förslag som mest lämnas in vid SSAB.

Att skapa ett system som fångar in de anställdas idéer och följer upp dem ger 
möjligheter för de anställda att ta egna initiativ, enligt Robinson & Stern (1997). SSAB:
s nya datoriserade har underlättat arbetet med förslagsverksamheten och det diskuteras 
utförligare under Förslagssystemet.

Inofficiell verksamhet är tredje grundpelaren i Robinson & Sterns (1997) modell och det 
är den tiden när en person/grupp arbetar med ett projekt utan officiellt stöd. På SSAB 
har personalen fått mer att göra och organisationen strömlinjeformas alltmer, vilket ger 
mindre tid över till inofficiell verksamhet.

”Men samtidigt vet jag att organisationen är hårt slimmad och att många av de 
remisspersonerna som finns är engagerade i mycket annat.” Förslagssekreterare, 2003

SSAB är ett företag med runt 1 400 anställda och det försvårar kommunikation, särskilt 
informell kommunikation som inte har samma utarbetade kanaler, enligt Robinson & 
Stern (1997). För att underlätta informell kommunikation kan företaget skapa en plats där 
människor från olika avdelningar samlas och uppmuntra de anställda att hjälpa varandra 
när de blir tillfrågade. SSAB har en populär restaurang som fungerar som samlingsplats 
för många.

5.2 Förslagssystemet

SSAB har skapat ett bra system för att samla in de anställdas idéer. Det är datoriserat 
för att underlätta administrativa sysslor som att kontrollera om förslaget är en dubblett 
och det är enkelt att använda för förslagsställarna, vilket överensstämmer med Östberg 
(1997), Rapp & Eklund (2002) och Wood (2003). Det datoriserade systemet gör även att 
allt som behövs för att lämna in ett förslag, så som blanketter och inlämningsställe, finns 
samlat och på samma plats som förslagsställaren befinner sig på, precis som Bell (1997) 
rekommenderar för att underlätta för förslagsställaren. Det kan märkas att sedan det nya 
systemet trädde i kraft har antalet förslag och troligtvis antalet förslagsställare ökat. Det 
kan dock också bero på att mer uppmärksamhet har riktats mot förslagsverksamheten.

”Det fungerar bra, det går bättre att lämna in över intranätet.” Produktionsarbetare, 
2003
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Systemet skickar förslagen till respektive remissperson via e-post och skickar även en 
bekräftelse hem till förslagsställaren.

Det finns ett problem med den här typen av opersonlig inlämning och det är att det är svårt 
att veta vem som kommit på ett förslag, i grunden.

”…det har också förekommit att någon stjäl någon annans idé.” Platschef, 2003

5.3 Feed-back

Hur snabbt förslagsställaren får feed-back på sina förslag beror väldigt mycket på vilken 
remissperson som handhar förslaget. Vissa remisspersoner är väldigt snabba när det gäller 
att bearbeta förslag och håller förslagsställaren uppdaterad i processen, medan andra har 
svårare att hinna med arbetet då organisationen har slimmats. Det kan, enligt Östberg 
(1997) och Bergman & Klefsjö (1990), skada förslagsverksamheten, då det påverkar de 
anställdas motivation att lämna in förslag.

”Det är väl de som ska ta hand om det och besluta och driva det vidare, och det är väl 
remisspersonerna, om jag förstått det rätt. Där stannar det för det mesta. Det beror väl 
på vad det är för förslag. Är det svårare förslag så kan det väl ta lite tid. Men det kan ta 
fler år, innan man ens hör något.” Produktionsarbetare, 2003

Det kan betyda att vissa förslagsställare får vänta i flera år eller inte kan få ett klart besked 
om vad som händer med deras förslag. Det är inte bara förslagsställare som får uppleva 
baksidan av remisspersoner som inte har tid till förslagsverksamheten. Tidsbristen kan 
vara svår även för remisspersonerna.

”… är det ett enkelt förslag så går det ju fort, men är det ett sådant här lite svårare 
förslag, så är det svårt. Då måste man engagera sig och det tar tid, kanske tala med fler 
personer. Så att en del tar tid.” Remissperson, 2003

Det kan vara stressande för remisspersonerna när de känner att de ligger efter i arbetet 
och flera personer drar deras uppmärksamhet till det. Det är det som Savageau (1996) 
varnar för när han påpekar att det är viktigt att ha tillräcklig kapacitet. Det kan även 
märkas i den statistik som SSAB har samlat. Antalet inlämnade förslag ökade när det nya 
systemet sattes i bruk, men det var inte avsatt den kapacitet som krävdes för att utvärdera 
alla förslagen. Det har dock utvärderats fler förslag de första elva månaderna av 2003 än 
under hela 2002. Det är svårt att uttala sig om hur tiden för feed-back har minskat, då 
allt material som finns är förslagsställarnas uppfattning, men då de anser att arbetet går 
snabbare i de flesta fall och de åtminstone kan få besked om framsteg, vilket inte alltid var 
fallet i det gamla systemet, så är det nya systemet en klar förbättring. Det decentraliserade 
utvärderingsarbetet har lett till en uppfattning hos förslagsställarna att de får respons 
snabbare och det är den verkligheten som räknas, då det är den verklighet som upplevs. 
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5.4 Implementering

Huruvida förslagsställaren är med och implementerar sitt förslag beror på förslagets 
natur. Är det ett enklare förslag som inte kräver specialistkompetens är det vanligt att 
förslagsställaren är den som genomför förslaget. 

”Det beror ju på [om de var med och genomförde förslaget], eftersom det var personal 
från CAS-OB som lämnade in förslag om CASen, så oftast var de ju involverad i det.” 
Remissperson, 2003

Det fungerar dock inte vid alla tillfällen, vilket leder till att förslagsställarna kan känna 
sig förbisedda.

”Sen vill man ju helst vara med, för annars kan man bli besviken när man går för att se 
hur de har gjort med förslaget. Då är det inte alls som man har tänkt sig det. Det är det 
man kan förhindra, om man är med. ” Produktionsarbetare, 2003

Östberg (1997) och Schuring & Luijten (2001) stödjer detta arbetssätt, men argumenterar 
för att förslagsställaren alltid ska vara med i arbetet för att genomföra sina förslag. 

För att inte förslag ska bli liggande utan att genomföras betalas inte belöningar ut innan 
förslaget är implementerat och testat, med undantag för enkla förslag. Det är i linje med 
Östbergs (1997) rekommendationer att vara noga med att genomföra förslag som blivit 
godkända.

Metoden att åtgärda ett problem och sedan lämna in förslaget, som förespråkas av Östberg 
(1997), tillämpas i vissa fall på SSAB, det beror på förslagsställaren. Remisspersonerna 
uppskattar detta arbetssätt, då det förenklar pappersarbetet och om förslaget är utprovat 
vet de att det fungerar. Förslagsställarna kan känna en viss otrygghet i arbetet med denna 
metod, då det kan vara någon annan som lämnar in förslaget innan det är klart.

”Man har ju bråttom att lämna in det, i så fall. Ja, nog är man orolig. Det har ju hänt, det 
också, någon gång eller några gånger, så man får vara försiktig.” Produktionsarbetare, 
2003

5.5 Belöning

SSAB:s förslagsverksamhet bygger på att inlämnade förslag belönas efter deras finansiella 
nytta för företaget och det är den morot som betonas. Storleken på belöningen beror på 
hur nära relaterat förslaget är med förslagsställarens ordinarie arbetsuppgifter. Ju närmare 
arbetsuppgifterna ligger förslaget, desto mindre blir belöningen. Det strider mot Schuring 
& Luijten (2001) och Savageau (1996) som förespråkar kaizen-metoden där förslag om 
de egna arbetsuppgifterna uppmuntras.

Däremot används positiv förstärkning, i linje med Schuring & Luijten (2001), men 
det kan ta lång tid från det att förslaget lämnas in till att konsekvenserna, den positiva 
förstärkningen, gör sig gällande. Det kan minska effekten av förstärkning, då det inte är 
lika självklart att koppla samman beteendet med konsekvensen. 
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Östberg (1997) anser att finansiella belöningar på det sätt som SSAB tillämpar dem, gör 
att förslag koncentreras kring effektiviseringar och besparingar, vilket också kan märkas 
på SSAB.

”Sen var det förslag om utbyte, hur man kunde spara pengar och så hur man kunde 
underlätta arbetetssituationen.” Remissperson, 2003

Schuring & Luijten (2001) hävdar att konsekvenser som är säkra är mer effektiva i att 
motivera ett visst beteende. Förslagsställarna på SSAB känner att de inte vet säkert om ett 
förslag kommer att ge någon belöning, eller hur stor den kommer att bli.

”Jag fattar ingenting, jag tycker det verkar vara lösa boliner om hur det bedöms. Inte kan 
man klaga på det. Vissa grejer tycker man är väldigt bra förslag men det bedöms att ge 
väldigt lite.” Produktionsarbetare, 2003

Även remisspersonerna kan känna att belöningssystemet är svårt att komma till grepp 
med, vilket gör deras jobb besvärligare.

”…största frågan [är] hur många procent förslagsställaren skall få. Det tycker jag borde 
göras kristallklart, för jag la ner mest tid på att bedöma hur många procent, 0 procent, 25 
procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent, de skulle ha.” Remissperson, 2003

Det har även uppmärksammats högre upp i organisationen. Vissa positioner har ingen 
möjlighet att få ersättning för sina förslag.

”Många jobb som vi har är ju sådana att det ingår i vårt jobb att förbättra hela tiden. 
Och ska det då belönas?” Platschef, 2003

Det kan leda till att vissa förslag inte lämnas in och företaget går miste om bra idéer. Detta 
har diskuterats i förslagskommittén och funderingar finns att sätta insatsprocenten på 50 
%, oavsett vem som lämnar in ett förslag eller vad det handlar om.

Gruppförslag håller generellt högre kvalitet, enligt Östberg (1997) och Wood (2003), och 
SSAB har lagt ner mycket arbete för att öka andelen gruppförslag, bland annat genom 
att ge gruppförslag en 50 % högre premie. 2002 hade de 93 inlämnade gruppförslag och 
2003 siktar de på att få in 110 stycken. 

5.6 Ledningens engagemang

Klotz (1988) och Rapp & Eklund (2002) anser att ledningens tydliga engagemang är av 
stor vikt för förslagsverksamheten. Det menar även Schuring & Luijten (2001). På SSAB 
är ledningen positiva till förslagsverksamheten.

”Det är en positiv verksamhet.” Platschef, 2003

Men ledningens engagemang är inte personligt eller tydligt ute i organisationen.

”Sedan attesterar jag besluten [från förslagskommittén, författarens anm.], det är mitt 
bidrag.” Platschef, 2003
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”De vi kommer till tals med, de bryr sig inte så mycket. Det är som tvärt om, de slår ifrån 
sig om man nämner något om förslag.” Produktionsarbetare, 2003

Östberg (1999) varnar just för punktinsatser, utan rekommenderar ledningen att lämna in 
egna förslag och förmedla företagets visioner för att samla de anställdas ansträngningar 
där företaget har mest nytta av det.  Detta rekommenderar även Robinson & Stern (1997) 
samt Savageau (1996).
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6. Diskussion

I detta kapitel diskuteras den empiri som samlats in och jämförts med teorin. Här lägger 
jag även till mina egna åsikter så min personliga tolkning av resultaten och analysen får 
komma fram.

6.1 Kreativitet

Kreativitet är grunden för alla förslag och idéer. Om de anställda inte tänker i nya banor och 
försöker nya saker, kommer inga idéer in till förslagsverksamheten. För att företaget ska 
kunna använda sig av de idéer som kommer in måste de anställda veta vilka mål företaget 
har och företaget måste ha möjlighet att ta tillvara och tillämpa de anställdas förslag. 
SSAB har utvecklat ett program där de anställda lämnar in sina förslag i en databas, 
vilket fungerar utmärkt. Det mål som kommit ut till alla i organisationen är att företaget 
måste spara, precis som de flesta företag i den ökande globala konkurrenssituationen. 
Det gör att ett bra korrigeringssystem för den nuvarande verksamheten har skapats via 
förslagsverksamheten. Vad företaget måste vara medveten om är att det inte främjar 
nytänkande och innovationer, vilket kan göra att företaget missar nya möjligheter.

Att ha tid och få möjlighet att ägna sig åt inofficiell verksamhet är en viktig del för 
att kunna utveckla en ny idé. Under det första känsliga stadiet kan det finnas en stor 
säkerhet i att inte ha sin idé ute i ljuset, där den kan ifrågasättas innan den kan stå emot 
kritik. När en organisation jagar fasta kostnader, kan det lätt göra att de anställda får fler 
arbetsuppgifter, vilket minskar tiden som finns till inofficiella projekt. Vid SSAB känner 
många remisspersoner av den här tidspressen, att det är svårt nog att hinna med de dagliga 
sysslorna och att förslagsverksamheten får stå tillbaka för det. Även om utvärderingar av 
andras förslag ingår i deras arbete är det inte en del som prioriteras av ledningen och som 
får stort stöd. SSAB har ungefär 300 förslagsställare per år, vilket kan vara en pekpinne 
om att de flesta inte känner att de har tid eller motivation att tänka på hur de kan förbättra 
sin arbetssituation. Det kan också vara ett tecken på att kreativiteten inte finns i hela 
organisationen, utan att företaget litar på ett fåtal människor som blivit anställda för att 
komma på nya, användbara idéer.

Den informella, interna kommunikationen är ett sätt att sprida nya intryck och koppla 
samman människor med liknande intressen eller kompletterande kunskaper. Det gör det 
lättare för de anställda att hitta hjälp om de stöter på ett problem när de jobbar på en ny, 
egen idé. På SSAB är det ett öppet klimat bland de som arbetar på samma avdelning eller 
de närmaste avdelningarna, då de ofta har ett gemensamt fikarum där de träffas, men för 
att sluta kontakter med avdelningar i andra byggnader krävs mer. SSAB är utspritt på ett 
stort område, då verksamheten är utrymmeskrävande. Det gör att de som jobbar på helt 
motsatta områden inte träffar varandra så ofta. På området finns en populär restaurang för 
de anställda, såväl som för utomstående, där ett naturligt samlingscentrum skulle kunna 
uppstå. Tyvärr äter ofta anställda lunch med de närmsta arbetskamraterna, vilket inte leder 
till att nya kontakter knyts. Vad som är intressant är att underhållspersonal, som utför arbete 
på hela verket och ofta träffar nya människor, är mycket aktiva i förslagsverksamheten. 
De får nya intryck från olika lokaler och knyter kontakt med människor som kan hjälpa 
dem utveckla sina idéer och tankar till färdiga förslag.
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6.2 Förslagssystemet

SSAB har lyckats väldigt bra med att införa sitt datoriserade system. Det har tagits väl 
emot av både anställda och remissinstansen och det enda negativa som kan nämnas är at 
det är lite svårt att hitta det på intranätet. Planer finns på att starta ett nytt intranät, skilt 
från Borlänge som de i dagsläget delar intranät med, där förslagsverksamheten får en 
egen ikon på startsidan. Det skulle öka synligheten betydligt, samt underlätta för nya 
förslagsställare att hitta till förslagsverksamheten. Ett alternativ till denna lösning är att 
lägga in ett stycke om hur en ny förslagsställare registrerar sig samt var de kan lämna in 
förslag i broschyren om förslagsverksamheten som delas ut på företaget. Det kan märkas 
att det nya systemet har medfört en uppgång i hur många förslag som lämnas in, vilket är 
i linje med de mål som de flesta företag och organisationer har och även är vad forskare 
ser som resultat till de rekommendationer de gör.

6.3 Feed-back

Att ta itu med förslag snabbt och att se till att förslagsställarna alltid hålls uppdaterade är 
svårt när andra arbetsuppgifter också tränger på. Vissa remisspersoner klara arbetet med 
förslag bra och tar sig tid för förslagsverksamheten. Andra remisspersoner får problem att 
hinna med i arbetet och kommer efter. Det är lätt för remisspersoner att tappa motivationen 
när de ligger efter i arbetet och allt fler kommer och frågar hur det går med deras förslag. 
Det kan även göra förslagsställare omotiverade eller ge intrycket av att deras idéer inte 
är önskade eller betydelsefulla, då de inte blir behandlade. Det märks att SSAB har haft 
svårt att hinna med utvärderingsarbetet när antalet förslag ökade.

Det är därför viktigt att de som vill bli remisspersoner har tid för utvärdering av förslag 
eller att det finns ett bra stödsystem de kan vända sig till när tiden inte räcker till. Det 
kan se ut på olika sätt, allt ifrån att det finns personer de kan vända sig till för att få 
hjälp med vissa förslag till att det finns fler personer som utreder förslag och arbetar 
med förslagsverksamheten på heltid Att remisspersoner tycker att förslagsverksamheten 
är viktig och prioriterad är också ett sätt att försäkra sig om att utvärderingsarbetet inte 
kommer i sista hand. 

Tiden som det tar att utvärdera ett förslag varierar kraftigt. Enligt SSAB Tunnplåts 
riktlinjer bör det inte ta mer än två veckor innan förslagsställaren har någon form av 
respons på deras förslag, men det fungerar inte alltid och i vissa fall kan förslagsställarna 
själv vara tvungna att söka upp remisspersonerna för att få information om hur landet 
ligger för deras förslag. Det har förbättrats sedan det nya systemet togs i bruk, men det 
finns fortfarande remmisspersoner som inte hinner med att utvärdera förslag i samma 
takt som de kommer in. Här behövs ett stöd till remisspersonerna, för att underlätta deras 
arbete och hjälpa till att hantera perioder när det är mycket jobb, för att inte gnistan hos de 
anställda ska dö ut, då de känner att inget har förändrats sedan det gamla systemet.

6.4 Implementering

Att låta förslagsställaren ha en del i implementeringsprocessen förhindrar att 
förslagsställarna blir besvikna över hur deras förslag används. Det är viktigt att 
förslagsställarna blir tillfrågade om några problem uppstår vid tolkningarna av 
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deras förslag så de hela tiden känner att det är deras förslag som genomförs. Om en 
förslagsställare känner sig överkörd av hur hans/hennes förslag implementeras kan det 
medföra att han/hon inte lämnar in fler förslag, då det inte kommer att ge det resultat 
han/hon önskar.

SSAB har skapat en rutin som innebär att de inte betalar ut ersättningen för ett förslag 
förrän det är genomfört. Att inte betala ut belöningen innan förslaget är genomfört ger ett 
incitament för förslagsställaren att genomföra sitt förslag, men det kan också betyda att 
förslagsställaren tappar kontrollen över sitt eget ärende. Om någon annan ska genomföra 
deras förslag, så blir de beroende av denna person och hans/hennes tid och lust för att 
genomföra förslaget och alltså hur lång tid det tar innan belöningen delas ut.

Precis lika viktigt som det är att genomföra förslag som belönats är att belöna förslag som 
genomförs. Om en förslagsställare får avslag på ett förslag och han/hon sedan märker 
att det blir genomfört är det lätt att känna misstro för systemet. Det kan verka som om 
företaget endast är ute efter att få in idéer men inte är villiga att ge något tillbaka och 
förslagsställarna känner sig utnyttjade.

Förslag som redan är genomförda vid inlämnandet är bra för remisspersoner, som 
får mindre arbete med att värdera huruvida förslaget medför en förbättring, och 
förslagsställare, då de har kontroll över hela implementeringsprocessen. Det är dock ett 
problem att förbättringen kan lämnas in som förslag av någon annan. För att komma 
tillrätta med det här problemet är remisspersonerna viktiga. Om förslagsställarna 
diskuterar sina idéer med en remissperson innan arbetet börjar, så vet remisspersonen 
vem som kom med idén och remisspersonen kan kolla upp hur arbetet fortskrider innan 
förslaget lämnas in.

6.5 Belöning

Insatsprocenten, som är en del av SSAB:s belöningssystem, medför många problem. 
Remisspersonerna anser att det är svårt att veta vilken procentsats som de olika 
förslagsställarna ska ha och de lägger ned mycket tid på den delen av beräkningen. 
Insatsprocenten gör också att förslagsställarna inte uppmuntras at lämna in förslag 
om de saker de känner till bäst, sitt eget arbetsområde. Det finns även anställda med 
sådana befattningar att de inte kan erhålla någon belöning för sina förslag, då det ingår 
i deras jobba att förbättra. Där kan företaget tappa många förslag som skulle kunna leda 
till förbättringar. Att förslagskommittén diskuterar att ta bort den rörliga skalan som 
insatsprocenten bedöms efter och ersätta den med en fix procentsats är ett steg i rätt 
riktning, då det inte längre diskriminerar mot någon grupp eller tillåter att insatsprocenten 
används för att reglera belöningar.

Att ha monetära belöningar uppskattas och accepteras av hela organisationen. Även om 
monetära belöningar inte rekommenderas av de flesta experterna, då det kan motverka 
samarbete, verkar det fungera bra för SSAB. Gruppförslagen ökar, kanske för att företaget 
gör en poäng av att uppmuntra gruppförslag, bland annat genom att höja ersättningen för 
gruppförslag som genomförs.

Konsekvenser ska vara säkra och direkta för att på bästa sätt motivera till ett visst 
beteende. SSAB:s beslutsgång är för lång för att besluten och en eventuell ersättning 
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ska kunna vara direkta. Som situationen är nu, bestämmer remisspersonerna själva över 
förslag som ger en ersättning upp till 5 000 kronor. De tas inte upp för diskussion i 
förslagskommittén men ersättningen betalas inte ut innan det funnits på ett protokoll från 
ett förslagskommittémöte. Det försenar den upplevda konsekvensen och gör det svårare 
att koppla belöningen med inlämnandet av ett förslag. 

6.6 Ledningens engagemang

Ledningen ser förslagsverksamheten som något positivt som inte bara kan spara 
företaget pengar utan också kan frigöra kreativitet i företaget. Tyvärr har de inte sett 
sin egen roll i det arbetet och hur viktigt det är att de aktivt går ut i organisationen och 
uppmuntrar de anställda att delta i förslagsverksamheten. Genom att ledningen visar att 
förslagsverksamheten är något de stödjer, kommer arbetet med att ta fram och utvärdera 
förslag bli mer legitimt och något som prioriteras mer än idag. Det skulle kanske vara nog 
för att lösa problemet med remisspersoner som inte har tid att utvärdera sina förslag.
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7. Slutsatser, implikationer och förslag till fortsatta 
studier 

Detta kapitel syftar till att presentera de resultat som framkommit av studien samt att 
diskutera studiens styrkor och svagheter. Dessutom tas studiens bidrag till forskningen 
upp och vilken fortsatt forskning som skulle vara relevant, utifrån denna studie.

7.1 Generella slutsatser

För att främja kreativiteten i dagens läge behöver företag vara villiga att låta de anställda 
arbeta med egna projekt som företaget inte varit med och arbetat fram, utan som växt fram 
ur den anställdes eget intresse. Det finns mindre och minde tid till oplanerad verksamhet 
i en alltmer pressat konkurrens, men för att ha ett kreativt företag som kan överleva i 
längden är det essentiellt att företaget låter individen utvecklas. Företaget bör uppmuntra 
de anställda att ta hjälp av varandra och knyta kontakter inom hela företaget, då det kan 
väcka nya tankegångar till liv.

Att satsa på ett system som samlar i de anställdas idéer är en bra grund i en 
förslagsverksamhet. Den tid som läggs ner på att få ett logiskt och lättanvänt system 
vinns tillbaka när systemet sätts i bruk, eftersom arbetet med inlämning av förslag och de 
administrativa sysslorna går snabbare. Det kan även medföra att fler förslag lämnas in och 
att fler förslagsställare engagerar sig i verksamheten.. 

Det är viktigt att ha decentraliserade utvärderingsinstanser, då det medför att de som 
utvärderar förslag är närmare verksamheten och har större kunskap om huruvida förslagen 
kan medföra en förbättring. Ett decentraliserat utvärderingssystem brukar även medföra 
att fler personer är inblandade i utvärderingsarbetet, vilket gör att förslag kan utvärderas 
snabbare. Det är dock viktigt att de som åtar sig att utvärdera förslag har tid till arbetet. 
Då kan utvärderingstiden minska och snabb utvärdering är en viktig del om ett företag 
vill ha en förslagsverksamhet som motiverar de anställda att lämna in idéer. Om förslag 
utvärderas snabbt sänder det en signal till de anställda att företaget är intresserade av 
deras idéer.

En annan viktig del för att visa de anställda att deras idéer är välkomna och betydelsefulla 
är att implementera dem. För förslagsställare är det en belöning att få se sina idéer 
användas på det sätt som de hade tänkt, varför det rekommenderas att förslagsställaren 
är med och implementerar sitt förslag. Förslagsställare kan tappa intresset för att lämna 
in förslag om de får en belöning för ett förslag och det inte genomförs, men också om ett 
förslag genomförs och inte blir belönat.

Monetära belöningar är ett komplicerat ämne. De kan ha som konsekvens att 
förslagsställare inte vill diskutera sina idéer med medarbetare, då de skulle tvingas dela 
med sig av belöningen i så fall, men de är ändå vanliga för att pengar ger möjligheten 
för förslagsställaren att köpa det de helst vill ha, något som kan vara svårt för företaget 
att veta. Monetära belöningar kan också ge intrycket av att företaget endast vill ha stora 
förslag med potential att spara mycket pengar, medan säkerhets- och arbetsmiljöförslag 
inte är lika intressanta. 

En engagerad ledning är kärnan i förslagsverksamheten. Utan stöd från ledning kommer 
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förslagsverksamheten att betraktas med misstänksamhet och människor kommer inte att 
lämna in förslag, då de tror att det inte är legitimt. Remissinstanserna kommer inte heller 
att lägga ner tid på förslagsverksamheten, då det inte uppmuntras av deras chefer.

7.2 Slutsatser för SSAB Tunnplåt

SSAB har en förslagsverksamhet som de flesta är nöjda med, i stora drag. Det vanligaste 
klagomålet är att utvärderingen av förslag tar lång tid för vissa remisspersoner, även om 
det överlag har blivit en förbättring sedan det gamla systemet, och för remisspersonerna 
finns det en oro att de inte har nog tid för att hinna med förslagsverksamheten.

En del i SSAB: förslagsverksamhet som bör förbättras är ledningens engagemang. Det 
räcker inte med att underteckna beslut och att tillåta förslagsverksamheten att växa fram, 
tack vare någon annan, utan ledningen måste gå ut i organisationen med ett tydligt stöd för 
allt arbete som berör förslagsverksamheten. Om ledningen visar att förslagsverksamheten 
är viktig och något som de vill ska fortsätta, kan det leda till att fler förslagsställare känner 
sig manade att lämna in förslag och att fler remisspersoner prioriterar sitt arbete med 
utvärderingar av förslag. 

I dagsläget är SSAB:s förslagsverksamhet starkt beroende av förslagssekreteraren. Det 
finns ingen fast förankring i organisationen, så om förslagssekreteraren är borta märks 
det i att arbetet saktar av. Ett sätt att minska beroendet av förslagssekreteraren och öka 
förankringen kan vara att inte bara låta remisspersoner bestämma självständigt över 
förslag upp till 5 000 kronor utan också låta dem slutsignera dem samt föra in dem i 
statistiken. På så sätt skulle remisspersonerna få mer ansvar och även bli mer insatta i 
hela förloppet som ett förslag går igenom. Naturligtvis ställer det även större krav på 
remisspersonerna, men det visar också att företaget har ett stort förtroende för dem och 
deras kunskap.

Ett annat problemområde är belöningssystemet. Monetära belöningar verkar fungera bra 
på SSAB och då flera förslagsställare uppskattar dem, borde de få vara kvar. Vad som 
skulle kunna förändras är hur ersättningen räknas fram. Insatsprocenten är omotiverad 
om SSAB vill ha förslag från alla sina anställda, då vissa personer inte bryr sig om att 
lämna in förslag när de inte inkluderas i belöningssystemet. Dessutom är insatsprocenten 
beroende av varje individuell remisspersons uppfattning, då det inte finns några klara 
riktlinjer för de olika klasserna, utan det bedöms från fall till fall.

7.3 Studiens styrkor och svagheter

I mitt arbete har jag använt intervjuer för att samla information om de olika aktörernas syn 
på förslagsverksamheten och även om det ger en fyllig och djuplodande fakta, så är det 
omöjligt att få en heltäckande bild av företaget. Det betyder att det finns mångas åsikter 
jag inte fått tillgång till, även om vissa förslagsställare diskuterat sina transkriptioner 
med sitt skiftlag för att få in fler synpunkter. Ett sätt att komma runt det här problemet 
är att genomgöra enkätundersökningar. I mitt fall hade det varit intressant att utföra en 
enkätundersökning bland remisspersonerna och att utforma en enkät till alla i företaget i 
egenskap av potentiella eller aktiva förslagsställare.
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Det råder en stor enighet bland teorierna kring förslagsverksamhet, vilket kan göra att 
den teoretiska referensramen känns lite ”tunn”, särskilt som jag har koncentrerat mig 
på just traditionell förslagsverksamhet och inte tagit in alternativa verksamheter som 
kvalitetscirklar och förbättringsteam.

Det som gör den här studien intressant och det den tillför den akademiska världen, är att 
den studerar hur förslagsverksamheten ses ur remissinstansen synvinkel. Det är ovanligt 
att utvärderingsinstansens arbete får något fokus, utan det antas ofta vara en självklarhet. 
Där är denna studie annorlunda och undersöker hur förslagsverksamheten kan utformas 
för att underlätta utvärderingar.

Tyvärr har jag inte fullt ut besvarat den andra forskningsfrågan, vad kan utformningen 
ge för effekter på förslagsverksamheten hos ett företag/organisation som implementerar 
det. Detta beror delvis på att de siffror som skulle kunna hjälpa mig dra slutsatser 
om hur utformningen påverkar antalet förslagsställare och feed-backtiden inte fanns 
tillgängliga. Tidigare använde SSAB ett system där en förslagsställare registrerades 
som ny förslagsställare varje gång han/hon lämnade in ett förslag, alltså räknades vissa 
personer flera gånger i statistiken. Det betyder att den statistik som finns tillgänglig från 
det gamla systemet inte är jämförbar med den statistik som finns i det nya systemet, då 
de samlats in på olika sätt. SSAB har aldrig fört någon statistik om hur lång tid det tar att 
utvärdera och ge feed-back på ett förslag, så dessa siffror finns inte att tillgå. Detta skulle 
kunna finnas i ett annat företag, men då varken tid eller personella resurser fanns för att 
undersöka ett till företag och deras förslagsverksamhet, var jag tvungen att lämna denna 
fråga obsesvarad.

7.4 Förslag till fortsatta studier

SSAB Tunnplåt är intressant just för att de har ett toppmodernt förslagssystem med 
ett decentraliserat utvärderingssystem. De rekommenderas ofta som förebild av 
Svenska Institutet för FörslagsVerksamhet till företag som vill starta eller nystarta sin 
förslagsverksamhet. De har däremot inget större stöd från ledningsnivå, vilket anses 
vara av största vikt för förslagsverksamheten. Att göra en jämförande studie mellan 
SSAB Tunnplåt och ett företag med stort ledningsstöd och ett väl utvecklat system vore 
intressant, då det skulle belysa om ledningens stöd för förslagsverksamheten har betydelse 
och till vilken grad det kan lyfta deltagandet och lönsamheten i förslagsverksamheten.

En annan intressant aspekt är att hitta ett företag där det går att följa utvecklingen av ett 
nytt system även i termer av hur många nya förslagsställare som tillkommit och hur feed-
backtiden har ändrats. Det skulle besvara min andra forskningsfråga och ge numeriska 
belägg för hur en förslagsverksamhet bör utformas.
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Intervjuguide Förslagsställare

Grundinfo

Namn

Hur länge har ni jobbat på SSAB

Vad jobbar ni med

Inlämningsprocessen

Vad tycker ni om det datoriserade systemet

Behövs datavana för att kunna använda det

Feed-back

Är ni nöjda med hur ni får feed-back

Är tiden det tar acceptabel

Hur lång tid får det maximalt ta innan ni får feed-back 

Implementering

Är ni med och genomför era egna förslag

Händer det att ni genomför en förändring innan ni lämnar in förslaget, så det är utprovat 
och fungerande när remisspersonen får det
Är ni oroliga för att någon ska lämna in ett sådant förslag innan er, så de ”lånar” ert 
förslag

Belöningssystemet

Vad tycker ni om belöningssystemet

Vad tycker ni om andra belöningar än pengar

Skulle ni uppskatta kollektiva belöningar, även för individuella förslag
Skulle det motivera till att diskutera förslagen mer i gruppen/skiftlaget

Bilaga 1
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Övrigt

Vad skulle kunna förbättras i förslagsverksamheten
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Intervjuguide Remisspersoner

Grundinfo

Namn

Position

Hur länge har Ni varit remissperson

Hur många personer har Er som remissperson

Inlämningsprocessen

Diskuterar Ni inlämnade förslag med förslagsställaren innan de lämnas in?

Finns det möjlighet till hjälp med ifyllandet av förslagsformuläret eller för att utveckla 
idéer?

Hur tycker Ni att systemet som finns för inlämnande av förslag fungerar?
Vad skulle kunna förbättras?

Feedback

Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en förslagsställare får feed-back på sitt förslag?

Hur lång tid tar det i genomsnitt innan ett förslag är genomfört?

Vad skulle kunna förkorta Er handläggningstid?

Implementering

Är förslagsställaren med i implementeringen av sitt förslag?

Kan en förslagsställare lämna in ett förslag han/hon redan har implementerat till 
bedömning?

Belöningssystemet

Vad anser du om belöningssystemet?
Vad är bra/dåligt?

Tror du att icke-monetära belöningar kan fungera på SSAB Tunnplåt?
Varför/varför inte?

Bilaga 2
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Övrigt

Vad tycker Ni om det nuvarande förslagssystemet?
Vad är bra/dåligt?
Vad tycker du är viktigast att förbättra?

Har Ni märkt en tendens till att en viss typ av förslag lämnas in mer frekvent?

Fick Ni någon utbildning innan Ni började som remissperson på hur ni skulle kunna 
leda arbetet?
Skulle utbildning inom ämnet förbättra din prestation som remissperson?

Används Era prestationer som remissperson i Er utvärdering?
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Intervjuguide Förslagssekreterare

Grundinfo

Namn

Hur länge har du jobbat på SSAB och hur länge har du varit ansvarig för 
förslagsverksamheten?

Statistik

Hur tycker du att förslagsverksamheten fungerar?

Hur många förslag får ni in per år?

Hur många förslagsställare har ni per år?

Hur stor andel av förslagen blir genomförda och alltså belönade?

Hur stora besparingar står förslagsverksamheten för?

Förankring

Är förslagsverksamheten förankrad hos de anställda än?

Skulle du säga att du är eldsjälen bakom förslagsverksamheten?

Hur fungerar förslagsverksamheten när du inte är här?

Förslagsverksamheten

Vilket är det största problemet med förslagsverksamheten idag?

Hur skull du vilja att förslagsverksamheten utvecklades?
Vilka är era mål för förslagsverksamheten?
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Intervjuguide Platschef

Grundinfo

Namn

Hur länge har du jobbat på SSAB och hur länge har du varit platschef?

Förslagsverksamhet

Vad tycker du om SSAB:s förslagsverksamhet?

Är du nöjd men det datoriserade system som används idag?

Vad tycker du om belöningssystemet?

Remisspersonerna har ibland problem att hinna med arbetet med förslagsverksamheten. 
Vad anser du om det?
Hur skulle man kunna komma tillrätta med det problemet?

Finns det ett tydligt budskap i hela organisationen angående förslagsverksamheten?
Vilket är det?/Vad skulle du vilja att var?

Om det behövdes ytterligare investeringar i förslagsverksamheten, skulle de 
genomföras? Behov av ytterligare personal, etc.

Hur stort är ditt personliga engagemang?

Vilka är dina mål för förslagsverksamheten?
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