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Sammanfattning 

Genom att generera ständig förbättring kan en organisation vara konkurrenskraftig och fortsätta 

anpassa sig till en föränderlig värld. Förslagsystem är ett sätt att involvera hela organisationen 

i arbetet med ständiga förbättringar. Genom medarbetarna uppdagas idéer och förslag som är 

relevanta för den dagliga verksamheten och genererar inkrementella förbättringar som 

resulterar i utveckling och innovation. 

Syftet med studien var att undersöka hur förslagsystemet i ett konsultbolag kunde utvecklas för 

att hantera och organisera förbättring. Tidigare studier visar hur förslagsystem byggs på två 

organisatoriska pelare, företagskultur och företagsstruktur. För att kunna skapa en 

ändamålsenlig hantering och organisering av förbättringsförslag behövde därför både 

strukturella och kulturella aspekter av förslagsystemet undersökas. 

Studien initierades med att kartlägga fallföretagets förslagsprocess för att skapa en 

övergripande bild av den befintliga strukturen. Därefter togs de kulturella aspekterna i 

beaktning genom medarbetarnas uppfattningar av förbättringsarbetet och förslagsprocessen. 

Genom tematisk analys upprättades koder, faktorer och teman som redogör centrala områden 

för ett förslagsystem och dess framgång. De identifierade kulturella och strukturella aspekterna 

av förbättringsförslag användes sedan för att beskriva förslagsarbete i en ny modell.  

De rekommendationer som togs fram för fallföretagets fortsatta arbete ansågs till stor del 

påverka strukturen för förslagsystemet. Genom att formulera en målsättning som på ett enkelt 

sätt redogör syftet med organisationens förbättringsarbete skapas en förståelse för vad 

förbättringsarbetet önskar uppnå. Att reflektera kring organisatoriska förutsättningar samt hur 

engagemanget från ledning och medarbetare fungerar genererar förståelse för kulturella och 

strukturella aspekter som företaget har att förhålla sig till. Fallföretaget PlantVision, som 

konsultbolag, behöver särskilt undersöka hur de ska hantera timdebitering kontra 

förbättringsarbete för att medarbetarna ska motiveras att arbeta med båda. Timdebiteringen 

visade sig påverka medarbetarna i deras arbete med förbättringar då konsulter förväntas debitera 

arbetade timmar till kund och inte fokusera på interna förbättringar. Samtidigt måste 

organisationen fortsätta förbättras för att vara konkurrenskraftiga, och i en konsultverksamhet 

bör konsulterna involveras i förbättringsarbetet eftersom de har kontakten med kunden. 

Medarbetarna bör därför motiveras till att arbeta med en kombination av timdebitering och 

förbättringsarbete. Det är även värdefullt att analysera engagemanget för förbättringsarbete, 

både bland ledning och medarbetare för att kunna avgöra hur de ska fortsätta motiveras till att 

engagera sig i ständig förbättring. För att skapa ytterligare struktur i förbättringsarbetet 

upprättades ett nytt förslagsystem online som ett förslag på hur PlantVision kan hantera 

förbättringsförslag på ett effektivare sätt. Ett förslagsystem som främjar transparens och 

struktur samt ökar den interna kommunikationen mellan medarbetare och ledning antas 

medföra ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna. 

Studien visar på att konsultbolag har specifika förutsättningar som bör tas i beaktning vid 

upprättande och utvecklande av förslagsystem. I övrigt redogör studien hur målsättning, 

engagemang, transparens och struktur samt kommunikation bygger ett framgångsrikt 

förslagsystem och lägger grunden för inkrementellt förbättringsarbete. 

Nyckelord: Ständiga förbättringar, Förslagsystem, Konsultbolag 



Abstract  

A company can be competitive by working with continuous improvement and in that way 

repeatedly adapt to a changing environment. An employee suggestion system is one way to 

engage the entire organization in continuous improvements. The employees have the ability to 

deliver ideas and suggestions that are relevant to the daily operation which results in continuous 

improvements and incremental innovation. 
 

The purpose of this study was to investigate how a consultant company could develop their 

suggestion system to handle and organize improvement. Previous studies show that suggestion 

systems rely on both company culture and structure in order to function properly. This means 

that both cultural and structural aspects are needed to create an effective suggestion system. 
 

By mapping the used suggestion process at the case company an overview of the current 

structure was obtained. The cultural aspects were also considered by conducting interviews with 

the employees and thereby obtaining their view on the current work on improvements and the 

suggestion process. The interviews were analyzed thematically and by obtaining codes, factors 

and themes central aspects of a suggestion system were identified. Cultural and structural areas 

of improvement were used to visualize employee suggestions in a new model and give future 

recommendations to the case company. For example, a new platform was created as a 

suggestion of how PlantVision could organize their suggestions in a more efficient way. 
 

The given recommendations are believed to affect the structure of the employee suggestion 

system at PlantVision. Setting a goal for the suggestion system will create a direction for what 

kind of continuous improvements should be implemented. Reflecting on the organizational 

prerequisites and the engagement from managers and employees will create knowledge of the 

cultural and structural practices that the organization must work with. PlantVision must 

investigate how they should work with hourly rates versus improvements, so that the employees 

are incentivized to do both. At the same time, it might be valuable to analyze management and 

employee commitment in order to decide how to motivate them to keep engaging in continuous 

improvements. By creating a new system that promotes transparency and structure while 

increasing the internal communication between management and employees, improvements 

that are requested by the employees will be generated. 
 

The study portrays that consultancy companies have prerequisites that they should take into 

consideration when establishing and developing an employee suggestion system. The study also 

shows how objectives, commitment, transparency and structure as well as communication 

builds the foundation of a successful suggestion system and incremental improvements. 

 

Keywords: Continuous improvements, Suggestion system, Consultancy company 
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1. Introduktion 
Avsnittet redogör bakgrunden till arbetet och bidrar till förståelse för det studerade ämnet. 

Studien grundar sig i ständiga förbättringar och mynnar ut i förbättringsförslagsystem. I 

introduktionen presenteras också en problembeskrivning i relation till fallföretaget som leder 

fram till syftet med studien och undersökningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Genom att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och involvera dem i ett kontinuerligt 

förbättringsarbete kan en verksamhet öka sin effektivitet, till följd av förändrade arbetssätt 

(Rapp & Eklund, 2002). Förbättringsarbete kan exempelvis resultera i reducerade 

kvalitetsbrister (Garcia-Lorenzo & Prado, 2003; van Dijk & van den Ende, 2002), kostnader 

och tidsåtgång (Grütter, Field & Faull, 2002). Ständiga förbättringar (eng. continuous 

improvements) kan ses som ett koncept där medlemmarna i en organisation arbetar tillsammans 

för att förnya processer och reducera fel, i syfte att förbättra det övergripande resultatet för 

kunden (Fryer, Anthony & Douglas, 2007). Genom att kontinuerligt genomföra små 

förbättringar kan verksamheten utvecklas, utan att belasta organisationen med stora kostnader 

eller tidskrävande projekt (Fairbank och Williams, 2001; Grütter m.fl., 2002; Terziovski & 

Sohal, 2000; Fryer m.fl., 2007). 

Ständiga förbättringar har definierats på flertalet sätt av olika författare (Bhuiyan & Baghel, 

2005; Terziovski & Sohal, 2000). En definition av Marin-Garcia, Prado del Val och Bonavía 

Martín (2008) lyder: 

Continuous improvement can be defined as small incremental changes in 

productive processes or in working practices that permit an improvement in some 

indicator of performance that do not require big investments in order to implement 

them, and in which all members of the firm are involved (s. 57). 

Marin-Garcia m.fl. (2008) betonar därmed de små ändringar i organisationen som bidrag till 

kontinuerliga förbättringar. Studien kommer att använda ovanstående definition eftersom den 

avser att undersöka förbättringar av verksamhetens prestationsförmåga som inte kräver stora 

ekonomiska investeringar. 

Att sammanställa förbättringsförslag från medarbetare är ett sätt att strukturera aktiviteter som 

främjar ständiga förbättringar (Dombrowski & Mielke, 2014) och som uppmuntrar medarbetare 

att tänka kreativt och innovativt kring arbetet de utför (Santos, Afonseca, Lopes, Félix & 

Murmura, 2018). Förslagsystem (eng. suggestion system) skapar ett forum för idéer (Lasrado, 

2015) och alla medarbetare har potentialen att ge förslag och idéer som kan vara värdefulla för 

verksamheten (Fairbank & Williams, 2001). Ofta uppstår förslag naturligt bland medarbetare 

som känner processerna väl och reflekterar över hur arbetet kan utföras enklare, snabbare och 

mer effektivt (Fryer m.fl., 2007; Verdinejad, Mokhtari Mughari & Ghasemi, 2010). Genom att 

tillämpa ett förslagsystem skapar organisationen möjligheter för de anställda att på ett effektivt 

sätt bidra med förbättringsförslag (Fryer m.fl., 2007; Fairbank och Williams, 2001). 

Förslagsystem bidrar också till att expandera organisationens intellektuella kapital och främja 

samarbete mellan avdelningar istället för att skapa konkurrens (Golas, Mazur, Gruszka & 

Szafer, 2016). Genom systematiska arbetssätt uppmuntras anställda att bidra med konstruktiva 

förslag (Lasrado, 2015). Därför är det viktigt att ledning och organisation utvecklar effektiva 

förslagsystem som skapar värde (Fairbank och Williams, 2001).  
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1.2 Problembeskrivning 
Tidigare studier betonar att förslagsystem måste vara flexibla för att kunna tillämpas i olika 

typer av verksamheter (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 2009). Moneim (2009) menar att 

verksamheten inom en organisation är i ständig förändring och att förslagsystemets funktion 

exempelvis kan påverkas av antalet anställda. Om antalet medarbetare ökar medför det rimligen 

att även antalet förslag ökar vilket kräver en systemutformning som kan hantera fler förslag lika 

effektivt och ändamålsenligt som tidigare. I en undersökning av tillverkningsföretaget Cloetta 

visar Rapp och Eklund (2002) även hur systemets utformning kan vara personberoende, alltså 

att en specifik person inom organisationen kan påverka förslagsystemets utveckling. 

Exempelvis genom att engagera kollegor och fråga efter förbättringsförslag eller genom att 

kontrollera och ansvara för förslagsprocessen utan att resterande verksamhet förstår processen. 

Därmed behöver organisationen överväga olika strategier för utveckling av förslagsystemet i 

förhållande till verksamhetens situation (Moneim, 2009) och även undvika personberoende, 

annars riskeras förslagsystemets överlevnad om den personen försvinner från organisationen 

(Rapp & Eklund, 2002). Enligt Lasrado, Gomiseck & Uzbeck (2017) är det viktigt att identifiera 

och förstå vilka faktorer som genererar effektivitet och framgång ur förslagsystemet. 

Ett system som inte är anpassat för sitt ändamål kommer heller inte att uppfylla sitt syfte 

(Milner, Kinnell & Usherwood, 2005). Först och främst krävs det att förslagsystemet är 

tillgängligt inom organisationen och för det andra bör systemet vara enkelt att hantera, både för 

anställda och ansvariga (van Dijk & van den Ende, 2002). För att förslagsystemet ska användas 

av medarbetarna behöver de ha möjlighet att förstå processerna kring, eller effekterna av, sina 

förbättringsförslag (Santos m.fl., 2018). Annars finns risken att den inre motivationen hos 

medarbetarna minskar och de slutar reflektera över förbättringar i processer och arbetssätt 

(Dombrowski & Mielke, 2014). 

Tidigare studier inom området undersöker i regel tillverkningsindustrin och även om en del 

undersökningar gjorts inom tjänsteverksamheter är konsultverksamheten inte särskilt utforskad. 

Det finns vissa aspekter av ett konsultbolag som kan påverka hur ett förslagsystem bör 

utformas, exempelvis utvärderas konsulter ofta på hur de debiterar kund. Dessutom befinner 

sig medarbetarna till stor del ute hos kund och involveras därför inte i samma utsträckning i de 

interna processerna. Det medför att det finns ett minskat utrymme för att upptäcka fel och brister 

samt att resonera kring förbättringsförslag för den interna verksamheten. 

PlantVision är ett konsultföretag verksamma inom Life Science-, energi-, process- och diskreta 

tillverkningsindustrier. Vid studiens genomförande hade PlantVision ett förslagsystem som 

användes för att samla idéer och tankar på förbättring från medarbetarna (Kvalitetschef, 2019). 

Förslagsystemet hade växt fram successivt i organisationen, men på senare tid hade det inte 

utvecklats och anpassats enligt de behov som fanns, exempelvis var hanteringen av förslagen 

tidskrävande och andelen anställda som använde förslagsystemet hade ökat. Uppskattningsvis 

antogs det vara mellan två till tre hundra förslag som lämnats in sedan starten 2014, vilket 

indikerade att systemet användes. 

Enligt kvalitetschefen (personlig kommunikation, 2019) var det aktuella förslagsystemet 

komplicerat att hantera eftersom det krävde mycket manuellt arbete, exempelvis i form av 

dokumenthantering. Förslagsystemet utformning medförde även att förslagsprocessen i stora 

delar doldes för medarbetarna, då endast en handfull personer var delaktiga i arbetet med 

förslagen. Hanteringen av förslagen kommunicerades heller inte ut i organisationen, vilket 
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medförde att medarbetarna saknade förståelse för vad deras förslag resulterade i. Han menade 

även att de interna rutinerna för hantering av förbättringsförslag var bristfälliga och inte beskrev 

det faktiska arbetet som utfördes. Då förbättringsförslagen inte alltid dokumenterats var det 

också svårt att följa upp antalet förslag från medarbetarna. 

Förslagsystemet hade skapats i kvalitetledningssyfte för att genomföra små ändringar i 

verksamheten, oftast handlade det om uppdatering av dokumentmallar och arbetsinstruktioner. 

Den nya målsättningen var att utveckla systemet för att förenkla hanteringen av förslagen och 

tillföra struktur för att organisera förbättringsarbetet. 

1.3 Syfte och undersökningsfrågor 
Studiens syfte var att undersöka hur organisationer inom konsultbranschen, liknande 

PlantVision, kan hantera och organisera förbättringsförslag på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt. För att uppnå studiens syfte har ett antal undersökningsfrågor utformats, som besvarades i 

tur och ordning under studiens gång. Studien undersökte och kartlagde PlantVisions arbete med 

förbättringsförslag för att klargöra hur de arbetar idag. Därefter användes tidigare studier för att 

jämföra likheter och skillnader mellan teori och praktik för att identifiera vilka områden som 

PlantVision kan förbättra och hur de kan utveckla sitt förslagsystem. 

1. Hur hanterar PlantVision förbättringsförslag som en del i deras arbete med ständiga 

förbättringar? 

 

2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan tidigare studier av förslagsystem och 

hur PlantVision arbetar? 

 

3. Hur kan konsultverksamheter, i likhet med PlantVision, utveckla ett effektivt system för 

hantering av förbättringsförslag?  
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2. Metodbeskrivning 
Avsnittet beskriver och motiverar metodval och genomförande, studiens ansats och strategi som 

metod för datainsamling och analys. Dessutom diskuteras reliabilitet och validitet i relation till 

metodval. 

2.1 Metodval och genomförande 
De metodval som gjorts i denna studie presenteras i Tabell 1. En djupare analys av respektive 

metodval presenteras i efterföljande avsnitt. 

Tabell 1: Metodkapitlets beståndsdelar 

Metod Val för studien Motivering 

Studiens 

ansats 
Abduktiv 

Studien antog en abduktiv ansats då litteratur och empirisk data 

genererades parallellt och analyserades i kombination för att låta 

förståelsen för området växa fram successivt. 

Studiens 

strategi 
Fallstudie 

Syftet med studien medförde att ett specifikt problem i ett praktiskt 

sammanhang var bäst lämpat att undersöka. 

Typ av studie Kvalitativ 

För att kunna besvara frågeställningen krävdes en djupgående 

förståelse för arbetet med förslagsystem vilket genererades genom 

en kvalitativ studie. Intervjuer och fokusgruppsintervjuer skapade 

god förståelse för utvecklingsmöjligheter för förslagsystem. 

Metod för 

datainsamling 

Dokument, intervjuer, 

fokusgrupper, 

observationer 

Genom att använda ett flertal tekniker för datainsamling skapades 

en övergripande förståelse för området och det undersökta 

fallföretaget. 

Analysmetod 
Tematisk analys och 

processkartläggning 

För analys av intervjuer och fokusgrupper användes tematisk 

analys för att översiktligt strukturera materialet och analysera det i 

relation till litteratur. Genom processkartläggning genererades en 

nulägesanalys av förslagsystemet. 

 

2.2 Studiens ansats 
Den litteratur som finns att tillgå inom det studerade området avgör vilken ansats studien bör 

anta och kan generera en deduktiv eller en induktiv ansats enligt Saunders, Lewis & Thornhill, 

(2009). En deduktiv ansats innebär att undersökningen grundas på tidigare litteratur för att 

utveckla en teori eller hypotes som sedan testas i sitt sammanhang. Studien grundar sig inte 

fullt ut på tidigare litteratur, men en litteratursamling har sammanställts i syfte att redogöra 

litteratur inom området och för att skapa en förståelse för det undersökta ämnet. Den induktiva 

ansatsen grundas istället på en empirisk datainsamling, för att sedan utveckla teori som ett 

resultat av dataanalysen. En induktiv ansats är mer lämpad när det krävs djupare förståelse för 

hur saker och ting fungerar i sitt speciella sammanhang. Den genomförda studien har krävt 

empirisk datainsamling för att kunna beskriva ett förslagsystem och skapa en djupare insikt i 

hur det kan utvecklas gentemot aktuella behov. 

Studiens syfte och de undersökningsfrågor som formulerats medförde att studien antog en 

kombination av ovan nämnda ansatser, kallad abduktion. Ansatsen innebär att en teoretisk 

referensram byggs upp av tidigare studier, vilken sedan jämförs med empiriska data i syfte att 

utveckla en mer generell bild av problemet (Patel & Davidsson, 2003). Kopplingen mellan teori 

och praktik innebar att resultat från analysen kunde användas för att skapa nya arbetssätt och 

processer för PlantVisions arbete med förslagsystemet. 
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2.3 Studiens strategi 
Då studiens mål var att skapa förståelse för ett generellt problem inom en specifik organisation 

ansågs fallstudie vara den bästa strategin. Strategin för studien grundar sig till viss del på 

studiens syfte, undersökningsfrågorna och aktuell litteratur (Saunders m.fl., 2009). Det finns ett 

flertal strategier att välja mellan, exempelvis, enkätundersökningar, experiment och fallstudier 

(Yin, 2009). Genom en fallstudie kan undersökningen skapa en djupare förståelse för studiens 

kontext och processer (Morris & Wood, 1991). Yin (2003) framhäver vikten av sammanhang 

om undersökningen använder ett fallföretag. Yin (2003) menar att det är viktigt att tydligt 

definiera sammanhanget inom vilket området studeras för att förstå och analysera området på 

ett relevant sätt. PlantVision ansågs vara ett passande fallföretag eftersom deras tillväxt skapat 

ett förslagsystem som inte längre var anpassat för organisationen och syftet med 

undersökningen var att utveckla ett förslagsystem. 

2.4 Typ av studie 
Vid valet av studiemetod finns det två olika angreppssätt att tillgå; kvalitativ eller kvantitativ 

metod och detta anger vilken typ av data som är relevant att samla in för undersökningen 

(Holme & Solvang, 1991). Ett kvalitativt angreppssätt innebär att forskaren söker en djupare 

förståelse för det valda området (Holme & Solvang, 1991; Saunders m.fl., 2009). Kvantitativt 

angreppssätt syftar istället till att ge en mer numerisk bild av verkligheten genom att samla 

information genom frågeformulär eller observationer (Densombe, 2009). 

Då studien önskade att skapa förståelse och ökad kunskap kring ett specifikt ämne i en specifik 

situation ansågs kvalitativ datainsamling vara bäst lämpad. Detta genererade fler beskrivande 

perspektiv på problemet i en mer detaljerad form, vilket påverkar studiens trovärdighet positivt. 

En kvalitativ studie medför även att undersökningen sker i fallstudiens naturliga miljö och 

fördjupar därmed insikten i organisationen. Studien klassificeras som kvalitativ då den syftar 

till att skapa en djupare insikt i ett specifikt ämne snarare än en bred generaliserbar förståelse. 

2.5 Metod för datainsamling 

Datainsamling och informationsinhämtning är det vanligaste momentet i en studie och 

inkluderar vanligen insamling av primär- och sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2001). 

Primärdata är information som samlats i syfte att redogöra området, medan sekundärdata initialt 

samlats in i ett annat syfte, men används i studien (Bell, Bryman & Harley, 2018).  

I huvudsak har primärdata samlats in i form av intervjuer och fokusgrupper. Förutom intervjuer 

och fokusgrupper, genomfördes även informella diskussioner med anställda och chefer. Interna 

dokument, tidigare studier, böcker eller annan relevant litteratur tillhör sekundära källor och 

alla utom den förstnämnda tillhör den teoretiska referensramen för studien. De interna 

dokumenten granskades i syfte att förstå organisationens arbete med förslagsystem och bidrog 

till den processkartläggning som genomfördes. 

2.5.1 Litteraturinsamling 

Tidigare litteratur granskades för att sammanställa undersökningar som redan genomförts i 

ämnet, vilket är viktigt för att bygga upp förståelse för det problemområde som studeras 

(Saunders m.fl., 2009). Genom att relatera tidigare litteratur till den aktuella undersökningen 

stärks de fynd som gjorts i studien (Saunders m.fl., 2009). Artiklar och tidigare studier 

undersöktes kontinuerligt, från formulering av inledningen till de slutgiltiga 
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rekommendationerna. Information från litteratur sammanställdes under hela studiens gång för 

att understödja antaganden och analys.  

Vetenskapliga artiklar hämtades från databassökningar på Luleå tekniska universitets bibliotek 

vilken innefattar 21 databaser, bland annat Academic Search Premier, EDS Publication Finder, 

Science Citation Index och Scopus (LTUs bibliotek, 20 april 2018). Många artiklar var 

publicerade i EmeraldInsight eller Elsevier då många välrenommerade vetenskapliga journaler 

publicerar sina artiklar i dessa. De vanligaste använda sökorden innefattade bland annat 

continuous improvement, employee suggestion system och suggestion system. 

2.5.2 Intervjuer och fokusgrupper 

Primärdata samlades i huvudsak genom intervjuer och fokusgrupper. De personer som 

intervjuades på PlantVision var anställda inom organisationen, men arbetade till stor del som 

konsulter ute hos kund. Vissa använde förslagsystemet regelbundet, medan andra inte delgav 

förslag genom förslagsystemet trots att de arbetat länge inom organisationen. 

Semistrukturerade intervjuer söker svar på övergripande frågor och teman, vilket innebär att 

frågorna kan variera beroende på vilken person som blir intervjuad (Saunders m.fl., 2009). 

Intervjuaren kan dessutom föra en diskussion med den/de intervjuade för att erhålla tydligare 

förklaringar (Saunders m.fl., 2009). Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde 

intervjuaren öppna upp för diskussion kring ämnet och ställa följdfrågor när det uppstod 

oklarheter. Under intervjuer och fokusgrupper bör personerna berätta så mycket som möjligt 

själva, utan att ledas allt för mycket av intervjuaren (Hedin & Martin, 1996). Därför valde 

intervjuaren att ställa så öppna frågor som möjligt till respondenterna och dessutom vänta ut 

respondenterna genom att låta det bli tyst en stund innan hon gick vidare med nästa fråga. 

Totalt genomfördes 13 intervjuer under arbetets gång. Tio personer intervjuades i avseende att 

beskriva medarbetarnas uppfattning. Två av dessa hade personalansvar och intervjuades för att 

få förståelse för hur chefer uppfattade att deras medarbetare kunde använda förslagsystemet på 

ett effektivt sätt. En intervju genomfördes med en ekonomiansvarig för att undersöka om 

förslagsystemet kunde anpassas för förslag relaterade till ekonomi. Genom att intervjua 

personer med olika roller och ansvarsområden genererades ett flertal perspektiv på hur 

förslagsystemet på PlantVision tillämpades och kunde utvecklas. Tillvägagångsättet är i linje 

med Hedin och Martin (1996) som menar att den kvalitativa undersökningen syftar till att få en 

bred och noggrann beskrivning av det undersökta fenomenet, och därför väljs ofta personer som 

är olika varandra.  

Respondenterna i undersökningen valdes i samråd med den förbättringsgrupp som ansvarade 

för förslagsystemet. De intervjuade arbetade inom olika områden i organisationen och valdes i 

förhållande till huruvida de hade skickat in förslag eller inte. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. Samtliga intervjuer genomfördes mellan den 14:e mars och 25:e april 2019, 

och var 15 till 30 minuter långa. I Tabell 2 presenteras redogörs intervjuer och fokusgrupp som 

genomförts med respektive deltagare. Med respekt för respondenternas önskan om att vara 

anonyma benämns ingen vid namn, istället har respektive person tilldelats en benämning, 

exempelvis R1 för respondent 1. De roller som redogörs i Tabell 2 tydliggörs inte senare för 

respektive respondent, detta för att behålla anonymitet. I Bilaga 1 redovisas intervjuunderlaget 

som användes för att ställa frågor till respondenterna. 
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En fokusgruppsintervju genomfördes i syfte att kartlägga förslagsystemet på PlantVision och 

bidrog till en stor del av fallstudieredogörelsen i avsnitt fyra. Användandet av fokusgrupp 

underlättar arbetet och fördjupar undersökningen då deltagarna både frågar ut varandra och 

förklarar sig själva för varandra (Morgan, 1996). Den initiala planen var att kvalitetschef, 

projektchef, HR-chef och ställföreträdande kvalitetschef skulle delta då dessa personer 

hanterade förslag och ansvarade för förslagsprocessen. Dessa fyra personer utgör den 

förbättringsgrupp som kommer diskuteras senare i arbetet. HR-chefen kunde inte närvara vid 

fokusgruppsintervjun och intervjuades därför vid ett senare tillfälle. Istället delgav hon 

skriftliga svar på de frågeställningar som diskuterades under fokusgruppen, vilka sedan 

förmedlades under fokusgruppen för att generera ytterligare diskussion. En uppföljande intervju 

hölls med ställföreträdande kvalitetschef för att ta reda på ytterligare information om hur det 

nya förslagsystemet kunde kartläggas. Då ställföreträdande kvalitetschef oftast tog ansvar för 

att administrera förslagen och hade bäst insikt i vilka funktioner som krävdes av ett nytt system. 

Tabell 2: Lista på deltagare i intervjuer och fokusgrupp 

Roll Intervju Fokusgrupp 

Kvalitetschef  X 

Ställföreträdande 

kvalitetschef 

X X 

Projektchef  X 

HR-chef X - 

Ekonomiansvarig X  

Personalansvar X  

Personalansvar X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Medarbetare X  

Ämnen som avhandlades under fokusgruppsintervjun var syfte, problem, effektivitet, 

engagemang och värde relaterat till förslagsystemet. Avsikten med mötet var att kartlägga 

organisationens nuläge i relation till förslagsystemet och skapa en övergripande bild för hur 

förslagsystemet hanteras. Exempelvis identifierades och definierades problem inom 

organisationen i relation till förslagsystemet och förbättringsförslag.  

2.6 Analysmetod 
Analys av data är enligt Saunders m.fl. (2009) vägen från att ha en mängd data till dess att den 

är organiserad på sådant sätt att det är möjligt att dra slutsatser ur informationen. Densombe 

(2009) menar att kvantitativ data ofta presenteras i tabeller, figurer eller i skriftlig tolkning av 

statistiska fynd, medan kvalitativ data snarare presenteras genom skrift, illusioner, via citat och 

bilder samt genom visuella modeller, figurer och tabeller. 

2.6.1 Tematisk analys av intervjuer och fokusgrupper 

Eftersom det till stor del var kvalitativa primärdata som samlades in till studien, krävdes en 

analysmetod som på ett objektivt sätt kunde organisera och utvärdera information. Enligt 

Saunders m.fl. (2009) kräver kvalitativa data att information summeras, klassificeras, 

struktureras, utvecklas och testar upptäckter som gjorts för att kunna sammanfatta välgrundade 
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slutsatser. Tematisk analys används för att analysera datamaterialet, med målet att skapa en 

övergripande och systematisk sammanställning av koder och teman (Galanis, 2018). Kodning 

är en deskriptiv metod som genererar betydelse till enskilda delar av data genom att skapa 

mönster, klassificera och senare omorganisera olika ämnen till nya kategorier för vidare analys 

(Saldana, 2011). Enligt Braun och Clarke (2006) kan en tematisk analys delas upp i sex faser: 

1. Bekanta dig med data 

2. Generera initiala koder 

3. Sök efter teman 

4. Granska teman 

5. Definiera och namnge teman 

6. Sammanställ materialet 

I undersökningen slogs fas fyra och fem samman då omfattningen inte krävde att granskning 

och definiering undersöktes separat. Fas fyra innebär att identifierade teman granskas kritiskt 

för att hitta konsekventa mönster och samband mellan koder, faktorer och teman. Koder och 

teman värderas även i relation till litteraturen för att redogöra vilka teman, faktorer och koder 

som relaterar till litteratur samt vilka som uppstått ur empirin. Fas fem handlar om att ytterligare 

omvärdera och redogöra vad respektive tema innebär genom att skapa en definition för 

respektive tema. Då inget tema ansågs vara överväldigande svårt eller komplex krävdes inte en 

ytterligare omvärdering utan definitionen skapades redan i fas fyra. 

Fas 1 – Bekanta dig med data 

När intervjuerna genomförts transkriberades de för att skapa en djupare förståelse för empirisk 

data. Genom att revidera data och markera substantiv, meningar eller avsnitt som relaterade till 

det undersökta ämnet kunde initiala mönster och kontextuell förståelse skapas för hur 

medarbetarna uppfattade förslagsystemet på PlantVision. 

Fas 2 – Generera initiala koder 

Markerad data grupperades genom gemensamma nämnare i form av koder. Koder genererades 

manuellt och den tematiska analysen genomfördes genom att undersöka underliggande orsaker 

till områden som diskuterats vid intervjuerna. Det hade varit fördelaktigt att involvera fler 

personer i analysen för att sprida risken för subjektivitet men på grund av examensarbetets 

förutsättningar var detta inte möjligt. Kodningen skedde delvis genom att relatera 

transkriberingen till litteraturstudien, men även genom att leta efter nya områden som kunde 

påverka förslagsystem. Ord, meningar och stycken analyserades för att kunna plocka ut citat 

som beskrev de framtagna koderna. 

Fas 3 – Sök efter teman 

När all data samlats in och koderna identifierats grupperades de i faktorer. De faktorer som togs 

fram baserades främst på tidigare studerad litteratur. Faktorerna slogs samman i kluster för att 

bilda teman. Koder, faktorer och teman kategoriserades i ett tematiskt träd, se Figur 1, för att 

ge en övergripande bild av det sammanställda materialet. En tabell med citat som stärkte 

respektive kod upprättades för att visualisera sammanställt empiriskt material, se Tabell 3. 
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Figur 1: Tematiskträd 

Tabell 3: Citattabell 

Tema 

Responde

nt 

Citat Kod Faktor 

RX ”…” 
Kod 

Faktor 

RX ”…” 

RX ”…” 

Kod RX ”…” 

RX ”…” 

 

Fas 4 och 5 – Granska och definiera teman 

Det tematiska trädet representerade data övergripande för att förtydliga bilden av det undersökta 

ämnesområdet. Koder och faktorer som ansågs överlappa varandra slogs samman eller togs bort 

om dess påverkan inte tydligt kunde stödjas av insamlad data. Koder som initialt namngetts 

baserat på tidigare forskning var inte alltid optimerade för det behandlade området och 

namngavs då på nytt för att beskriva innehållet tydligare. Exempelvis valdes benämningen 

kommunikation istället för återkoppling på en av faktorerna för idéuppföljning eftersom 

respondenterna även diskuterat resultat. 

Fas 6 – Sammanställ materialet 

I den avslutande fasen sammanställdes utdrag från rådata som representerade varje tema. 

Respondenternas citat användes för att tydliggöra innebörden av varje kod och redovisa den 

data som inhämtats. När koder, faktorer och teman presenterats i tabeller relaterade till 

respondenternas citat analyserades empirin med hjälp av litteraturstudien. 

2.6.2 Processkartläggning 

Processkartläggning användes initialt för att skapa en nulägesbild över organisationens arbete 

med förbättringsförslag, vilket tydliggjorde både för examensarbetaren och organisationen hur 

PlantVision arbetade med sitt system. Enligt Anjard (1998) används processkartläggning för att 

förstå verksamhetens nuvarande arbete och förbättra processens prestanda. Processkartläggning 

handlar om att identifiera, dokumentera, analysera och utveckla en förbättrad process (Anjard, 

1998). För att genomföra kartläggningen användes aktuella dokument för hur 

förbättringsförslagen förväntades hanteras inom organisationen. Det ena var en 

arbetsinstruktion för processen Ledning: Mätning, analys och ständiga förbättringar och det 

andra var den Excel-lista där förslagen sammanställdes. Dokumenten tillhandahölls av 

kvalitetschefen. Förslagsprocessen skapades i samråd med kvalitetschef och aktiviteter, beslut 

och roller definierade processen. Processen beskrevs med hjälp av en Swimlane och redogör 

därmed hur processen flödar mellan olika funktioner (Anjard, 1998). När kartläggningen 

sammanställdes validerades den av förbättringsgruppen under fokusgruppsintervjun, där 
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samtliga kom överens om hur de i praktiken arbetade med förbättringsförslag. Kartläggningen 

reviderades därefter enligt åtgärder som angetts under fokusgruppen. 

Genom att använda litteraturstudien och tematisk analys av empirin utvecklades den initiala 

processkartan till ett önskat framtida läge. Enligt Kettinger, Teng och Guha (1997) kan 

processkartläggning ske i sex steg; föreställning, initiativ, diagnostisering, ny design, ny 

konstruktion och sist utvärdering. I relation till studiens syfte diagnostiserades processen initialt 

i den första processkartläggningen då den existerande processen dokumenterades och 

analyserades (Kettinger m.fl., 1997). Därefter skapades en ny design och ett önskat läge genom 

ett nytt processkoncept som utgick från en demo på ett nytt förslagsystem. Förbättringsfokus i 

den nya kartläggningen var att öka transparensen i systemet samt underlätta hanteringen av 

förslagen för förbättringsgruppen. Processkartläggningen synliggör 

förbättringsförslagsprocessen och visar hur medarbetare och förbättringsgrupp interagerar. 

2.7 Reliabilitet och validitet  
En studies tillförlitlighet baseras på graden av säkerhet i insamlade data (Patel & Davidsson, 

2003) Reliabiliteten påverkas av huruvida andra forskare hade fått fram liknande information 

om de utfört studien på samma sätt (Easterby-Smith, Thorpe, Jackson & Lowe, 2008). Validitet 

handlar om huruvida data reflekterar sanningen (Densombe, 2009). Eftersom studiens metod 

för datainsamling främst grundar sig på semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper fanns 

det ett antal tillförlitlighetsproblem att överväga (Saunders m.fl., 2009). 

Ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer generar en flexibilitet som medför att 

komplexiteten i ämnet kan undersökas. Det är inte realistiskt att försöka säkerställa att 

kvalitativa studier kan replikeras av andra eftersom det kan innebära att styrkan i den kvalitativa 

undersökningen går förlorad (Saunders m.fl., 2009). Data för studien är samlad från ett verkligt 

fallföretag under de förutsättningar som rådde när data samlades in, denna situationen är 

föränderlig och medför därför att det är svårt att replikera. Även om det skulle vara svårt att 

samla in liknande rådata så påverkar det sparade materialet tillförlitligheten. Då rådata spelats 

in och transkriberats kan ytterligare undersökningar genomföras på befintliga rådata och kan 

generera likande analyser och slutsatser. 

Validiteten redogör huruvida undersökningen förstår respondenternas erfarenheter och kan 

beskriva den kunskapen som respondenterna försöker förmedla (Saunders m.fl., 2009). I 

jämförelse med icke-standardiserade intervjuer har semistrukturerade och strukturerade 

intervjuer en högre validitet eftersom frågor kan klargöras, respondentens svar kan förtydligas 

och ämnet kan diskuteras från ett flertal perspektiv (Saunders m.fl., 2009). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer kunde intervjuaren be om förtydliganden angående påståenden och 

diskussioner som framfördes av respondenterna. Då undersökningen till stor del behandlade 

medarbetarnas uppfattning av förslagsystemet påverkas studiens validitet av att många 

respondenter hade liknande uppfattningar. Det var vanligare att respondenterna hade samma 

eller likande åsikter i de områden som diskuterades vilket visar att studien lyckats beskriva det 

som respondenterna försökt förmedla. 

Målet med tematisk analys i en kvalitativ undersökning är att undvika partiska åsikter, men 

resultaten kan påverkas av subjektivitet eftersom den som granskar materialet gör en tolkning 

av data, vilket påverkar validiteten. Genom att låta respondenterna verifiera sina kommentarer 

och ta hjälp av utomstående vid analys kan validiteten för undersökningen öka, men det finns 

inget konkret sätt att fullt ut undvika opartiskhet (Galanis, 2018). Materialet från intervjuer och 
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fokusgrupp har kodats av en person vilket kan innebära att analysen är subjektiv. Under arbetets 

gång har kvalitetschef, handledare och opponent värderat analysen av materialet och ifrågasatt 

resultatet vilket påverkar studiens objektivitet positivt.  
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3. Litteraturstudie 
Följande avsnitt redogör studerad litteratur och skapar en grundläggande förståelse för 

ämnesområdet. Främst lyfts en modell för förslagsystem som presenteras av van Dijk och van 

den Ende (2002) som ligger till grund för en stor del av resterande arbete. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av den sammanställda litteraturen och i Figur 3 presenteras 

arbetets teoretiska utgångpunkt. 

3.1 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar innefattar en kultur av kontinuerlig förbättring där alla arbetar mot att 

eliminera slöseri i alla system och processer inom organisationen, utan behov av stora 

kapitalinvesteringar. Ständiga förbättringar uppstår genom inkrementella förbättringar eller 

radikala förändringar som grundar sig i en innovativ idé eller ny teknologi. Många små 

förändringar kan i längden skapa omfattande förändring. Ändringar genomförs med hjälp av 

verktyg och tekniker som utvecklats för att identifiera problem, slöseri och variation, samt sätt 

att minimera dessa. (Bhuiyan & Baghel, 2005)  

Berger (1997) presenterar ett flertal arbetssätt för ständiga förbättringar. Kvalitetscirklar 

innebär att en grupp personer regelbundet möts för att diskutera kvalitetsrelaterade problem och 

lösa dessa. Ständiga förbättringar kan även baseras på en arbetsgrupp av experter där en 

temporär grupp skapas för att lösa ett problem, som ofta kräver investeringar i form av tid och 

kapital. Ständiga förbättringar individuellt är när potentiella förbättringar identifierats av en 

individ inom organisationen. Vanligtvis organiseras detta i ett förslagsystem där medarbetarna 

kommer med idéer och förslag som sedan genomförs och implementeras av specialister. 

3.2 Modeller för förslagsystem 
Medarbetarna gör organisationens kompetens unik och bidrar till dess konkurrenskraft 

(Moneim, 2009). Därför är det viktigt att värdera och vårda sin personal och utnyttja deras 

kompetens och kunskaper genom att exempelvis uppmuntra dem att ge förslag (Moneim, 2009). 

Alla anställda har potential att förmedla kreativa förslag och idéer (Fairbank & Williams, 2001) 

men antalet idéer som fångas upp beror på strukturen i förslagsystemet (Bell, 1997). Därmed 

behöver systemet struktureras enligt medarbetarnas behov (Fairbank & Williams, 2001) för att 

säkerställa att alla idéer uppmuntras, vårdas och övervägs (Bell, 1997). 

Förbättringsförslagsystem medför att anställda kan fokusera sin kreativitet på specifika problem 

eller processer med målet att förbättra verksamheten. Det kräver stöd från ledning, uppmuntran 

och meningsfulla belöningar, samt en struktur som säkerställer att ingenting faller mellan 

stolarna (Bell, 1997). Förslagsystemet kan vara ett stöd i organisationens kompetensutveckling 

då förbättringsarbetet bidrar till lärande (van Dijk & van den Ende, 2002). Exempelvis kan ett 

förbättringsförslag riktat mot en avdelning även vara användbar för en annan avdelning vilket 

sprider kunskap inom organisationen. 

Cooley, Helbling och Fuller (2001) förklarar att förslagsystem hanterar idéer från anställda 

genom att klassificera förslag och för dem vidare till chefer eller bestämda grupper för 

utvärdering, som därefter avslår eller beslutar om att genomföra förslaget. Ofta kan den som 

förmedlat förslaget delges någon typ av belöning för sitt förslag, ett slags incitament för att 

anställda ska fortsätta bidra med idéer och förslag till organisationen (Cooley m.fl., 2001).  

Enligt Bell (1997) finns det ett flertal anledningar till att förslagsystem misslyckas, bland annat, 

otydliga budskap kring vilka som är välkomna att delta i arbetet eller en avsaknad av 
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uppmärksamhet för förslagsystemet. Ett otydligt belöningssystem, avsaknad av respons eller 

långsam återkoppling, godtyckliga bedömningar av vilka förslag som bör genomföras och en 

avsaknad av kontinuerligt stöd för förslagsystemet är andra hinder. 

Lasrado m.fl. (2017) menar att ett fungerande förslagsystem medför ständiga förbättringar och 

ledningen bör vara medveten om att kreativa förslag och dess påföljder bidrar till den 

övergripande framgången i organisationen. Resultatet av ett effektivt och välintegrerat 

förbättringsförslagsystem kan bland annat leda till kostnadsbesparingar och nya 

inkomstmöjligheter, det kan medföra en ökad kundnöjdhet, och tillfredsställa medarbetarna. 

Främst kan det frambringa att de anställda känner en större ansvar och engagemang, vilket ökar 

deras självförtroende, samt ger en känsla av säkerhet, välbefinnande och tillfredställande. 

(Lasrado m.fl., 2017) 

3.2.1 Creativity Transformation Model 

Enligt van Dijk och van den Ende (2002) finns det två områden att ta hänsyn till när en 

organisation analyseras, organisationskultur och organisationsstruktur vilka redogörs i deras 

Creativity Transformation Model i Figur 2. Kultur och struktur skapar möjlighet för överföring 

av kreativitet till praktiska idéer. Förslagsystemet kan enligt författarna delas upp i tre steg, 

Idéutvinning, Idélandning och Idéuppföljning (eng. idea extraction, idea landing och idea 

follow-up), där varje steg har ett antal faktorer som påverkar respektive steg. Det första steget 

behandlar de anställdas vilja att dela med sig av idéer till organisationen. För att företaget ska 

kunna utvinna idéer från medarbetarna krävs en företagskultur som stimulerar individer att 

kommunicera sina förslag. När idéer har skapats måste organisationen ha ett system som 

förslagen kan landa i. Ineffektiva förslagsystem har vanligtvis störst problem i 

idélandningssteget eftersom det både kräver en organisationskultur och en organisationsstruktur 

som gynnar förslag (van Dijk & van den Ende, 2002). Medarbetarna behöver stöd i 

idélandningen vilket innebär att kulturella faktorer behöver vara grundade för att säkerställa en 

positiv reaktion gentemot initieraren av förslaget. Det behöver även finnas strukturella faktorer 

såsom ett tillgängligt förslagsystem. I det sista steget följs förslaget upp och behandlas inför ett 

eventuellt genomförande, detta kräver understrukturer i organisationsstrukturen som kan 

kontrollera att idéer hanteras (van Dijk & van den Ende, 2002). 

Steg 1: Idéutvinning 

I Idéutvinningen krävs det att de anställda är motiverade att delge sin idé till organisationen. 

Det krävs därmed en företagskultur som uppmuntrar anställda att uttrycka sin kreativitet 

(Amabile, 1996). Verksamheten bör därför skapa en kultur som gynnar företages ideologi och 

dess attityd till kreativitet, eftersom det gynnar idéutvinningen (Collins & Porras, 1994). En 

annan del av uppmuntran är att någon lyssnar på deras idéer, här kallad möjlighet till reflektion 

som den anställda har i sin arbetsmiljö (van Dijk & van den Ende, 2002). En annan aspekt som 

tillhör uppmuntran är hur tydligt en organisation välkomnar kreativa initiativ. Alla dessa 

faktorer har en stark påverkan på idéutvinningen genom att skapa inre motivation bland de 

anställda (Amabile, 1983). 

Steg 2: Idélandning 

Idélandning beroende av i vilken utsträckning det finns organisatoriskt stöd för att introducera 

förslag på ett effektivt sätt. Reaktionen som den anställde får från chefer och ledare när denne 

presenterar sitt förslag anses ha en avgörande betydelse och benämns gensvar gentemot idéer. 

Systemets tillgänglighet är den andra faktorn då ett otillgängligt system med stor sannolikhet 
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medför att förslagsystemet inte nyttjas. Omfattningens bredd redogör att förslagsystemet måste 

kunna ta emot en stor variation av idéer och att de anställda upplever att de kan delge vilket typ 

av förslag som helst. (van Dijk & van den Ende, 2002) 

 

 

Figur 2: Creativity Transformation Model, översatt från van Dijk och van den Ende (2002) 

Steg 3: Idéuppföljning 

Det avslutande steget är idéuppföljning och innebär att idén absorberas och bearbetas i 

organisationen vilket kräver engagemang från medarbetarna. Mängden uppmärksamhet som 

förslagen får från ansvariga och andelen resurser dedikerade för att utvärdera förslaget kallas 

utvärderingens intensitet (van Dijk & van den Ende, 2002). Många organisationer delar ut 

belöningar till medarbetare i det här steget, och det kan vara både monetära och icke-monetära 

belöningar. Belöningar behöver användas på ett sådant sätt att den inre motivationen inte 

undermineras av ett för stort fokus på den yttre motivationen (van Dijk & van den Ende, 2002). 

Bearbetning av idéer är den sista faktorn som relaterar till engagerade medarbetare. Processen 

representerar den initiala utvärderingen av förslaget för att dess förmåga ska maximeras och 

integreras i verksamhetens produkter, tjänster och processer. Om förslagen inte bearbetas är det 

näst in till omöjligt att implementera förslagen framgångsrikt, dessutom innebär behandlingen 

av förslaget att de accepterats som ett relevant förslag för organisationen vilket stimulerar 

medarbetarna att ge fler förslag (van Dijk & van den Ende, 2002). 

3.3 Framgångsfaktorer för förslagsystem 
Ett flertal tidigare studier redogör ett antal kritiska framgångsfaktorer för förslagsystem och är 

relativt eniga i sin uppfattning kring vilka faktorer som är relevanta. De mest centrala anses 

vara ledningens engagemang, förslagsystemets utformning, återkoppling samt belöningar och 

erkännande. 
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3.3.1 Målsättning 

För att ett förslagsystem ska vara effektivt krävs det att idéerna som genereras är i linje med 

företagets strategi, det bör därför finnas mål för hur förbättringsförslag ska hanteras, och alla 

anställda inom alla avdelningar bör vara involverade i arbetet med förbättringsförslag (Santos 

m.fl., 2018). För att ett förslagsystem ska användas framgångsrikt och bidra till 

ledningsprocessen måste det finnas en kommunicerad vision av vad tjänsten önskar att uppnå, 

samt en tydlig målsättning som ger liv till visionen (Milner m.fl., 1995). 

En studie av Moneim (2009) visar på likheter och skillnader i förslagsystem mellan privat och 

offentlig sektor i Dubai. Båda organisationerna använde förslagsystem för att uppmuntra till en 

kultur av ständiga förbättringar och hade satt mål för sina förslagsystem för att förtydliga hur 

dessa bidrog strategiskt till organisationen. Dessutom definierade organisationerna vad ett 

förslag skulle innefatta för att de anställda skulle få tydliga riktlinjer för vilka typ av förslag 

som efterfrågades. 

3.3.2 Ledningens engagemang 

Engagemang från chefer på högre nivåer beskrivs vara en förutsättning för att anställda ska 

känna sig motiverade att delta i och arbeta med förslagsystem (Ekvall, 1995). Ledningen 

förväntas demonstrera att förslagsystemet är viktigt för organisationen genom att främja och 

stödja systemet samt uppmuntra alla medarbetarna att se förslagsystemet som ett verktyg för 

ständiga förbättringar (Milner m.fl.,1995). Marx (1995) redogör att chefer måste tro att 

människor är kreativa och att medarbetarna själva kan ta ansvar för att förbättra sitt arbete. 

Ledningen har ansvar att uppmuntra anställda till att förmedla förbättringsförslag genom att 

engagera, kommunicera och samarbeta med medarbetarna (Lasrado m.fl., 2017). Den största 

barriären för ett framgångsrikt förslagsystem kan bli ledningsstrukturen om chefer uppfattar att 

deras position undermineras (Milner m.fl., 1995). Cheferna måste därför själva förstå principen 

av varför alla anställda behöver vara involverade i förbättringsarbetet, och kunna förklara detta 

för sina medarbetare (Moneim, 2009). 

Det finns även behov att tydliggöra vem som är ansvarig för att hantera förslagsystemet, detta 

för att det ska vara tydligt vart medarbetarna vänder sig när de delger förslag (Hart, Berger & 

Lindberg, 1996). Ofta faller ansvaret på någon som redan är överbelastad (Milner m.fl., 1995) 

därför bör organisationen reflektera kring ansvaret för förslagsystemet (Ekvall, 1995). Genom 

att integrera förslagsystemet i det dagliga arbetet förhindrar organisationen att det blir en 

parallell aktivitet som inte prioriteras (Ekvall, 1995). 

3.3.3 Idétyper 

Mazzocato, Stenfors-Hayes, von Thiele Schwarz, Hasson & Nyström (2016) skildrar en 

organisation där många av de förslag som hanterades hade identifierat ett problem och hade en 

lösning som karaktäriserades av låg komplexitet. Då förslagen tas fram av medarbetarna 

behandlar förslagen ofta områden som är i direkt koppling till de processer eller arbetssätt som 

medarbetaren är involverad i.  

Tidigare forskning visar på svårigheter med att förslagsystemet används för både proaktiva och 

reaktiva förslag (Mazzocato m.fl., 2016) och att ett allt för stort fokus på kvalitetsledning och 

kvalitetsutveckling kan hindra innovationsprocesser (Prajogo & Sohal, 2001; Palm, Lilja & 

Wiklund, 2016). Prajogo och Sohal (2001) redogör att kvalitetsledningssystem kan skapa ett 

fokus på standarder och formalisering, och medför att organisationer använder verktyg som 

stärker analys, struktur och ett linjärt tänkande. Innovation anses istället vara mer syntetiskt, 
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ostrukturerat och icke-linjärt vilket motverkas av en filosofi såsom kvalitetsledning menar 

författarna. Oftast uppstår en av de två sätten, antingen att förslagsystemet används för att 

identifiera problem eller när innovativa insikter görs som inte direkt grundas i ett problem 

(Mazzocato m.fl., 2016). 

En studie utförd av Palm m.fl. (2016) har identifierat att flera organisationer antar att innovation 

och kvalitetsledning kan hanteras parallellt och stärka varandra. I studien drar de slutsatsen att 

det krävs en aktiv och medveten ansträngning inom organisationen för att kunna skapa utrymme 

för både innovation och kvalitetsledning, vilket stärks av Brunet & New (2003). Samtidigt lyfter 

Bessant och Caffyn (1997) att ständig förbättring även är en typ av inkrementell innovation. 

Små kontinuerliga förändringar bidrar gemensamt till en långsiktig utveckling och skapar en 

process av innovation (Bessant & Caffyn, 1997).  

3.3.4 Förslagsystemets utformning 

Förslagsystemets kapacitet är en faktor som påverkar systemets framgång enligt en studie av 

Lasrado m.fl. (2017). För att systemet ska vara effektivt måste organisationen börja med att 

konstruera ett förslagsystem som hanterar organisationens avgörande mekanismer (Fairbank, 

Spangler & Williams, 2003). Det krävs att organisationen strukturerar hela förslagsprocessen 

från att en idé uppstår tills dess att den genomförs, och helst följs upp, annars finns risken att 

medarbetarnas motivation att lämna in förbättringsförslag går förlorad (Lasrado m.fl., 2017). 

En dålig struktur kan detta leda till att organisationen tappar bort idéer med potentiella 

förbättringar (Lasrado m.fl., 2017; Moneim, 2009). Moneim (2009) redogör en organisation 

som initierade sitt förbättringsarbete med ett manuellt system, men därefter gick över till ett 

förslagsystem online för att effektivisera arbetet. 

Den administrativa hanteringen av förslagen kan se olika ut mellan olika organisationer, men 

kan även utvecklas inom den interna verksamheten (Rapp & Eklund, 2002). Att använda ett 

automatiskt web-baserat system kan vara fördelaktigt för att kunna spåra förslagen i varje steg 

(Moneim, 2009). Enligt Marx (1995) bör förslaget formuleras i skriven form och indikera ett 

problem eller en förbättring av en existerande process. Verktyg som Excel-filer eller 

programdatabaser används av kvalitetschefer som vanligtvis tar emot förslagen genom olika 

kanaler för att sedan sammanställa förslagen (Rapp & Eklund, 2002). Administrering av 

förbättringsförslag skapar en struktur och inkluderar, registrering, att föra vidare förslag till 

andra, övervaka förslag som implementeras och följa upp förslag som inte implementeras enligt 

plan (Rapp & Eklund, 2002). Tydliga arbetssätt för varje steg av förslagshanteringen bör skissas 

upp och kommuniceras ut till alla inblandade (Moneim, 2009). Utvärderingsprocessen bör ha 

en tidsbegränsning och resultatet bör återkopplas till förslaggivaren (Milner m.fl., 1995). 

Organisationen bör använda två kriterier vid bedömningsprocessen för ett förslag, först bör den 

ta hänsyn till i vilken utsträckning förslaget går hand i hand med organisationens värden och 

det andra är hur förslaget uppfyller organisationens mål (Milner m.fl., 1995). 

Systemets transparens påverkar medarbetarnas motivation eftersom transparensen skapar en 

förståelse för vad som händer (Santos m.fl., 2018). Medarbetarna motiveras av att se resultaten 

av sina ansträngningar och insatser (Fairbank m.fl., 2003). Organisationen bör kompensera 

medarbetarna för deras insatser, säkerställa att medarbetarna förstår förslagsprocessen och se 

till att genomloppstiden för förslagen är kort (Fairbank m.fl., 2003). Lasrado m.fl. (2017) 

argumenterar för att de anställdas delaktighet är grunden för att förbättringsförslagsystemet 

finns och nyttjas. De förklarar vidare att medarbetarna bör känna sig involverade och behöver 
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därmed tillgång till information och ha mandat att ta beslut. Genom att erbjuda en transparent 

utvärderingsprocess och ge direkt återkoppling till förslaggivaren får medarbetarna tillgång till 

information och det skapas en interaktiv process (Fairbank m.fl., 2003).  

Genom att utvärdera förslagsystemet regelbundet går det att värdera hur väl systemet fungerar 

i relation till organisationen. I fallet med Cloetta, som studerats av Rapp och Eklund (2002), 

ansåg medarbetarna att registreringen av förslagen drog ut på tiden och därav utvecklades 

systemet så att alla hade möjlighet att skriva in förslag. Ett välfungerande förslagsystem 

erbjuder organisationen en möjlighet att skörda kunskap och idéer från anställda och som ett 

resultat genereras en förbättrad kvalitet på de tjänster som organisationen erbjuder (Milner 

m.fl., 1995). 

3.3.5 Belöningar och erkännande 

Ett belöningssystem för inlämnade förslag beskrivs som en motiverande faktor för 

medarbetarna (Hart m.fl., 1996) och bör ges i proportion till förtjänsten av förslaget (Milner 

m.fl., 1995). Choi, Anderson och Veillette (2009) framhäver att ledningen ofta har en felaktig 

uppfattning att anställda endast delger förslag för att få finansiella belöningar. Studier vittnar 

om att pengar är en stark motiverade faktor, men det är inte den primära anledningen varför 

anställda delger sina förslag till organisationen (Moneim, 2009). Studier visar även att 

medarbetarna värderar erkännande bland kollegor högre än monetära belöningar eller gåvor 

(van Dijk & van den Ende, 2002). Att få erkännande bland chefer och kollegor skapar en inre 

motivation som genererar fler förslag (Fairbank m.fl., 2003). Framgångsrika resultat bör 

därmed spridas inom organisationen för att generera uppmärksamhet kring förslagsystemet och 

dess användare (Santos m.fl., 2018). Milner m.fl. (1995) och Fairbank och Williams (2001) 

anser att förslagsystemet ska marknadsföras inom organisationen, på samma sätt som 

organisationens varor och tjänster säljs till allmänheten. Om systemet är aktuellt inom 

organisationen skapas intresse för förslagsystemet och medarbetarna hålls uppdaterade om att 

systemet finns tillgängligt som ett verktyg för att förbättra verksamheten (van Dijk & van den 

Ende, 2002).  

3.3.6 Återkoppling 

Enligt tidigare undersökningar är det avgörande att få uppdatering och återkoppling på sitt 

förslag om organisationen vill bibehålla medarbetarnas motivation att fortsätta ge 

förbättringsförslag (Dombrowski & Mielke, 2014; Santos m.fl. 2018; Lasrado m.fl., 2017). 

Återkopplingen ger mest effekt hos förslaggivaren om den sker utan dröjsmål och kräver där 

med ett system som främjar snabb respons (Rapp & Eklund, 2002; Fairbank m.fl., 2003). 

Negativ återkoppling måste vara mer informativ än dömande. Att ge konstruktiv återkoppling 

på förslaget kan medföra att medarbetaren får en bättre förståelse för vad som förväntas av ett 

förslag vilket ökar chansen att framtida förslag blir mer kvalitativa (Amabile, 1996). Rapp och 

Eklund (2002) analyserade att återkoppling var en avgörande faktor för förslagsystemets 

överlevnad under en period när intresset för förslagsarbetet sjönk. Vill organisationen att 

medarbetarna ska fortsätta skicka in förslag är det viktigt att återkoppla anledningen till att ett 

inskickat förslag inte implementeras (Milner m.fl., 1995). Förslagsystemet i sig kan skapa ett 

samband mellan kreativitet hos de anställda och organisationens utveckling, vilket i sin tur kan 

skapa en återkopplingsmekanism som förstärker medarbetarnas förmåga att tänka och agera 

kreativt (Fairbank & Williams, 2001). 
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3.4 Sammanfattning 
Litteraturstudien redogör arbetet med förslagsystem och utifrån den sammanställda litteraturen 

har van Dijk och van den Ende (2002) modell utvecklats och redogörs i Figur 3. Tillägg och 

ändringar i Figur 3, jämfört med Figur 2, är fetmarkerade och kursiverade. Arbetet med ständiga 

förbättringar bidrar till en företagskultur som uppmuntrar till kontinuerlig utveckling (Bhuiyan 

& Baghel, 2005). Samtidigt generar ständiga förbättringar en systematik kring arbetet genom 

att skapa olika former av arbetssätt och strukturer inom organisationer (Berger, 1997). Därav 

placeras ständiga förbättringar inom ramen för både företagskultur och företagsstruktur. De tre 

stegen, idéutvinning, idélandning och idéuppföljning representerar fortfarande 

förslagsprocessen enligt van Dijk och van den Ende (2002) men innebörden för respektive steg 

har utvecklats i relation till övrig litteratur. 

 

Figur 3: Modell för förslagsystem inspirerad av van Dijk och van den Ende (2002) 

I idéutvinningen skapar målsättningen en vision för förbättringsarbetet som sätter ramar för vad 

förslagsystemet önskar uppnå och redogör hur förslagsystemet är i linje med företagets strategi 

(Santos m.fl., 2018; Milner m.fl., 1995). Här finns även utrymme för resonemang kring 

huruvida organisationen ska fokusera på kvalitetsledningen eller innovation, alternativt hur den 

bör arbeta för att förslagen ska bidra till båda områdena (Prajogo & Sohal, 2001; Palm m.fl., 

2016). Engagemanget för förslagsystemet är vad som håller det vid liv (Rapp & Eklund, 2002) 

och i litteraturen diskuteras ledningens engagemang som en avgörande faktor. Ledningens 

engagemang påverkar idéutvinningen genom att motivera och inspirera medarbetarna till att 

delta i förbättringsarbetet, vilket medför att ett engagemang på alla nivåer är nödvändigt för att 

förslagsystemet ska vara effektivt (Ekvall, 1995; Lasrado m.fl., 2017). 

För att idélandningen ska vara framgångsrik krävs det ett system som är utformat enligt de 

behov som processen kräver (Fairbank m.fl., 2003; Lasrado m.fl., 2017). Här bör 

organisationen även ta hänsyn till vilka typer av förslag som den vill ta del av. Utformningen 

bör därmed anpassas till huruvida organisationen efterfrågar konkreta förslag i relation till 

kvalitetsutvecklingsaspekter eller om den vill ha en mer innovativ inriktning, alternativt en 

kombination (Mazzocato m.fl., 2016; Palm m.fl., 2016). 

Idéuppföljningen utgör det slutgiltiga steget för den iterativa förslagsprocessen, här krävs någon 

form av erkännande och återkoppling. Ett belöningssystem kan bidra till att motivera 
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medarbetarna att delge förslag (Hart m.fl., 1996) även om belöningen inte ges i monetära termer 

(Choi m.fl., 2009; Moneim, 2009). Erkännande bland kollegor värderas ofta högre (Fairbank 

m.fl., 2003) och bidrar dessutom till en ökad uppmärksamhet för förslagsystemet som då 

marknadsförs internt (Santos m.fl., 2018; Milner m.fl., 1995). Genom att återkoppla beslut och 

hantering av förslagen motiveras medarbetarna att fortsätta ge förbättringsförslag (Dombrowski 

& Mielke, 2014; Santos m.fl., 2018; Lasrado m.fl., 2017). Utan återkoppling riskerar 

motivationen bland medarbetarna att sjunka och kan även hota förslagsystemets överlevnad 

(Rapp & Eklund, 2002). Belöningen eller erkännandet och återkopplingen ges vanligen efter 

att förslaget implementerats och bidrar på det sättet med mer engagemang till nästa 

idéutvinning. Återkoppling kan med fördel delges kontinuerligt då exempelvis ett icke-

implementerat förslag är lika viktigt att återkoppla som ett implementerat förslag (Milner m.fl., 

1995).  
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4. Företagsbeskrivning av PlantVision 
I avsnittet följer en övergripande beskrivning av fallföretaget PlantVision, därefter redogörs 

det sammanhang som studien utförs i. En kartläggning av PlantVisions nuvarande arbete med 

förslagsystem beskriver verksamhetens arbete och hanteringen av förbättringsförslagen. 

Fokusgruppsintervjun med förbättringsgruppen redogör deras uppfattning av förslagsystemet 

och tillför en djupare förståelse för förbättringsarbetet på PlantVision.  

4.1 Övergripande beskrivning av fallföretaget PlantVision 
PlantVision är ett konsultbolag som hjälper sina kunder att arbeta med förbättringar av den 

operationella verksamheten och riktar sig till branscher såsom life science, energi, 

processindustri och diskret tillverkning (PlantVision, u.å). Inom life science arbetar PlantVision 

med läkemedel och medicinteknik, främst kring regelverk inom dessa områden (Kvalitetschef, 

2019). De tillhandahåller konsulttjänster, systemlösningar och utbildning inom digitala 

lösningar för tillverkning, digitala lösningar för laborationsmiljöer samt inom regelverk och 

kvalitetsstandarder (PlantVision, u.å). Företaget startades 1999 och disponerar kontor i Kista, 

Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje och Sundsvall. Vid studiens genomförande var det cirka 

140 anställda inom organisationen, majoriteten arbetar som konsulter men det finns avdelningar 

för ekonomi, HR och IT på huvudkontoret i Kista. 

4.1.1 PlantVision, mål och problem 

Då PlantVision till stor del verkar inom branscher med tydliga regelverk och kvalitetsstandarder 

ställs det stora krav på deras kunder, vilket även reflekteras i PlantVisions verksamhet. I den 

verksamhet- och behovsanalys som genomfördes inför 2019 stod det klart att arbetet med 

ständiga förbättringar behövde utvecklas. Målet var att förbättra och effektivisera hanteringen 

av förbättringsförslag. I detta ingick också att ta fram en process för att tydligare kommunicera 

vilka förbättringsförslag som genomförts och vilka som inte genomförts (Verksamhetsplan 

Kvalitet, 2019). Då kvalitetsledningssystemet behövde förbättras ansågs förbättringsförslagen 

vara ett sätt att generera ändringar och utveckling. Ett tecken på att system och dokument inte 

används är när de inte uppdateras kontinuerligt (Kvalitetschef, 2019). 

Ett initialt system för hantering av förbättringsförslag fanns integrerat i verksamheten. 

Systemets utformning gjorde det dock komplicerat att hantera förslagen vilket medförde att 

processen doldes för medarbetarna (Kvalitetschef, 2019). Det var dessutom svårt att avgöra hur 

många förslag som skickades in och hur många förslag som genomfördes samt avslogs. 

Medarbetarna fick sällan någon återkoppling på sina förbättringsförslag (Kvalitetschef, 2019). 

Rutiner för hanteringen av förbättringsförslagen fanns, men de var bristfälliga och det saknades 

en tydlig process för förslagshantering (Interna dokument, 2019). 

4.2 PlantVisions nuvarande process för förbättringsförslag 
Arbetssättet för hantering av förbättringsförslag var inte konkretiserat, därför fanns det ett 

behov av att genomföra en nulägesanalys i form av processkartläggning, för att förstå hur 

förbättringsförslag hanterades inom PlantVision, vilket redogörs i Figur 4. Under fokusgruppen 

diskuterades förbättringsförslagsprocessen och förbättringsgruppen verifierade att 

processkartan speglade verksamhetens arbete. All information relaterat till 

förbättringsförslagsprocessen är hämtad ur den inledande fokusgruppsintervjun (2019) samt 

personlig kommunikation med kvalitetschef (2019). 
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Figur 4: Kartläggning av processen för hantering av förbättringsförslag 

4.2.1 Medarbetare  

När en anställd identifierade ett förbättringsförslag eller ett förbättringsområde sammanfattades 

förslaget fritt, i text, av förslaggivaren och skickades därefter in till en mejl (Kvalitetschef, 

2019). Det förekom dock att medarbetare gick och pratade direkt med avdelningsansvariga 

istället för att skicka ett mejl. Om den ansvariga var en del av förbättringsförslagsystemet 

hänvisade denne oftast till mejlen, i annat fall hanterades förslaget utanför systemet. Förslagen 

kunde innebära allt från identifierade fel eller idéer på förbättrade arbetssätt (Projektchef, 2019) 

eller instruktioner och mallar, relaterade till utbildningar eller kontor och utrustning 

(Ställföreträdande kvalitetschef, 2019). Förslag kunde även genereras via internrevisioner eller 

incidentrapporter och skickades då som förbättringsförslag via mejl (Kvalitetschef & Sf. 

kvalitetschef, 2019). Alla medarbetare hade möjlighet att skicka in förbättringsförslag via 

mejlen. Under utbildningar och i samband med stormöten kommunicerade kvalitetschef och Sf. 

kvalitetschef vanligen ut att systemet fanns och uppmuntrade medarbetarna till att skicka in 

sina idéer på förbättringar. 

4.2.2 Förbättringsgrupp 

Kvalitetschef, Sf. kvalitetschef, projektchef och HR-chef var de som tog emot förslagen via 

mejlen och benämns förbättringsgruppen. Enligt Milner m.fl. (1995) bör förslag skickas till 

specialiserar inom området för utvärdering och beslut om implementering. Någon i 

förbättringsgruppen tog ansvar för det inkomna förslaget, vanligen Sf. kvalitetschef, och 

dokumenterade då förslaget i en Excel-fil (Kvalitetschef, 2019). Alla i förbättringsgruppen hade 

tillgång till filen, men den var inte tillgänglig för den resterande verksamheten (Kvalitetschef, 

2019). Förslag som inte ansågs aktuella att diskutera i förbättringsgruppen, exempelvis ett 

förslag gällande IT, vidarebefordrades ofta direkt till IT-avdelningen (Sf. kvalitetschef, 2019). 

Därmed arkiveras inte alla förslag utan de skickades direkt vidare i organisationen, vilket 

medförde att en del förslag hanterades utanför förbättringsgruppen (Projektchef, 2019). 
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Förslagen utvärderades och bedömdes av förbättringsgruppen. Ett godkänt förslag innebar att 

det krävdes beslut huruvida åtgärder kunde vidtas eller om det krävdes vidare diskussion inom 

andra delar av organisationen. Om förslaget bedömdes vara genomförbart utan behov av vidare 

diskussion skapades vanligen en ändringshantering. Om förslaget krävde vidare diskussion togs 

det istället upp i ett verksamhetsutvecklingsforum, där det utvärderades som ett eventuellt 

projekt. Dessa förslag krävde exempelvis förstudie innan genomförande eller en större budget 

och ingår inte i undersökningen eftersom studien avgränsats till mindre ändringar. (Sf. 

kvalitetschef, 2019) 

Ett förslag som godkändes för utförande togs vidare i förbättringsgruppen som planerade det 

framtida genomförandet, vilket bland annat innebar att de tog beslut om ett antal parametrar 

som sedan dokumenterades i Excel-filen. Sedan implementerades förslaget och varje kvartal 

sammanställdes ändrade dokument och mallar för att sedan publiceras på intranätet. Majoriteten 

av de behandlade förslagen handlade om uppdatering av dokument och mallar. (Kvalitetschef, 

2019) 

Datasystem 

Excel-filen hade en framträdande roll i arbetet eftersom alla förslag dokumenterades och 

uppdaterades genom den. I Excel-filen försågs alla förslag med ett löpnummer och därefter 

sammanfattades en beskrivning av förslaget. Nästa steg var att avgöra vilken avdelning 

förslaget riktades mot, vilka interna processer som kunde påverkas, samt vilket dokument som 

ansågs relevant för förslaget. Den ansvariga definierade varifrån förslaget kom 

(förbättringsförslag eller internrevision) och uppgav även namnet på medarbetaren som 

förmedlat förslaget. Nyttan med förslaget beskrevs och förslaget gavs en prioritering från ett 

till tre där ett(1) ansågs mest prioriterat, dock gavs inte en prioritet till varje förslag. Förslaget 

gavs en status ny, pågår, vilande, klar eller utgår. Förslaget benämndes ny vid införandet och 

sedan uppdaterades denna statusen allt eftersom arbetet med förbättringsförslaget framskred. 

Det utsågs en ansvarig för förslaget, vanligtvis kvalitetschefen, projektchef eller HR-chef, samt 

en utförare av förbättringsförslagets genomförande. Det var även möjligt att ge en kommentar 

angående förslaget och dess utveckling. Vilket kvartal som förslaget förväntades 

genomföras/slutföras i dokumenterades och ett färdigdatum signalerade när 

förbättringsförslaget genomförts. Vid behov av uppföljning efter avslutat genomförande kunde 

ytterligare information förmedlas angående förbättringsförslaget. All denna information 

redogjordes sällan för varje förslag, alla förslag hade en majoritet av informationen 

dokumenterad men de flesta saknade data i en eller flera kolumner (Internt dokument, 2019). 

4.3 Förbättringsgruppens uppfattning av förslagsystemet  
Under fokusgruppsintervjun med förbättringsgruppen diskuterades olika ämnen relaterade till 

förslagsystemet såsom, antalet förslag och hur de genererades, syfte med förslagsystemet, 

upplevda problem, återkoppling, effektivitet, engagemang och värde för organisationen. 

Därmed redogjordes en gedigen beskrivning av fallföretaget och dess förutsättningar. 

4.3.1 Antalet förslag och hur de genererades 

I nuläget uppfattade förbättringsgruppen att de kunde hantera de förslag som kom in (Sf. 

Kvalitetschef, 2019). När och hur många förslag som kom in varierade, men det syntes en trend 

att fler förslag skickades in i samband med utbildningar (Sf. Kvalitetschef, 2019). Det skedde 

även en ökning av antal förslag i samband med att nya medarbetare läste igenom 

arbetsinstruktioner (Kvalitetschef, 2019). Under utbildningarna påmindes medarbetarna att 
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skicka in sina förbättringsförslag till organisationen. Enligt Kvalitetschef (personlig 

kommunikation, 2019), som ofta håller utbildningar, uppstår det ofta diskussioner bland 

medarbetarna om arbetssätt under utbildningar. Sf. Kvalitetschef (2019) angav att när nya 

releaser av dokument publicerades tackade förbättringsgruppen för de förbättringsförslag som 

skickats in, men uppmuntrade inte till att skicka in nya förslag. Under två månader hade det 

sammanlagt skickats in 29 förbättringsförslag (januari och februari) och alla dessa hade 

dokumenterats i Excel-filen, det var inte uppenbart hur många förslag som gått direkt till HR. 

Förslagen diskuterades nästan uteslutande i förbättringsgruppen innan en åtgärd genomfördes. 

Den generella uppfattningen i förbättringsgruppen var att antalet förslag var tillräckligt, 

däremot gjordes ett antagande att endast 10–20 procent av organisationen faktiskt delgav 

förbättringsförslag (Kvalitetschef & Sf. kvalitetschef, 2019). Anledningen antogs vara att 

medarbetarna arbetar som konsulter och därmed inte följer de interna handlingarna utan arbetar 

utifrån kundernas kvalitetsledningssystem. Uppfattningen var att förbättringsgruppen inte hade 

kunnat hantera en större mängd förslag. Det fanns en del gamla förslag som ännu inte hade 

hanterats men förbättringsgruppen uppfattade det inte som att andelen icke-hanterade förslag 

växte (Sf. Kvalitetschef, 2019).  

4.3.2 Syfte med förslagsystem 

PlantVisions övergripande vision var att vara branschens bästa företag vilket enligt HR-chefen 

(2019) är en stor och luddig vision. Arbetet måste därför ske parallellt på flera områden och 

kräver en organisation som bibehåller den kulturen som finns. Alla måste arbeta för att tänka 

kreativt och utmana de strukturer som bildas samt reflektera över vad som kan göras bättre 

(HR-chef, 2019). 

Syftet med förslagsystemet var att förbättra organisationen, men det fanns inget uttalat syfte för 

vad förslagsystemet ämnade att uppnå (Kvalitetschef, 2019). Det fanns instruktioner som 

poängterade att PlantVision ska arbeta med ständiga förbättringar och förslagsystemet är ett 

verktyg för att förverkliga det arbetet (Kvalitetschef, 2019). För att kvalitetsledningssystemet 

skulle vara anpassat till organisationen krävdes det att alla var med och påverkade systemet och 

hela tiden hjälpte till att utveckla det (Projektchef, 2019). Förbättringsförslagen var till stor del 

till för kvalitetsledningssystemet och genererade förslag på uppdatering av mallar och 

arbetsinstruktioner (Kvalitetschef, 2019). Förslagsystemet medförde även att det skapades en 

kultur i företaget där alla arbetade för att ständigt utvecklas och bli bättre (Projektchef, 2019). 

Förslagsystemet var till för att generera både små kontinuerliga förändringar och större 

innovativa förändringar (Kvalitetschef och Sf. Kvalitetschef, 2019), men det var inte alltid 

säkert att idéerna gick via förslagsystemet (Projektchef, 2019). 

Enligt HR-chefen (2019) behöver förändringen komma från de som är ute och arbetar åt 

PlantVisions kunder och ser vilka förändringsbehov som finns för att organisationen ska 

fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Alla typer av förslag måste komma in och 

sedan är det upp till de som är ansvariga för processerna att se vilka förändringar som är möjliga 

att genomföra.  

4.3.3 Systematisk hantering 

Det största problemet med förslagsystemet var att det krävde manuell hantering då all 

information fördes från mejl till Excel. Stödsystemet var inte optimalt för en effektiv hantering 

av förslagen (Sf. Kvalitetschef, 2019). Alla i förbättringsgruppen hade uppfattningen att 

verksamheten växt ur Excel-listan och att det inte längre var ett effektivt sätt att hantera 
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förslagen på. Förbättringsgruppen efterfrågade ett system där förslagen placeras direkt i ett 

format som gör det lätt att antingen själv sortera förslagen eller att systemet sorterade förslagen 

automatiskt (Sf. Kvalitetschef, 2019). Formulär hade kunnat vara ett sätt att tvinga förslagen att 

följa en mall så att det underlättade kategorisering och sortering (Kvalitetschef, 2019). 

Organisationen hade tidigare diskuterat kring belöningar för inlämnade förslag men det ansågs 

svårt att utforma då de inte ville att förslagsystemet skulle överbelastas med irrelevanta förslag 

(Sf. Kvalitetschef, 2019). 

4.3.4 Återkoppling 

Ett kort mejl med ett tack skickades ut till medarbetaren från någon i förbättringsgruppen efter 

det att ett förslag tagits emot (Kvalitetschef, 2019). Ytterligare återkoppling genomfördes 

endast genom publicering av releaser vilka innehöll genomförda ändringar i de mallar och 

dokument som många förbättringsförslag berörde (Sf. kvalitetschef, 2019). Förslagsystemet var 

inte utformat för att kommunicera ut vilka förslag som inte genomfördes, och inte heller de 

förslag som blev vilande diskuterades med eventuella förslaggivare (Sf. kvalitetschef, 2019). 

Kvalitetschefen (2019) ansåg att det hade varit bra om förbättringsgruppen var mer öppen kring 

det arbete som utfördes och kommunicerade ut pågående arbete med förbättringsförslagen. 

Samtidigt menade Sf. kvalitetschef (2019) att det var viktigare att ge personlig återkoppling 

tillbaka till de medarbetare vars förslag inte genomfördes. I publiceringen av reviderade 

dokument redovisades aldrig vilka förslag som hade lett till ändringar, vilket medförde att det 

var svårt för medarbetaren att urskilja vilka effekter deras förslag hade genererat. Även HR-

chefen (2019) poängterade att organisationen behövde bli bättre på att återkoppla, framförallt 

varför ett förslag inte genomfördes men menade att det för tillfället inte fanns någon rutin för 

hur återkopplingen skulle genomföras. 

4.3.5 Effektivitet 

Det som gjorde förslagsystemet effektivt var att alla de förslag som delgavs blev hanterade och 

att det fanns en struktur för arbetet (Kvalitetschef, 2019). Även om vissa ärenden låg kvar sen 

gammalt hann förbättringsgruppen hantera alla nya förslag som kom in. Sen hade strukturen 

och införandet av releaser (gemensam publicering av alla ändringar) medfört att arbetet blivit 

mer systematiskt och var lättare att följa upp (Sf. Kvalitetschef, 2019). Förslagsystemet var 

beroende av personerna i förbättringsgruppen och deras kompetens inom området, om alla 

deltagarna hade bytts ut hade förslagsystemet förlorat sin effektivitet (Projektchef, 2019). Det 

fanns heller ingen arbetsinstruktion som beskrev arbetet med förslagsystemet vilket bidrog 

ytterligare till personberoendet (Kvalitetschef, 2019). Hade det funnits en processbeskrivning 

hade det gått att tydliggöra hur arbetet genomfördes och då hade det varit lättare för någon 

annan att ta över (Kvalitetschef, 2019). 

4.3.6 Engagemang 

Förbättringsgruppen själva ansåg att det fanns ett stort engagemang för förslagsystemet och tre 

av fyra satt själva med i ledningsgruppen. Arbetet med systemet rapporteras även upp till 

ledningsgruppen i samband med ledningens genomgång, vilket skedde varje kvartal 

(Kvalitetschef, 2019). Vissa personer var mer benägna att delge sina förslag genom 

förslagsystemet, och vissa medarbetare ansågs vara överengagerade i arbetet (Projektchef & 

Kvalitetschef, 2019). Sf kvalitetschef (2019) ansåg dock att det visade på engagemang för 

organisationen och att det skapade värde, hon ville alltså inte uppmuntra någon att skicka in 

färre förslag. Förbättringsgruppen ansåg att de flesta på företaget var medvetna om att det fanns 

ett förslagsystem och att organisationen arbetade med ständiga förbättringar. Enligt HR-chef 
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(2019) försökte verksamheten arbeta med att uppmärksamma att förslagen hanterades och bad 

medarbetarna skicka ytterligare förslag i samband med utbildningar eller stormöten. Det går att 

diskutera att det låga deltagarantalet, 10-20 procent av organisationen, berodde på bristande 

engagemang. HR-chefen (2019) menade dock att det mer troligt berodde på att vissa människor 

är mer benägna att se förbättring än andra. Däremot ansåg hon att tydligare kommunikation, 

transparens och återkoppling potentiellt kunde öka deltagandet i förbättringsförslagsprocessen. 

4.3.7 Värde för organisationen 

Arbetet med förbättringsförslag gav organisationen värde då förslagsystemet fungerade som ett 

verktyg för att generera ständig förbättring av verksamheten. Om PlantVision inte hade arbetat 

med ett förslagsystem hade inte kvalitetsledningssystemet uppdaterats och det hade lett till 

felaktiga arbetssätt, felaktiga dokument och oengagerad personal (Kvalitetschef, 2019). För att 

generera mer värde skulle PlantVision behövt tydliggöra kommunikationen kring och 

transparensen av arbetet med förslag till resten av organisationen (Kvalitetschef, 2019). 

Dessutom hade kapaciteten för andelen hanterade förslag behövt öka för att kunna genomföra 

större förändringar (Sf. Kvalitetschef, 2019). Därför funderade förbättringsgruppen på att 

involvera andra mer i arbetet med förändringar (Kvalitetschef, 2019). Det ansågs dock vara 

svårt att utnyttja alla resurser inom organisationen eftersom det ofta var svårt att sätta in 

medarbetare i arbetet med förbättringar, därav valde förbättringsgruppen ofta att själva hantera 

och genomföra förslag. Större förslag som ofta var i behov av mer resurser krävde dessutom 

ofta specifik kompetens och det ansågs svårt att be vem som helst att genomföra ett internt 

projekt relaterat till ett förslag (Sf. Kvalitetschef, 2019). Ett annat sätt att arbeta hade varit om 

PlantVision införde Kaizen events, för att arbeta med förslaget under en koncis och effektiv tid 

(Kvalitetschef, 2019). Det var inte vanligt att förslaggivaren blev involverad i arbetet med 

implanteringen av förslaget, men det hände att någon föreslog att det behövdes en mall på 

engelska och redan hade gjort iordning ett utkast som då användes (Kvalitetschef, 2019).  
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5. Tematisk analys av individuella intervjuer 
Avsnittet redogör tematisk analys av medarbetarnas intervjuer och förmedlar deras perspektiv 

på förslagsystemet. Analysen är baserad på den teoretiska referensramen men teman, faktorer 

och koder har även växt fram ur empiriskt material. Initialt redovisas kodad data i ett tematiskt 

träd, därefter presenteras respektive gren i en sammanställd citattabell. Till varje faktor finns 

en utförligare beskrivning av koderna som byggt faktorn. Därefter redogörs de främsta 

likheterna och skillnaderna mellan litteratur och PlantVision. Avslutningsvis presenteras en 

utvecklad modell för att beskriva förslagsystem. 

5.1 Tematiskt träd 
Det tematiska trädet är uppbyggt enligt de koder som identifierats i den empiriska 

datainsamlingen från intervjuer, se Figur 5. I transkriberingen av intervjuerna har ord och 

formuleringar identifierats och parats samman till koder. Dessa koder har sedan analyserats i 

relation till litteraturstudien och genererat faktorer samt teman. Tre av fyra övergripande teman 

är hämtade från Creativity Transformation Model som van Dijk och van den Ende (2002) 

konstruerat. Organisationens förutsättningar växte fram som ett tema ur den litteraturgrundade 

faktorn företagskultur och den empiriskt grundade faktorn konsultbolag. 

5.2 Organisationens förutsättningar 
Organisationens förutsättningar sätter ramarna för hur ett förslagsystem kan utformas. Att 

kulturen påverkar arbetet med ständiga förbättringar och förslagsystem diskuteras av ett flertal 

författare (Bhuiyan & Baghel, 2002; van Dijk & van den Ende, 2002; Moneim, 2009) och därför 

lyfts Företagskulturen som en viktig faktor i organisationens förutsättningar. Samtidigt lyfter 

respondenterna ett flertal koder som relaterar till de förutsättningar som organisationen har att 

förhålla sig till vilket skapade faktorn Konsultbolag. Konsultbolag kan ses som en motsvarighet 

till företagsstrukturen i Figur 3. I producerande industrier används förslagsystemet vanligen för 

att förbättra operativa delar av verksamheten, exempelvis förbättra standarder och förkorta 

ledtider (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 2009). PlantVision har sina egna förutsättningar att 

arbeta utefter då de är ett konsultbolag som förmedlar medarbetarnas kunskap ut till andra 

verksamheter. Det skapar andra behov för ett förslagsystem jämfört med exempelvis en 

producerande verksamhet. Ur dessa aspekter utvecklades temat Organisationens 

förutsättningar, vilket sätter ramarna för förslagsystemet och tillhörande citat redogörs i Tabell 

4. 
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Figur 5: Tematiskt träd 
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Tabell 4: Citattabell, organisationens förutsättningar 

Tema: Organisationens förutsättningar 
R Citat Kod Faktor 

R1 

Man behöver prata om vad ständiga förbättringar är, för det är så lätt att 

säga att det handlar om vårt kvalitetsledningssystem, i bästa fall våra 

processer […] allt är ständiga förbättringar och kunde man få en kultur 

där man ser ständiga förbättringar i det perspektivet så skulle det komma 

högre på agendan. 
Ständiga 

förbättringar 

Företags-

kultur 

R7 
Man ska hjälpa till och bygga upp PlantVision om man har idéer och inte 

bara se det som en låst låda […] det är ett företag i förändring, och vill 

man vara med så får man gärna delta. 

R1 
Det är ju ett väldigt kvalitetsinriktat system vi har, det är så det har 

använts, det är där vi har fått framdrift så därför känns det naturligt att 

skicka in frågor som rör våra kvalitetssystem. 
Kvalitets-

ledning R7 
Det har mest handlat om kvalitetssystemet, att när vi jobbar med vårt 

kvalitetssystem med mallar eller processer så har vi velat justera saker 

[…] så har jag skickat in det just angående kvalitetssystemet. 

R9 
Jag vet inte i detalj vad förbättringsförslagmejlen syftar till, min bild är 

att det är dokumentation och kvalitetsledningssystemet. 

R3 
För mig är det ju viktigt att företaget går bra och det gör det om man 

debiterar bra, sen måste vi vara ett modernt företag där det händer saker. 

Tim-

debitering 

Konsult-

bolag 

R5 

Jag tycker att det är lite svårare i ett konsultföretag […] i och med att 

man räknar allt i pengar, på ett vanligt företag så märker man inte om 

man lägger två timmar på förbättringar, men här är det två timmar mindre 

vi tjänat eftersom vi levererar vår tid. 

R9 
Vi måste prioritera att leverera de åtaganden som vi har gentemot kund 

och vi är trots allt ett konsultbolag så det är debitering vi måste dra in 

pengarna för att kunna göra något. 

R5 
De som sitter med förslag, alla vet att de har väldigt mycket att göra och 

då tänker man kanske att ”det här är inte så viktigt och jag vet att det 

kommer hamna på dem”. 
Tidsbrist 

R9 
Många har mycket att göra, det råder tidsbrist. För att bli motiverad (att 

komma på fler förslag) skulle jag behöva mer frigjord tid. 

R10 
Tiden är ju alltid ett hinder för många därför ska man ha små ändringar 

istället, man behöver inte göra så stora saker av allting. 

5.2.1 Företagskultur 

Genom att skapa en företagskultur som främjar ständiga förbättringar skapas en riktning för 

organisationen (Bhuiyan & Baghel, 2005). Att ha en företagskultur som signalerar företagets 

ideologi och dess attityd till kreativitet medför att medarbetarna leds av verksamhetens vision. 

”Man behöver prata om vad ständiga förbättringar är, för det är så lätt att säga att det handlar 

om vårt kvalitetsledningssystem, i bästa fall våra processer […] allt är ständiga förbättringar 

och kunde man få en kultur där man ser ständiga förbättringar i det perspektivet så skulle det 

komma högre på agendan” diskuterade R1 och menade på att ständiga förbättringar borde 

prioriteras högre inom organisationen då det skapar mervärde. Förslagen genereras av 

medarbetarna men förbättringsgruppen genomför och implementerar förslagen, detta kan liknas 

vid Berger (1997) organisatoriska arbetssätt för ständiga förbättringar, kallat Ständiga 

förbättringar individuellt. 

Förslagsystemet på PlantVision idag har en stark koppling till kvalitetsarbete och främst 

verksamhetens kvalitetsledningssystem. Prajogo och Sohal (2001) diskuterar att 

kvalitetsledningssystem kan skapa ett fokus på standarder och formalisering vilket medför att 

det ofta används verktyg som stärker analys, struktur och ett linjärt tänkande. Förslagsystemet 

som används idag har en stark koppling till kvalitetsledningssystemet enligt R1 ”Det är ett 

väldigt kvalitetsinriktat system vi har, det är så det har använts, det är där vi har fått framdrift 
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så därför känns det naturligt att skicka in frågor som rör våra kvalitetssystem”. R7 resonerade 

på liknande sätt ”Det har mest handlat om kvalitetssystemet, att när vi jobbar med vårt 

kvalitetssystem med mallar eller processer så har vi velat justera saker […] så har jag skickat 

in det just angående kvalitetssystemet”. Förslagsystemet genererar många förbättringar till 

kvalitetsledningssystemet, samtidigt verkar det som att det nuvarande fokuset medför att många 

medarbetare endast använder förslagsystemet till att förbättra dokument och 

kvalitetsledningssystemet. R9 stärker detta påståendet genom att säga ”Jag vet inte i detalj vad 

förbättringsförslagsmejlen syftar till, min bild är att det är dokumentation och 

kvalitetsledningssystemet”. 

Lasrado m.fl., (2017) beskriver att organisationen bör skapa en kultur som främjar ständiga 

förbättringar för att generera engagemang bland medarbetarna. Företagskulturen är därmed en 

faktor som påverkar förslagsystemet. Genom att undersöka företagskulturen skapas en 

grundläggande förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att förslagsystemet ska bli 

framgångsrikt. 

5.2.2 Konsultbolag 

Eftersom PlantVision är ett konsultbolag finns det vissa förutsättningar som skiljer sig jämfört 

med en producerande verksamhet. R5 berättar ”Jag tycker att det är lite svårare i ett 

konsultföretag […] i och med att man räknar allt i pengar, på ett vanligt företag så märker man 

inte om man lägger två timmar på förbättringar, men här är det två timmar mindre vi tjänat 

eftersom vi levererar vår tid” och beskriver att verksamhetens utgångspunkt måste vara att 

debitera. Förlusterna blir tydliga när det går att räkna på hur många timmar som används till 

förbättringsarbete, men som kunde varit debiterade timmar. Samtidigt är det svårt att räkna på 

förtjänsterna av förbättringsarbetet (Kvalitetschef, 2019). Därmed kan det skapas en 

uppfattning att debiteringen är prioriterat inom organisationen och att förbättringsförslag endast 

ska lämnas i mån av tid.  

Tidsbristen inom organisationen är ytterligare en faktor som respondenterna menar sänker 

motivationen att delge förbättringsförslag. Både tidsbristen bland konsulterna själva, men även 

den uttalade tidsbristen hos de som ansvarar för förbättringsarbetet. R5 uttryckte ”De som sitter 

med förslag, alla vet att de har väldigt mycket att göra och då tänker man kanske att ’det här 

är inte så viktigt och jag vet att det kommer hamna på dem’”. Ofta faller ansvaret för 

förslagsystemet på någon som redan är överbelastad (Milner m.fl., 1995). Därför måste 

organisationen reflektera kring vem som är bäst anpassad att ansvara för systemet och sedan 

integrera det arbetet i dennes arbetsuppgifter, för att förbättringsarbetet inte ska bli en parallell 

aktivitet som inte prioriteras (Ekvall, 1995). Tidsbrist är ett generellt problem inom alla typer 

av organisationer när ständiga förbättringar diskuteras (Palm m.fl., 2016) men det skapar ett 

större problem när tidsbristen relateras till förlorade intäkter, som i ett konsultbolag. R9 

redogjorde att ”Många har mycket att göra, det råder tidsbrist. För att bli motiverad (att 

komma på fler förslag) skulle jag behöva mer frigjord tid”. Organisationen måste därmed 

förklara hur viktigt det är med arbete kring ständiga förbättringar för att medarbetarna ska förstå 

hur de bör prioritera förbättringsarbetet i relation till debitering. 

Ett flertal respondenter resonerade därmed kring områdena tidsbrist och timdebitering, vilket 

inte diskuterats i tidigare litteratur. Områdena skapade därför en ny faktor, konsultbolag som 

visar på att det kan finnas ytterligare organisatoriska förutsättningar som verksamheten bör 

resonera kring när ett förslagsystem utformas. 
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5.3 Idéutvinning 
Temat Idéutvinning genererades ur van Dijk och van den Ende (2002) Creativity 

Transformation Model, och redogör hur idéer skapas. Målsättning diskuterades i 

litteraturstudien av ett flertal författare och blev kod ur intervjuerna, då ingen annan kod 

relaterade till målsättningen blev det även en egen faktor, se Tabell 5. Engagemanget avgör 

förslagsystemets användning och uppstod ur koden Inre motivation som grundas i Amabile 

(1983) och Ledningens engagemang.  

Tabell 5: Citattabell, idéutvinning 

Tema: Idéutvinning 
R Citat Kod Faktor 

R1 

Vi har varit dåliga på att kommunicera ut i organisationen hur vi 

jobbar, den linje vi driver är dåligt förankrad och det ligger 

jättemycket i kommunikationen från ledningsgrupp ner till 

medarbetare via avdelningschef och teamledare. 

Målsättning Målsättning 
R9 

Det är för sällan som vi har kapacitet att ta tag i det (förbättringar), 

[…] jag satte det som ett mål för året för den gruppen jag jobbar med 

att vi ska driva igenom fem förbättringsarbeten under året, just för att 

jag vill att vi ska jobba med detta och få utrymme för det. 

R10 
Jag skulle vilja se ett tydligt mål för företaget, vi ska jobba med 

förbättringar, inte med verksamhetsutveckling utan med förbättringar. 

[…] det borde vara ett fokusområde. 

R3 
Jag har haft så mycket klimatångest sista halvåret (skickade därför in 

ett förslag angående klimatpåverkan). 

Inre 

motivation 

Engagemang 

R5 
Jag kan tänka mig att man skulle känna sig mindre engagerad om 

man inte vet vad som händer och man inte får någon bekräftelse och 

inte ser vad som händer i vilken fas i processen. 

R6 
Sen tror jag att man inte skickar in nya idéer för att man har fullt upp 

och kanske inte har engagemanget i sig. 

R7 
Det har ju med ens personliga läggning att göra […] antingen vill 

man bara göra sitt jobb […] eller så vill man bidra till mer 

gemensamma grejer. 

R8 
Jag är ganska mycket av en idéspruta så jag har ganska mycket idéer, 

som person tänker jag alltid i de termerna. 

R9 

Jag motiveras primärt av affärsvärde, sen kan det givetvis vara så att 

det finns andra värden i att vi förbättrar arbetsmiljön och arbetar 

smartare istället för att springa fortare, men personligen så drivs jag 

primärt av affärsvärde. 

R1 

(Ledningsgruppen) har inte direkt jobbat systematiskt, man måste tala 

om att det (förslag) uppskattas, förväntas och att man faktiskt driver 

förbättringsarbeten och försöker synliggöra det. […] men där finns 

det mycket kvar att göra. 

Ledningens 

engagemang 
R3 

Jag tycker det (att ledningen är engagerad). I perioder har folk väldigt 

mycket att göra men det tror jag inte är någon ovanlighet, och det är 

klart att då prioriterar man ju inte sådant. 

R5 
Jag tror att det (uppmuntran och engagemang) beror på chef, det är 

inte så att det genomsyrar hela organisationen. 

R9 
Mycket vet jag inte om jag vill påstå, men det finns absolut en 

uppmuntran (från ledning och chefer) och kommer man med idéer så 

tas de allt som oftast väl emot. 

5.3.1 Målsättning 

Moneim (2009) undersökte två organisationer som använde förslagsystem, båda dessa hade satt 

strategiska mål för sina förslagsystem för att förtydliga hur förslagen bidrog strategiskt till 

organisationen. Genom att sätta mål för förslagsystemet kunde förslagen utvärderas och 

prioriteras enligt målsättningen vilket hjälpte organisationen att skapa en tydlig linje för varför 
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den arbetade med förslag. R1s kommentar ”Vi har varit dåliga på att kommunicera ut i 

organisationen hur vi jobbar, den linje vi driver är dåligt förankrad och det ligger jättemycket 

i kommunikationen från ledningsgrupp ner till medarbetare via avdelningschef och 

teamledare” visar att medarbetarna inte får information om den målsättningen som R1 påstår 

att det finns. Samtidigt säger R10 ”Jag skulle vilja se ett tydligt mål för företaget, vi ska jobba 

med förbättringar, inte med verksamhetsutveckling utan med förbättringar. […] det borde vara 

ett fokusområde” vilket visar att det finns olika uppfattningar inom organisationen kring 

huruvida det finns en målsättning för förbättringsarbetet eller inte. Milner m.fl. (1995) 

argumenterar för att det måste finnas en tydlig målsättning för vad förslagsystemet ska uppnå 

vilket R10 också menar på. 

5.3.2 Engagemang 

Att inre motivation är avgörande för medarbetarnas engagemang är vedertaget och ett flertal 

aspekter påverkar idéutvinningen genom att skapa inre motivation hos medarbetarna (Amabile, 

1983; Lasrado m.fl., 2017). Ett flertal medarbetare visade på att de drevs av en inre motivation 

när de bidrog med förbättringsförslag. R8 förklarade ”Jag är ganska mycket av en idéspruta så 

jag har ganska mycket idéer, som person tänker jag alltid i de termerna”. Andra respondenter 

diskuterade personliga intressen exempelvis för klimatet eller affärsvärde, vilket hade inspirerat 

dem att delge förslag till organisationen. Van Dijk och van den Ende (2002) diskuterar att 

förslagsystemet kan vara ett viktigt stöd för lusten av entreprenörskap och kan leda till 

kompetensutveckling. För att den inre motivationen ska få uttryck måste det dock finnas både 

kulturella och strukturera ramar som hjälper till att generera förslag ur motivationen (Amabile, 

1983). 

R6 erkände att det ibland fanns ett bristande engagemang i organisationen, ”Sen tror jag att 

man inte skickar in nya idéer för att man har fullt upp och kanske inte har engagemanget i sig”. 

Samtidigt menade ett flertal respondenter att de var motiverade och att PlantVision hade 

engagerade medarbetare. Det indikerar att det inte är just engagemanget i sig som brister utan 

snarare de aspekter som påverkar engagemanget. Exempelvis säger R5 ”Jag kan tänka mig att 

man skulle känna sig mindre engagerad om man inte vet vad som händer och man inte får 

någon bekräftelse och inte ser vad som händer i vilken fas i processen”. R5 verkar därmed 

mena att aspekter som återkoppling och transparens är avgörande för medarbetarnas motivation. 

Genom att ledningen visar engagemang för förbättringsarbete och förslagsystem känner sig 

medarbetarna motiverade att dela med sig av sina förslag (Lasrado m.fl., 2017; Ekvall, 1995). 

Respondenterna hade delade åsikter kring engagemanget från ledningen. Exempelvis sa R3 

”Jag tycker det (att ledningen är engagerad). I perioder har folk väldigt mycket att göra men 

det tror jag inte är någon ovanlighet, och det är klart att då prioriterar man ju inte sådant” 

medan R5 uttryckte ”Jag tror att det (uppmuntran och engagemang) beror på chef, det är inte 

så att det genomsyrar hela organisationen”. R1 beskrev situationen genom att förklara att 

ledningen inte arbetat systematiskt med att visa engagemang och att det där fanns utrymme för 

förbättring. Enligt Milner m.fl., (1995) förväntas ledningen demonstrera sin tro på systemet och 

uppmuntra alla att se förslagsystemet som ett verktyg för ständiga förbättringar. 

Förslagsystemet på PlantVision har växt fram successivt ur ett kvalitetsperspektiv vilket 

medfört att ledningen aldrig haft ett aktivt ansvar för att det fungerar utan ansvaret har legat på 

kvalitetschef. Ett flertal respondenter menar att ledningen generellt är positiv till utveckling och 

förändring av organisationen, men att det inte funnits något speciellt fokus på att lyfta 

förslagsystemet som ett användbart verktyg. 
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5.4 Idélandning 
Enligt van Dijk och van den Ende (2002) är Idélandningen det andra steget i Creativity 

Transformation Model och syftar till att ta fasta på de förslag som medarbetarna faktiskt har. 

Moneim (2009) menar att förslagsystemet är en länk mellan olika hierarkiska nivåer och utgör 

en plattform för att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet. Respondenterna redogör att de 

delger förslag på två sätt, informellt eller formellt och ur detta formades faktorn Kanaler som 

redogör hur informationen flödar mellan operativa och strategiska positioner. Faktorn Idétyper 

kommer från Mazzocato m.fl. (2016) som diskuterar att det finns två kategorier av förslag, 

antingen att ett problem identifieras eller en innovativ insikt görs, som inte är grundat i ett 

problem.  

Systemets utformning påverkar hanteringen av förslagen och transparensen i förslagsystemet 

vilket skapar en förståelse för vad som händer (Fairbank m.fl., 2003; Santos m.fl., 2018). De 

koder som identifierats är därmed; synlighet för att förslagsystemet finns, funktionen som mer 

konkret redogör hur systemet fungerar samt prioritering som visar på av vem och hur förslagen 

prioriteras. Hur människorna i systemet agerar och arbetar påverkar idélandningen och koder 

som växte fram ur respondenternas beskrivningar var kompetens, delaktighet och 

personberoende. 

Tabell 6: Citattabell, Idélandning 

Tema: Idélandning 

R Citat Kod Faktor 

R4 

Jag skulle lyfta det till min chef i något sammanhang, i något 

avdelningsmöte eller informellt vid kaffeautomaten ”har ni tänkt på…” 

så tror jag nästa att det skulle gå till om jag skulle kläcka någon klok idé. 

Informell 

kontakt 

Kanaler 

R5 
Jag ringer dem också och stämmer av hur jag har tänkt och ibland ringer 

jag dem först innan jag lägger in förbättringsförslag. 

R6 

När jag haft en idé har jag gått till HR direkt och pratat, det har jag fått 

väldigt bra respons på. Jag tycker att det är skönt att få bollen tillbaka 

direkt så därav är det både trevligare och smidigare att gå direkt till HR- 

eller kvalitetschef. 

R7 
Jag vet vilka saker som är så pass enkla att jag bara kan skriva dem i ett 

enkelt mejl. 
Formell 

kontakt 
R8 

Om det är något generellt för PlantVision, som inte påverkar mitt arbete 

här och nu, det kanske handlar om kvalitetsledningssystem och liknande, 

då brukar jag skicka det till förbättringsförslagsmejlen. 

R1 

Om jag kommer med ett tydligt förslag, exempelvis den här 

instruktionen borde vi se över, så länge jag har något konkret så tycker 

jag det fungerar bra. 
Konkreta 

idéer 

Idétyper 

R7 Det har bara varit konkreta förslag som jag har skickat in.  

R8 

Då la jag ett förbättringsförslag som sa ”kan vi få en changelog” och nu 

har vi fått det, så det är ett praktiskt exempel på när det är enkla saker så 

får vi det. 

R1 

Har man en fråga som är lite större och svårare att ta på, man ser ett 

problem men vet inte exakt åtgärd, då får jag återkoppling från mina 

medarbetare att många drar sig från att rapportera. Innovativa 

idéer 

R9 

De hanterar jag ju på ett annat sätt, om jag ser affärsmöjligheter eller 

förändringar i hur vi arbetar så pratar jag antingen med min chef eller 

den som äger affärsområdet. 
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R2 

Jag hade velat veta mer vad de gör med förslagen, hur processen ser ut, 

eller är det bara så att det hamnar någonstans och det händer inget med 

dem (förslagen). 

Synlighet 

Systemets 

utformning 

R5 

Det ska göras mer synligt, alla ska kunna se att vi har förslag som vi jobbar 

med […]. Så synligheten gör jättemycket för då tänker man oftare på 

förslag, ”just det, det är värt, det är något som vi ska jobba med” för efter 

ett tag så glömmer man att det finns. 

R6 

Det är något som man skulle kunna visa, vad det är för förslag som 

kommer in, att man tar upp det på stormöten eller en video […] plus att 

det ökar ju att man får in fler synvinklar på förslaget. 

R8 
Jag har ju eftersökt en lista, på alla förbättringsförslag som skickas in, det 

finns inte i dagsläget. 

R9 
Jag är lite skeptisk, det är lite som att skicka in det till ett svart hål, jag vet 

inte vart det tar vägen eller vad som händer med det. 

R3 

Om det fanns ett tydligt mål eller om det var ett system och inte en mejl, 

och man kunde markera det som en HR-fråga så man visste att förslaget 

kom rätt direkt istället för att den tappas bort. 

Funktion 

R5 

Man vill ha en bild, hur fungerar vår förbättringsförslagsprocess, när 

kommer man ha ett möte för att ta beslut, att den informationen var 

lättillgänglig för alla. 

R8 

Jag är intresserad av hur man utför förslag, hur man prioriterar tid och 

kostnad, strukturen på hur man arbetar med förslag. […] jag hade sagt att 

vårt problem är hur vi utför förslag. 

R10 

Jag skulle önska att det fanns en funktion istället på vårt intranät, där lägger 

man in det så att man ser vad som har kommit in och hur det har prioriterats 

och vad som pågår. 

R5 

Jag vet inte hur man prioriterar förslag, nu anar jag att det är 

verksamhetsutvecklingsforum som gör det men vem som prioriterar innan 

dem vet jag inte, och jag vet inte om de prioriterar allt. 

Prioriter-

ing 
R8 

Det händer ju inte så mycket enligt min uppfattning så prioritering är ju en 

sak, jag vet ju inte hur de prioriterar (förslagen). 

R10 

[…] att det blir en prioriteringsgrupp helt enkelt, verksamhetsansvariga 

prioriterar och sen att man har en bestämd process […]. Så man har en 

tydlig process och tydligt fokus, för jag tycker det är jäkligt ineffektivt nu. 

R1 

Jag tror att jag hade kunnat se andra saker bortom en del utav förslagen än 

vad man gör från kvalitetssidan, så jag tror att vi kan behöva komplettera 

med affärsbiten i systemet. 

Kompetens 

Människor i 

systemet 

R2 

Jag hade velat att det fanns någon som representerade vår grupp i gruppen 

som diskuterar förslagen, eller åtminstone någon som är lite insatt i vår 

verksamhet. 

R5 

Jag tror att det kanske hade varit bättre om det varit en större grupp som 

jobbade med förbättringsförslag för då hade man kunnat genomföra dem 

lättare och snabbare. 

R3 

Jag tänkte att jag kunde se om jag själv kunde ta tag i det (fick tillstånd 

från chef), så jag behöver bara själv komma igång, men jag har haft lite 

mycket olika projekt så det blir så uppdelat. 
Delaktig-

het 

R8 

Hade man blivit mer involverad i det arbetet och blivit kontaktad och 

kanske att man känner att de värderar ens input […] de här förbättringarna 

ska ju vara till för oss som jobbar så hade man varit mer involverad så hade 

det nog stimulerat mig lite mer. 

R5 

Det blev personberoende av kvalitetschefen, att det var han som svarade, 

hade han varit sjuk och det var någon annan som tog över, så vi har ingen 

bra process för återkoppling vad jag ser. Person-

beroende 

R7 

De första gångerna så skrev jag direkt till kvalitetschef, för länge sen, och 

han sa att ”du kan skicka till mejlboxen istället för där är det fler som tittar” 

så att det inte bara beror på honom som person och hans tid. 
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5.4.1 Kanaler 

Hur förslagen ska förmedlas är inget som diskuteras uttryckligen i litteraturen, men tidigare 

studier har observerat olika sätt för att kanalisera idéerna (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 

2009). I fallet med Cloetta samlade initieraren själv in förslagen till en början (Rapp & Eklund, 

2002), och använde därmed en typ av personlig kontakt. Om medarbetarna hittar någon som 

lyssnar på deras idéer skapas en uppmuntran att delge förslag (van Dijk & van den Ende, 2002). 

Ett flertal respondenter menade på att de gärna tog personlig kontakt för att delge sina förslag 

till verksamheten, se Tabell 6. R4 menade att personlig kontakt var bra i informella 

sammanhang ” […] eller informellt vid kaffeautomaten ’har ni tänkt på …’ så tror jag nästan 

att det skulle gå till om jag kläckte någon klok idé”. 

På Cloetta skapades senare ett system för förslagen och ledningen valde istället att låta de 

anställa delge sina idéer genom formella vägar såsom databaser och skriftliga formulär (Rapp 

& Eklund, 2002). Detta arbetssätt används av PlantVision, men respondenterna påpekade att 

det var lättare att formulera och förklara enklare problem via mejl, och R8 uttryckte ”Om det 

är något generellt för PlantVision, som inte påverkar mig här och nu, […] då brukar jag skicka 

in det till förbättringsförslagsmejlen”. 

Det finns alltså två olika vägar att delge förslagen på PlantVision, men förbättringsgruppen 

upplevde att det skapade problem när förslagen kom från olika håll eftersom det gjorde dem 

svåra att samla. Den informella kontakten kan skapa uppmuntran och uppskattas av 

medarbetarna men kan vara svår att hantera när organisationen växer, som i fallet med Cloetta 

(Rapp & Eklund, 2002). Även PlantVision har växt vilket medför att organisationen kanske 

behöver använda en tydlig kanal som skapar struktur för att inte tappa bort förslag. 

5.3.1 Idétyper 

Att använda ett förslagsystem för både proaktiva och reaktiva förslag kan vara svårt enligt 

Mazzocato m.fl. (2016). Respondenterna menar att de konkreta idéerna är lättare att genomföra, 

R8 sa ”när det är enkla saker så får vi det” vilket visar på att konkreta idéer både tas emot och 

genomförs. Även Mazzocato m.fl. (2016) undersökte en organisation där många av de förslag 

som hanterades hade en lösning som karaktäriserades av en låg komplexitet. 

För att förslagsystemet ska vara effektivt behöver de kunna ta emot en stor variation av idéer 

och de anställda behöver uppleva att de kan delge vilket typ av förslag som helst (van Dijk & 

van den Ende, 2002). R1 menade på att medarbetarna inte uppfattade att de kunde delge alla 

typer av förslag, ”Har man en fråga som är svårare att ta på […] får jag återkoppling att 

många drar sig från att rapportera”. Dessutom redogör andra respondenter att de inte använder 

förslagsystemet för idéer av innovativ karaktär, se Tabell 6. Det finns därmed en risk att det 

skapas ett system som endast tar hänsyn till mindre komplexa problem, som R7 uttryckte sig 

”det är bara konkreta förslag jag har skickat in”. Samtidigt menar Bessant och Caffyn (1997) 

att ständig förbättring är en typ av inkrementell innovation och att små konkreta förslag i 

längden genererar innovation.  

Det kan vara svårt att skilja mellan förslag innebär stora förändringar och förslag som endast 

kräver en liten förändring och därför måste alla typer av förslag tas emot av verksamheten. För 

att skapa ett system som värderar alla förslag måste det finnas en medvetenhet om att förslag 

kan se olika ut. Därmed är idétyper en faktor att ta hänsyn till vid utformningen av 

förslagsystemet. 
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5.4.2 Systemets utformning 

Hur idéerna och förslagen hanteras påverkar medarbetarnas uppfattning av hur systemet 

fungerar. Förslagsystemets transparens påverkar medarbetarnas motivation eftersom det skapar 

förståelse för vad som händer med deras förslag (Santos m.fl., 2018). ”Synlighet gör 

jättemycket för då tänker man oftare på förslag, ’just det, det är värt, det är något som vi ska 

jobba med’ för efter ett tag så glömmer man att det finns” sa R5. Det visar att medarbetarna 

känner sig motiverade när de förstår förslagsystemet, och att systemet hålls uppdaterat och 

aktuellt genom att vara synligt (Milner m.fl., 1995). R2 kommenterade ”Jag hade velat veta 

mer vad de gör med förslagen, hur processen ser ut, eller är det bara så att de hamnar 

någonstans och det händer inget med dem (förslagen)”, vilket visar att medarbetarna på 

PlantVision inte har insikt i hur förslagen hanteras. Genom att veta vilka andra typer av förslag 

som genererats av organisationen skulle transparensen medföra en bättre förståelse för 

förslagsystemet. R8 berättade ”Jag har ju eftersökt en lista, på alla förbättringsförslag som 

skickats in, det finns inte i dagsläget” och R6 sa ”Det är något som man skulle kunna visa, vad 

det är för förslag som kommer in, […] plus att det ökar ju att man får in fler synvinklar på 

förslaget”. Medarbetarna känner alltså att de skulle vilja se sina kollegors förslag för att förstå 

mer om förslagsystemet och synligheten bidrar med en känsla av tillgänglighet. R9 uttryckte 

”Jag är lite skeptisk, det är lite som att skicka in det till ett svart hål, jag vet inte vart det tar 

vägen eller vad som händer med det” vilket visar på en uppfattning av att systemet är 

otillgängligt. Enligt van Dijk och van den Ende (2002) finns det en risk att förslagsystemet inte 

nyttjas om det inte är tillgängligt. 

Enligt Moneim (2009) bör tydliga arbetssätt för varje steg i förslagshanteringen skissas upp och 

kommuniceras ut till medarbetarna. R5 berättade ”Man vill ha en bild, hur fungerar vår 

förbättringsförslagsprocess, när kommer man ha ett möte för att ta beslut, att den 

informationen var lättillgänglig för alla” och efterfrågar därmed en skiss av förslagsprocessen 

som enkelt kan kommuniceras till medarbetarna. Tidigare undersökningar av företag visar hur 

arbetet med förslag initieras genom manuella system och att det skapar problem med 

borttappade förslag och långa handläggningstider (Moneim, 2009). ”Om det fanns ett tydligt 

mål eller om det var ett system och inte en mejl, och man kunde markera det som en HR-fråga 

så man visste att förslaget kom rätt direkt istället för att den tappas bort” sa R3. Respondenten 

menade att det fanns risker med det manuella systemet och att hon trodde att hennes förslag 

inte skulle behandlas. R3 efterfrågade även en funktion i förslagsystemet som medförde att 

förslaggivaren kunde skicka förslaget direkt till den ansvariga avdelningen. Enligt Hart m.fl. 

(1996) är det fördelaktigt att tydliggöra vem som har ansvaret för förslagsystemet, så att 

medarbetarna vet vart de vänder sig när de delger sina förslag. Alla respondenter från 

PlantVision var starkt medvetna om att Kvalitetschefen och Sf. kvalitetschefen ansvarade för 

förslagsystemet, men ett flertal viste inte att även HR-chefen och Projektchefen satt med i 

förbättringsgruppen. Några respondenter berättade att de inte skulle skicka ett förslag som var 

en ”HR-fråga” till förbättringsförslagsmejlen utan istället gå och prata med till HR-

avdelningen. Att skapa ett automatiskt system online med relevanta funktioner som bidrar till 

transparens har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att hantera förbättringsförslagen (Moneim, 

2009). ”Jag skulle önska att det fanns en funktion istället på vårt intranät, där lägger man in 

det så att man ser vad som har kommit in och hur det har prioriterats och vad som pågår”, 

resonerade R10 vilket visar på att förslagsystemets funktioner kan hjälpa till att öka 

transparensen. 
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I idéutvinningen krävs genomgång av förslagen, i och med det skapas också ett behov av att 

prioritera förslag eftersom organisationen sällan har kapaciteten att genomföra alla på en gång 

(Lasrado m.fl., 2017; Moneim, 2009). Respondenterna upplevde att det saknades systematik 

för prioritering av förbättringsförslagen. R8 uttryckte att ”det händer ju inte så mycket enligt 

min uppfattning så prioritering är ju en sak, jag vet ju inte hur de prioriterar (förslagen)” och 

R5 sa ”Jag vet inte hur man prioriterar förslag, nu anar jag att det är 

verksamhetsutvecklingsforum som gör det men vem som prioriterar innan dem vet jag inte, och 

jag vet inte om de prioriterar allt.”. Respondenterna efterfrågar därmed en transparent 

prioritering av förslagen, vilket skulle kunna hjälpa både förbättringsgruppen och medarbetarna 

att veta vilka typer av förslag som organisationen anser bidrar till en önskvärd utveckling. 

5.4.3 Människor i systemet 

Eftersom respondenterna hade en dålig uppfattning om vilka som var ansvariga för 

förslagsystemet ansåg många även att det saknades kompetens inom systemet. Andelen resurser 

som är dedikerade för att utvärdera förslagen och mängden uppmärksamhet som förslagen får 

från ansvariga visar på systemets betydelse i organisationen enligt van Dijk och van den Ende 

(2002). ”Jag hade velat att det fanns någon som representerade vår grupp i gruppen som 

diskuterar förslagen, eller åtminstone någon som är lite insatt i vår verksamhet” menade R2. 

Kommentaren från R2 antyder att det saknas viss kompetens och att andelen resurser som är 

dedikerade för att utvärdera förslagen inte uppfattas som tillräcklig enligt vissa medarbetare. 

Ett antal respondenter menade att de gärna deltog i arbetet med att genomföra sina förslag. 

Lasrado m.fl. (2017) anger att om medarbetarna har möjlighet att påverka beslut och systemet, 

skapas ett ökat engagemang vilket genererar kreativitet. Om medarbetarna känner sig 

involverade kan de få ut mer av förslagsystemet menar författarna. R8 beskrev att ”Hade man 

blivit mer involverad i det arbetet och blivit kontaktad och kanske kände att man känner att de 

värderar ens input […] de här förbättringarna ska ju vara till för oss som jobbar så hade man 

varit mer involverad så hade det nog stimulerat mig lite mer”. Om förslaggivaren känner 

ägarskap över sitt förslag höjs ofta engagemanget (Milner m.fl., 1995). ”Jag tänkte att jag 

kunde se om jag själv kunde ta tag i det (fick tillstånd från chef), så jag behöver bara själv 

komma igång, men jag har haft lite mycket olika projekt så det blir så uppdelat” redogjorde R3 

vilket visar på att det skapas ett engagemang vid ägandeskap men att tidsbristen inom 

organisationen påverkar genomförandet. 

Rapp och Eklund (2002) identifierade hur förslagsystemet utvecklades och påverkades av de 

intressenter som hade mandat att förändra systemet, och drog slutsatsen att systemets 

överlevnad kunde hotas om det fanns ett behov av specifika individer för att det skulle nyttjas. 

På PlantVision var det ett flertal respondenter som pratade om Kvalitetschefen som frontfigur 

för förslagsystemet. R5 sa ”Det blev personberoende av kvalitetschefen, att det var han som 

svarade, hade han varit sjuk och det var någon annan som tog över så har vi ingen bra process 

för återkoppling vad jag ser”. Resonemanget styrker Rapp och Eklund (2002) slutsats att 

systemet behöver ha stöd i organisationen och vara så pass strukturerat att vem som helst kan 

arbeta med processerna, annars är systemet inte integrerat i verksamheten. 

Sammanfattningsvis har alltså människorna som hanterar förslagsystemet en stor påverkan på 

systemet. Kompetensen, delaktigheten och personberoendet är kopplat till människorna och hur 

de hanterar förslagen. Respondenterna menar på att dessa är områden som skulle kunna 

förbättras för att fler relevanta förslag ska landa och implementeras i organisationen 
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5.5 Idéuppföljning 
Det sista steget i förslagsprocessen enligt van Dijk och van den Ende (2002) är Idéuppföljning 

som redogör hur medarbetarens förslag hanteras efter att förslaget fått fäste i organisationen. 

Att organisationen ska uppmärksamma medarbetarna och belöna förslaggivarna diskuteras av 

författarna vilket används för att skapa ett erkännande och uppmuntra dem att fortsätta delge 

förslag. Andra aspekter som behandlas är hur organisationen kommunicerar genom att ge 

återkoppling och belysa resultatet av förslagen. Tabell 7 redogör citat till koder för temat 

idéuppföljning. 

Tabell 7: Citattabell, idéuppföljning 

Tema: Idéuppföljning 

R Citat Kod Faktor 

R5 

[…] att uppmärksamma att den personen har kommit med förslag på 

ett avstamp eller något, den belöningen värdesätts mer, och då 

synliggörs det också att vi arbetar med förslag. 

Uppmärk-

samma 

Erkännande 

R7 

[…] om man allmänt skulle uppmärksammas för att man bidrar till den 

stora helheten är det klart att det hade känts bra att få en sådan klapp 

på axeln. 

R8 

Gärna att man lyfter, både enskilt men även för de grupper som 

påverkas ”X idé, skickade in det här, nu är den realiserad, hoppas att 

ni är nöjda och att det kommer till användning”. 

R5 
Jag tror inte att belöning i pengar är det som gör att folk kommer med 

förslag. 
Belöning 

R7 
Om det finns ett belöningssystem så finns det ju risk att det går 

inflation i förslagen […]. 

R2 

Att det händer något, att man får besked att min idé blev verklighet, 

att det händer något med den, det är väl det som motiverar skulle jag 

säga. 

Resultat 

Kommuni-

kation 

R7 Bara det händer något så räcker det för mig. 

R8 

För mig räcker det med att man påvisar resultat, jag behöver inte något 

annat. Man ska se det som att förbättringen är till för oss som jobbar, 

ser man resultat tror jag att folk kommer använda det mer och vara 

mer engagerade, om man märker att ”det händer saker och folk lyssnar 

på mina idéer och de bir implementerade” då kommer man vara mer 

sugen på att ha idéer och våga tänka utanför boxen. 

R1 

Återkoppling om det lilla är lätt […] återkoppling om det stora […] 

där är vi dåliga på att vara transparenta […] där kan man behöva 

stärka. 

Återkoppling 

R3 

Man skulle nog gärna vilja ha något slags besked att ”vi kommer göra 

något” eller ”nej”, sen kanske man inte kan få det direkt när man 

skickar in […]. 

R5 

Det är inte så att man får återkoppling att just ditt förslag har vi 

hanterat, utan det är mer att man ser att i de fall där jag hade förslag 

på mallen så kom det uppdateringar i kvalitetsledningssystemet och 

där såg man att de kom med. 

R8 

Det är viktigare att man upplever det som att någon lyssnar och tar 

emot förslaget, och på allvar argumenterar för varför vi genomför det 

eller inte, för ser man att det tas omhand då kommer man ju vara pigg 

på att fortsätta skicka in tror jag. 

 

5.5.1 Erkännande 

Att visa medarbetare uppskattning är en förutsättning för att de ska känna sig motiverade att 

delta i förslagsarbetet (Ekvall, 1995). Genom att sprida framgångsrika resultat i organisationen 

genereras uppmärksamhet både kring förslagsystemet och de som delgett förslag (Santos m.fl., 
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2018). R7 berättade ” […] om man allmänt skulle uppmärksammas för att man bidrar till den 

stora helheten är det klart att det hade känts bra att få en sådan klapp på axeln” och R5 

förklarade ” […] att uppmärksamma att den personen har kommit med förslag på ett avstamp 

eller något, den belöningen värdesätts mer, och då synliggörs det också att vi arbetar med 

förslag”. Båda respondenterna redogör något typ av uppmuntran skulle motivera dem som 

medarbetare. Både litteraturen och respondenterna menar alltså att det är viktigt att visa 

uppskattning, för att involvera medarbetarna i förbättringsarbete. 

I samband med uppmuntran diskuteras även belöningar och belöningssystem av ett flertal 

författare, där belöningar kan vara både monetära och icke-monetära (Rapp & Eklund, 2002: 

Cooley m.fl., 2001: van Dijk & van den Ende, 2002). R5 sa ”Jag tror inte att belöning i pengar 

är det som gör att folk kommer med förslag” vilket visar på att icke-monetära belöningar är att 

föredra. Många respondenter resonerade på likande sätt och ansåg att monetära belöningar inte 

skulle stärka deras motivation, R7 sa att ”Om det finns ett belöningssystem (monetära) så finns 

det ju risk att det går inflation i förslagen […]”. Det finns inget behov av att utforma ett 

monetärt belöningssystem på PlantVision menar respondenterna, men de hade gärna fått mer 

uppmärksamhet för sina förslag vilket även diskuteras i litteraturen. 

5.5.2 Kommunikation 

Enligt Santos m.fl. (2018) behöver framgångsrika resultat spridas i organisationen för att påvisa 

effekten av förslagsystemet och medarbetarnas förslag. Många respondenter menade att 

resultaten var avgörande för att de skulle vara motiverade att fortsätta ge förbättringsförslag. 

R2 och R7 ville till exempel att det skulle ”hända något” medan R8 beskrev det genom att säga 

”För mig räcker det med att man påvisar resultat, jag behöver inte något annat. Man ska se 

det som att förbättringen är till för oss som jobbar, ser man resultat tror jag att folk kommer 

använda det mer och vara mer engagerade, om man märker att ’det händer saker och folk 

lyssnar på mina idéer och de blir implementerade’ då kommer man vara mer sugen på att ha 

idéer och våga tänka utanför boxen”. Att resultatet är en viktig aspekt för medarbetarna syns 

tydligt, men hur väl resultatet spreds i organisationen hade respondenterna dålig uppfattning 

kring. Respondenterna visste att det publicerades releaser av nya dokument som uppdaterats 

varje kvartal på grund av inskickade förbättringsförslag men resultaten av alla förslag 

kommunicerades inte ut i verksamheten. 

Att återkoppla till respektive förslaggivare är en framgångsfaktor för att bibehålla 

medarbetarnas motivation (Dombrowski & Mielke, 2014; Santos m.fl., 2018; Lasrado m.fl., 

2017). Utan återkoppling kan förslagsystemets överlevnad vara hotad (Rapp & Eklund, 2002). 

Många av respondenterna upplevde att återkopplingen var bristfällig, till exempel sa R3 ”Man 

skulle nog gärna vilja ha något slags besked att ’vi kommer göra något’ eller ’nej’, sen kanske 

man inte kan få det direkt när man skickar in […]”. Vill organisationen uppmuntra 

medarbetarna att fortsätta skicka förslag måste de återkoppla anledningen till att ett förslag inte 

implementeras (Milner m.fl., 1995). Avsaknad av respons eller långsam återkoppling är ett 

hinder för att skapa ett effektivt förslagsystem (Bell, 1997). R5 förklarade att ”Det är inte så 

att man får återkoppling att just ditt förslag har vi hanterat, utan det är mer att man ser att i de 

fall där jag hade förslag på mallen så kom det uppdateringar i kvalitetsledningssystemet och 

där såg man att de kom med”. Det visar att medarbetarna på PlantVision ofta får vänta relativt 

länge innan de ser resultatet av sitt förslag. Enligt Milner m.fl. (1995) bör utvärderingsprocessen 

för förslagen ha en tidsbegränsning och att resultatet därefter återkopplas till förslaggivaren. 
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Kommunikationen kring förslagsystemet hanterar både återkopplingen och resultatet, så väl 

som aktualiteten kring systemet och dess transparens. R1 berättade ”Återkoppling om det lilla 

är lätt […] återkoppling om det stora […] där är vi dåliga på att vara transparenta […] där 

kan man behöva stärka. Att kommunikationen inom organisationen påverkar förslagsystemet 

är logiskt eftersom medarbetarna behöver få information kring hur deras förslag tas om hand 

för att känna tillit till processen. Den kunskapen och tilliten skapar ett engagemang för 

förslagsystemet och motiverar medarbetarna att delta (Marksberry, Church & Schmidt, 2014). 

5.6 Likheter och skillnader 
Ett flertal likheter och skillnader mellan litteratur och praktik har identifierats genom den 

tematiska analysen och presenteras i Tabell 8 och Tabell 9 nedan. 

Tabell 8: Likheter mellan litteratur och empiri 

Likheter 

Område Litteratur Empiri 

Företagskultur 

Företagskulturen påverkar 

förslagsystemet och definieras av ett 

engagemang för ständiga 

förbättringar. Ett stort fokus på 

kvalitetsledning kan skapa problem. 

PlantVision har en företagskultur som uppmuntrar 

till ständig utveckling. I och med att 

förslagsystemet utvecklas ur kvalitetsavdelningen 

har det skapats ett stort fokus på kvalitetsledning i 

förbättringsarbetet. 

Engagemang 

Engagemanget för förslagsystemet 

har en avgörande roll och det är 

medarbetarnas inre motivation samt 

ledningens visade engagemang som 

driver förslagsystemet. 

De flesta medarbetarna på PlantVision har en inre 

motivation att dela med sig av förbättringsförslag. 

Ledningen är också engagerad men de 

kommunicerar inte ut sitt engagemang. 

Idétyper 

Det finns olika typer av förslag och 

det kan vara svårt att kombinera 

både innovativa och konkreta 

förslag i ett system. 

PlantVisions förslagsystem hanterar mest konkreta 

problem på grund av ett stort fokus på 

kvalitetsledningssystemet vilket gör att innovativa 

förslag inte prioriteras. 

 

Tabell 9: Skillnader mellan litteratur och empiri 

Skillnader 

Område Litteratur Empiri 

Konsultbolag 
Litteraturen diskuterar inte hur 

konsultbolag bör arbeta med 

förslagsystem. 

PlantVision är ett konsultbolag och stöter på 

problem i arbetet med förslagsystem. Exempelvis 

timdebitering och tidsbrist. 

Målsättning 

Litteraturen redogör att det är 

fördelaktigt att ha ett mål för sitt 

förslagsystem som främjar 

företagets strategi och vision. 

Det finns inget uttalat mål eller syfte med 

förslagsystemet på PlantVision. 

Kanaler 
Tidigare litteratur diskuterar till stor 

del skriftliga förslag. 

På PlantVision sammanställs både muntliga 

(informella) och skriftliga (formella) förslag. 

Systemets 

utformning 

Systemet bör vara transparent för att 

medarbetarna ska förstå hur deras 

förslag hanteras och prioriteras. 

Förslagsystemet är dolt för medarbetarna och de vet 

inte hur deras förslag hanteras och prioriteras. 
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Människor i 

systemet 

Tidigare studier visar att 

medarbetare bör vara delaktiga i 

arbetet och att förslagsystemet 

kunde bli personberoende. 

Kompetensen vid utvärderingen av 

förslagen diskuteras inte av 

litteraturen. 

Då medarbetarna hade dålig insikt i förslagsystemet 

ansåg de att det saknades kompetens inom 

förbättringsgruppen. Medarbetarna fick sällan 

möjlighet att ta eget ansvar över sina förslag även 

om de ville. Det fanns även ett personberoende i 

förslagsystemet. Medarbetarnas brist på delaktighet 

i förbättringsarbetet i kombination med 

kompetensen visar på att det finns skillnader mellan 

litteraturen och praktiken. Trots att det är en likhet 

att personberoende diskuteras både i litteraturen 

och för PlantVision ansågs faktorn människor i 

systemet vara en skillnad. 

Erkännande 

Genom att visa uppskattning 

gentemot medarbetarna och ge dem 

belöningar för arbetet med 

förbättringsförslag skapas 

motivation. 

PlantVision saknade systematiska arbetssätt för att 

uppmuntra och belöna medarbetarna för deras 

förslag. 

Kommunikation 

Kommunikation mellan ledning och 

medarbetare stärker samarbeten. 

Organisationen bör återkoppla 

förbättringsarbetet till 

förslaggivaren så att denne känner 

att förslaget ger resultat. 

Återkopplingen till medarbetarna var inte 

konsekvent utan skedde sporadiskt. Det gick att se 

resultaten av förslagen men det kommunicerades 

inte tydligt vilket förslag som bidragit till vilka 

ändringar. 

 

5.7 Utvecklad modell för förslagsystem 
Med utgångspunkt i den modell som togs fram för förslagsystem i den sammanställda 

litteraturstudien så utvecklas beskrivningen i avseende på de områden som diskuterats i och 

med empiriinsamlingen. Den utvecklade modellen för förslagsystem presenteras i Figur 6. 

Tillkomna områden är organisationens förutsättningar, kanaler och människor i systemet. Den 

utvecklade modellen bibehåll benämningen företagsstruktur som redogör att företaget skapar 

struktur för arbetet, denna struktur för PlantVision är att de är verksamma som ett konsultbolag. 

Dessutom har återkoppling ersatts av kommunikation. 

 

Figur 6: Utvecklad modell för förslagsystem 
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Modellen tydliggör att organisationens förutsättningar sätter ramarna för förslagsystemet och 

att företagskulturen och företagsstrukturen är de områden som bygger systemet. Nya områden 

som uppstått ur undersökningen är kanaler och människor i systemet. För att idéer ska kunna 

landa i organisationen krävs kanaler som genererar en väg för förslagen att färdas via. I 

idélandningen eller främst i det systemet som samlar idéerna påverkar människorna hur 

effektivt arbetet fungerar. Kommunikationen ansågs vara avgörande för idéuppföljningen så att 

medarbetarna får information om resultat och återkoppling på sina förslag.   
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6. Rekommendationer för PlantVision 
Ett flertal utvecklingsmöjligheter har identifierats för förslagsystemet på PlantVision då 

litteratursammanställning och intervjuer med medarbetare och ansvariga har väckt tankar 

kring förbättringspotential. Genom att ta hänsyn till de faktorer och aspekter som diskuterats 

har studien identifierat rekommendationer till PlantVision för hur förslagsystemet kan 

utvecklas och hanteras i framtiden. En utvecklad förbättringsförslagsprocess presenteras 

baserad på den demo som tagits fram och presenterats för förbättringsgruppen.  

6.1 Organisationens förutsättningar 
Alla organisationer har förutsättningar att arbeta med och förhålla sig till när de utvecklar och 

upprättar ett förslagsystem för verksamheten. Eftersom PlantVision är ett konsultbolag finns 

andra förutsättningar för hur ett förslagsystem bäst tillämpas inom organisationen jämfört med 

exempelvis producerande företag (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 2009). Medarbetarna på 

PlantVision är deras största tillgång eftersom medarbetarna är den tjänst som företaget 

levererar. När medarbetarna arbetar ute hos kund är det svårt för dem att se förbättringspotential 

i den interna verksamheten. Dessutom medför konsultbranschen ett stort fokus på att 

medarbetarna ska debitera sin tid ute hos kund. Ständiga förbättringar och förslagsarbete 

hamnar på interna processer som medarbetarna då måste debitera internt för eftersom de arbetar 

enligt prestationsmått relaterade till sin debitering. Timdebiteringen och det faktum att 

medarbetarna till stor del arbetar ute hos kund skapar förutsättningar för ett förslagsystem som 

inte diskuterats tidigare i litteraturen. Förslagsystemet måste därmed anpassas efter de 

förutsättningar som råder inom verksamheten. Många tidigare undersökningar på förslagsystem 

är inom tillverkande industrier där de använder standardiserade arbetssätt, arbetar med 

produkter och där medarbetarna har en stor insyn i den egna verksamheten (Rapp & Eklund, 

2002; Moneim, 2009). Tidigare studier har genomförts i mer tjänstebaserade organisationer 

men litteratursamlingen redogör ingen studie där medarbetarna inte är verksamma inom den 

egna organisationen, liknande konsultföretag.  

När PlantVision utvecklar sitt förslagsystem bör de ta hänsyn till sina förutsättningar och 

anpassa sitt förslagsystem till organisationen. Det finns många ytterligare fördelar med att 

implementera förslagsystem just i konsultbolag. R1 menade att eftersom medarbetarna är ute 

hos kund behöver de ha en bra kanal för att kunna föra en dialog med ledningen angående 

förbättringar. Dessutom innebär arbetet som konsult att man ser hur andra organisationer 

arbetar och medarbetarna kan ta med sig det i utvecklingen av den interna organisationen. 

Förslagsystemet är ett sätt att öka kommunikationen mellan medarbetare och ledning för att 

uppmärksamma utveckling och förbättringsområden. Dessutom behöver PlantVision fortsätta 

vara konkurrenskraftiga på marknaden vilket görs genom ständig utveckling och inkrementell 

innovation (Bessant & Caffyn (1997). Att involvera medarbetarna i processen för 

förbättringsförslag leder till att PlantVision kan fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

6.2 Analysera engagemanget 
Engagemanget har bedömts vara en avgörande faktor för förslagsystemets framgång och är på 

sätt och vis grunden i ett förslagsystem. Om ingen i organisationen är engagerad i 

förbättringsarbete kommer heller inga förbättringar genomföras. Ledningens engagemang 

motiverar medarbetarna att delta i förbättringsarbetet. Därför måste ledningen sätta mål för 

förslagsystemet och visa att det finns ett engagemang för förbättringsarbete. Det hjälper 

medarbetarna att förstå varför arbetet med ständiga förbättringar är viktigt för organisationen 
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och förslagsystemet markerar att medarbetarna förväntas delta. Genom att analysera ledningens 

engagemang skapas en uppfattning för hur förbättringsarbete prioriteras i organisationen och 

vad som måste utvecklas först. Ledningen på PlantVision har ett engagemang för arbete med 

ständiga förbättringar men det kommuniceras inte ut i resten av organisationen, vilket medför 

att medarbetarna har svårt att uppfatta hur de ska förhålla sig till förbättringsarbetet. 

Tidigare studier och den empiriska undersökningen visar att det inte bara är ledningens 

engagemang som påverkar medarbetarna. Ett flertal respondenter visade sig ha inre motivation 

som fick dem att tänka utanför ramarna och genererade innovativa idéer till förslagsystemet. 

Både litteraturstudien och empiriinsamlingen visar att många olika faktorer påverkar 

engagemanget för förslagsystemet, transparens och återkoppling skapar förståelse för systemet 

samtidigt som uppmuntran och erkännande stärker medarbetarnas motivation. De flesta 

respondenter verkade ha ett intresse i att förslagsprocessen utvecklades så att de fick bättre 

möjligheter att delge förslag och påverka verksamheten, vilket visar på att det fanns ett 

engagemang bland medarbetarna men att det saknades verktyg och kommunikation för att 

generera förslag. Att analysera engagemanget bidrar därmed till att kartlägga hur organisationen 

bör arbeta för att utveckla sitt förslagsystem. Eftersom det finns ett grundläggande engagemang 

för förbättringsarbete på PlantVision bör de börja med att titta på strukturella 

förbättringsaspekter, exempelvis skapa en målsättning för förslagsystemet, förbättra strukturen 

och öka transparensen samt kommunicera mera. 

6.3 Målsättning 
Genom att skapa mer fokus på ständiga förbättringar och minska det nuvarande fokuset på 

kvalitetsledning inom förslagsystemet kan företagskulturen utvecklas till att generera fler 

innovativa och konkreta förbättringsförslag. Den rådande företagskulturen påverkar 

förslagsystemet och innebär ett stort fokus på konsultaspekten med debiterade timmar och full 

beläggning. Dessutom har förslagsystemets utveckling och uppkomst bidragit till att det, i stor 

utsträckning, används för kvalitetsrelaterade frågor. Dessa frågor är många gånger relaterade 

till ändringshanteringar av dokument och mallar för kvalitetsledningssystemet. 

Det är fortsättningsvis efterfrågat att kvalitetsledningssystemet uppdateras och gärna genom 

förslag via förslagsystemet, men förslagsystemet behöver ha ett bredare användningsområde 

som fångar in fler delar av verksamheten. Genom att inkludera avdelningar såsom HR, IT och 

ekonomi bidrar förslagsystemet till ett organisationsomfattande verktyg som gynnar 

förbättringsarbetet inom alla delar av verksamheten. Att skapa en tydlig linje för vad 

förslagsystemet förväntas uppnå och bidra med kommer gynna förslagsarbetet eftersom både 

medarbetare och systemansvariga då förstår vad de arbetar mot (Milner m.fl., 1995). 

6.4 Förbättra strukturen och öka transparensen 
PlantVision bör utveckla sin förslagsstruktur och öka transparensen i det nya förslagsystemet. 

En enkel lösning för att förbättra strukturen är att uppdatera den arbetsinstruktion som beskriver 

förbättringsarbetet på PlantVision. När det inte finns uttalade arbetssätt så skapas lätt 

personberoende i organisationen. Förslagsprocessen ska vara enkel att förstå och administrera 

utan att vara personberoende, vilket kan minimeras med en arbetsinstruktion. 

Genom att gå ifrån det nuvarande systemet och istället använda ett automatiskt förslagsystem 

online skulle det skapas struktur kring processen. Här gäller det att utforma ett förslagsystem 

som följer en enkel struktur och som automatiskt hanterar förslaget enligt önskemål. Det 

tidigare systemet på PlantVision krävde exempelvis manuell hantering för att flytta förslaget in 
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i en Excel-lista. Avsaknaden på återkoppling i det tidigare systemet berodde på att det krävdes 

individuell återkoppling som någon i förbättringsgruppen skulle ta ansvar för att förmedla. 

Genom att bygga in återkoppling i ett online system räcker det om någon i förbättringsgruppen 

formulerar en förklaring till beslutet i förslaget vilket då kan vidarebefordras direkt till 

förslaggivaren. Att ha ett förslagsystem online gör det möjligt att ha en gemensam kanal in för 

alla förslag, både typmässiga i form av konkreta eller innovativa men även förslag som relaterar 

till alla avdelningar inom organisationen. 

För att redogöra ett exempel på hur ett system kan förbättra strukturen och öka transparensen 

har en demo tagits fram. PlantVision använder SharePoint som system för sitt intranät och på 

SharePoint har en plattform skapats där medarbetare kan delge sina förbättringsförslag. En 

utförligare beskrivning av systemet redogörs i 6.6 Utvecklad förbättringsförslagsprocess. Till 

ett nytt system är det fördelaktigt att även uppdatera den arbetsinstruktion som finns för arbetet 

med ständiga förbättringar. Detta för att tydliggöra hur förbättringsförslagen hanteras och 

prioriteras i relation till en målsättning. 

En framtida rekommendation för PlantVision är även att öppna upp systemet så att 

internrevisioner och incidentrapporter kan förmedlas och hanteras i samma system. Samtidigt 

kan det vara intressant för PlantVision att öppna upp systemet så att även kunderna fick 

möjlighet att återkoppla förbättringar och utvecklingsmöjligheter för PlantVision. Eftersom 

organisationen är en typ av tjänsteverksamhet krävs en nära kommunikation med kunder för att 

säkerställa kvaliteten på arbetet. Därav kan det vara aktuellt att ha ett system där kunderna 

själva kan gå in och förmedla förbättringsförslag som de uppmärksammat. Det finns system att 

köpa som är öppna för både den interna verksamheten och kunder eller leverantörer vilket gör 

att intressenterna i hela kedjan kan vara med och påverka. För att få med kundernas perspektiv 

i förbättringsarbetet idag skulle man kunna använda de kundundersökningar som regelbundet 

genomförs på PlantVision. Ur kundundersökningar skulle verksamheten kunna plocka ut 

identifierade förbättringar och föra in i förbättringsförslagsystemet för att strukturera arbetet. 

6.5 Förbättra kommunikationen 
Genom att kommunicera mer mellan ledning och medarbetare skapas en bättre sammanhållning 

som ökar produktivitet och effektivitet i arbetet. Återkopplingen i och med det nya systemet är 

ett sätt att öppna upp kommunikationen, som inte alltid behöver ske muntligt, samtidigt som 

det genererar förståelse och insikt. Att uppmärksamma de medarbetare som bidragit med 

relevanta och aktuella förslag ökar motivationen bland förslaggivarna (Milner m.fl., 1995). 

Samtidigt marknadsförs systemet internt vilket gör det aktuellt inom organisationen och ökar 

sannolikheten att fler medarbetare ser nyttan av förslagsystemet (Santos m.fl., 2018; Milner 

m.fl., 1995). En rekommendation är därför att på något sätt uppmärksamma bra förslag som 

genomförts framgångsrikt. Exempelvis redogöra månadens förslag på intranätet, eller lyfta 

årets förslaggivare på stormöten. 

En förbättrad kommunikation skulle i helhet bidra på ett flertal ytterligare plan, exempelvis 

diskuterade medarbetarna att de saknade förståelse för vilka det var som hanterade förslagen. 

Genom att kommunicera vilka som är ansvariga för förslagsystemet kan medarbetarna känna 

en trygghet i att deras förslag hanteras och utvärderas på ett önskvärt sätt. Det nya 

förslagsystemet bidrar på grund av sin transparens till att en stor del av kommunikationen som 

tidigare saknats nu byggs in i förslagsystemet. 
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Det kan även vara så att kommunikationen och även transparensen är extra viktig för 

PlantVision eftersom konsultverksamheten skapar sina förutsättningar för förslagsystemet. När 

medarbetarna till stor del är verksamma ute hos kunder är det ännu viktigare att 

förbättringsarbetet kommuniceras ut till alla i organisationen för att skapa engagemang. 

Dessutom måste de medarbetare som vill och engagerar sig ha möjligheten att ta del av hur 

deras förslag behandlas. 

6.6 Utvecklad förbättringsförslagsprocess 
Utifrån litteraturstudien och analys av förbättringsgruppens och respondenternas åsikter 

skapades en demo till ett nytt förslagsystem för att underlätta arbetet med förslagshanteringen. 

I det nya systemet skulle hanteringen av förslagen flyttas från den manuellt hanterade Excel-

filen till organisationens intranät. Målsättningen med den nya processkartläggningen var att 

förenkla processen samt tydliggöra processens och aktiviteternas syfte. Det nya systemet 

redovisades för förbättringsgruppen i ett uppföljande möte där det möttes av uppskattning och 

intresse. Vissa ändringar diskuterades för att ytterligare anpassas till verksamheten på 

PlantVision. Exempelvis var förbättringsgruppen intresserad av att ha en egen layout för 

systemet så att de enkelt kunde skanna av vilka förbättringsförslag de själva förväntades 

genomföra. Förslagsdemon generade en ny kartläggning av förslagsprocessen som tagits fram 

för att beskriva den framtida önskade hanteringen av förslagen. Den önskade processtrukturen 

redogörs i Figur 7. 

 

Figur 7: Utvecklad förbättringsförslagsprocess 

6.6.1 Processkartläggning 

Den nya förbättringsförslagsprocessen har tagits fram med utgångspunkt i den gamla, se Figur 

4, men har samtidigt anpassats till de behov som identifierats på PlantVision. Den nya 

funktionen Förslagsystemet är den demo som är programmerad att automatiskt genomföra en 

del av det arbete som förbättringsgruppen tidigare ansvarade för, därmed introduceras en ny typ 

av roll i den utvecklade kartläggningen. Den nya kartläggningen ger en helhetsbild över 
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processen och visar hur olika funktioner samverkar med varandra, samt redogör hur input och 

output sammanlänkar aktiviteter. 

6.6.2 Förslag på förslagsystemets utformning 

För att hjälpa PlantVision med att utveckla sitt nuvarande förslagsystem upprättades en demo 

på ett nytt förslagsystem online i samråd med en av PlantVisions medarbetare. Demon är 

grundad på det datasystem som PlantVision idag använder för sitt intranät och förslagsystemet 

blir då ett rum på intranätet där förslagen hanteras. 

Förbättringsförslagsprocess enligt demo 

Det nya förslagsystemet kommer initialt att bestå av ett formulär på PlantVisions intranät. 

Formuläret ger medarbetaren möjlighet att ge förslaget en titel och beskrivning som sedan 

skickas in i systemet och dokumenteras. Både medarbetarna och förbättringsgruppen kommer 

ha tillgång till förslagsystemet och se alla förslag som skickats in. Vyn för medarbetarna är 

något mer begränsad än för förbättringsgruppen, då de senare har ett administrativt ansvar för 

att hantera förslagen. Medarbetarnas tillgång till systemet är begränsad till att se vilka förslag 

de själva har skickat in samt förslag som skickats in av kollegor. Detta skapar en transparens i 

förslagsystemet som gör att medarbetarna kan välja att aktivt följa sina förslag och hur de 

hanteras.  

När förslaget dokumenterats skickas ett mejl automatiskt till förslaggivaren som ett tack för 

förslaget och innehåller en direktlänk till förslagsystemet. Förbättringsgruppen ansvarar för att 

utvärdera förslaget och ta beslut huruvida förslaget ska genomföras eller inte. Oavsett vad 

förbättringsgruppen beslutar fyller de i sin utvärdering i systemet och sparar. I och med att 

utvärderingen sparas skickas ytterligare ett mejl till förslaggivaren. Förslaggivaren kan själv gå 

in i systemet och titta på sitt förslag för att ta del av relevant information. Om 

förbättringsgruppen väljer att förslaget ska genomföras tas även ett beslut kring förslagets 

omfattning, strategiska förslags tas som tidigare vidare för utvärdering av ett eventuellt projekt. 

Ifall förbättringsgruppen beslutar att förslaget ska genomföras ansvarar de även för att besluta 

vem som ska genomföra förslaget. När förslaget genomförts uppdateras förslaget och ytterligare 

ett automatiskt mejl skickas till förslaggivaren. För att kommunicera arbetet med förslag till 

hela organisationen sammanställs genomförda förslag av förbättringsgruppen, som senare 

publiceras på intranätet. Detta för att uppmärksamma hela verksamheten på förbättringsarbetet 

som genomförs. 

Implikationer av utformad demo 

I den nya förbättringsförslagsprocessen har en stor andel av förbättringsgruppens arbete flyttats 

över på systemet, dessutom har medarbetarna insyn i arbetet då förslagsystemet är tillgängligt 

för alla i organisationen. Medarbetarna får förutom mer återkoppling även ett ökat ägande över 

ärendet. Genom den nya processen skapas en kanal som alla förslag kommer in via, detta 

medför att inget förslag tappas bort och dessutom skapas en möjlighet att utvärdera systemet 

och dess funktion i organisationen. Ur förslagsystemet kan statistik genereras som redogör 

förslagsprocessen i siffror, exempelvis kan organisationen undersöka hur många förslag som 

registreras varje månad och hur många förslag som genomförs varje månad för att analysera 

hur systemet används. Det är även möjligt att beräkna genomloppstiden per förslag, både 

förväntad och den faktiska, från att ett förslag kommer in och godkänns till dess att det 

implementeras. 
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Förslagsystemet ökar transparensen för förbättringsförslagsprocessen då både medarbetare och 

förbättringsgrupp enkelt kan följa respektive förslag. Ett öppet system medför även att 

medarbetarna kan se sina kollegors förslag. Detta öppnar för diskussion kring förslagen samt 

minskar risken för att samma förbättringsförslag förmedlas från olika medarbetare. Systemets 

transparens ger medarbetarna möjlighet att följa processen och ökar därmed förståelsen för 

förbättringsarbetet. Genom förslagsystemet ska alla kunna se vem som är ansvarig för att 

genomföra förslaget samt hur arbetet fortskrider. 

Den avslutande rekommendationen är därför att införa det nya förslagsystem som skapats, först 

och främst för att underlätta hanteringen men även för att öka transparensen gentemot 

medarbetarna och minimera personberoende. För att förslagsystemet ska bidra till 

organisationens framgångar rekommenderas PlantVision även att upprätta en arbetsinstruktion 

som beskriver visionen för systemet samt anger rutiner för hanteringen av förslag och 

förbättringsarbete. Detta för att minska personberoendet och stötta förbättringsgruppen i deras 

arbete med förbättringsförslagen.  
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras slutsatser från studien gällande PlantVisions förslagsystem genom 

svaren på de undersökningsfrågor som upprättats. I och med att samtliga undersökningsfrågor 

besvarats anses syftet med undersökningen vara uppfyllt. 

7.1 Studiens syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur organisationer kan arbeta för att hantera och organisera 

förbättringsförslag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Genom att kartlägga PlantVisions 

nuvarande arbete med förbättringsförslag och jämföra det med tidigare studier av förslagsystem 

kunde ökad förståelse och kunskap ges för hur organisationer kan utveckla ett system för 

hantering av förbättringsförslag. Därmed användes tre undersökningsfrågor vid genomförandet 

som skulle bidra till att uppnå syftet, dessa var: 

1. Hur hanterar PlantVision förbättringsförslag som en del i deras arbete med ständiga 

förbättringar? 

PlantVisions arbete med förbättringsförslag kartlades för att skapa en översiktlig förståelse 

för hur arbetet genomfördes. Förslagsprocessen som användes hade växt fram ur ett behov 

från kvalitetsavdelningen att ta emot förslag på uppdateringar, exempelvis uppdateringar av 

dokumentmallar. Medarbetarna och förbättringsgruppen var involverade i arbetet med 

förbättringsförslag, och förbättringsgruppen hade det största ansvaret för att hålla igång 

arbetet. Det största problemet enligt förbättringsgruppen var att processen innebar en stor 

del manuellt arbete. Precis som det går att utläsa från Figur 4 var det förbättringsgruppen 

som genomförde en stor del av arbetet och dokumenterade förslagen i en Excel-fil. 

Förbättringsgruppen hanterade cirka 30 förslag på två månader men det var stor fluktration 

i när och även hur förslagen förmedlades. Det saknades ett formulerat syfte med 

förslagsystemet och hanteringen av förslagen var bristfällig. Återkoppling till 

förslaggivaren skedde sporadiskt och berodde till stor del på vem som ansvarade för det 

aktuella förslaget. Förbättringsgruppen lyfte även att det fanns ett personberoende såsom 

förslagsystemet var uppbyggt, eftersom det saknades rutiner och arbetsinstruktioner för hur 

förbättringsgruppen arbetade. Slutsatsen är att PlantVision har ett förbättringsförslagsystem 

som bidrar till deras arbete med ständiga förbättringar, men att systemet skulle behöva 

utvecklas för att effektivisera arbetet. 

2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan tidigare studier av förslagsystem och 

hur PlantVision arbetar? 

Genom att analysera likheter och skillnader mellan resultat från den teoretiska 

referensramen och intervjuer med medarbetare kunde tidigare identifierade områden 

verifieras, samtidigt som nya aspekter av förslagsystem uppdagades. Ett flertal likheter och 

skillnader mellan litteraturen och hur PlantVision arbetar framgår ur den tematiska analysen 

och redogörs i Tabell 8 och Tabell 9. Det var till stor del skillnader som identifierades 

mellan litteraturen och fallföretaget vilket visar på att det finns utvecklingspotential för 

PlantVisions arbete med förslagsystemet. Dessa skillnader gällde framförallt det faktum att 

PlantVision är ett konsultbolag som måste förhålla sig till timdebitering. 

Utvecklingsmöjligheter för PlantVision är bland annat att skapa en målsättning, öka 

transparensen och arbeta med återkoppling och uppskattning. Den empiriska 

undersökningen har belyst områden som tidigare inte diskuterats i litteraturen vilket visar 
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på att det finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till när det gäller utvecklingen av 

förslagsystem, exempelvis kanaler och människorna i systemet. 

3. Hur kan konsultverksamheter, i likhet med PlantVision, utveckla ett effektivt system för 

hantering av förbättringsförslag? 

Genom att arbeta med olika aspekter kan organisationer utveckla ett effektivt system för 

hantering av förbättringsförslag. De skillnader och likheter som identifierats mellan 

litteratur och empiri lade grunden till förbättringsområden för PlantVision. De aktiviteter 

som ansågs vara viktiga för att utveckla ett förslagsystem var först och främst att ta hänsyn 

till organisationens förutsättningar. Eftersom PlantVision är ett konsultbolag uppstod det 

andra förutsättningar och behov relaterat till ett förslagsystem än för exempelvis 

tillverkande industrier. När systemet utformas och implementeras måste det finnas en 

medvetenhet kring förutsättningarna, exempelvis är timdebiteringen en faktor som påverkar 

förslagsystemet, vilket PlantVision aktivt måste arbeta med. Genom att skapa målsättning 

för förslagsystemet och kommunicera detta mera visar organisationen att förbättringsarbete 

prioriteras och värdesätts. Medarbetarna bör veta hur de ska prioritera förslag och 

förbättringsarbete i relation till timdebitering och detta måste beslutas och kommuniceras 

av ledningen, exempelvis genom en målsättning. Målsättningen sätter även en ram för 

förbättringsarbetet och underlättar både för medarbetare och förbättringsgruppens förståelse 

för vilka typer av förslag som prioriteras inom verksamheten. För att målsättningen ska 

påverka förslagsystemet krävs en förbättrad kommunikation mellan ledning och 

medarbetare. Genom att förbättra kommunikationen kring förslagsystemet exempelvis dess 

målsättning eller genom att ge återkoppling skapas förståelse och ökat engagemang för 

systemet. Att analysera det nuvarande engagemanget ger uppmärksammar ansvariga på hur 

förslagsystemet bör utvecklas.  

Tidigare studier visar på att förslagsystemet kräver att ledningen visar engagemang för 

förslagsystemet för att medarbetarna ska motiveras att delge idéer. Hos PlantVision finns 

det ett engagemang bland både ledning och medarbetare men förslagsystemet saknar 

struktur vilket påverkar engagemanget på alla nivåer. För att förbättra strukturen och öka 

transparensen krävs en utveckling av förslagsystemet, vilket är vanligt när verksamheten 

växer (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 2009). Genom att minska den manuella hanteringen 

samt öka transparensen och kommunicera strukturen för arbetet kan förslagsystemet 

utvecklas att bli effektivare och mer ändamålsenligt.  
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8. Diskussion 
Det avslutande avsnittet diskuterar arbetets teoretiska och praktiska implikationer, dessutom 

utvärderas studiens validitet och reliabilitet. Allmänna reflektioner kring arbetet diskuterar 

eventuella brister i undersökningen och sist men inte minst ges förslag på fortsatta studier. 

8.1 Teoretiska och praktiska implikationer 
Genom att använda PlantVision som fallföretag har undersökningen bidragit med en ytterligare 

teoretisk aspekt av förslagsystem nämligen att konsultbolag har specifika faktorer att förhålla 

sig till som påverkar deras arbete med förbättringsförslag. Den teoretiska implikationen är 

därmed att studien skapat en djupare förståelse för förslagsystem i en fallstudiemiljö på ett 

konsultbolag. 

De praktiska implikationerna redogör att konsultbolagens arbete med ständiga förbättringar 

påverkas av prestationsmått. Medarbetarna inom en konsultverksamhet utvärderas på 

prestationsmått som relaterar till timdebitering och ju fler timmar medarbetarna kan debitera 

kunden desto bättre. Därmed blir både tid och pengar begränsande faktorer som kan hämma 

medarbetarnas vilja att arbeta med förbättring. En annan praktisk implikation är att 

medarbetarna inte alltid har möjligheten att vara kreativa kring utvecklingen av den interna 

verksamheten för att de, till stor del, inte arbetar i de interna processerna. Samtidigt medför 

konsultyrket att medarbetarna ser arbetssätt ute hos kund som kan vara värdefulla för den 

interna verksamheten och genom förslagsystem kan dessa arbetssätt spridas internt. 

8.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabiliteten för rapporten är begränsad då undersökningen gjorts i en tillfällig kontext på ett 

specifikt företag. Semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer användes vilket gör 

undersökningen svår att replikera, men eftersom rådata finns sparad så kan liknande analyser 

göras av andra. Studiens validitet hade stärkts om kodningen av det empiriska materialet utförts 

av ett flertal personer, på så sätt minskar risken för subjektivitet i kodningen. Då studien 

utfördes som en fallstudie kunde slutsatser och rekommendationer inte med säkerhet 

generaliseras i klassisk mening, eftersom det saknades kvantitativ data (Densombe, 2009). 

Därför var det viktigt att leta annan relevant information relaterat till undersökningen i 

exempelvis tidigare litteratur som kunde stödja att det som identifierats i undersökningen var 

rimligt. Därav användes den teoretiska referensramen till att jämföra och analysera fallstudien, 

vilket medför att analytisk generalisering kan visa på en högre grad av generaliserbarhet. Även 

om rekommendationer och slutsatser var riktade mot en unik organisation är många områden 

relevanta även för andra organisationer, eftersom undersökningen ger en inblick i problem 

relaterade till förbättringsförslag. Exempelvis redogörs systemets utformning som en viktig 

faktor för att hanteringen av förslagen ska vara enkel. En annan faktor är kommunikation, då 

medarbetarna genom återkoppling känner sig delaktiga. Att medarbetarna uppskattar att 

erkännande och en klapp på axeln för bra förslag har redovisats i tidigare studier men stärks 

även i denna undersökningen, samma sak gäller för personberoende som visat sig vara ett 

problem även i andra fallföretag (Rapp & Eklund, 2002; Moneim, 2009). 

8.3 Allmänna reflektioner 
En del reflektioner har gjorts under arbetets gång och det finns ett flertal delar av arbetet som 

kunde genomförts annorlunda. I litteraturen diskuterades ledningens engagemang som en 

påverkande faktor på förslagsystemet. Under intervjuerna efterfrågades medarbetarnas 

uppfattning av ledningens engagemang, men det fördes sällan någon djupare diskussion för 
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huruvida ledningen var engagerad eller inte enligt medarbetarna. Istället användes ledningens 

egen uppfattning till att beskriva deras engagemang. Detta medför att analysen av ledningens 

engagemang kan vara bristfällig och det hade varit mer tillförlitligt att istället föra en djupare 

diskussion med medarbetarna för att skapa en förståelse för deras uppfattning av ledningens 

engagemang. Enligt litteraturen är det nämligen medarbetarnas uppfattning av ledningens 

engagemang som till stor del är avgörande för förslagsystem och inte ledningens uppfattning 

om sitt eget engagemang. 

I diskussion med opponent och handledare kom det upp en frågeställning kring anonymitet. 

Inom litteraturen diskuteras inte anonymitet i någon större omfattning gällande förslagsystem, 

dock fanns det litteratur som nämnde att medarbetarna bör erbjudas en möjlighet att vara 

anonyma om de önskar (Fairbank & Williams, 2001). Anledningen till att anonymitet inte 

diskuterats utförligt i denna undersökning är för att fokus legat på att förbättra hanteringen av 

förslagen, vilket även var det initiala syftet. Under arbetets gång växte det dock fram en 

uppfattning av att även organisatoriska och kulturella aspekter behövde utvecklas då det fanns 

ett behov av att öka antalet förslag. Eftersom områden som transparens och kommunikation 

snabbt visade sig vara relevant för medarbetarna diskuterades inte anonymitet. I senare 

diskussion med kvalitetschef resonerade vi kring anonymitet och kom fram till att den 

personliga återkopplingen är prioriterad av medarbetarna och därför är anonymitet inte relevant 

för PlantVision i detta läge. Om förslagen skickats anonymt hade det inte varit möjligt att 

återkoppla resultat och genomförande till förslaggivaren. I framtiden när förslagsystemet 

används i en större utsträckning och medarbetarna sett resultat av sina förslag skulle 

PlantVision kunna resonera kring anonymitet för att uppmuntra till en större bredd av idéer. 

Företagskulturen på PlantVision anses dessutom vara öppen då ett flertal respondenter 

påpekade att de kände att de kunde delge sina förslag obehindrat. 

8.4 Fortsatta studier 
I litteraturen har ett flertal branschområden ingått vilket medför att studien kan vara relevant 

för ett brett spektrum av organisationer. Samtidigt har undersökningen genomförts på ett 

konsultbolag vilket medför att resultaten går att applicera på liknande verksamheter. För att 

verifiera resultaten gentemot branschen skulle fortsatta studier kunna undersöka andra 

konsultbolag i deras arbete med förbättringar och medarbetarförslag. Detta för att se om de 

upplever samma svårigheter med debitering och tidsbrist. Troligtvis hade en sådan jämförelse 

krävt en nästintill lika djupgående undersökning för att förstå verksamheten och 

företagskulturen. Studiens resultat är därmed begränsade till konsultbranschen och ett 

undersökt fallföretag. 

Eftersom studien redogör litteratur och empiri som visar på företag med befintliga 

förslagsystem är resultaten även begränsade till organisationer som redan har en process för 

förbättringsförslag. Därmed är undersökningen mest relevant för organisationer med en 

befintlig process för förbättringsförslag som de önskar att förbättra. Resultaten kan även vara 

relevanta för organisationer med ambitionen att implementera att förslagsystem, men är inte 

anpassade för detta arbete. En framtida undersökning hade därmed varit att undersöka hur en 

organisation i liknande kontext bör gå tillväga för att introducera ett förslagsystem.  
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Bilaga 1: Intervjumall 
Kort introduktion till bakgrunden för intervjun: Jag skriver mitt examensarbete i 

Kvalitetsutveckling och samarbetar med Kvalitetschef för att undersöka hur man kan förbättra 

arbetet med ständiga förbättringar. Vi tittar främst på förslag och hur man arbetar för att 

engagera medarbetarna i att utveckla organisationen på PlantVision. Är det okej om jag spelar 

den här intervjun? Jag behöver underlag för att analysera hur medarbetarna uppfattar 

förbättringsförslag och kommer generera rekommendationer för hur PlantVision ska fortsätta 

arbeta med förbättringar. 

1. Idutvinning 

Vad händer när du får en idé relaterad till PV:s verksamhet? 

- Hur ofta får du en idé som kan generera nytta för PV:s organisation? 

- Vad gör du när du får en sådan idé? 

- Vad är det för typ av idé? 

Hur redogör du för dina idéer till resten av verksamheten? 

- På vilket sätt gör du det? (pratar med kollegor, skickar in ett förslag, tar tag i det själv) 

 

2. Förslagshantering 

Har du någon uppfattning om hur förslagen hanteras? 

- Hur fungerade förslagsystemet? 

- Vilka tar emot förslagen? 

 

3. Motivation 

Vad får dig motiverad att dela med dig av dina idéer? 

- Har du hört talas om förslagsystemet på PV?  

- Vilka typer av förslag skulle du lämna in till förslagsystemet? 

Vad hade kunnat få dig mer motiverad att lämna in förslag? (belöningar, uppmuntran från 

chefer, återkoppling på förslag) 

 

4. Typer av förslag 

Vilka typer av förslag uppfattar du det som att förslagsystemet är till för? 

- Finns det en uppfattning att kvalitetsledningssystemet är det man ger 

förbättringsförslag på? 

 

5. Organisation 

Hur uppfattar du företagskulturen? 

- Finns det en uppmuntran? 

- Uppfattas det som att chefer och ledning är engagerade? 

Hur arbetar ni med ständiga förbättringar i organisationen? 

 

6. Förbättring 

Har du några andra tankar kring förslagsystemet och hur det skulle kunna förbättras? 

 

Är det okej om jag hör av mig ifall jag behöver kompletterande information? 


