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” Den praktiska kombinationen av samarbete  
och tävling kan skapas genom att simultant  

styra på process och utfall ”

Effekter av samarbete 
och tävling i idéarbete

Att finna nya och innovativa idéer 
är idag mer viktigt än någonsin för 
bolags överlevnad. Ökad konkur-

rens och högre tempo sätter press att i 
en hög hastighet skapa och leverera nya 
innovativa lösningar till kund. Eftersom 
idéer i många fall utgör själva grunden till 
innovation är det naturligt att allt fler bo-
lag väljer att arbeta mer aktivt och meto-
diskt med idéskapandet bland företagets 
egna anställda. 

Tillvägagångssättet är vid första anblick 
mångfacetterat, men trots den på ytan 
stora variationen är det i huvudsak olika 
varianter på samarbets- och tävlingsmeka-
nismer som används för att engagera och 
styra idéarbetet bland anställda. Trots att 
mekanismerna används praktiskt idag, är 
kunskapen om de effekter som respektive 
mekanism ger upphov till begränsad. Vår 
forskning är därför specifikt inriktad på att 
förstå vilka effekter som genereras vid an-
vändning av samarbets- och tävlingsme-
kanismer i idéarbetet. 

Samarbete eller tävling
Att låta ett stort antal medarbetare arbeta 
tillsammans i idégenerering är ingen ny 

företeelse, men under de senaste åren har 
kostnaden för att samarbeta i idégene-
rering radikalt minskat, mycket tack vare 
de många web-baserade idéplattformar 
som idag finns tillgängliga. Samarbete 
definieras som när flera individer arbetar 
gemensamt för att uppnå ett gemen-
samt mål och den grundläggande anled-
ningen till att låta individer samarbeta i 
idégenerering är effekterna av kunskaps-
kombinering. Varje individ bidrar med sin 
unika uppsättning kunskap och det är när 
dessa olika kunskapssett kombineras som 
nya idéer och ny kunskap bildas. Trots 
den stora användningen av samarbete i 
idégenerering, t.ex. brain-storming, visar 
forskningen även på negativa effekter från 
samarbete. Ett exempel på detta är att alla 
idéer inte presenteras på grund av oron 
för kritik från övriga gruppmedlemmar. 
Den existerande forskningen är inkonsek-
vent när det gäller utfallet från samarbete i 
idégenerering, vilket tyder på ett behov av 
mer forskning i området. 

Tävlingsmekanismen använder till skill-
nad från samarbete den effekt som skapas 
när individer strävar efter att nå samma 
begränsade resurs, t.ex. vinsten eller äran 
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Situationen är bekant. Konkurrenterna närmar sig och före-
tagsledningen behöver få fram fler innovationer snabbt. Du är 
utsedd att leda arbetet med att ta fram de idéer som ligger till 
grund för företagets kommande innovationer. Till din hjälp har 
du företagets personal som kunskapsbank och du överväger 
hur du skall gå till väga för att styra idéarbetet. Skall du använ-
da dig av idétävlingar för att stimulera skapandet av nya idéer, 
eller skall du uppmuntra till samarbete mellan personal för att 
skapa bra och användbara idéer?

att utses som skapare av den mest attrak-
tiva idén. Tävling användes tidigt inom 
idéarbetet och det företagsinterna an-
vändandet av idétävlingar är idag både 
vanligt förekommande och ökande. Detta 
ger upphov till en prekär situation för de 
anställda då de ombeds konkurrera i idé-
generering samtidigt som de förväntas 
samarbeta i företagets övriga verksam-
het.  Tidigare forskning visar att tävling kan 
ge upphov till rivalitet och protektionism 
och dess positiva effekt företagsinternt 
har blivit ifrågasatt. Existerande studier av 
idétävling är till stor del begränsade till 
att visa specifika tillvägagångssätt medan 
antalet studier som analyserar effekter av 
tävlingsmekanismen i idéarbete är få. Det 
här utgör en reell begränsning för bolags 
förmåga att styra idéarbetet på ett effek-
tivt och framgångsrikt sätt eftersom det är 
ytterst svårt att korrekt välja mekanism om 
mekanismens effekt inte är känd. 

Effekter av samarbete och tävling
Det övergripande syftet för bolag att be-
driva aktivt idéarbete är att förse bolagets 
innovationsprocess med ett kontinuerligt 
inflöde av idéer. Det är därför av vikt att 
idéarbetet i slutändan faktiskt levererar 
värdefulla idéer, och detta gärna på ett 
effektivt sätt. Vår forskning grundar sig på 
intervjuer, enkäter och experiment på mer 
än 250 personer i tre multinationella bolag 
och resultatet visar tydligt att samarbets- 
och tävlingsmekanismer är starka redskap 
i idéarbetet och att de ger upphov till 
mycket olika effekter.

De tre studierna visar att mekanismerna 
tydligt påverkar individens motivation och 
beteende, samt den resulterande presta-
tionen i idéarbete (se bild 1). Tillika finns 
en stark koppling mellan samarbetsme-
kanismen och kunskapsdelning mellan 
individer medan tävlingsmekanismen, 
när den appliceras på individnivå istället 
ökar inslagen av protektionism och indivi-
dualistiskt beteende. Tävling på gruppnivå 
leder istället till ökat samarbete och ökad 
kunskapsdelning och kan därför, när den 
nyttjas rätt, användas till att brygga de två 
mekanismerna.

Vår forskning visar även att samarbets-
mekanismen ökar fokus på idékvalitet 
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medan tävlingsmekanismen, när den an-
vänds på individnivå, istället är en mycket 
stark drivkraft för idékvantitet. Men på 
grund av detta ensidiga fokus på antingen 
idékvalitet eller –kvantitet från respektive 
mekanism blir dessvärre den resulterande 
effektiviteten för idéarbetet relativt låg. 
En möjlighet till ökad effektivitet vore att 
kombinera de båda mekanismerna. 

En tredje möjlighet
Våra studier visar att det mest effektiva 
idéarbetet faktiskt är kombinationen av 
samarbete och tävling. De situationer där 
samarbete och tävling simultant används 
har visat sig generera systemeffekter som 
är större än summan av de två ingående 
komponenterna. Detta eftersom kvali-
tetsökningen från samarbete lyckosamt 
visat sig gå att kombinera med kvanti-
tetsökning från tävlingsmekanismen vil-
ket resulterar i ett mer effektivt idéarbete. 
Det här innebär att bolag med fördel kan 
kombinera samarbete och tävling i idéar-
betet och att kombinationen stärker för-
utsättningarna för att nya och innovativa 
idéer skall skapas. Men för att de positiva 
effekterna från kombinationen skall träda 
i kraft krävs dock att de används strate-
giskt, medvetet, och tydligt. Strategiskt, 
eftersom kombinationen av mekanismer 
precis som det singulära användandet av 
en mekanism har sitt berättigande vid rätt 
situation. Medvetet, för att kombinationen 
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kräver uppbackning av bolagsledning och 
supportfunktioner så som HR för att få rätt 
möjligheter och spelrum. Tydlighet, för att 
deltagarna skall känna trygghet i de regler 
som omfamnar idéskapandet och på så vis 
möjliggöra full energi på själva idéarbetet.

Den praktiska kombinationen av sam-
arbete och tävling kan skapas genom att 
simultant styra på process och utfall. Detta 
uppnås genom att använda grupptävling 
kombinerat med individuella mål och ge-
nom att premiera både de individer som 
genererar, likväl som förbättrar, idén. Vid en 

första anblick kan detta te sig udda, men 
det har i praktiken visat sig fungera väl. 
Situationen är välbekant i andra områden 
av yrkeslivet, många är vi som är förtrogna 
med individuella mål att uppfylla parallellt 
med projektleveranser och grupprestatio-
ner. Vår forskning visar att det är möjligt att 
öka styrning och effektivitet i idéarbetet 
genom att simultant använda individuella- 
och gemensamma mål i idéarbetet, och 
att detta med fördel kan göras genom en 
väl avvägd och medveten kombination av 
samarbete och tävling. 
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Bild 1, effekter av samarbete och tävling i idéarbete
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