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Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar inom teknik, marknad, och kunders krav har
blivit en allt mer viktig egenskap hos företag. Idag rör sig samhället oerhört fort. Digitalisering,
Internet of Things, maskininlärning, Artificiell Intelligens, och blockchain är bara några exempel
på tekniker som förändrar beteenden, hur värde skapas och hur företag arbetar. Trots detta är
företag på många sätt fortfarande inte organisatoriskt anpassade för att snabbt kunna förändras.

Innovationsförmåga är en av grundpelarna för att långsiktigt kunna vara konkurrenskraf-
tiga. All innovation börjar någonstans som en enkel idé, och således är idéhanteringsförmåga
en kritisk egenskap för företag. Det är dock vanligt att lönsamma idéer implementeras trots
många organisatoriska hinder, inte tack vare dem. Ineffektiva och långa processer, osystematisk
och inkonsekvent utvärdering, resurs- och tidsbrist är bara några exempel på hinder som idéer
måste ta sig förbi. Det finns flera lösningar för detta, men då mycket forskning har fokuserat på
produktföretag, är lösningarna också anpassade med dem i åtanke. Tjänsteföretag, och speciellt
digitala tjänster har ökat dramatiskt i värde de senaste decennierna och det är därför intres-
sant att se vilka specifika utmaningar inom idéhantering sådana företag står inför. Det finns
flera viktiga skillnader mellan produkt- och tjänsteföretag som också påverkar utformandet av
idéhanteringssystem, till exempel att tjänsteföretag tenderar att ha en större närhet till sina
kunder, och att de ofta saknar en formell R&D-avdelning, eller motsvarande.

Syftet med detta examensarbete har därför varit att undersöka vilka faktorer som påverkar
idéhanteringsförmågan i digitala tjänsteföretag. För att assistera i att utvärdera och förbättra
idéhanteringsprocessen är även mätning och uppföljning av detta mycket viktigt. Därför har
arbetet också ämnat att identifiera vilka faktorer som behöver tas i beaktning vid utformandet
av mätsystem kopplade till idéhantering.

Studien har genomförts på Thomas Cook Northern Europe, ett internationellt charter- och
resebolag. Företaget har upplevt att de haft en kreativ arbetsmiljö, men har identifierat pro-
blem med hur idéer hanteras. Studien samlade in kvalitativ data från 23 respondenter via
semi-strukturerade intervjuer. Denna data analyserades och resulterade i ett ramverk med 5
utmaningar för idéhantering, som är uppdelade i 23 delutmaningar med avseende på insamling,
förbättring, samt utvärdering av idéer. Även 12 faktorer som mätsystem för idéhanteringsför-
måga behöver ta i beaktning identifierades. Med hjälp av dessa utmaningar och faktorer kan
digitala tjänsteföretag utforma idéhanteringssystem samt kopplade mätsystem.
NYCKELORD: Innovation, idéhantering, tjänsteföretag, mätning
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Being able to quickly adapt to changes within technology, markets, and customer needs have
become an increasingly important ability for companies. Today’s society is moving extremely
fast. Digitalization, Internet of Things, machine learning, Artificial Intelleigence, and blockchain
are just a few examples of technologies that change behaviours, how value is created, and how
companies work. Despite these trends, companies are still struggling to adapt organizational
structures that can deal with quick changes.

Innovation capability is one of the pillars for creating long term competitive advantage. All
innovation begins with an idea, and innovation capability is therefore a critical capability for
companies. It is however common that valuable ideas are implemented despite many organizatio-
nal obstacles, not because of them. Ineffective and long processes, unsystematic and inconsistent
evaluation, scarcity of time and resources are just a few examples of obstacles ideas must over-
come. There are several solutions for these problems, but since much research is focused on
product developing companies, the solutions are designed with those in mind. Service compa-
nies, and especially digital services, has increased drastically in value during the last decades.
It’s therefore interesting to see which specific challenges within idea management these types of
companies face. There are several important differences between product and service companies
which also impacts the design of idea management systems.

The aim of this master’s thesis has therefore been to examine which factors that affect
idea management in digital service companies. To assist in evaluating and improving the idea
management process, measurement and follow up is also very important. Hence, this thesis has
also aimed to identify which factors should be considered in the design of measurement systems
associated with idea management.

The study has been performed at Thomas Cook Northern Europe, an international charter
and travel company. The company has a creative working environment, but have identified pro-
blems with how ideas are managed. The study collected qualitative data from 23 respondents
through semi-structured interviews. The data was analyzed and resulted in a framework with 5
challenges related to idea management, divided into 23 sub-challenges based on the collection,
improvement, and evaluation of ideas. Additionally, 12 factors that measurement systems for
idea management capability need to consider have been identified. With the help of these chal-
lenges and factors digital service companies can develop idea management systems and coupled
measurement systems.
KEYWORDS: Innovation, idea management, service company, measurement
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1 Bakgrund

Innovation kan ses som både en process och ett utfall (Crossan & Apaydin, 2010). Med inno-
vation kan företag producera produkter, processer, och system anpassade efter marknader som
är i ett konstant läge av förändring (Lawson & Samson, 2001). Innovationsförmåga är därför en
kritisk egenskap för ett företags långsiktiga överlevnad och framgång. Disruptiva marknadsför-
ändringar anländer periodvis och kan vara drivna av många olika faktorer, exempelvis teknologi,
konkurrenter, politiska förändringar, eller lagstiftningar (Tushman & O’Reilly, 1996). I dagens
allt mer digitaliserade värld anländer dessa förändringar snabbare för varje år som går, och för
att klara sig igenom dem behöver företag en tydlig strategi och processer för innovation. Trots
detta är företag på många sätt fortfarande dåliga på formalisering av innovationsstrategier och
konkreta arbetssätt som kan hjälpa dem bygga långsiktig konkurrenskraft.

McKinsey (2010) genomförde en undersökning om hur innovativa företag själva uppfattar sig
själva och deras största utmaningar. 84% av 2240 tillfrågade chefer inom en mängd branscher
anser att innovation är extremt eller mycket viktigt. När de utvärderar sin innovationsförmåga
blir svaren dock lite annorlunda. En majoritet ser problem och behovet av att strukturera upp
sitt innovationsarbete, se figur 1.

Figur 1: Chefers utvärdering av egen innovativ förmåga (McKinsey, 2010)

Företag finner det ofta svårt att kommersialisera nya idéer. Utmaningarna inkluderar av-
saknaden av en formell beslutsprocess för idéer, att rikta mänskliga och finansiella resurser åt
samma håll, och svårigheter med implementering (McKinsey, 2010). En undersökning gjord av
PwC stöder dessa resultat, och betonar utmaningen med att förena innovationsstrategi med
affärsstrategi (PwC, 2017).

Särskilt tjänsteföretag är intressanta att kolla närmre på i sammanhanget av digitalisering.
De senaste decennierna har visat en tydlig trend i en allt mer tjänstedominerad ekonomi. 2015
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representerade tjänster ungefär 65% av den globala bruttonationalprodukten, och den förväntas
växa till nästan 75% över de kommande 10 åren (D’Emidio m. fl., 2015). Även tillverkningsföretag
har börjat vända sig mer och mer mot tjänster för att komplementera sin traditionella verksamhet
(Neely, 2007). Detta allt större fokus på tjänster i kombination med en rad nya teknologier som
först nu börjar sprida sig kommer innebära (och har redan inneburit) stora förändringar i hur
företag skapar värde för kunder. Ett par exempel av disruptioner i service-industrin är Uber för
taxibranschen och AirBnB för hotellbranschen. I takt med att trender som Internet of Things,
Big Data, och Artificiell Intelligens utvecklas och blir mer relevanta, är det sannolikt att fler
disruptioner är på väg. Det är därför intressant att undersöka hur etablerade tjänsteföretag är
förberedda organisatoriskt för dessa förändringar. De lever just nu i en värld där kunder har höga
förväntningar inte bara på snabbheten och tillgängligheten av tjänster, utan även på spridningen
av dessa; om de ser en tjänsteinnovation inom en bransch förväntar de sig snabbt den i andra
branscher också (D’Emidio m. fl., 2015). Tjänsteföretag har alltså redan behövt ändra sättet de
levererar sina erbjudanden på dramatiskt, med t.ex appar och onlinebutiker. Frågan är om de
samtidigt byggt in den förändringsförmåga som krävs för kommande teknologier och trender,
och vilka faktorer som påverkar denna förmåga.

En lyckad innovationsprocess består av många olika komponenter som behöver beaktas från
många olika perspektiv. Koen m. fl. (2001) formulerar ett ramverk för de tidiga faserna av en
innovationsprocess, kallad för ”Front End of Innovation” (FEI). Denna modell belyser element
som idégenerering, idéurval, och konceptutveckling som nödvändiga delar i FEI. Alla dessa
element har sina egna utmaningar och kan expanderas mycket, men modellen som helhet ramar
in de tidiga faserna av innovation och utgör en bra utgångspunkt.

En central del av tidiga faser av innovation enligt Koen m. fl. (2001) är idéhantering. För att
lyckas inom FEI behövs tydliga system och verktyg för idéhantering som kan samla in, lagra, och
kategorisera inkommande idéer. Dessutom behövs metoder för att utvärdera dessa baserat på
organisationers kort- och långsiktiga mål, och strategier för att implementera dessa. Dessa verk-
tyg kan också integrera många andra funktioner och egenskaper som exempelvis ökar kvalitén
på idéer, och motivation hos anställda då de får utlopp för sin kreativitet (Amabile, 1997). Trots
tydliga fördelar är det fortfarande många som upplever problem med att utforma idéhanterings-
system. Delvis kan det vara svårt att uppmuntra medarbetare till att använda formella system
på grund av upplevd byråkrati. Formella processer kan påverka autonomi, intraprenörsskap och
informell projektdrivning, även kallad bootlegging, negativt (Globocnik & Salomo, 2014). Boot-
legging kan vara till stor fördel för en organisations innovativa förmåga, dock kan för mycket
formalisering av de tidiga faserna av innovation driva bootlegging under jorden vilket i sin tur
kan leda till större klyftor mellan organisationens mål och individens enskilda innovationsaktivi-
teter (Criscuolo m. fl., 2014). Detta betyder att en idéhanteringsprocess måste balansera mellan
behovet av system för att korrekt kunna hantera och utvärdera en stor mängd idéer, samtidigt
som den inte inskränker på individuellt intraprenörsskap och kreativitet.

Ett annat problem är att få resurser till innovationsaktiviteter. Då innovation ofta är starkt
förknippat med osäkerhet kan det vara svårt att bedöma hur resurser ska dedikeras åt projekt
som går utanför organisationens nuvarande kunskaps- och produktbas (Klingebiel & Rammer,
2013). För att stödja och underlätta beslutsfattande kring osäkra projekt behövs strukturer som
exempelvis en innovationsportfölj där en tydlig uppdelning av utvecklingsresurser till olika typer
av projekt kan definieras (Nagji & Tuff, 2012). Företag som allokerar resurser enligt en 70-20-
10-regel tenderar att prestera bättre än konkurrenter som inte gör det. Med det menas att 70%
av resurser går till utveckling av kärnverksamhet (inkrementella produktförbättringar), 20% till
närliggande innovationer (sådana som tar företagets existerande kompetens och applicerar dem
på ett nytt sätt eller i en ny marknad), och 10% till transformativa innovationer (sådana som tar
ny teknik och applicerar den på nya sätt som skapar erbjudanden som inte existerar än) (Nagji
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& Tuff, 2012).
Att vilja vara bra på innovation är något som är trendigt idag och ett mål för många,

med jättar som Google, Apple, och Tesla som ofta associeras med att vara bland de bästa
på innovation. Men hur avgörs detta? Vad menas när ett företag anses vara innovativt? Att
kunna mäta sin innovationsförmåga är mycket viktigt för att kunna förbättra den. Företag är
dock fortfarande dåliga på att mäta innovation; en undersökning från Boston Consulting Group
visade att endast 37% av 377 tillfrågade chefer är nöjda med hur de mäter innovation (Andrew
m. fl., 2008). Det är dock inte tydligt varför företag fortfarande är dåliga på detta, och speciellt
i sammanhanget av tjänsteföretag och tidiga faser av innovation.

För att undersöka vilka utmaningar digitala tjänsteorganisationer ställs inför har en studie
genomförts på Thomas Cook Northern Europe (TCNE). Organisationen säljer främst charter-
och paketresor och står likt de flesta organisationer idag inför utmaningar vad gäller digitali-
sering, allt snabbare växlande kundbeteenden, och förändringar i samhället. TCNE har redan
tagit flera steg på vägen mot en mer anpassningsbar verksamhet. De saknar dock idag tydliga
processer och strukturer för att vägen från ny idé till färdig produkt ska vara tillräckligt kort för
att snabbt kunna leverera relevanta erbjudanden på marknaden.

1.1 Bakgrund hos fallföretag

Thomas Cook Northern Europe säljer charter- och paketresor från Sverige, Danmark, Norge, och
Finland. Gruppen omfattar researrangörerna Ving, Globetrotter, Spies, och Tjäreborg. Även
flygbolaget Thomas Cook Airlines Scandinavia och hotellföretaget Hotel & Resorts med de-
ras egna hotellkedjor Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club, och Sunprime Hotels ingår.
Thomas Cook Northern Europe har en integrerad affärsmodell där alla delar; researrangörerna,
flygbolaget och hotellverksamheten, är helt integrerade och de fyra nordiska länder arbetar till-
sammans och på samma sätt. TCNE har 500 anställda och säljer ca 1,5 miljoner resor årligen
i de nordiska länderna. De är i sin tur en del av Thomas Cook plc, som är en internationell
researrangör med över 20 miljoner kunder årligen. Totalt har Thomas Cook plc ungefär 22000
anställda.

De senaste åren har TCNE genomgått stora förändringar för att tackla den ökande digitali-
seringen. 2017 stängde TCNE sin sista butik i Sverige, då i dagsläget över 80% av deras resor
säljs online (Thomas Cook Group, 2017). För att få ett tidsperspektiv över hur snabb denna
förändring varit kan det nämnas att den digitala försäljningen påbörjades 2002 (Ving, 2017).
Bara under 2005 minskade antalet fysiska butiker från 32 till 21 stycken (Aftonbladet, 2005).

2016 startades ett internt innovationsforum med syftet att förbättra TCNEs förmåga att
möta framtida kundkrav med hjälp av ny teknologi implementerat på nya sätt. De tar input
från både interna idéer och externa marknadstrender och innovationer, utvärderar dem, och
genomför pilotprojekt med mål att hitta nya affärsmöjligheter för TCNE. Internt använder sig
innovationsforumet av en digital idélåda (Sadriev & Pratchenko, 2014), där idéer kan lämnas
in av alla anställda. Idéerna utvärderas sedan av en tvärfunktionell grupp. Samma grupp leder
och genomför pilotprojekten som kommer av godkända idéer. För idégenerering har innova-
tionsworkshops och tävlingar genomförts. Ett par pilotprojekt har också genomförts. Det finns
dock några problem med hur innovationsforumet är organiserat och strukturerat i nuläget, som
långsiktigt kan påverka effektiviteten och skalbarheten.

Det finns en stark vilja att förbättra innovationsförmågan inom TCNE. De själva anser att
de har rätt förutsättningar, med en kreativ personal och öppen företagskultur. Deras nuvarande
process klarar dock inte att korrekt ta vara på denna kreativitet.
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1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar idéhanteringsför-
måga i tjänsteföretag; med specifikt fokus på tjänsteföretag som erbjuder sina tjänster framförallt
via digitala kanaler (digitala tjänsteföretag). Arbetet kommer med en empirisk studie kartlägga
hur idéer flödar genom organisationen i dagsläget och vilka faktorer som påverkar detta flöde
både positivt och negativt. Med hjälp av denna studie kommer arbetet mynna ut i ett antal
rekommendationer som kan hjälpa digitala tjänsteföretag att utforma idéhanteringssystem.

Närliggande till detta huvudsakliga syfte ämnar även arbetet att identifiera de faktorer som
ska tas i beaktning vid utformandet av ett mätsystem kopplat till idéhanteringsprocessen för
att bäst assistera i att utvärdera och förbättra denna process. En exemplifiering av hur dessa
insikter kan översättas till konkreta förslag kommer presenteras för fallföretaget.

1.3 Avgränsningar

Det primära fokuset för denna studie kommer att begränsas till idéhanteringsförmåga, vilket
är hur väl en organisation hanterar idéer med syfte att bli bättre på innovation. Idéhantering
som vi definierar det innefattar insamling, förbättring, samt utvärdering av idéer. Då projektet
är begränsat tidsmässigt till 20 veckor bedöms detta som tillräckligt vad gäller omfattningen.
Andra faser ligger längre bort från syftet; utmaningar inom idégenerering är inte så skilda mellan
tjänste- och produktföretag, och implementering och lansering ligger inte lika nära FEI. För en
optimal utformning av de valda faserna behövs dock sannolikt andra faser också tas i beaktning,
men detta kommer ske begränsat och endast där det bedöms vara relevant till de valda faserna.

Vad gäller fallföretaget kommer arbetet begränsas till den nordiska verksamheten, däremot
kommer inga begränsningar ske avdelnings- eller funktionsmässigt inom TCNE.

Arbetet innefattar heller inte implementering av levererade förslag.
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2 Litteraturstudie

Baserat på syftet ligger fokuset för litteraturstudien på tre huvudsakliga ämnen: tjänsteinnova-
tion; tidiga faser av innovation, fokuserat på idéhantering; och mätning av innovationsförmåga..
Tillsammans ramar de in de områden och relevanta kunskapsbrister som denna rapport ämnar
att bidra till att fylla.

Innovation överlag kan vara ett svårdefinierat ämne med många olika begrepp och tolkningar
av dessa. Edison m. fl. (2013) identifierade i sin studie 41 definitioner av innovation i litteraturen.
Det följer logiskt att eftersom många kan ha skilda uppfattningar om vad innovation är, kan det
bli svårt att skapa, prioritera, och utvärdera innovationsaktiviteter när olika värderingar läggs
på termer i diskussionen. Detta gör det viktigt att skapa en gemensam bild över vad innovation
är. För att göra detta kommer denna rapport använda följande definition av Crossan & Apaydin
(2010, s.2).

Innovation is: production or adoption, assimilation, and exploitation of a value-added
novelty in economic and social spheres; renewal and enlargement of products, services,
and markets; development of new methods of production; and establishment of new
management systems. It is both a process and an outcome.

Detta är ett väldigt brett, och en aning abstrakt samlingsbegrepp för vad innovation är.
För att konkretisera det inkluderar denna definition flera viktiga aspekter som utnyttjande
(exploitation), värdeskapande på ekonomiska och sociala nivåer, det faktum att innovation inte
behöver ha en teknologisk grund, och att innovation både är en process och ett resultat.

Innovation inom tjänsteföretag diskuteras då mycket av forskningen inom innovationsfältet
har riktats tydligt mot tillverknings- och produktföretag. Det finns tydliga utmaningar inom
tjänsteföretag som inte finns i de flesta av dagens tillverknings- eller produktföretag och vice
versa, som också resulterar i skillnader i hur innovationsaktiviteter genomförs. På senare tid
har mer forskning som nyanserat tjänsteinnovation publicerats, men det finns fortfarande inget
konsensus hur tjänsteinnovation ska definieras och hur specifikt det skiljer sig från produktinno-
vation.

De tidiga faserna av innovation syftar till de aktiviteter som sker innan den formella produkt-
utvecklingen. Koen m. fl. (2001) definierar FEI som de steg i en utvecklingsprocess som föregår
den formella utvecklingen som exempelvis Stage-Gate modeller. Författaren argumenterar vida-
re att dessa steg är ofta ostrukturerade och oförutsägbara då aktiviteterna involverar variabler
som är svåra att kvantifiera. En central aktivitet inom FEI är hantering av idéer - hur de samlas
in, lagras, och utvärderas (Koen m. fl., 2001; Boeddrich, 2004; Brem & Voigt, 2009). Det finns
många faktorer som påverkar en effektiv idéhanteringsprocess, och att identifiera och prioritera
dessa beroende på vilken typ av organisation och behov som finns är därför mycket viktigt för
att kunna ha en effektiv idéhanteringsprocess. Det är dock inte självklart vilka faktorer som är
viktiga för en specifik typ av företag eller bransch. Det är heller inte självklart om vissa faktorer
är viktigare än andra beroende på organisationsstruktur.

Att ha en effektiv process för aktiviteter inom FEI är kritiskt för en bra innovationsförmåga,
men förmågan att utvärdera och mäta dessa processer är lika viktigt för att kunna avgöra
hur väl processerna presterar. Trots att innovation har etablerats som en viktig komponent för
framtida tillväxt hos företag, mäts innovation fortfarande primärt som en output, och inte en
process (Crossan & Apaydin, 2010). Flera studier har försökt etablera andra mätetal kopplade till
processperspektivet, och även inputs till innovation (Richtnér m. fl., 2017). Av de andra mätetal
som etablerats råder det fortfarande tvivel över hur väl de fångar upp och mäter alla dimensioner
av innovation, vilken kombination av mätetal som krävs för vilken typ av verksamhet, och hur
de påverkar organisationen.
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Efterföljande avsnitt kommer titta närmre på vad dagens forskning säger om vart och ett av
de tre huvudsakliga ämnena som denna rapport behandlar.

2.1 Tjänsteinnovation

Begreppet tjänsteinnovation syftar på innovation som sker specifikt inom tjänsteföretag, vilket
då är företag som har sin huvudsakliga verksamhet baserad kring tjänster företaget erbjuder,
snarare än fysiska produkter.

Tidig forskning inom innovation riktades tydligt mot tillverkande företag och teknologisk pro-
duktinnovation (Sundbo, 1997). När tjänsteinnovation sedan började uppmärksammas blev den
första naturliga frågeställningen vad skillnaderna mellan produkt- och tjänsteinnovation är. Än
idag är forskningen inte överens om hur just tjänsteinnovation bör definieras och var det skiljer sig
från produktinnovation (Toivonen & Tuominen, 2009; Carlborg m. fl., 2014; Witell m. fl., 2016;
Snyder m. fl., 2016). En populär kategorisering av de olika perspektiven som finns inom forsk-
ningen på tjänsteinnovation idag är den som myntades av Coombs & Miles (2000). Forskningen
delas här upp i tre olika kategorier: assimilering (eng assimilation), avgränsning (eng demarca-
tion), samt syntes (eng synthesis). De som förespråkar assimileringsperspektivet anser att den
forskning och de teorier som finns relaterat till produktinnovation går att tillämpa rakt av även
på tjänsteinnovation. De anser alltså att det inte är någon märkvärdig skillnad på produkt- och
tjänsteinnovation. Avgränsningsperspektivet å andra sidan förespråkar en fundamental skillnad
mellan de två, och betonar behovet av forskning specifikt riktad mot tjänsteinnovation. Syntes-
perspektivet kritiserar de båda andra perspektiven och förespråkar framförallt att teorier inom
tjänsteinnovation ska vara tillräckligt breda för att även kunna inkludera produktinnovation,
men inte nödvändigtvis vice versa. Enligt Carlborg m. fl. (2014) är det nu syntesperspektivet
som betonas till allt större del i forskningen, som övertagit det tidigare dominerande avgräns-
ningsperspektivet.

En meta-analys, av Storey m. fl. (2016), utav framgångsfaktorer inom tjänsteinnovation visar
dock att det trots ett antal gemensamma faktorer för tjänste- och produktinnovation, som kan
anses vara universala, finns en tydlig skillnad av de viktigaste framgångsfaktorerna vad gäller
tjänste- kontra produktinnovation. Detta ger en mer nyanserad bild än vad de tre olika forsk-
ningsperspektiven enligt Coombs & Miles (2000) gör —nämligen att verkligheten snarare är en
kombination av dessa tre perspektiv.

När det då kommer till de skillnader mellan produkt- och tjänsteföretag som ligger till
grunden för skillnaderna mellan framgångsfaktorerna finns det många viktiga sådana. Tre av
de skillnader som har varit mer genomgående och tagit mer plats i litteraturen som hittats är:
(1) en större närhet till kunder vid utveckling av nya tjänster, (2) en mer inkrementell natur av
tjänsteinnovation, samt (3) avsaknaden av formell organisering av innovationsarbete i form av
till exempel en R&D-avdelning. Dessa tre skillnader beskrivs mer utförligt här nedan.

2.1.1 Närhet till kunder

Tjänster är i större utsträckning utvecklade i nära kontakt med kunder, eller i samspel med ex-
terna aktörer i produktionsprocessen (Hipp & Grupp, 2005), medan det finns en större distans
mellan produkters tillverkare och deras kunder. Detta grundar sig i ett stort karaktärsdrag för
tjänsteföretag, nämligen att en tjänst ofta produceras och konsumeras samtidigt. Detta leder till
att kunden inte kan ta del av erbjudandet på förhand (om inte en gratis-version finns)(Storey
m. fl., 2016). Storey m. fl. (2016) belyser även denna nära kontakt med kunden och externa aktö-
rer som en kritisk faktor för framgångsrik tjänsteinnovation. Så till skillnad från produktföretag
som ofta lyckas genom att skapa kunskap internt, lyckas tjänsteföretag oftare genom att utnyttja
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extern kunskap. Detta lyfter då vikten av de anställda som jobbar närmast kunden för att kunna
hantera detta. (Storey m. fl., 2016)

I takt med att världen idag blir allt mer digitaliserad tillkommer dessutom nya möjligheter
och krav på tjänsteföretag från kunderna, vilket ytterligare stärker närheten till kunder som en
kritisk framgångsfaktor. Bland annat påpekar D’Emidio m. fl. (2015) att gränserna mellan olika
tjänstebranscher suddas ut från kundens perspektiv, och att nya tjänsteinnovationer från en
viss bransch snabbt förväntas finnas i alla branscher. I och med att en stor del av världen även
numera är konstant uppkopplad via smartphones öppnar det upp för nya möjligheter vad gäller
kontakt med kunder, till exempel genom användningen av big data (D’Emidio m. fl., 2015).

Den nära kundkontakten ger även en mer iterativ utveckling för tjänster; förändringar kan
snabbare implementeras baserat på kunders feedback och ackumulerade förändringar kan till-
sammans snabbt differentiera nya tjänster från tidigare erbjudanden (Ettlie & Rosenthal, 2011).

2.1.2 Inkrementell natur

Innovationer inom tjänster tenderar även att vara mer inkrementella (Hipp & Grupp, 2005; Sto-
rey m. fl., 2016). De kan bestå av hundratals små förändringar som tillsammans över tid blir
radikala (Perks m. fl., 2012; Toivonen & Tuominen, 2009). En orsak till denna inkrementella
natur hos tjänsteinnovation är troligen på grund av att mycket av det innovationsarbete som
sker hos tjänsteföretag är imitation av redan existerande tjänster (Hipp & Grupp, 2005; Ettlie
& Rosenthal, 2011). Detta sker enligt Ettlie & Rosenthal (2011) bland annat på grund av att
tjänster ofta produceras i samverkan med kunden, och att det är svårt att skydda tjänsteinnova-
tioner med hjälp av immaterialrätt, som till exempel patent. En logisk konsekvens av att det är
lätt att imitera tjänster överlag är att det hämmar viljan att lägga ner mycket tid och pengar på
att utveckla mer riskfyllda, radikala tjänsteinnovationer. Radikala produktinnovationer å andra
sidan kan ofta vara svårare att läsa av och imitera, vilket gör att konkurrensfördelen som den
medför kan bibehållas en längre tid än för tjänster.

2.1.3 R&D i tjänsteföretag

R&D är ett centralt, välanvänt begrepp när det kommer till innovation och produktutveckling
inom tillverkande produktföretag. När det kommer till tjänsteföretag är dock formell R&D in-
te något som är vanligt förekommande (Sundbo, 1997; Toivonen & Tuominen, 2009; Ettlie &
Rosenthal, 2011). Till skillnad från produktinnovation är även tjänsteinnovation mer associe-
rat med utveckling av nya koncept och processer än utveckling av ny teknologi (Sundbo, 1997;
Nijssen m. fl., 2006; Toivonen & Tuominen, 2009; Droege m. fl., 2009).

Toivonen & Tuominen (2009) påpekar att innovation inom tjänster ofta kommer från till-
handahållandet av en tjänst baserat på kundens behov, snarare än resultatet av en medveten
handling eller process. Innovation inom tjänsteföretag kan generellt sett ses som en osystematisk
process av att söka och lära (Sundbo, 1997; Hipp & Grupp, 2005).

Ettlie & Rosenthal (2011) noterade att i dessa fall av en avsaknad av en formell R&D-
avdelning eller liknande koncentration av tekniska specialister, är det de seniora cheferna som
istället tar denna roll. Därmed blir deras förmåga att bidra med nya idéer väsentlig för fram-
gången av nya produkter och tjänster. De måste då utöver sina vanliga arbetsuppgifter även
kunna tillägna tid till detta. Ännu ett problem som Ettlie & Rosenthal (2011) påpekar är att
det i fallet vid avsaknaden av en R&D-avdelning även ofta saknas en allokerad budget tillägnad
experimentering, vilket begränsar möjligheterna för detta.

Två troliga orsaker till varför avsaknaden av formella utvecklingsprocesser för just tjänste-
innovation är så prevalent är enligt Ettlie & Rosenthal (2011): svårigheter av mätning av tjäns-
teutveckling, eftersom att resultatet bestäms i samspel av leverantören av tjänsten och kunden;
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samt användningen av nya alternativ till produktinnovations-mallen, som historiskt sett förlitar
sig tungt på formell R&D, planering, och implementering av utvecklingsprocessen.

Detta skapar en stor kontrast gentemot produktutvecklingsföretag. Med utvecklingen av kun-
derbjudanden så decentraliserad och utspridd bland olika funktioner skapas ett större behov av
en strategi som tydliggör hur till exempel ansvar uppdelas, resurser tillsätts, och hur tid balan-
seras mellan dagliga aktiviteter och utvecklingsarbete. Hur denna organisering av innovations-
och utvecklingsarbetet formaliseras i tjänsteföretag är något som behövs mer forskning kring.

2.2 Idéhantering

Innan en idé eller ett koncept går in i formella produktutvecklingsprocesser genomgår den ett
antal aktiviteter som ofta är mindre formaliserade och mer kaotiska eftersom de involverar
variabler som ofta är svårdefinierade. Denna fas har kallats ”Fuzzy Front End”, eller ”Front End
of Innovation” (FEI), definierat av Koen m. fl. (2001). Det finns flera modeller som försöker
konkretisera de aktiviteter och faktorer som är viktiga i FEI. Något som är tydligt här är att
hantering av idéer är en central del av alla föreslagna modeller. Koen m. fl. (2001) modell har en
fas, "Idea Selection", där han betonar vikten av urvalsmodeller som är anpassade till FEI och
kan hantera relevanta variabler. Boeddrich (2004) lägger också fokus på att idéhantering är ett
av de viktigaste verktygen för att strukturera och organisera aktiviteter i FEI.

Varje innovation har någon gång börjat som en idé. Ett mål med en innovationsprocess är
att implementera hög-kvalitativa idéer som skapar värde för företaget. Idéerna måste självklart
komma från någonstans också, och det finns en stor mängd verktyg och metoder för att hjälpa
företag öka antalet genererade idéer. Verktygen har också fokuserat på kvantitet före kvalitet;
målet med idégenerering är att få ut högkvalitativa idéer och det görs bäst genom att använda
tekniker som ökar kvantiteten idéer för att få en större delmängd av kvalitativa idéer (A. Reinig
& Briggs, 2008). Detta argument stöds av studien av Stevens & Burley (1997) som visade att
det tar 3000 råa idéer för att generera en kommersiell succé. Med detta i åtanke blir då en viktig
prioritering för en idéhanteringsprocess förmågan att kunna hantera stora volymer av idéer. Ett
välutvecklat idéhanteringssystem kan dessutom hantera dessa systematiskt så de kan utvärderas
konsekvent och objektivt, vilket i sin tur leder till en förbättrad innovationsförmåga (Gerlach
& Brem, 2017). Området idéhantering kan delas upp i sex olika faser: (1) förberedelse, (2)
idégenerering, (3) förbättring, (4) utvärdering, (5) implementering, och (6) lansering (Gerlach &
Brem, 2017). Det finns dock många meningsskiljaktigheter i exakt hur många av dessa faser ska
implementeras. De sista två faserna kan, om de ställs mot Koen m. fl. (2001), sägas gå utanför
FEI. För idégenerering behövs kreativitet, och utmaningarna där är framförallt kopplade till
individuell motivation och arbetsmiljö (Amabile, 1997). För de aktiviteterna finns inga direkt
tydliga skillnader mellan produkt- och tjänsteföretag. I sammanhanget av FEI och tjänsteföretag
är således faserna förbättring och utvärdering främst relevanta för denna diskussion; däremot
bidrar även insamlingen av idéer till helheten, vilket gör även den relevant. Idéhanteringssystem
hos tjänsteföretag är dessutom mindre utbrett än hos företag med traditionell produktutveckling.
En studie i Schweiz såg att idéhanteringssystem är närvarande i mindre grad hos tjänsteföretag.
Av 57 företag med idéhanteringssystem var endast 30% tjänsteföretag (Thom, 2015).

2.2.1 Insamling av idéer

Det första steget i idéhanteringsprocessen, efter idégenereringen, är insamlingen av idéer. Ett
traditionellt sett vanligt förekommande sätt att samla in idéer på är i form av en idélåda (Gorski
& Heinekamp, 2004). Den kan idag förekomma i både fysisk och digital form. En av de främsta
fördelarna med idélådan är att det är ett väldigt enkelt system för att hantera idéer, som inte
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kräver speciellt mycket resurser att driva, med nackdelar som till exempel att det är en långsam
process som idégivaren har dålig insyn i (Gorski & Heinekamp, 2004).

På senare tid har det även kommit digitala plattformar som inte bara täcker insamling av
idéer, utan även de som kan täcka in generering, utvärdering, och selektering av idéer. Dessa är
även bra mycket mer interaktiva än idélådan. Ett exempel på hur en sådan plattform kan se
ut ges av Björk m. fl. (2014), som kan ses som ett behovsdrivet system av olika idélådor, där
utnämnda ägare till idélådor kan skapa idélådor där idéerna som samlas in är specifikt riktade
mot ett givet behov eller problem, definierat av ägaren till idélådan. Här kan alltså medarbe-
tarna gå in och se vad för behov och problem organisationen har för närvarande, och utifrån
det bidra med potentiella lösningar, istället för att själv även identifiera behovet. Specifikt för
denna typ av behovsdrivna system identifierade Björk m. fl. (2014) tre baskomponenter för att
nå framgång: incitament, synlighet, och resurser. Incitament anses vara viktigt för att stimulera
deltagandet från både ägare till idélådorna, samt från medarbetare. Synlighet för att alla ska
kunna se vad som händer i organisationen, samt att även för intern marknadsföring av plattfor-
men. Slutligen är resurser viktigt för att först och främst kunna driva plattformen, sedan även
för att se till att lovande idéer faktiskt kan utvecklas mot en potentiell implementation. En fördel
här uppges vara den decentraliserade naturen av systemet, som möjliggör så kallade botten-upp
(eng bottom-up) initiativ. Bland de utmaningar som finns med detta typ av system är att hålla
tydlig kommunikation —att det är tydligt vad innovationsbehovet är för idélådorna— samt att
ständigt hålla engagemanget för idéskapandet uppe med hjälp av till exempel olika aktiviteter
som drivs av ägarna till idélådorna (Björk m. fl., 2014). Ett liknande exempel ges av Gamlin
m. fl. (2007), som även förespråkar ett behovsdrivet idéhanteringssystem, och ser en av fördelar-
na med ett sådant system att det lyckas bra med att inkludera alla i organisationen och att ett
kunskapsnätverk snabbt byggs.

Om denna tidiga fas av innovationsprocessen dock brister i metodiska, systematiska, och
strukturerade tillvägagångssätt har det ett antal negativa effekter på innovationsledningen för
företaget: (1) den strategiska justeringen av innovationer är inte möjlig, eller sker för sent, (2)
en tidig selektering utelämnas, idéer som inte tillför värde fortsätts att diskuteras för länge,
(3) värdefull tid går förlorad, (4) brist på transparens vad gäller tillgången på innovation, och
slutligen (5) ingen möjlighet att optimera innovationsprocessen (Boeddrich, 2004). Däremot
påstår Thom (2015), att det är bättre att medarbetarna först går direkt till sina närmsta chefer,
istället för att gå till ett potentiellt idéhanteringssystem. Detta ska dock endast göras när idén i
fråga är inom den närmsta chefens kompetensområde. Detta sätter ett ökat kompetenskrav på
anställda i chefsposition, då de som ett första filter behöver kunna se tidigt vilka idéer som kan
ha potential eller inte. Detta blir speciellt viktigt vid idéer av mer diskontinuerlig karaktär, till
exempel radikala eller disruptiva idéer, då det kan vara svårt att se tidig potential hos dessa
idéer.

2.2.2 Förbättring av idéer

Förbättring av initiala idéer går att göra på flera olika sätt. Gerlach & Brem (2017) diskuterar
förbättring framförallt från perspektivet som att det är en separat fas och lägger fram aktivi-
teter som diskussionsgrupper eller ytterligare insamling av data genom analys som exempel på
aktiviteter. Brem & Voigt (2009) tar upp workshops och scenariogroupper som utgör en kombi-
nerad idégenerering och förbättringsfas där de i fallföretaget används för att ta fram nya koncept
baserat på nya lagar, trender, och teknologier.

Ett annat perspektiv är det informella, det vill säga den förbättring och utveckling av idéer
som genomförs ”osynligt”, utanför formella processer, eller bootlegging (Globocnik & Salomo,
2014). Bootlegging är ett fenomen som kan skapa stort värde för företag, förutsatt att de orga-
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nisatoriska förutsättningar är rätt (Criscuolo m. fl., 2014). Post-it av 3M (3M, n.d.) och Gmail
av Google är ett par exempel på produkter som började som informella projekt. Det blir därför
viktigt att skapa en balans mellan behovet av formalitet som kan rikta innovationsaktiviteter i
linje med övergripande strategier, och utrymme för bootlegging som kan ge kreativt utrymme
åt anställda (Globocnik & Salomo, 2014). Nära kopplat till bootlegging visade Nohria & Gulati
(1996) att det finns ett inverterat U-förhållande mellan mängden slack (fria resurser i form av ex.
lågt belastade medarbetare eller oanvänd kapacitet) och innovation. Med detta i åtanke behöver
idéhanteringssystem ta hänsyn till informellt förbättringsarbete, och utrymme för detta.

Koen m. fl. (2001) ser förbättring av idéer som en iterativ del inom hela FEI, och betonar att
alla beskrivna faser kan genomföras fram och tillbaka baserat på feedback och vid behov. På så
vis integreras förbättring i hela FEI-processen på ett naturligt sätt. Detta kan med fördel göras
i samband med idéskaparen, vilket då även infogar återkoppling i processen, vilket är viktigt att
göra snabbt och på ett transparent sätt (Thom, 2015).

2.2.3 Utvärdering av idéer

När idéerna väl är inne i idéhanteringsprocessen behöver dessa utvärderas för att avgöra om de
har potentialen att tillföra tillräckligt värde för att tas ett steg vidare i processen, närmare mer
rigorös utveckling och slutligen implementering. Vanligtvis används två olika perspektiv, eller en
blandning utav de två, för att utvärdera idéer; rationellt eller ett intuitivt tillvägagångssätt. Det
rationella tillvägagångssättet är formellt sett det absolut vanligaste (Magnusson m. fl., 2014). En
rationell utvärdering bygger på att idéer värderas utifrån ett antal explicita, potentiellt viktade
kriterier av en eller flera kompetenta bedömare.

Fördelar med att använda sig av rationell utvärdering är bland annat att kontrollen över
utvärderingsprocessen ökar, och att det fungerar utmärkt vid utvärdering av idéer med låg
komplexitet (Sadler-Smith & Burke, 2009). Ett problem med rationell utvärdering är huruvida
kriterierna bör viktas eller inte, och hur det i så fall ska göras (Soukhoroukova m. fl., 2012). Det
är även svårt att ta rationella beslut när det finns en väldigt stor mängd, eller otillräckligt med
information i komplexa situationer (Hodgkinson m. fl., 2009). Dessutom är kriterierna begränsade
till att utvärdera idéer inom en viss kontext och fas (Magnusson m. fl., 2014).

En intuitiv utvärdering bygger istället på bedömarens intuition kring idén. Bedömaren av
idén tar alltså beslut om idén är av tillräckligt värde för att bli godkänd grundat på intuition.
Dane & Pratt (2007, s.40) definierar intuition som ”affektivt laddade bedömningar som uppstår
genom snabba, omedvetna och holistiska associationer”. Detta leder till en betydligt snabbare
uvärdering av idéer, men som dock sätter större krav på expertisen hos bedömaren. En intuitiv
utvärdering kan även anses vara att föredra vid utvärdering av idéer med hög komplexitet, då
det är brist på tillgänglig relevant information, eller idén är väldigt löst definierad, då man får
en holistisk utvärdering av idén (Hodgkinson m. fl., 2009; Sadler-Smith & Burke, 2009). Fram-
gånsrik intuitiv beslutsfattning beror dock inte enbart på beslutsfattarens intuitiva förmåga.
När det kommer till strategisk beslutsfattning värderas en god balans mellan den analytiska och
intuitiva förmågan högst. För mycket fokus på den analytiska förmågan tar inte hänsyn till hel-
heten, medan ett för stort fokus på den intuitiva förmågan medför en risk att förbise avgörande
detaljer (Hodgkinson m. fl., 2009). Viktiga faktorer att ta hänsyn till när det kommer till ett
intuitivt perspektiv av utvärdering av idéer är alltså beslutsfattarens expertis, idéernas karaktär,
samt medvetenheten att kunna skilja intuitionen från till exempel impulsiva instinkter, som kan
förväxlas med intuition för den oerfarne.

Varken det rationella eller intuitiva utvärderingsperspektivet begränsas till val av specifika
metoder när det kommer till hur utvärderingen av idéerna går till rent praktiskt, då de snarare
är tankesätt än konkreta ramverk. Ett traditionellt sätt att praktiskt utvärdera idéer på är att

10



samla ett antal relevanta, kompetenta idébedömare, ofta chefer med omfattande ansvar för det
relevanta produktområdet, och diskutera idéernas nytta. Detta sker då antingen med stöd av
utarbetade rationella kriterier, eller genom en mer öppen diskussion kring det potentiella värde
idéerna kan skapa.

En specifik metod för att utvärdera idéer, som särskiljer sig markant från den ovan nämnda, är
användningen av en så kallad idémarknad, eller idébörs (Soukhoroukova m. fl., 2012; Bothos m. fl.,
2009; Bothos m. fl., 2012). Den fungerar mer eller mindre som en aktiemarknad, där aktierna
motsvaras av idéer som sedan handlas med antingen riktiga eller fiktiva pengar. Hur man bäst
begränsar vilka som får handla på denna idémarknad finns det inget enhälligt svar kring. Den kan
till exempel behandlas som en öppen, intern marknad, där alla anställda inom organisationen får
möjlighet att delta, en stängd, intern marknad, där endast utvalda anställda deltar, eller som en
öppen marknad med inslag av open innovation, som även inkluderar relevanta aktörer utanför
organisationen, till exempel återförsäljare och leverantörer. Vid tillämpning av en idémarknad
sker alltså inte utvärderingen strikt rationellt eller intuitivt, utan genom en kollektiv utvärdering
av idéerna, vilket medför en balans mellan det två. Däremot kan ett specifikt perspektiv tillämpas
för att utvärdera vilka idéer som ska introduceras till idémarknaden.

Denna metod ger en ökad transparens och ett ökat engagemang i den initiala utvärderings-
processen, samt kopplar in betydligt fler potentiella utvärderare till idéerna. Detta avlastar de
formella idébedömarna från den stora mängd idéer som behandlas i den initiala utvärderingspro-
cessen, men kräver dock resurser för drift och underhåll av systemet, alternativt en investering för
outsourcing. Idémarknaden fungerar dock främst som ett första filter för nya idéer, vilket medför
att ytterligare utvärderingar av de idéer som extraheras från marknaden kommer fortfarande att
behövas för att säkerställa kvalitén. Detta typ av system täcker även ofta in idégenerering, då de
som handlar med idéerna även kan uppmuntras till att själva tillföra nya idéer till marknaden
(Soukhoroukova m. fl., 2012; Bothos m. fl., 2009).

De ovanstående exemplen har varit kontinuerliga utvärderingsmetoder som fungerar i den
dagliga verksamheten. En annan typ av metod som bakar ihop i stort sett hela innovationspro-
cessen i ett paket är konceptet med idétävlingar. I dessa uppmuntras anställda till att skicka
in idéer under en begränsad tid där specifika problemområden kan definieras för att undvika
irrelevanta idéer (Gerlach & Brem, 2017). Ett fåtal av inlämnade idéer väljs ut som vinnare an-
tingen för vidare utveckling, eller implementering. Vinnarna kan också få någon slags belöning,
och även få vara involverade i implementeringen av idén (Smith m. fl., 2017). I ett exempel som
Smith m. fl. (2017) tog upp var olika affärsenheter i deras fallföretag ansvariga för att definiera
specifika utmaningar för varje tävling som skedde på årsbasis. På så vis blev insamlade idéer mer
riktade och direkt kopplade till respektive affärsenhet, vilket också underlättade ansvarstagande
för vinnande idéer (Smith m. fl., 2017). Dessa tävlingar tjänade också till att motivera anställda
att vara mer kreativa.

Det finns dock ett antal nackdelar med att endast ha denna typ av tävlingar. Från exemplet
ovan insåg företaget att genom att endast samla in idéer via tävlingar med utmaningar, missades
andra potentiellt värdeskapande idéer som inte kunde kopplas till specifika tävlingar. Dessutom
blev endast vinnande idéer utvecklade, medan andra bra idéer som inte vann ej togs till vara på
(Smith m. fl., 2017).

2.3 Uppföljning och mätning av innovationsprocesser

För att lyckas långsiktigt med innovationsprocesser är det viktigt att kunna följa upp dessa
och mäta prestationen från dessa kontinuerligt och på ett systematiskt sätt (Nilsson & Ritzén,
2014). Detta går att göra med hjälp av en stor variation av olika mätetal, eller ”Key Performan-
ce Indicators” (KPIs). En stor majoritet av dessa är dock även här anpassade till tillverkande
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produktföretag och produktinnovation, vilka är otillräckliga för att korrekt mäta innovationsför-
måga i tjänsteföretag (Adams m. fl., 2006; Kleinknecht m. fl., 2002; Hipp & Grupp, 2005). KPIs
kopplade till R&D är vanliga och hur funnits länge, som R&D-budget (Adams m. fl., 2006), eller
tagna patent (Katila, 2007). KPIer som patent har i sig ifrågasatts (Kleinknecht m. fl., 2002),
och rena ekonomiska KPIs är dåliga på att fånga upp prestandan på de faktorer som ofta impli-
cit är ansvariga för en stark innovationsförmåga, som företagskultur (Padilha & Gomes, 2016).
Speciellt för tjänsteföretag blir denna typ av mätetal direkt svåra att använda sig av då delvis
för att tjänster oftast inte kan patenteras och således inte skyddas på samma sätt. Den störs-
ta anledningen är dock att de flesta tjänsteföretag inte har en dedikerad R&D-avdelning —de
aktiviteterna är utspridda bland andra funktioner (Sundbo, 1997; Toivonen & Tuominen, 2009;
Ettlie & Rosenthal, 2011). Detta skapar ett behov för mätsystem som inte är bundna till en
specifik funktion eller aktivitet. Då innovationsaktiviteter sker över hela organisationen behöver
mätsystemen också ha samma perspektiv.

Ett av de stora problemen generellt är att veta var i en innovationsprocess man ska mäta,
och vad för värde det ger. För att avgränsa diskussionen till vad som är relevant för denna studie
något kommer endast de aktiviteter som sker i FEI definierat av Koen m. fl. (2001) inkluderas,
även om innovationsprocessen självklart är bredare än så. Ett sätt är att se på processen i tre
delar: resurser och information som går in i processen (inputs); aktiviteter och handlingar som
genomförs i processen (aktiviteter); och resultaten från processen (outputs) (Boly m. fl., 2014;
Richtnér m. fl., 2017). Det finns ingen brist på KPIs för dessa steg heller. Flera verktyg har tagits
fram med syfte att mäta innovativ förmåga hos företag. Boly m. fl. (2014) tog fram en modell
med 194 olika kvantitativa och kvalitativa variabler för att mäta innovationsförmåga. Chiesa
m. fl. (1996) presenterade ett verktyg som skulle mäta teknologisk innovationsförmåga och in-
kluderade över 40 variabler för att mäta prestandan inom olika aspekter som konceptgenerering,
produktutveckling, och stödsystem. Dessa två exempel utgår från produktinnovation och inte
tjänsteinnovation. Poängen kvarstår dock; det finns många olika mätetal att utgå från.

Det går även att vända på problemet och istället se på vad man vill få ut ur mätningen, och i
slutändan, innovationsprocessen i sig. Är det en bättre matchning mellan erbjudanden och kun-
ders behov? En ökad takt av kommersialiseringar? Kostnads- och tidsbesparingar i processväg?
Richtnér m. fl. (2017) utgår från denna synvinkel: att identifiera vilka de största utmaningarna
i innovationsväg företaget står för, och sedan hitta mätetal som kan hjälpa till att lösa dessa.
Nilsson & Ritzén (2014) visade att valet av indikatorer kan påverka vad företaget upplevs prio-
ritera, vilket resulterade i polariserade åsikter huruvida det fokuset var bra eller inte. Detta blir
såklart en naturlig konsekvens, och egentligen hela poängen med mätningen som Richtnér m. fl.
(2017) föreslår: att valet av mätetal tjänar till att prioritera och rikta den övergripande innova-
tionsprocessen åt ett önskat håll. Att göra detta är såklart enklare sagt än gjort. För att lyckas
implementera ett mätsystem måste en överenskommelse mellan management över prioriteringar,
mål, och strategi finnas (Franco-Santos & Bourne, 2005). Relaterat till detta är det faktum att
innovation som begrepp är svårt att få en konsistent definition på när olika personer tillfrågas
(Edison m. fl., 2013). Detta leder naturligt till olika prioriteringar i vad som ska mätas och vilket
värde det skapar. En viktig komponent i ett mätsystem blir alltså att kommunikation av vad som
menas med innovation, vilket är nära relaterat till vikten av en tydlig innovationstrategi överlag.
Edison m. fl. (2013) fann också att närvaron av en explicit innovationsstrategi var starkt korrele-
rad med närvaron av mätsystem. Storey m. fl. (2016) påpekar dessutom att en innovationstrategi
är ännu viktigare i tjänsteföretag jämfört med produktföretag. Med dessa svårigheter i åtanke
är det inte konstigt att mätning av innovationsförmåga fortfarande är dåligt implementerade i
majoriteten av företag. Enligt en enkät av Boston Consulting Group från 2008 anser 74% av 332
tillfrågade chefer att innovation borde mätas lika rigoröst som kärnverksamhet, men bara 43%
mäter faktiskt innovationsverksamhet och endast 35% är nöjda med de existerande mätsystemen
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(Andrew m. fl., 2008). De ovan nämnda problemen är generella, men som sagt har tjänsteföretag
sina egna specifika utmaningar som kommer av en konsekvens av skillnaderna mellan tjänste-
och produktinnovation. Avsaknaden av en formell R&D-avdelning skapar ett behov av mycket
bredare mätetal, som kan fånga upp dessa aktiviteter över en större del av organisationen. Den
större närheten till kunder och möjligheten till att ha en snabbare, mer iterativ utveckling av
tjänster skapar ett behov av en större insikt mellan hur olika avdelningar interagerar, och mäte-
tal som kan korrekt utvärdera detta. Inom mjukvaruindustrin, som kan anses vara nära ansluten
till den digitala tjänsteindustrin, har inga studier gjorts som har aggregerat existerande mätetal
(Edison m. fl., 2013).

Det finns ett tydligt behov av fler insikter i vilka faktorer som är viktiga för att effektivt kunna
mäta innovationsförmåga i digitala tjänsteföretag, och möjligtvis ännu viktigare, att koppla ihop
vad som anses vara viktigt från ett strategiskt perspektiv med mätning.

2.4 Forskningsfrågor

Efter att ha gått igenom den existerande litteraturen, har flera intressanta frågor kommit fram.
De tre huvudämnena som tagits upp är i sig stora fält med många års forskning bakom sig. Hur
dessa tre interagerar med varann finns det dock mindre arbete om. Det är därför relevant att
undersöka närmre vilka faktorer som påverkar idéhantering och mätning i digitala tjänsteföre-
tag. Detta arbete ämnar därför att bidra till att fylla dessa hål genom att formulera följande
forskningsfrågor:

1. Vilka utmaningar finns det för insamling, förbättring, och utvärdering av idéer i digitala
tjänsteföretag?

2. Vilka faktorer ska tas i beaktning i utformningen av mätsystem för idéhantering i digitala
tjänsteföretag?
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3 Metod

I detta arbete har ett antal metoder använts i olika stadier av projektet. En litteraturstudie har
utförts för att etablera litteraturens nuvarande läge gällande de frågor som varit intressanta.
Empirisk data har samlats in genom en djupgående fallstudie. Fallstudien inhämtade kvalitativ
data genom semistrukturerade intervjuer med anställda i fallföretaget. För att få en så bred
insikt som möjligt över hur idéhantering idag sker på företaget intervjuades 23 anställda som
sitter på 14 olika avdelningar, på hierarkiska nivåer från högsta ledningsgruppen till medarbetare.
Insamlad data analyserades för att etablera hur företaget idag arbetar med idéhantering, och
vilka de största utmaningarna är.

3.1 Insamling av litteratur

För att hitta artiklar har primärt två databaser använts för sökning och insamling: Google
Scholar och KTH Primo. Ett antal nyckelord har använts i olika kombinationer för att hitta
relevanta artiklar. De ord som använts återfinns i nedanstående lista.

idea management innovation service
tourism measurement evaluation

suggestion system front end resource slack
screening software

De artiklar som hittats har utvärderats med avseende på sin relevans genom att först gå
igenom sammanfattningar. Relevanta artiklar har lästs och intressanta resultat och slutsatser
har dokumenterats. Beroende på antalet citeringar och vilken journal de publicerats i har även
en avvägning av deras validitet gjorts. I fall där en artikel har få citeringar eller dess validitet
av andra faktorer är tveksam har försök gjorts att hitta stöd från andra, liknande artiklar som
kan styrka dess validitet. Via lästa artiklar har även andra, relevanta artiklar hittats.

3.2 Insamling av data

För att kunna besvara forskningsfrågorna har kvalitativ data samlats in med hjälp av semi-
strukturerade intervjuer med anställda på TCNE. En intervjuguide utformades för att kunna
göra detta. Intervju-frågorna var färgkodade baserat på prioritet där röd motsvarade mest viktig
och grön minst. Vissa frågor var endast avsatta för personer med personalansvar, dessa var
fetmarkerade och ställdes ej till vanliga medarbetare. Avvägningar under intervjuns gång gjordes,
och beroende på tidsåtgång skippades lågprioriterade frågor för att hålla tiden som totalt var
avsatt till 1 timme per intervju. Detta behövde dock endast göras vid ett fåtal tillfällen.

I början av varje intervju ställdes några bakgrundsfrågor gällande intervjuobjektens roll på
företaget och deras allmänna uppfattning om innovation. I de fall där uppfattningen eller grund-
läggande förståelsen för det aktuella ämnet var avvikande, gjordes försök till att förklara och
rikta deras uppfattning mot de definitioner som denna rapport följer. Det fanns tre huvudsakliga
ämnen som intervjuerna behandlade. Dessa ämnen och exempel på frågor inom den kategorin
är:

• Insamling av idéer.

– Om du har en idé, var skulle du gå med den för att försöka få den realiserad?

• Hantering och utvärdering av idéer.

– Vad tycker du om er nuvarande process för att hantera idéer?
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• Uppföljning och mätning av idéhantering.

– Hur lätt tycker du det är att följa upp implementerade idéer?

Den kompletta intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Tidsåtgången för dessa intervjuer var
planerad till 60 min men slutade oftast tidigare än så. Intervjuernas effektiva snittlängd var 42
minuter för managers med personalansvar, exklusive introduktionstid och förseningar. Totalt
23 intervjuer utfördes. Majoriteten av intervjuer utfördes ansikte mot ansikte, medan några
utfördes via Skype. För medarbetare utan personalansvar var snittlängden kortare, på 26 min.
En komplett tabell med roll och grundläggande intervjuinformation kopplat till varje respondent
återfinns i tabell 1

Tabell 1: Intervjuobjekt, ansvarsposition, samt intervjuinformation
Respondent Ansvarsposition Typ av intervju
5, 15, 17 Ledningsgrupp Ansikte mot an-

sikte
1-3, 6-7, 12, 23 Manager Ansikte mot an-

sikte
4, 8, 10, 16 Manager Skype
9, 11, 13-14, 18-22 Medarbetare Ansikte mot an-

sikte

Samtliga intervjuer spelades in med tillstånd från intervjuobjekten och blev transkriberade.
Transkriberingen utfördes inte ordagrant; pauser, tvekande ord och fraser där intervjuobjekten
pratade omkring sin poäng exkluderades men inte till den gräns att information eller tonläge
förlorades.

För att få en så stor variation av perspektiv som möjligt inom fallföretaget har intervju-
objekten haft en stor spridning både horisontellt och vertikalt. Deltagare från olika hierarkiska
nivåer har inkluderats: ledningsgruppen, managers, och vanliga medarbetare. Detta har gjorts
på många olika funktioner på företaget som exempelvis sälj, IT, marknadsföring, flygbokning
osv. 14 av de intervjuade hade personalansvar och således manageriellt ansvar, och 9 hade inte
det. En komplett lista på intervjuobjekt grupperade efter hierarkisk nivå och funktion återfinns
i tabell 2.
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Tabell 2: Intervjuobjekt samt tillhörande funktion
Hierarkisk nivå Antal Funktion
Ledningsgrupp 3 Management
Managers 12 BIT Development

Customer Experience
CRM & Kundanalys
Dynamic Packaging
E-Commerce
Flight Planning & Contracting
IT
IT Portfolio & Delivery
Marketing Production
Sales & Marketing
Services

Medarbetare 9 BIT Development
Finance
HR
IT
Kommunikation
Resorts & Hotels
Marketing Independent Support &
Service
Sales & Marketing

Med en stor variation på kompetens, befattning, och affärsområde hos intervjuobjekt kan
data som samlats in därför anses skapa en bred översikt över nuläget hos företaget. Datainsam-
lingen ämnade att skapa en bild över hela den nordiska verksamheten, vilket förutom kontoret
i Stockholm även inkluderar kontor i Norge, Danmark och Finland. De olika funktionerna i fö-
retaget är dock inte geografiskt centraliserade, utan utspridda över flera länder. Det har därför
ansetts vara tillräckligt att ha svenskar som den största majoriteten av deltagare för att ändå
täcka in hela den nordiska verksamheten. Ett fåtal intervjuer har skett via Skype med norska re-
spektive danska deltagare, men dessa har framförallt valts ut med avseende på deras befattning,
inte deras fysiska plats.

3.3 Analys av data

Efter samtliga intervjuer blivit transkriberade genomfördes en analys av dem. Detta gjordes i
flera steg. Data kodades enligt metodiken beskriven av Voss m. fl. (2002). Varje enskild tran-
skribering lästes igenom och vid relevanta passager kommenterades dessa med koder som sam-
manfattade och kortade ner innehållet. Några exempel på hur koder definierades följer i tabell
3.
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Tabell 3: Exempel på kodning
Citat Kod
Jag brukar alltid pröva att få mina kamrater att ta steg 2 också - nå-
gon enkel konsekvensanalys på idéer. Vad kommer det ungefär kräva för
resurser att genomföra. Vad skulle det ge för benefits på olika områ-
den. Man ställer lite högre krav på idélämnaren. Annars blir det bara
kring kaffemaskinen att man står och hiver ut sig vi borde, vi borde. -
Respondent 5.

Idéskapare ska ha tänkt
nästa steg

Det som stoppar oss när det gäller innovationer är att vi har otroligt
många viktiga projekt som tar all tid så man får inte loss tiden för att
jobba med innovationer för vi ska jobba med nu tex öka försäljningen
med bagage. Då tycker de att nu måste ni göra det där, nu får ni inte
göra nåt annat för jag måste tjäna pengar på bagage. Innan det var det
seating och innan det var det nåt annat. Det är alltid krav på det här. -
Respondent 3

Hög arbetsbelastning
hämmar kreativitet.

Jag antar att om de hamnar hos innovationsgänget så hamnar dem på
listan över en massa andra bra idéer [...] och jag är osäker faktiskt på
hur den processen går till, om dem blir liggandes bara [...]

Icke transparent process
för idéhantering

Med relevanta passager menas information som tolkades vara inom scope för arbetet i helhet.
Ämnen som arbetsuppgifter eller deras bakgrund kodades exempelvis inte, medan allt som kunde
på något sätt vara relaterat till forskningsfrågorna kodades. Samtidigt som koder associerades
med olika textstycken fördes de in i ett kalkylark där varje kolumn var ett intervjuobjekt. Där
kategoriserades och grupperades koderna med hjälp av olika färger in i kategorier som exempelvis
”Kreativitet” och ”Individuell utvärdering av idéer”. Koderna försöktes hållas så enhetliga som
möjligt så om flera intervjuobjekt pratade om exakt samma koncept sattes samma kod på dem.
I samband med att koder och kategorier byggdes upp plockades även citat som exemplifierar
kategorin ut, som även dem sattes in i rätt kategori i kalkylarket.

Efter alla intervjuer kodats och relevanta citat plockats ut sammanfogades alla koder efter
kategori istället efter intervjuobjekt. Detta för att verifiera att alla koder befinner sig i rätt
kategori och för att konkretisera vad varje kategori faktiskt handlar om. Som en del av detta
steg kondenserades koder med identisk mening så att exempelvis om koden ”Resursbrist inom
IT” uttrycktes av 9 olika personer skrevs koden bara en gång, med en siffra som anger antalet
omnämningar. Koder delades dessutom upp mellan managers och medarbetare för att möjlig-
heten att belysa kontraster mellan dessa två skikt skulle vara möjlig. Några exempel på koder
och deras tillhörande kategorier kan ses i nedanstående tabell 4.
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Tabell 4: Exempel på kategorisering av koder
Koder Kategorier
Många år på företaget skapar bekvämlighet och ovilja att ändras
Företagskulturen främjar innovation och idégenerering
Närvaro av kreativa medarbetare
Kreativa miljöer finns, men inte strukturerat
Uppmanas till att hitta på nya idéer

Kreativitet

Förslagslåda används knappt
Innovationsforum är för tekniska innovationer
Business case på större idéer krävs
Måste vara enkelt utan att vara naivt

Formell insamling av
idéer

Godkända idéer måste prioriteras mellan resursmässigt
Resursbrist inom IT x9
Behöver samspel mellan daglig drift och innovationsprojekt
Resursbristen minskar antalet inkommande idéer

Hantering av resurser

Efter denna kategorisering slutfördes var samtliga kategorier väl definierade och ett resultat
kunde läsas ut.

3.4 Metoddiskussion

För att säkerställa att det som denna studie resulterat i är giltigt är det viktigt att diskutera
styrkan av validiteten och potentiella brister i utförandet som kan ha påverkat resultatet. Den
interna validiteten har påverkats negativt av ett antal faktorer. Först och främst redovisas inte
kopplingen mellan varje respondent till deras respektive roll på företaget för att säkerställa
anonymiteten hos respondenterna. För det andra har subjektiviteten potentiellt ökat på grund
av att samtliga respondenter som inkluderats i denna studie valts ut av handledaren på TCNE;
detta ska däremot ha skett slumpmässigt med syfte att åstadkomma en stor spridning bland
respondenternas respektive roll och plats på företaget, vilket då istället ökar validiteten. Däremot
är det inte säkert att ett tillräckligt stort antal respondenter har inkluderats för att kunna
säkerställa att ett sådant urval skulle vara riktigt slumpmässigt.

Faktorer som stärker den interna validiteten i denna studie är först att respondenterna inklu-
derar både managers och medarbetare, både högt och lågt, från en stor mängd olika avdelningar.
För det andra har vaga, värde-lastade, och tvetydiga ord försökt undvikas så långt det går i in-
tervjufrågorna, för att säkerställa att de svar vi fått är relevanta. För det tredje har systematiska
felkällor i samband med intervjuerna försökt minimeras genom att variera intervjuledare mellan
författarna, samt anpassa följdfrågor utifrån egna reflektioner efter varje intervjupass. För det
fjärde har försök gjorts till att i den utsträckning som går inte påverkas av egna förväntningar
utifrån existerande kompetens och erfarenhet, och har försökt tolka all data objektivt. Slutligen
har respondenternas anonymitet ökat sannolikheten för att de svar som samlats in har en hög
sanningsgrad, vilken i sin tur ökar noggrannheten.

En faktor som är oklar hur den påverkar resultatet i denna studie är det faktum att det
under intervjuerna gjorts försök till att rikta respondenterna enligt detta arbetes definition av
innovation och idéer. Det kan sänka den interna validiteten genom att begränsa respondenternas
svar på de relevanta frågorna. Däremot ökar det noggrannheten, och därmed interna validiteten,
av svaren genom att centrera svaren bättre kring det relevanta ämnet.

Den externa validiteten dras ner på grund av att detta är just en kvalitativ fall-studie, med
syfte att djupdyka in i idéhantering hos ett enstaka företag. Däremot kan delar av de utmaningar
och faktorer som identifierats i denna studie även hittas i tidigare forskning i kontexter utanför
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digitala tjänsteföretag, vilket antyder att delar av resultatet även är generaliserbart på en hög-
re nivå. Dessutom, eftersom att denna studie syftar till att identifiera bakomliggande orsaker
till problem och brister inom idéhantering och mätning, istället för specifika lösningar, anses
generaliserbarheten även gynnas av detta.

Replikerbarheten och reliabiliteten av denna studie anses vara hög då samtliga steg som
lett fram till resultatet redovisats utförligt och på ett så transparent sätt som möjligt, utan
att äventyra anonymiteten av respondenterna. Eftersom att det är en kvalitativ studie sänks
replikerbarheten och reliabiliteten en aning däremot. Detta på grund av att det finns ett visst
inslag av partiskhet i tolkningen och analysen av den råa kvalitativa datan som är väldigt svår
att undvika. Denna subjektivitet har dock försökt minimerats till en så hög grad som möjligt
genom att aktivt försöka tillämpa ett objektivt tillvägagångssätt i utförandet av samtliga delar
av datahanteringen, samt utförligt beskriva hur dessa genomförts.
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4 Resultat

Den kvalitativa studien har resulterat i en nulägesanalys över TCNEs idéhanteringsförmåga.
Flera andra tangerande faktorer har identifierats, som exempelvis förmågor inom kreativitet,
Lean, och tvärfunktionell kommunikation. Dessa ämnen ligger dock inte helt inom scope och
kommer endast diskuteras i hur de påverkar idéhanteringsförmåga. Ämnena diskuteras utifrån
främst två perspektiv, managers och medarbetare. Detta då intressanta kontraster i ett flertal
ämnen mellan dessa grupper har upptäckts.

Totalt definierades 17 st kategorier som ansågs vara relevanta mot arbetets syfte. En komplett
lista samt beskrivningar av de olika kategorierna följer nedan i tabell 5.

Tabell 5: Identifierade kategorier

Kategori Beskrivning
Uppfattning om innovation Hur medarbetare tolkar begreppet innovation.
Uppfattning om idéhantering Hur medarbetare tror att idéer bearbetas efter

de lämnat individnivå.
Arbetsbelastning Kommentarer kring arbetsbelastning och dess

påverkan på innovationsvilja.
Informella steg idéer tar Vad medarbetare gör med sina idéer informellt

innan de kommer in i ett formellt system.
Formell insamling av idéer Via vilka vägar idéer formellt samlas in.
Individuell utvärdering av idéer Hur/om managers individuelly bearbetar och ut-

värderar inkomna idéer (agerar filter) innan de
tar den vidare.

Mognadsgrad på idéer Vilken mognadsnivå idén bör ha för att korrekt
kunna bearbetas av managers eller formella sy-
stem.

Formell utvärdering av idéer Vilka som formellt utvärderar och tar beslut
kring idéer. Även hur detta görs och och vilka
beslutsfattare som hanterar olika typer av idéer.

Beslutsfattande Vilka faktorer som vägs in när beslut fattas kring
idéer.

Risktagande Hur risktagande spelar in i beslutsprocessen.
Resurshantering Hur idéer blir tilldelade resurser och kopplas till

resten av organisationen.
Återkoppling Sätt medarbetare får feedback gällande inläm-

nade idéer.
Mätning och uppföljning Hur idéhanteringsförmåga och innovationska-

pactitet mäts, samt hur implementerade idéer
uppföljs.

Kreativitet Hur företagskulturen uppmuntrar kreativitet
och generering av idéer.

Tvärfunktionell kommunikation Hur avdelningar kommunicerar med varandra
från ett innovationsperspektiv

Lean Hur medarbetare tolkar Lean-arbete i förhållan-
de till innovationsarbete

Innovationstrategi Hur medarbetare uppfattar närvaron eller bris-
ten på en övergripande innovationsstrategi.
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De 17 kategorierna kunde grupperas upp i totalt 6 olika huvudämnen. Tabell 6 illustrerar
hur detta gjorts.

Tabell 6: Kategorier grupperade efter ämnen
Ämnen Beskrivning
Uppfattning av innovation
Uppfattning om idéhantering

Medarbetares uppfattning och kun-
skap om innovation

Formell insamling av idéer
Informella steg idéer tar
Individuell utvärdering av idéer
Mognadsgrad på idéer

Insamling av idéer

Formell utvärdering av idéer
Beslutsfattande
Risktagande

Utvärdering av idéer

Resurshantering
Återkoppling

Vägar idéer tar efter utvärdering

Mätning och uppföljning Mätning och uppföljning
Arbetsbelastning
Kreativitet
Lean
Innovationsstrategi
Tvärfunktionell kommunikation

Tangerande faktorer

4.1 Medarbetares uppfattning och kunskap om innovation

Här presenteras resultat relaterat till medarbetares och managers uppfattning och kunskap om
innovation och idéhantering på företaget. En kortare överblick av resultatet ges här, efterföljt
av en mer ingående beskrivning för managers respektive medarbetare.

Innovationsförmågan kan påverkas antingen positivt eller negativt av de anställdas uppfatt-
ning om innovation. Likartat har anställdas kunskaper, medvetenhet, och uppfattning kring hur
idéer hanteras inom företaget stor påverkan på hur de formella processerna används, och i vilken
utsträckning.

Den generella uppfattningen kring innovation inom företaget, både för managers och medar-
betare, är att det är något abstrakt och svårdefinierat, som lätt blandas ihop med det lean-arbete
i form av ständiga förbättringar som genomsyrar företaget.

När det kommer till idéhanteringen upplevs ett av de större problemen vara bristen på
transparens hos de formella processerna, i hög utsträckning för medarbetare, dock även vanligt
förekommande för managers. Det anses även vara lätt för managers att bidra med idéer, vilket
inte är lika prevalent för medarbetare. Detta resultat stödjer det många respondenter nämner -
att det är väldigt personknutet hur lätt det är att bidra med idéer. Överlag uppfattas det råda
en generell okunskap kring hur idéer hanteras, samt en brist på tydliga strukturer.

Managers

Bland de managers som intervjuats råder en bred spridning kring vad innovation är för företaget
och hur det definieras. Även den generella vetskapen om potentiella definitioner av innovation
överlag varierar kraftigt. En återkommande relaterande faktor är det lean-tänk som genomsyrar
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företaget, vilket främjar stora kvantiteter av små, inkrementella förbättringar, som inte nöd-
vändigtvis är direkt kopplade till innovation. Detta är framförallt ett problem för inkrementella
innovationer, då mer radikala innovationer klart kopplades till innovationer även av de respon-
denter som inte ansåg sig förstå sig på innovation i övrigt. Att skilja på arbetet mot idéer för
kontinuerliga lean-förbättringar och mot idéer för potentiella innovationer upplevs dock vara
svårt, men ändå nödvändigt för att de ska kunna hanteras rätt. Någon gemensam kategorisering
eller definition på olika typer av idéer existerar dock ej.

”Idéer - vad är det för någonting? Är det någonting som vi kan koppla till innova-
tionsprocessen, innovationsfältet, eller är det random förbättringar av verksamheten
i mitt vanliga jobb? För mig är det en jättestor skiljelinje. Jag tror vi måste separera
på de sakerna.” - Respondent 12.

Idéer för potentiella innovationer upplevs även ofta behöva vara av radikal, eller disrup-
tiv natur, som har möjlighet att revolutionera marknaden, för att få kallas för en innovation
överhuvudtaget.

Uppfattningen kring hur hanteringen av idéer går till inom företaget varierar även den kraf-
tigt. En generell uppfattning bland managers är dock att det är en öppen företagskultur där
det är lätt att bli lyssnad på när det kommer till nya idéer. Hur lätt det är att faktiskt bidra
med idéerna råder det däremot olika åsikter kring. En del anser att det är väldigt lätt att bidra
med idéer, medan flera andra är aningen mer nyanserade och upplever att det väldigt ofta beror
på ens egna position i företaget och det personliga nätverket. Managers och andra medarbeta-
re med nära kontakt till affärsägare, koncernledningen, eller andra viktiga intressenter upplevs
alltså ha väldigt mycket lättare att bidra med idéer än vanliga medarbetare som inte sitter på
det kontaktnätverket.

Resultaten visar även att det upplevs finnas en generell okunskap i företaget vad gäller vilka
vägar idéer ska ta, samt att den initiala barriären för att formellt bidra med en idé kräver
kompetens som gemene man ofta inte besitter själv.

”Det är inte så att folk inte har idéer bara för att vi inte registrerar dem. Det kan
ju vara dem med superbra idéer, men som inte kommer till steg ett bara för att man
inte vet hur man ska bära sig åt.” - Respondent 12.

Vad gäller strukturen för hanteringen av idéer anses den vara väldigt otydlig. Få idéer kommer
in via de formella systemen för insamling av idéer, och när de väl är inne blir de allt för ofta
osynliga. Transparensen i idéhanteringsprocessen är uppenbart för låg jämfört med vad som
önskas, vilket upplevs hämma viljan att bidra. Däremot anser enstaka respondenter att det är
lätt specifikt vid insamling av idéer, och att det inte finns något behov för förbättring inom
detta område.

Medarbetare

Resultaten från medarbetarna visar liknande tendenser som för managers när det kommer till hur
innovation uppfattas. En skillnad är däremot att kunskapen och medvetenheten kring innovation
överlag är betydligt lägre. Det upplevs vara något avlägset för de som ser det som någonting
som kan vara skiljt från de ständiga förbättringarna som är lean. En tydlig oklarhet mellan vad
som går under lean och vad som går under innovation är dock närvarande även här.

”[...] om det [lean] räknas som innovation. Jag vill ju använda det här med stän-
diga förbättringar. Vi använder inte innovation så ofta i vårt dagliga prat här.” -
Respondent 22.
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Bland de som kan se det som något skiljt från lean-tänket upplevs innovation dock fortfarande
vara svårdefinierat. Vissa aktiviteter som medarbetare gör kan definitivt vara innovativa, men
innovation som term används inte för att kategorisera de aktiviteterna.

Uppfattningen om den generella idéhanteringen på företaget går här till stor del i linje med
vad managers nämnt. Sju av de nio medarbetarna som intervjuats anser att dagens idéhante-
ringsprocess är klart undermålig vad gäller transparens. Resterande två tog ej upp det. Medarbe-
tarnas svar bekräftar även den okunskap kring både relevanta forum och idéhanteringsprocesser
som managers kände av.

”Det finns inget tydligt insamlingsforum, det är mer att det sitter i väggarna, vi har
den kulturen.” - Respondent 11.

De som dock hade vetskap om den formella idéhanteringsprocessen anser att idélådan som
tillämpas idag är fel väg att gå. Utöver det anses det än en gång även vara blandade åsikter
kring hur lätt det är att bidra med idéer, där enstaka respondenter anser det vara lätt, medan
fler anser det vara väldigt personknutet hur lätt det är att bidra med idéer.

Något positivt som nämnts om dagens situation är dock att det upplevs vara högt i tak -
ohierarkiskt - inom företaget.

Slutligen ses byråkratin i den formella idéhanteringsprocessen som en anledning till varför
den inte används mer genomgående. Det tar helt enkelt för lång tid när idéerna väl skjuts in
där.

4.2 Insamling av idéer

Sammanfattningsvis visar resultaten att de strukturerade insamlingssystem som finns används
i väldigt låg utsträckning av de anställda, vilket leder till att det i praktiken inte finns någon
formell struktur för merparten av insamlingen av idéer. Även i de fall de formella insamlingssy-
stemen används bedöms dock strukturen vara undermålig. Anställda anser inte att det är tydligt
var deras idéer ska.

Det finns ett par formella beslutsforum där de flesta idéer till slut hamnar, men vägen de
tar dit varierar kraftigt och är mycket knuten till idéskaparen och dess personliga kontakter.
Vissa skickar idéer till sina direkta chefer, som i många fall agerar filter för idéer, och endast
skickar vidare idéer de tycker är bra. Även kraven på mognadsgraden på idéerna varierar kraf-
tigt. I somliga fall krävs ett fullständigt business case med till exempel kostnads-, tids-, och
komplexitetsanalys. I andra fall krävs det bara ett kort mejl till rätt person.

Managers

Ett genomgående tema för den nuvarande idéinsamlingen är att managers får in idéer via in-
formella kanaler i form av mejl eller personliga möten. Det finns formella idélådor, men dessa
används i mycket liten utsträckning. Idéerna som kommer via dessa informella kanaler varierar
mycket i scope och mognadsgrad, och lika stor variation finns det för managers preferenser vad
gäller formatet på inkommande idéer. Vissa anser att en idé inte alls behöver vara utvecklad och
förespråkar en mer iterativ feedback-loop för att utveckla en idé innan formalisering.

”De behöver inte vara speciellt utvecklade. De kan vara ett embryo så kan det vara ett
samspel mellan mig och andra som har olika bakgrund och roller ska kunna utvärdera
och se.” - Respondent 7.

Andra anser att en idé bör vara ganska genomtänkt för att korrekt kunna utvärderas av
managern i fråga.
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”Jag brukar alltid att prova att få mina kamrater att ta steg 2 också: någon enkel
konsekvensanalys på idéer, vad det kommer ungefär kräva för resurser att genom-
föra, vad skulle det ge för benefits på olika områden. Man ställer lite högre krav på
idélämnaren.” - Respondent 5.

Detta leder in på hur managers bearbetar idéer själva innan de skickar vidare dem till ett
formellt beslut. Det finns flera resultat här som är värda att nämna. Det första är att i många
fall gör managers en egen utvärdering om en idés värde och potential. Denna process är helt
personknuten. Vissa managers gör en ganska grundlig bedömning med hjälp av personer med
relevant kompetens, andra kör på magkänsla. Det finns också en generell vilja att undvika by-
råkrati så länge som möjligt. I många fall kontaktas relevanta affärsägare direkt ifall en idé rör
dem, och ett svar om den avdelningen har tid eller resurser att genomföra den kommer tillbaka
på individnivå. Denna process kan ta allt från några minuter till veckor beroende på situation.
Om det inte går att få in en idé via denna väg, eller om den är för stor, skickas de vidare till de
formella systemen.

Den generella uppfattningen bland managers över var idéer ska för beslut och vilken mog-
nadsgrad de behöver ha är blandad. De flesta uttrycker att idéer ska till det så kallade Business
Owners Forum (BOF). Detta är ett gemensamt besluts- och prioriteringsforum för alla affärs-
tjänstägare. De vet även att idéer måste vara i ett ganska moget format för att korrekt kunna
hanteras av BOF. Ett business case eller så kallade one-pagers är formatet för idéer, och då
ska faktorer som kostnad, tidsåtgång, resurskrav, och teknisk komplexitet tas i beaktning. Det
råder dock oenighet vilka typer av idéer som ska till BOF. Beroende på storlek och radikalitet
finns det flera andra forum som idéer egentligen bör gå till, exempelvis koncernledningen eller
innovationsforum. Vilka idéer som ska vart upplevs dock rörigt och det finns ingen konsensus
bland managers över detta.

Medarbetare

Många av de fenomen kring var idéer ska, och viljan att kringgå upplevd byråkrati är gemensam
för både managers och medarbetare. En skillnad är dock att det råder ännu större ovisshet om
de formella vägarna idéerna kan ta. Medarbetare som varit anställda en längre tid har snappat
upp den kunskapen, men nyare medarbetare har ingen vetskap om detta.

”Nu vet ju jag var jag ska gå, men det kan ju vara svårt i det här bolaget. Det finns
väldigt många olika beslutsforum. Vi har ledningsgruppen, KL, produktägarforum.
Det där är väldigt rörigt. Spontant vet jag inte riktigt, men jag kan nog lista ut det
eftersom jag varit här ett tag. Men ponera att jag har varit här i 2 veckor. Då hade
jag inte haft en susning.” - Respondent 11.

I princip alla tillfrågade sa att de skulle ta sina idéer till chefen, och de 3 medarbetare som
visste om att innovationsforum existerade ansåg inte att detta forum hade tillräckligt mycket
förtroende för att väl kunna förvalta deras idéer.

”Nu vet man att det är nån grupp som håller på med innovation och så, men man
ser inte så jättemycket av det dem gör och sådär. Hela processen skulle kunna vara
mer inspirerande.” - Respondent 14.

”Jag skulle nog ändå gå till min chef. [...] den här nya plattformen för innovations-
hantering, den är så pass ny för att jag ska ha tillit för att den ska kunna ta saker
vidare. Vi får se, det kanske skiljer sig om ett par år.” - Respondent 13.
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4.3 Utvärdering av idéer

Det första steget i den formella utvärderingsprocessen idag sköts främst av två separata forum
- Business Owners’ Forum (BOF) och Innovationsforum. Efter det kan godkända idéer vid be-
hov tas högre upp i hierarkin för utvärdering i till exempel koncernledningen. Fokuset i denna
del kommer dock ligga på det första steget, hos BOF och innovationsforum. Då det framförallt
är managers som har insikt i hur dessa forum fungerar är det denna data som kommer be-
handlas här. Potentiella kontraster mot medarbetare hänvisas istället till det tidigare avsnittet
”Medarbetares uppfattning och kunskap om innovation”.

Utvärderingen i de två olika forumen är snarlika. Utvärderingen i BOF kan dock ses som mer
rationell och byråkratisk än i innovationsforum. I BOF utgår utvärderarna efter ett score-kort
(eng scorecard), där idéerna utvärderas utifrån ett antal givna kriterier, med riktlinjer kring vad
som krävs för ett visst antal poäng för en viss kriterie. Kriterierna anses dock vara svåra att
sätta ett mätvärde på, trots riktlinjerna. Ett specifikt fall som anses svårt att utvärdera är när
direkt vinstdrivande idéer ställs mot indirekt vinstdrivande. En annan variabel som oftast direkt
saknas i utvärderingen är resursfrågan.

De som sitter med i BOF och utvärderar idéerna är ansvariga för varsitt affärsområde. Dessa
idéer utvärderas då normalt sett först individuellt av den affärsägare som respektive idé tillhör.
Forumet används sedan främst för prioritering av idéerna från de olika affärsområdena, snarare
än strikt utvärdering. Inom innovationsforum är utvärderingen snarare en gemensam diskussion
kring idén, där den tydliga strukturen från ett score-kort inte är lika närvarande. Överlag anses
dock verkligheten stämma överens med anställdas uppfattning när det kommer till att den
formella utvärderingsprocessen ofta tar väldigt lång tid, delvis på grund av mycket byråkrati.

BOF är här forumet som är tänkt att hantera idéer som följer dagens strategi, och passar in
i dagens affärsområden. Det betyder dock inte att det begränsas till endast inkrementella idéer.

”BOF är ett bra forum för saker som följer dagens strategi. Men inte idéer som
ändrar strategi, att vi ska satsa på en produkt som vi inte gör idag. Det finns ingen
sån process.” - Respondent 6.

Innovationsforum å andra sidan riktar sig explicit åt innovations-idéer, som antyder om en önskan
att hantera idéer av mer radikal eller disruptiv natur. Som nämnts tidigare finns ingen tydlig
uttalad kategorisering eller definition av idéer överlag inom företaget, vilket även gäller vilka
idéer som ska till vilka forum.

Trots den rationella utvärderingsmetod som används i BOF så kan den missa viktiga element
i utvärderingen av en idé, till exempel idéns strategiska passning.

”Problemet med den [utvärderingsprocessen] är ju att den säger inte så mycket om
idéns strategic fit. Det kan vara nåt som inte får så högt score, men som passar
väldigt bra strategiskt att göra.” - Respondent 2.

Dessutom upplevs utvärderingen vara mer intuitiv än rationell, än en gång trots den formellt
rationella score-kort-metoden.

Hur idén behandlas i forumen upplevs även bero på vem som framför den. Idéer som kommer
från erkänt kompetenta, drivna anställda upplevs mottas bättre än idéer från gemene man.

Ett av de större problemen inom utvärderingen idag, framförallt inom BOF, är att alla idéer
som godkänns allt för ofta får högsta prioritering, vilket leder till att utvärderingen alltså inte
når upp till förväntningarna. Det händer även att beslutsfattare modifierar idéerna för att få
dem prioriterade.

”Utvärderingen ger inte önskade resultat, för att allting blir högsta prio.” - Respon-
dent 23.
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Grunden här ligger delvis i att de är dåliga på att underkänna idéer, delvis i att respektive
produktägare prioriterar att få igenom idéerna för sitt egna affärsområde, och därför sätter
högsta prio på alla sina idéer. En tredje angiven anledning till dessa prioriteringssvårigheter är
bristen på en tydlig strategi att sträva mot.

”Den största utmaningen är hur det beslutas. Verkligheten är att det finns hundra
bra idéer, och det kan bara genomföras fem. Det är klart, även om man fördubblar
resurserna kan man bara göra 10 av 100.” - Respondent 8.

När det väl kommer idéer som har en hög strategisk vikt kan de å andra sidan ofta gå före
prioriterings-kön helt och hållet, om de får stöd ovanifrån det vill säga. Det kan till exempel
vara om koncernledningen har fattat tycke för en viss idé. När det går upp på högre hierarkisk
nivå är det även ofta idéerna har potential att beröra mer än bara den nordiska verksamheten. I
dessa fall kan ytterligare prioriteringskonflikter uppstå, då idéerna kan värderas olika beroende
på land. Detta är då delvis på grund av att länderna utanför norden har en affärsmodell som
inte ännu är helt lik den i norden. Norden ligger redan långt före resten av gruppen när det
kommer till innovation och anpassning till den pågående digitaliseringen.

Ännu en brist gällande prioriteringen av idéer är att det idag inte finns någon kategori-
sering av olika idéer, och därmed jämförs i slutändan samtliga idéer mot varandra ändå. Till
exempel ska alltså radikala innovations-idéer slåss om samma resurser som ska gå till underhåll
eller uppfyllande av lagkrav. Dessutom är den direkta ekonomiska nyttan högprioriterad, vilket
hindrar idéer som kan vara av hög vikt för verksamheten, men som kanske inte ger någon eko-
nomisk nytta som den direkt kan kopplas tillbaka till, till exempel idéer som främjar företagets
varumärkesutveckling.

En sista svaghet med dagens formella utvärdering är att det överlag är ett väldigt lågt
risktagande kring de idéer som godkänns och till slut realiseras.

”Tittar man på våra projekt är det nästan alltid så att alla projekt är jättebra, och
då kan man ju vända på det och säga att då är det väl förmodligen att man är lite
feg. Om projekt aldrig kan misslyckas, då har du inte vågat prova det här riktigt som
du kanske borde.” - Respondent 3.

4.4 Vägar idéer tar efter utvärdering

Ett genomgående problem kopplat till vad som händer med godkända idéer är att det är myc-
ket inkonsekvent och beroende på andra faktorer som inte tas i beaktning vid utvärderingen.
Tid, resurser, budget, och ansvar är några exempel på variabler som kan stoppa idéer, även
när de formellt blivit godkända. De flesta idéer är dessutom kopplade till IT, vilket utgör en
stor flaskhals. Utöver de problem idéer möter efter utvärdering finns också samma brist i hur
utvärderingen återkopplas tillbaka till idéskapare, nämligen att den är inkonsekvent.

Det är en ganska spridd uppfattning över hur väl idéer implementeras mellan managers
och anställda. Managers är mer negativt inställda då de har större insikt i problem i de olika
närliggande processerna. Idéer som de hanterar tenderar också att vara större, vilket innebär
mer byråkrati och således fler potentiella fallgropar. Medarbetare hade en mer positiv inställning
av motsatt anledning. Många av deras idéer var små och påverkade endast dem själv och/eller
deras närmsta omgivning, vilket underlättade implementering. Många av medarbetarnas idéer
var framförallt kopplade till Lean-arbete, och med företagets satsningar inom det området kan
det ha influerat hur lätt det var att få igenom de förändringarna.
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Managers

Resursbrist är något som samtliga managers tagit upp som en av de största upplevda problemen
relaterat till innovation. Detta problem går att dela upp i flera olika aspekter. Delvis är det det
faktum som tidigare nämnts, att oavsett vilket prioriteringsforum en idé gått igenom hamnar de
till slut i samma kö som alla andra projekt, vare sig det är radikala innovationer, eller underhåll
på infrastruktur.

”Vi kan t.ex. inte ta resurser från de som jobbar med nya flygskatten för att göra
innovationsprojekt, det går inte. Allt ska in i samma kvarn och stå och slåss om
samma resurser.” - Respondent 4.

”Problemet är att även fast de går olika vägar, med olika prioriteringslistor, [...] så
bråkar man fortfarande om samma resurser.” - Respondent 12.

Problemet förstärks av det faktum att det inte finns en strategi för att dela upp projekt-
budgeten mellan olika typer av projekt, som t.ex inkrementella och radikala, låg- och högrisk,
underhållning och utveckling. Detta bidrar till svårigheter i att prioritera projekt. En annan
relaterad faktor är att resursbristen oftast inte är en variabel i utvärderingen, idéer godkänns
innan en undersökning huruvida resurser för att genomföra idén finns.

”De säger ju ja till allting (idéer) utan att ens se om det finns resurser.” - Respondent
23.

Det slutar med att många utvärderade och godkända idéer hamnar i en lista på saker som
ska göras, som bara blir längre.

”Det är alltid brist på resurser, så den här att-göra listan blir längre och längre för
varje vecka som går.” - Respondent 5.

I denna lista finns ingen prioritering eller struktur, vilket försvårar vidare arbete. Majoriteten
av de idéer som hamnar på att-göra listan involverar IT-resurser, vilket är den andra aspekten
av resursproblemet. Alla managers är väl medvetna om svårigheterna att få IT-resurser till
projekt. Många av projekten kräver även specialkompetens, och den kompetensen är ofta redan
uppbunden i annat.

”Utmaningen är att när det kommer en ny idé som man vill göra till en pilot så
krävs många olika resurser. Det är inte bara en webbutvecklare, det kan vara UX,
specialkompetens på resorts för system vi använder där, VR, AI osv. Vi är ganska få
som har specialkompetens.” - Respondent 15.

Med den existerande budgetprocessen som binder upp resurser på årsbasis blir det dessutom
mycket svårt att frigöra resurser under verksamhetsåret.

Kommunikationen och återkopplingen rörande vad som händer med inlämnade idéer är in-
konsekvent. Vissa managers är mycket bra på det, medan andra är sämre. Det finns inga policies
för återkoppling och hur bra återkopplingen är blir därför personknuten.

”Jag försöker väl att komma ihåg det [återkoppling]. Men det ligger ju på den enskilde
idéhanteraren att det blir gjort.” - Respondent 8.

Ibland upplevs även beslutsprocesserna som väldigt långa, vilket vidare försvårar återkopp-
lingen.
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”[...] men det är där [på återkoppling] jag tror vi kan bli bättre. Vi prövar att göra
det„ men eftersom det är så långa processer har vi tur om vi kommer ihåg vem som
kom på idén.” - Respondent 6.

Många managers tycker dock att det är viktigt att återkoppla till idéskaparen på något sätt
för att visa att det är bra att komma med idéer.

”När vissa av dem [idéerna] blir små förbättringar vi genomfört brukar jag antingen
informera dem bara via mail, eller så kanske man bjuder in dem på nåt sprint-demo,
så får dem se när det demas, för att känna att man får återkoppling, att det är bra
att komma med idéer.” - Respondent 2.

Dessutom betonas mycket vikten av att ge idéskaparen credit för sin idé. Det finns inga
system för materiella belöningar men däremot många sätt att internt hylla dem som kommit
med bra idéer.

”Man ska ju aldrig underskatta honor and glory. Vi försöker ju att vara väldigt fri-
kostiga med beröm och så. Vi har dock ingen institutionaliserad monetär snurra för
att premiera idéer. Men vi har ju årliga utmärkelser som årets initiativ[...].” - Re-
spondent 5.

Det finns inga indikatorer på att managers exempelvis tar åt sig ära för medarbetares idéer;
alla har varit väldigt tydliga med att idélämnaren ska lyftas fram.

Medarbetare

Det är lite mer blandade uppfattningar hos medarbetare vad gäller resurshanteringen. Vissa
tycker det inte är några problem att få resurser till innovationsarbete

”Vill jag engagera mig i det så skulle jag få göra det och jag skulle kunna göra det
också, och få resurser - lite så vad man menar med resurser - men det skulle absolut
finnas utrymme för det. Där tycker jag både min avdelning och min chef är jätteöppna
till att ta egna initiativ, komma på grejer, göra saker.” - Respondent 11.

medan andra ser problem i att få resurser och tid till idéer.

” Många av de idéer som kommer upp är ju bra idéer. Men p.g.a. just tidsbrist och
resursbrist så blir det att det prioriteras ner, för att det är saker som måste göras
som går före de nya idéerna.” - Respondent 18.

” [...] jag tror det tar för lång tid. Vi har ju en backlog som är flera år lång.” -
Respondent 19.

Däremot förstoras inte problemet upp till den grad som managers upplever problemet med
resurser. Få medarbetare nämner specifikt resursbrist som ett upplevt problem efter utvärdering.
De har relativt lite insikt i vad som händer med idéer när de väl lämnats in, se kapitel 4.1.

Vad gäller återkoppling speglar medarbetarnas åsikt överlag managers åsikt. De är överens
om att företaget framförallt fokuserar på att hylla och lyfta upp kreativa individer, istället för
materiella incitament. Av de som intervjuats verkar detta vara ett bra tillvägagångssätt.

” Jag tror inte vi får belöningar egentligen så. Jag tror inte att man tror att man
ska få en belöning eller så. Man har fått folk att tycka att det är kul att känna sig
delaktig.” - Respondent 22.

28



”Jag gillar att vara här, jag gillar företaget, och jag gillar att hjälpa företaget framåt.
Sen är det väl alltid kul om man kan få nån good-will grej, men det är absolut inte
nån drivande faktor. ” - Respondent 18.

Däremot upplevs eventuell återkoppling vara långsam i flera fall, och det kan vara upp till
den som lämnat in idén att ligga på för att få uppdateringar.

”Inom en månad får man nog ett första hum om det kommer hända nu eller hur
långt ner är det prioriterat. Men det gäller nog mer att den som med idén trycker på
och kollar. ” - Respondent 11.

”[...] jag har skickat nånting nån gång via Heartbeat (intranätet) tror jag. Nån sån
här "har du nån idé". Jag har inte fått svar än. [...] Det var över ett år sedan. ” -
Respondent 20.

Bristen på återkoppling kan även resultera i problem om en idé faktiskt ska genomföras.

”Jag tycker att den är rätt långsam i vissa fall. Både inom loppet av mitt team och
hur vi hanterar idéer. Inte alls samma nivå som om man lämnar idéer till forumet,
men det är en återkoppling där som kan ta lite för lång tid. Sen tycker jag kanske att
återkopplingen är lite otillräcklig ibland. Ibland kommer det fram att nu ska vi bygga
det. Det kommer plötsligt ett halvår senare att okej nu har vi 2 månader på oss att
bygga det här, vi tar in 2 konsulter så ska allt bara funka.” - Respondent 13.

4.5 Mätning och uppföljning

Resultaten som går in under mätning av innovation och idéhantering har främst hämtats från
managers. Detta på grund av att den data som kunnat hämtats från medarbetarna inte ansetts
tillägga någonting relevant. Det lilla som kan sägas om medarbetarnas uppfattning om mätning
och uppföljning är att det till skillnad från managers uppfattning anses vara allmänt svårt med
uppföljning av idéer, och att uppföljningen efter implementering är undermålig.

Ett genomgående tema gällande mätning är att företaget ej bedriver någon mätning av
specifikt idéhantering eller innovation. Däremot finns ett mål för innovationsforum att få igenom
två pilotprojekt per år. Huruvida det räknas som specifik mätning i form av ett KPI är dock
tveksamt. Till viss del mäts även outputen från implementerade idéer, ofta med finansiella
mätvärden. Resultaten visar trots bristen att KPIs är något som efterfrågas. Vad ett sådant
KPI skulle vara råder däremot ingen konsensus kring.

Det råder heller ingen konsensus kring hur lätt eller svårt det är att följa upp idéer när de väl
implementeras. Viss data pekar på att det är lätt att följa upp idéer i allmänhet, andra på att
det endast är lätt för vissa typer av idéer, medans svårt för andra. Något som anses kunna bli
bättre är uppföljning av testade idéer som inte lyckas, samt att lagra dessa så det enkelt går att
se vad man redan testat, så det inte görs dubbelt. Däremot görs uppföljning av större projekt i
form av ”lessons learned”.

4.6 Tangerande faktorer

Flera andra intressanta resultat som påverkar innovationskapacitet har också hittats. Dessa
resultat är trots deras relevans för innovation, inte direkt inkluderade i scopet för detta arbete.
De kommer därför endast att diskuteras från perspektivet hur de påverkar idéhantering.
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Kreativitet

Den absoluta majoriteten av alla respondenter belyste att miljön på företaget är mycket kreativ.
Anställda vill komma med idéer inom många olika områden. Många av dessa idéer rör små
ständiga förbättringar i sin omgivning, men även större idéer upplevs komma fram. En fördel
finns också i att trots att företaget formellt är väldigt hierarkiskt upplevs inga problem med att
gå direkt till chefer på andra avdelningar eller flera nivåer uppåt om en idé anses vara relevant
för dem. Detta tyder på ett väldigt öppet och lyhört klimat.

”Alla former av idéer tas emot. Allt går givetvis inte att genomföra, men jag har
ändå en bild av att det här företaget vill uppfattas som innovativa. Det tycker jag
märks i kulturen också, att det tillåts komma med idéer, kan vi inte göra en sån här
grej, kan vi göra en sån här app osv.” - Respondent 11.

Det finns dock några kommentarer som talar mot den kreativa miljön. Några respondenter
belyser problemen med bekvämlighet hos medarbetare. Trots att många tycker att förändring och
förbättring är roligt är vissa medarbetare väldigt bekväma i sina rutiner och mindre mottagliga
för innovativa aktiviteter.

”En del är nöjda -de har jobbat här väldigt länge- och går hit och det är bekvämt.
’Nån annan får sköta det här med innovation och jag bara följer med’. Det är nog ett
problem här. Det har gått bra under väldigt lång tid, så då fortsätter man i samma
banor typ.” - Respondent 19.

Det fanns ingen tydlig skillnad i kreativ vilja eller förmåga mellan managers och medarbetare.
Medarbetare ansåg det som tidigare nämnt att det i allmänhet är lätt och roligt att hitta på
idéer, och managers är mottagliga för detta samtidigt som de själva kommer med idéer.

Tvärfunktionell kommunikation

Ett antal insikter är kopplade till hur kommunikationen fungerar mellan olika avdelningar och
hur det påverkar flödet av idéer. Baserat på flera svar finns det en barriär inom kommunikation
så fort idéer lämnar ens egen avdelning, vilket bland annat hämmar viljan att komma med
större idéer. Exempelvis har en viss ”not my problem”-attityd uttryckts när medarbetare från
en avdelning kommer med idéer som påverkar en annan (och kräver resurser från den).

”Att hitta rätt plats att föra fram en viss idé är inte helt lätt. Är rätt ofta så att ’åh
vad bra att du har en idé, gå till nån annan med den. Den är inte nånting jag kan
ta till vara på.’ ” - Respondent 19.

Ett annat problem är kommunikationen gällande existerande innovationsprojekt. Det är
stor variation hos medarbetare över hur de uppfattar hur aktivt företaget är inom innovation.
Innovationsforum är t.ex ett försök att skapa en gemensam ingångspunkt för hela företagets
idéer. I mer operativa avdelningar är det dock få som ens vet om att forumet existerar, och även
om medarbetare vet det finns det missuppfattningar om dess funktion.

”Dem (IT) har ju ett helt innovationsforum, där de sitter och kör träffar för att
komma fram med innovativa idéer. Uppe hos oss skulle det absolut kunna bli bättre.
(angående om det finns en tydlig innovationsstrategi) ” - Respondent 18.

Detta tyder på att kommunikation mellan avdelningar är bristfällig. Problemet är större hos
medarbetare än managers.
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Lean

De senaste åren har TCNE satsat mycket på utbildningar inom Lean, med vissa anställda som
arbetar dedikerat med att införa Lean-metodik på olika avdelningar. Detta syns väldigt tydligt
på intervjuerna, då kommentarer som exemplifierar det faktum att det första man tänker på när
frågor kring idéer och utveckling inom företaget ställs är just Lean.

”Det beror lite på hur du definierar innovationsarbete. Det jag tycker vi är bra på är
ständiga förbättringar.” - Respondent 5.

Detta är ett genomgående tema, med många som kopplar ihop innovation med ständiga,
inkrementella förbättringar i dagligt arbete.

”Annars skulle jag säga att det är ständiga förbättringar som är ett lämpligt ord för
oss, att vi hela tiden försöker göra små justeringar, samla in input och feedback från
våra användare. Datan som vi samlar, hjälper det er, till vilken nytta, vad har det
lett till, ska vi göra på nåt annat sätt.” - Respondent 16.

”Samtidigt som man jobbar så sitter man ju och tänker över hur man skulle kunna
göra det bättre om man fastnar nånstans, varför man har fastnat, och vad som inte
är korrekt. Sen om jag sitter med det bara det, det gör jag nog inte varje dag, men
man tänker på det hela tiden.” - Respondent 9.

Den största kopplingen som går att utläsa är just denna missuppfattning om skillnaden
mellan Lean och innovation. Det finns ingen tydlig skillnad definierad av företaget, vilket förvirrar
både flödet av idéer och den interna uppfattningen om hur innovativt företaget är.

Arbetsbelastning

Det finns en allmän känsla av hög arbetsbelastning. Av de tillfrågade har 5 managers specifikt
nämnt att tid för innovationsaktiviteter sällan finns på grund av hög arbetsbelastning i det
dagliga arbetet.

”Det som stoppar oss när det gäller innovationer är att vi har otroligt många viktiga
projekt som tar all tid så man får inte loss tiden för att jobba med innovationer” -
Respondent 3.

”När man är så pass operativ och alla springer runt i ekorrhjulet så lägger det nog
helt klart för lite resurser på produktutveckling. Det hinns inte med.” - Respondent 5.

Det finns ingen definierad uppdelning mellan tid för operativt, dagligt arbete och egna ini-
tiativ. Medarbetare upplever därför även dem att de inte hinner ta någon tid för innovation. 3
medarbetare uttrycker detta explicit. Uttryck som:

”Med den verklighet man har nu har man väldigt mycket saker som man vill göra
som man vet kommer ge effekt, då är det svårt att prioritera bort det för att testa
någonting” - Respondent 2.

exemplierar detta fenomen. Endast en medarbetare upplever att arbetsbelastningen inte
påverkar möjligheterna för innovation.
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”För min del, på den här lilla avdelningen... De som sitter här bredvid och sitter i
telefon hela dagarna, de skulle nog säga att de inte har tid för det [innovation och
egna initiativ]. Men vi har tiden att det kan ske. Vi har lyxen att det får ingå i vårt
arbete. Sen sitter man inte och klurar en halv dag.” - Respondent 22.

Som kan ses i citatet ovan kommenterar dock respondenten att detta inte är en vanlig situ-
ation och att dess position är lite unik så att extra tid för egna aktiviteter ibland finns. I stort
är det ett genomgående tema att den nuvarande arbetsbelastningen har en negativ inverkan på
den innovativa förmåga hos de anställda och företaget i helhet.

Innovationstrategi

Resultaten visar att det inte finns en övergripande strategi från ledningen som definierar hur
innovationsarbete ska gå till på företaget. Innovationsstrategi har definierats som eventuell när-
varo och användande av de formella processer, policies, rutiner, och vision som riktar innova-
tionsarbete. 15 respondenter svarar att de inte tycker det finns en tydlig innovationsstrategi. 4
respondenter anser dock att det finns en tydlig strategi. De som svarar positivt på närvaron av
en strategi verkar inte syfta till strategi på samma sätt som tidigare nämnt, utan blandar ihop
konceptet med Lean-utveckling.

Det finns däremot bra förutsättningar i form av lyhördhet från management, och en allmänt
kreativ personal som nämnt tidigare.

”Jag har inte så bra koll på om det finns en faktiskt innovationsstrategi. Däremot upp-
lever jag det som att ledningen är väldigt öppen för nya lösningar och innovationer,
när det kommer upp dit, typ från IT.” - Respondent 18.

Problemet upplevs inte vara att företaget inte alls är innovativt, eller har en vilja att vara
det. Vad som saknas är tydlighet och handling från management för hur företaget specifikt ska
arbeta med innovation. Flera respondenter säger dessutom att de har blivit mycket bättre inom
detta område under de senaste åren, och att mer är på väg.

”Men när det gäller innovationsstrategi har vi vissa möten för idéer och prioriteringar
och det är bättre än förut. Då har man i alla fall provat att strukturera upp. Förut
blev allt material för mycket, ingen hade översikt. Det är bättre tycker jag men det
är fortfarande inte bra.” - Respondent 6.

”Nej, men den [innovationsstrategin] håller väl på nu sakta men säkert att formas
sen nån gång under 2017. Under uppbyggnad skulle jag säga.” - Respondent 16.

Trots känslan av lyhördhet och den utveckling som skett har underliggande problem belysts
som kan påverka en potentiell strategi.

”Vi som organisation har inte mannat upp för det [innovation] enligt mig iaf. Alla
som jobbar har en väldigt klar och tydlig roll och arbetsuppgifter. Och det är alltid
dessa som prioriteras före nytänk och nyskapande.” - Respondent 16.

Detta fenomen går mycket in i problemet med arbetsbelastning.
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5 Analys och Diskussion

Analysen och diskussionen av resultatet kommer i detta avsnitt struktureras upp utefter de två
forskningsfrågor som identifierats utifrån litteraturstudien. Identifierade faktorer kopplade till
forskningsfrågorna kommer presenteras, jämföras, samt diskuteras i förhållande till litteraturen
och fallföretaget. Utöver detta följer en rekommendation för hur dessa insikter kan översättas
till konkreta förbättringsförslag för fallföretaget.

5.1 Forskningsfråga 1

Vilka utmaningar finns det för insamling, förbättring, och utvärdering av idéer i digitala tjäns-
teföretag?

Ett antal utmaningar har kommit fram som svar på forskningsfråga 1. En del är direkt
relaterade till fallföretagets nuvarande version av deras idéhanteringssystem, medan andra är
ett resultat av mer generella variabler som arbetsklimat och företagskultur och (brist på) en
strategi för innovation. En tabell med identifierade utmaningar för forskningsfråga 1 återfinns
nedan i tabell 7. Dessa kommer analyseras och diskuteras i detalj nedan.

Tabell 7: Identifierade utmaningar

Utmaning Förklaring
Rikta och leda innovationsarbete För att rikta innovationsarbete mot lång-

siktiga mål och visioner krävs en explicit
strategi som genomsyrar hela organisatio-
nen.

Samla in idéer på ett strukturerat sätt Anställda måste ha klart för sig vart de
ska gå med vilken typ av idéer.

Utvärdera idéer konsistent och systema-
tiskt

För att kunna ställa idéer mot varann,
och korrekt kunna prioritera och ta beslut
måste detta kunna göras enligt en konsi-
stent metod, med hänsyn till olika typer
av idéer.

Ha en transparent och pålitlig idéhante-
ringsprocess

För att skapa förtroende för processen, och
motivera medarbetare att använda den be-
höver idéhanteringen ske transparent och
pålitligt.

Hantera och fördela resurser effektivt Idéer måste prioriteras efter existerande
resurser. Även resurser för utveckling och
förbättring krävs för en effektiv idéhante-
ringsprocess.

5.1.1 Rikta och leda innovationsarbete

Att innovation upplevs vara något abstrakt och svårdefinierat är föga förvånande, då det är ett
genomgående tema i teori likväl som praktik (Edison m. fl., 2013; Witell m. fl., 2016). Det märktes
tydligt att alla anställda hade skilda åsikter om vad innovation betyder för dem. Denna svårighet
att definiera innovation går hand i hand med att många på TCNE förväxlar rent innovations-
arbete med det ständiga förbättringsarbetet som är lean, vilket leder till att många potentiella
innovationer samlas in genom fel kanal och därmed inte får bästa möjliga förutsättningar för att
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utvecklas vidare. Till följd av detta saknas uppenbart en av de viktiga företagsspecifika faktorer-
na för organisering av flödet av idéer enligt Boeddrich (2004) här; en tydlig intern kategorisering
av olika typer av idéer. Detta indikerar då, enligt samma författare, en brist på tillit till idéhan-
teringssystemet, vilket är ett genomgående tema i resultatet som troligen kan kopplas till flera
av de upplevda problemen som beskrivits, bland annat det mest uppenbara: att de formella
insamlingssystem som finns idag knappt används.

Resultaten visar vidare att det finns en innovativ företagskultur, med många av de förut-
sättningar som krävs för att företaget i sig ska vara innovationskraftigt. En av grundpelarna till
innovation är kreativitet, och fallföretaget har flera av de kriterier som Amabile (1997) ställer
upp för att motivera individuell kreativitet, framförallt hyllning och upplyftning av anställda
som kommer med bra idéer för att öka inre motivation, och en mottaglig kultur där anställda
inte är rädda för att vilja bidra. Trots dessa styrkor orsakar bristen på innovationsstrategi att
mycket av kreativiteten förblir outnyttjad. Många av de huvudfaktorer M. Amabile (1998) stäl-
ler upp: frihet, resurser, uppmuntran från managers, och organisatoriskt stöd, är närvarande på
vissa delar av företaget, men inte på en konsekvent och systematiskt sätt. Istället ligger det på
individuella managers att vara lyhörda och skapa denna miljö, vilket bidrar till stora variationer
på nivåer av kreativitet.

Att inte ha en innovationsstrategi har märkts av i alla delar av idéhanteringsprocessen. Redan
vid insamling skapas en oenighet då det finns flera beslutsforum, och inga rutiner definierar
vilka typer av idéer som skall vart. Idéer kategoriseras inte systematiskt enligt dimensioner som
inkrementell/radikal eller produkt/process, även ifall detta ofta sker implicit. Detta i sin tur
skapar problem vid prioritering och beslutsfattande kring utvärdering av idéer, då strategin för
att lägga resurser utifrån exempelvis en innovationsportfölj (Nagji & Tuff, 2012) inte finns.

5.1.2 Samla in idéer på ett strukturerat sätt

När det kommer till insamling av idéer är en stor brist att de formella system som finns för
insamling av idéer endast används utav en väldigt liten del av de anställda. Detta medför att
de fördelar som finns att hämta från handhavandet av ett formellt idéhanteringssystem blir i
princip obefintliga. Det finns flera potentiella förklaringar till detta som kommer att tas upp
löpande.

Det finns flera forum som kan ta emot idéer från ett medarbetarperspektiv. Framförallt
kontaktar medarbetare sin närmaste chef med nya idéer. Beroende på storlek och komplexitet
skickar cheferna sedan vidare idéer till BOF, som är ett av de stora beslutsforumen. Medarbetare
har därför bara en indirekt väg in till BOF, via chef(er), som då även agerar ett ytterligare filter
för idéer. Vissa använder även innovationsforum, fast medvetenheten om denna är markant
lägre. Det finns även en grundläggande förslagslåda på intranätet där idéer kopplade till specifika
affärsområden kan skickas. Det är däremot mycket otydligt vilka idéer som skall till vilken input,
om det är till chefen, innovationsforum, eller förslagslådan på intranätet, vilket kan vara en
bidragande faktor till den låga användningen av dessa. En bidragande faktor till denna otydlighet
kan vara just avsaknaden av en central avdelning för utveckling, i form av till exempel en R&D-
avdelning, vilket annars kan tänkas vara ett självklart forum för nya idéer. Resultaten har dock
visat att det sker en relativt tydlig uppdelning mellan olika typer av idéer, även ifall denna är
inofficiell. Teknologiskt nya och radikala idéer som går utanför företagets existerande förmågor
har hittills innovationsforum hanterat, medan större idéer som krävt flera affärsområden men
som ändå är inom existerande förmågor gått till BOF. Små, inkrementella idéer har skötts på
lokal avdelningsnivå. En formalisering, samt intern marknadsföring av dessa inputs kan få fler
medarbetare att skicka in sina idéer, vilket även Thom (2015) visar är en viktig faktor. Detta
stöds vidare av åsikter från flera medarbetare, som uttryckt en vilja att det ska ”hända” mer kring
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innovation; de fåtal innovationsevent som skett har varit väldigt populära, men engagemanget
hinner sjunka mellan dessa event.

På grund av att idéer från medarbetare allt som oftast hamnar hos närmsta chefen eller
hos någon som den enskilda medarbetaren tror den hör hemma hos, varierar det kraftigt från
person till person hur lätt det är att bidra med idéer inom företaget. Chefer och medarbetare i
högre hierarkiska positioner, eller med stora kontaktnät har lätt att bidra med idéer, medan mer
”vanliga” medarbetare utan kontakter i nära anslutning till idéhanteringsprocessen kan uppleva
det som svårt. Enligt Thom (2015) är detta decentraliserade tillvägagångssätt där medarbetarna
går direkt till närmsta chef dock att föredra för att förbättra effektiviteten av idéhanteringen, med
fördelar som ökat deltagande, ökad acceptansgrad, samt en mjukare övergång vid implementering
av idén. Detta förutsätter dock att alla managers har kompetensen för att hantera idéerna på
lämpligt sätt, samt kan urskilja vilka idéer som hen bör skicka vidare till annan idébedömare
med kompetens inom det relevanta området. Denna decentralisering av både insamling och en
första utvärdering av idéerna medför även att kontrollen över denna delen av processen minskar,
vilket i sin tur bidrar till en risk för ökad spridning gällande kvalitet av processen.

5.1.3 Utvärdera idéer konsistent och systematiskt

Vid utvärdering av idéer är en av de större utmaningarna att prioritera idéerna korrekt. Idag
blir det ofta att alla idéer får högsta prioritering, vilket leder till att den bedömning av idén
som föregår den slutgiltiga prioriteringen inte längre fyller sitt syfte. En stor del av problemet
här grundar sig alltså, precis som för insamling av idéer, i att det formella systemet som finns
för utvärdering av idéer inte tillämpas så som det är tänkt. Detta är ännu en av de företags-
specifika faktorerna som indikerar en brist på tillit till idéhanteringssystemet enligt Boeddrich
(2004). Utöver det kan prioriteringsproblemen även grundas i en brist på altruism mellan de
olika affärsområdena, då flera respondenter påpekade att affärsägarna prioriterar att få igenom
sitt affärsområdes idéer, vilket då leder till en ond cirkel där alla sätter högsta prioritering på
sina idéer just för att alla andra affärsägare gör det. Detta prioriteringsproblem resulterar då
i att väldigt många idéer blir godkända, vilket bidrar till att den resursbrist som redan finns
förvärras ytterligare. Problemet med prioritering av idéer är även en naturlig konsekvens av
att de är dåliga på att underkänna idéer, vilket kan baseras på bristen på innovationsstrategi,
som annars kan ge idéinsamlingen ett tydligt syfte att sträva mot. Ett aktivt idéhanteringssy-
stem, som samlar in idéer direkt till identifierade behov eller problem, som till exempel Gamlin
m. fl. (2007) tar upp, förebygger att insamling av idéer görs bara för sakens skull genom att ge
insamlingen ett tydligt syfte.

Det formellt rationella utvärderingsperspektivet som försöks tillämpas används främst för
idéer som passar in i dagens strategi, och som i praktiken ofta blir mer inkrementella idéer då
det upplevda risktagandet även är lågt. Detta går i linje med vad Sadler-Smith & Burke (2009)
förespråkar; att rationell utvärdering lämpar sig bra vid utvärdering av idéer med låg komplexitet
och där osäkerheten är låg. Ett av de större problemen Soukhoroukova m. fl. (2012) nämner med
rationell utvärdering; huruvida kriterierna bör viktas eller inte, och hur det i så fall ska göras,
upplevs dock inte vara ett märkvärdigt problem.

5.1.4 Ha en transparent och pålitlig idéhanteringsprocess

En stor utmaning som rör hela idéhanteringsprocessen är att det är en stor brist på transpa-
rens i dagens idéhanteringsprocess. När idéer går in i den formella processen blir de i princip
osynliga för de som inte har nära till direkt kontakt med de som har hand om processen. Detta
bidrar då såklart till den okunskap som finns kring idéhanteringsprocessen överlag idag. Det
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som Boeddrich (2004) påstår; att en brist på metodiska, systematiska, och strukturella proce-
durer leder till en brist på transparens, ser vi även exemplifierat hos fallföretaget, även om dem
har en grundläggande struktur idag. Den genomgående brist på tillit till idéhanteringssystemet
som redan förklarats delvis av de faktorer Boeddrich (2004) beskrivit kan troligen även vara
ett resultat av denna brist på transparens som upplevs. Om medarbetarna inte vet vad som
händer med idéerna i processen kan en logisk konsekvens till detta vara just att det blir svårt
att bygga upp en tillit till processen. Här handlar det alltså både om att som redan nämnt göra
processen synlig för att öka kunskapen kring processen, och även om att få den sedd genom
intern marknadsföring av olika slag, för att då öka medvetenheten kring processen.

Enligt studien utförd av Thom (2015) rankas snabb och transparent utvärdering av idéer
som den absolut viktigaste faktorn när det kommer till att designa ett idéhanteringssystem.
Trots att en viss transparens finns, då de formella formulären som finns för idéinsamling implicit
visar delar av vad som tas i beaktning vid utvärderingen, är detta ingenting som medarbetarna
snappat upp. Detta beror då självklart till stor del på att dessa formella insamlingssystem knappt
används.

Relaterat till den icke-transparenta processen för idéhantering finns även en brist på transpa-
rens mellan de olika avdelningarna på TCNE. Detta manifesteras i den brist på tvärfunktionell
kunskap och kompetens som resultatet tyder på. Detta kan vara ett problem som kan kopplas
till avsaknaden av en R&D-avdelning, som tidigare nämnts är ett vanligt förekommande feno-
men specifikt för tjänsteföretag, eftersom att R&D-avdelningen som ett center för utveckling
vanligtvis huserar tvärfunktionell kunskap och kompetens. Potentiellt skulle även denna brist på
transparens mellan avdelningarna kunna vara en bidragande orsak till de prioriteringsproblem
som kommer från att alla idéer får högsta prioritet. Om anställda inom en avdelning inte vet vad
som händer inom andra avdelningar blir det följaktligen svårt att motivera varför idéer därifrån
skulle vara bättre än deras egna.

5.1.5 Hantera och fördela resurser effektivt

En brist på resurser har varit en gemensam nämnare under samtliga intervjuer med managers,
där de uttrycker denna brist som ett av de största hindren för att kunna genomföra innovations-
aktiviteter. I den existerande budgetstrukturen tillsätts alla resurser på årsbasis, och låses då
under verksamhetsåret. Detta gör det svårt att hinna med innovation under året eftersom nya
idéer, speciellt de som kräver en större budget, alltid måste vänta till planeringen av nästa års
budget. Det finns sällan möjlighet att trycka in ett nytt större projekt, vilket indikerar en brist
på slack. Nohria & Gulati (1996) visar ett inverterat U-förhållande mellan slack och innovation,
och enligt den modellen ligger TCNE tydligt på sidan av för lite slack, som negativt påverkar
innovation. Med så långa väntetider för idéer förlängs även tid till marknad för idéer som kan
vara en reaktion på en ny trend och där tid kan vara en kritisk faktor för framgång. Ett exempel
en respondent tog upp var släppet av Apple TV för några år sedan. Detta var en potentiellt stor
trend och TCNE ville ligga i framkant med att utveckla en app till denna plattform. De startade
projektet då det råkade finnas extra budget för den relevanta avdelningen, och lyckades lansera
i tid. Detta var ett tidskänsligt projekt som den nuvarande strukturen inte är väl anpassad för.
Anledningen till att de fick igenom det var primärt att avdelningen hade budget över.

En annan aspekt av resursbristen återspeglas i känslan av tidsbrist hos flera anställda. Det
finns ingen policy för dedikerad tid för innovation, utanför enstaka innovationsevent, och med-
arbetare måste därför genomföra innovationsaktiviteter på egen tid. Dagligt, operativt arbete
går före innovation och trots att många har möjlighet att planera och lägga upp sin tid som de
vill väljer de att inte lägga någon tid på innovation pga en genomgående hög arbetsbelastning.
Detta går tillbaka till problemet med slack. Troligen kan detta även kopplas tillbaka till bristen
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på innovationsstrategi, eftersom att viljan finns, men utan att det görs någonting konkret för
att facilitera innovationsarbetet i vardagen.

Det nuvarande flödet av idéer efter utvärdering påverkar även det resursbristen. I nuläget
är inte mängden resurser en variabel i utvärderingen. Dessutom hamnar alla idéer i samma kö
efter att de blivit godkända. Det görs ingen skillnad på projekt som ska utveckla kärnverksamhet
och exempelvis helt nya erbjudanden. Även projekt som ska förbättra infrastruktur hamnar i
samma prioriteringskö som nya innovationsprojekt. En förklaring till att det blir så kan vara att
IT-avdelningen måste vara involverade i den stora majoriteten av projekt, och bildar därför en
flaskhals. Detta kan potentiellt grundas i att fallföretaget är ett tjänsteföretag som traditionellt
sett inte behövt förlita sig på IT-verksamhet. Med den digitala vågen som sedan kom har allt
mer av dagens verksamhet blivit helt beroende av IT-lösningar, utan att organisationen hunnit
anpassa utbudet på IT-resurser mot den interna efterfrågan, vilket då skapar flaskhalsen. Utöver
det görs heller ingen definierad uppdelning proportionsmässigt av resurser mellan olika typer
av projekt, vilket kan göra det ännu svårare att få ett relativt litet innovationsprojekt godkänt.
Denna avsaknad av en allokerad budget tillägnad innovation och experimentering går i linje med
vad Ettlie & Rosenthal (2011) påpekar är vanligt för tjänsteföretag som saknar en motsvarighet
till en R&D-avdelning.

5.2 Forskningsfråga 2

Vilka faktorer ska tas i beaktning i utformningen av mätsystem för innovation i digitala tjänste-
företag?

I dagsläget mäter inte TCNE någonting relaterat till innovation. Det finns därför en relativt
låg medvetenhet om hur deras egna processer presterar, och denna medvetenhet varierar kraftigt
mellan respondenter. De har dock implicit målat upp en klar bild över behov och sätt mätning
kan förbättra deras insikter, och kopplat tillbaka mot teorin har ett antal faktorer kunnat identi-
fieras. De identifierade faktorerna har ställts mot de olika faserna inom idéhantering: insamling,
förbättring, och utvärdering, enligt argumenten i litteraturstudien, se kapitel 2.2. Även några
allmänna faktorer som inte är specifikt anknytningsbara till de 3 faserna har tagits fram. Me-
ningen med faktorerna är inte att de i sig skall mätas, utan att de bedömts som viktiga att ha i
åtanke vid valet av mätetal samt utformningen av ett allmänt mätsystem.

5.2.1 Allmänna faktorer

Valet av mätetal kan i sig påverka innovationsverksamheten i ett företag. Managers får med
hjälp av mätning data som påverkar framtida beslut. Därför måste försiktighet iakttas vid valet
av sådana för att undvika problem. Nilsson & Ritzén (2014) visade exempelvis att mätetal som
skulle uppmuntra tvärfunktionellt samarbete prioriterade ner individen som en viktig källa till
högkvalitativa idéer. Patent som mätetal uppmuntrar endast teknologisk innovation, på bekost-
nad av många icke-patenterbara innovationer som processer eller tjänster, och patent i sig mäter
inte det ekonomiska värdet av innovationen (Kleinknecht m. fl., 2002). Eftersom TCNE idag inte
har några mätetal, kan inte de påverka innovationsverksamheten. Många är dock intresserade av
att introducera KPIs relaterade till innovation. Det finns många olika prioriteringar i företaget,
och i takt med att en innovationsstrategi utformas, behöver alltså valet av KPIs spegla målet
med innovation i företaget.

En annan faktor som är viktig att ha i åtanke är hur formalisering påverkar kulturen. Sedan
Ving blev en del av Thomas Cook Group har det upplevts att det är svårare att få igenom
idéer, och det är mer byråkrati överlag. Att formalisera de existerande systemen har potentia-
len att strypa intraprenörsskap (Globocnik & Salomo, 2014), och med den existerande starka
företagskulturen blir det extra viktigt att se till att mätsystem inte hämmar kreativiteten.
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Ett tydligt område där företaget idag inte har så stor kunskap är kring tidsåtgången av
idéhanteringsprocessen. Det finns idag ingen systematik kring hur lång tid behandlingen av en
idé från input till beslut ska ta. Beroende på storlek, komplexitet, vilka områden idén påverkar
osv tar utvärderingen olika lång tid, vilket i sig inte är konstigt. Det sker delvis stora variationer
om en idé först kommer informellt till en manager. Vissa gör en preliminär utvärdering efter
intuitiva eller rationella kriterier, andra skickar den vidare som den är. Även den formella ut-
värderingen varierar beroende på flera faktorer som mognadsgrad eller om idén har en sponsor
från management. Tidsvariationen sker dock inte efter någon form av struktur, vilket försvårar
insikten i den egna processen. Detta påverkar i sin tur flera andra områden negativt som redan
är omnämnda: återkoppling, då utvärderingen ibland kan ta så lång tid att när den väl är utförd
är idéskaparen bortglömd; transparens, då vissa idéer kan gå igenom processen med dramatiskt
högre hastighet utan tydligt förklarliga skäl. Det allmänna användandet av ett formellt system
lider överlag om det tar för lång tid att utvärdera idéer, då snabbhet är en av de viktigaste
egenskaperna för idéhanteringssystem (Thom, 2015).

5.2.2 Insamling

Inom insamling har resultaten pekat på flera brister. Ett problemområde är det inte finns någon
insikt kring varken kvantitet eller kvalitet på inkomna idéer. Alla managers har svarat olika på
både mängden idéer de får in, och kvalitén på dem. Detta sker även varierat baserat på avdelning.
Med tanke på att majoriteten av idéer involverar IT-resurser är det naturligt att IT-avdelningen
också kommer med en högre grad av idéer, men det finns ingen direkt insikt i hur fördelningen
av uppkomna idéer funktionsmässigt ser ut. För att bygga på det finns en även en stor variation
i förväntad mognadsgrad på idéer hos managers; vissa behöver bara ett litet frö, medan andra
vill ha mer bearbetade idéer med kostnadsanalyser. Detta resulterar i olika förväntningar på
mognadsgrad beroende på avdelning och manager, vilket kan försvåra både kategorisering och
utvärdering. Detta ställer i sin tur större krav på förbättringsfasen, då det blir mycket svårt att
bedöma idéer som har en väldigt stor skillnad i mognadsgrad; förbättringsfasen måste höja idéer
till en någorlunda gemensam kvalitetsnivå innan en rättvis bedömning kan genomföras.

Detta problem resulterar i flertalet faktorer som mätsystem måste ha i åtanke. Delvis är
det kvantitet mot kvalitet av idéer, både från medarbetares och managers perspektiv. Detta går
in även i förbättringsfasen. Mätning skulle kunna skapa större insikter som kan leda till bättre
samordning av denna aspekt av insamling, men som nämnt tidigare är det viktigt att välja rätt
KPIs här, då bara valet kommer påverka balansen. Idéers ursprung blir också en viktig faktor,
då det kan skapa fler insikter i potentiella avdelningsmässiga problem.

5.2.3 Förbättring

Förbättringsfasen är mycket viktig då den ger idéer möjlighet att växa och utvecklas. Det kan
ske både informellt och formellt, individuellt och i grupp. På TCNE sker dessa aktiviteter i
en begränsad utsträckning. Från managers perspektiv är det en delvis iterativ process, där
idéer från medarbetare diskuteras, och om den inte är tillräckligt utvecklad får medarbetaren
arbeta vidare med den. Detta är dock personknutet. Vissa managers engagerar sig mycket i
förbättringen av medarbetares idéer, vissa skickar den direkt vidare till en mer relevant person,
medan andra vill ha en mer färdig idé de direkt kan utvärdera utifrån mer formella kriterier.
Formell förbättring existerar i form av exempelvis hackathons, enstaka innovationsevent, och
beordrade analyser för att utvärdera olika aspekter av genomförbarheten av idéer. De formella
förbättringarna sker också inkonsistent och mer baserat på vad som anses behövas för tillfället
än några formella kriterier. Förbättring av idéer inom TCNE har många likheter med modellen
av Koen m. fl. (2001), där trots att det är specifika aktiviteter, är de mycket flytande. Ibland

38



är det en diskret fas mellan insamling och utvärdering, ibland går idéer igenom utvärdering och
kräver mer information och/eller utveckling, och ibland sker förbättring helt informellt.

Ett tangerande problem är att det inte finns något definitivt stadie då idéer anses vara
”klara” i förbättringsfasen. Olika typer av idéer har olika potential i dess värde, och för att kunna
utvärdera idéer med avseende på varann behöver deras potentiella värden kunna jämföras. Detta
skapar krav på mognadsgraden av idéer. Detta finns det heller ingen systematik för i TCNE idag.

Med dessa insikter från resultaten finns det ett flertal områden där mätning skulle kunna
bidra till att hantera dessa problem. Nivå på mognadsgrad är en viktig faktor. Den har redan
diskuterats från ett insamlingsperspektiv, men om insamlingen mer handlar om hur de olika
kraven på mognadsgrad sätts för acceptans av idéer bland managers och formella system, betonar
förbättringsperspektiv mer behovet av att se hur idéer ökar i mognadsgrad. Detta kan ske både
informellt och formellt, vilket också blir en faktor att ta i beaktning.

5.2.4 Utvärdering

När det gäller utvärdering av idéer är det vanligt att mäta lönsamhet och effektivitet av god-
kända idéer. TCNE följer vanligtvis upp implementerade idéer med hjälp av ekonomiska mått
som intäkter eller kostnadsbesparingar och säger sig vara bra på detta. Dessa mått ger dock
ingen egentlig insikt i hur väl själva innovationsprocessen, eller utvärderingsprocessen presterat,
bara att de presterat väl. Resultaten har visat att att utvärdering av idéer inte tar specifik
hänsyn till varken typ av idé (inkrementell/radikal), eller möjligheten att förverkliga den re-
sursmässigt. Även tendenser till lågt risktagande har observerats, med få idéer med hög risk
eller lång tidshorisont för utveckling som går igenom. En viss hänsyn till immateriellt värde som
varumärkesutveckling har visats dock,detta har dock skett endast på ett intuitivt plan.

Med tanke på dessa problemområden blir det primära fokuset av mätsystem i denna fas att
kunna ta hänsyn till typ av idé, typ av värde den är avsedd att generera, samt vilken tidshorisont
idén är menad att skapa värde på.

5.3 Generellt ramverk och implikationer

De olika faktorerna och utmaningarna som denna studie identifierat som svar på forskningsfrå-
gorna kan sammanfattas i ett generellt ramverk som kan användas som stöd vid utvecklingen
av idéhanteringssystem samt tillhörande mätsystem. Figur 2 bryter upp de fem större utma-
ningarna inom idéhantering i delutmaningar relaterade till faserna insamling, förbättring samt
utvärdering. Vissa av huvudutmaningarna berör huvudsakligen endast en eller två faser, och
har således endast delutmaningar för relevanta faser. Genom att bryta ned utmaningarna med
avseende på fas fås en djupare inblick i hur de olika utmaningarna interagerar med varann och
blir därför mer direkt användbar för eventuell applikation. Figur 3 ställer på liknande sätt iden-
tifierade faktorer att ta i beaktning vid utformning av mätsystem mot de olika faserna. Det ska
betonas att faserna inte nödvändigtvis följer varandra sekventiellt, utan iterering mellan dem
är naturligt, vilket även modellen av Koen m. fl. (2001) förespråkar, och resultaten har instämt
med. En sammanfattning av de olika faserna och relevanta faktorer och utmaningar följer.
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Figur 2: Identifierade utmaningar ställda mot de olika faserna inom idéhantering.

Som med mycket innovationsarbete kräver även idéhantering en tydlig innovationsstrategi
för att fungera optimalt. Detta kan anses vara speciellt viktigt för tjänsteföretag, i och med att
tjänsteinnovation inte fått lika mycket uppmärksamhet som produktinnovation, och därmed inte
är lika utbrett, och fortfarande är en aning diffust. Utan denna innovationsstrategi missriktas
dock lätt den tid och de resurser som läggs ner. För att motverka detta är det alltså viktigt
att etablera en tydlig innovationsstrategi som genomsyrar alla delar av organisationen. Två
av de grundläggande delarna här är att etablera en tydlig definition av vad innovation är för
organisationen i fråga, och att sprida en medvetenhet kring både vad innovation är och vilka
vägar som finns för de anställda för att bidra med nya idéer. Dessutom är en viktig del av
innovationsstrategin att välja vad som ska mätas, då det man mäter visar en explicit riktning
som management vill gå. Att mäta någonting innebär även att fenomenet i fråga formaliseras
utifrån det sätt man väljer att mäta det på, vilket betyder att delar som främjas av informalitet
görs bättre av att inte mätas alls.

För att kunna ta tillvara på alla de idéer som de anställda kan tänkas ha är det då viktigt att
dessa fångas upp och inte hamnar utanför de processer som är tänkt ska hantera dem. Det abso-
lut viktigaste här är att etablera en medvetenhet kring de formella processerna —att de anställda
faktiskt vet att de finns och vet vad de är till för. Detta måste aktivt marknadsföras för att skapa
en känsla av att innovation är relevant och och organisationen är intresserad av idéer. För att
sedan få de anställda att använda sig av den formella idéinsamlingsprocessen är det viktigt att
bygga upp en tillit för idéhanteringsprocessen i sin helhet. Detta kan göras framförallt genom
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Figur 3: Identifierade faktorer relevanta för mätning av de olika faserna inom idéhantering.

att hålla processen transparent och lättåtkomlig för de anställda. På så sätt skapas en passiv
medvetenhet kring processen bland anställda. Det är dock viktigt att inte tvinga de formella
processerna på de anställda, utan även lämna utrymme för informell bootlegging, som kan vara
en viktig källa till kreativitet och innovationer. En tydlig struktur och systematik kring insam-
lingen av idéer behövs dock för att bibehålla en kontroll över insamlingen och för att minimera
subjektiviteten hos den enskilda idéutvärderaren. Denna struktur blir speciellt viktig för tjäns-
teföretag, som troligen behöver hantera en högre volym av idéer i och med att de har en större
närhet till sina kunder, vilket i sin tur leder till fler kundinsikter för nya idéer och potentiella
innovationer. Huruvida den formella insamlingen ska ske decentraliserat —direkt till närmsta
chef, till exempel— eller centraliserat —in till exempelvis en centralt modererad förslagslåda—
är någonting som bör anpassas utefter den enskilde organisationens aktuella förutsättningar,
där de för- och nackdelar som finns med respektive tillvägagångssätt får tas i beaktning. När
det kommer till att utforma mätetal baserat på insamlingen av idéer finns det ett antal faktorer
som man behöver ha i åtanke. Eftersom att det handlar om en input till idéhanteringsprocessen
man vill mäta behövs en balans mellan potentiella kvalitativa och kvantitativa mätetal. Utö-
ver det kan en variation av mognadsgrad hos de insamlade idéerna leda till stora skillnader i
karaktärsdrag, vilket i sin tur kan leda till inkonsekvent mätdata.

För att idéerna ska kunna utvärderas rättvist behöver värdet av dem konkretiseras. Den
största utmaningen här ligger i att se till att de anställda har tillräckligt med tid i vardagen för
att kunna utveckla och förbättra idéerna till ett tillstånd där de är redo för en formell utvärdering.
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En viss mån av slack kan vara att föredra för att facilitera detta. Slack främjar dock främst den
informella förbättringen. En bra balans mellan informell förbättring, och mer formell förbättring
—som kan ske genom olika typer av aktiviteter och idétävlingar— är viktig att ha för att främja
kreativiteten och motivationen samtidigt som den strategiska riktningen tas med i beaktning,
samt en viss struktur och systematik bibehålls. På andra sidan måste också möjligheten till
att formellt få en viss mängd resurser i form av personaltid eller pengar finnas för att korrekt
kunna utvärdera större idéers värde. I detta tidiga, iterativa skede är det även viktigt att den
återkoppling som behövs från management sker snabbt, främst för att inte sänka idéskaparens
motivation, både för den aktuella idén och framtida idéer. Relaterat till förbättringsfasen är det
främst två faktorer att ta hänsyn till vid mätning utöver den redan nämnda nivå på mognadsgrad:
att idéer med hög potential ofta associeras med en högre risk, vilket kan medföra att de kräver
mer tid för att ta sig igenom förbättringsfasen; samt att informell förbättring hämmas av att
mätas överhuvudtaget, i och med att genom att mäta det så formaliseras det.

När idéerna når den första formella utvärderingen gäller det att se till att idéerna utvärderas
enligt rätt kriterier. Eftersom att olika typer av idéer har olika förutsättningar och krav vad
gäller fortsatt utveckling för att förverkliga potentialen, är det viktigt att det tas i åtanke vid
utvärderingen. För att göra detta kan idéerna kategoriseras baserat på de olika aspekterna —
till exempel radikala kontra inkrementella idéer. En kategorisering utav olika typer av idéer
underlättar dessutom delvis de problem som kan uppstå kring prioriteringen av godkända idéer.
Detta då en tydlig uppdelning av olika typer av idéer medför att det blir enklare att effektivt
fördela resurserna i linje med de strategiska innovationsmålen. Kategoriseringen av olika typer
av idéer är även en faktor som behöver tas hänsyn till för utformning av mätetal relaterat
till idéutvärderingen. I och med att olika typer av idéer kan ha karaktärsdrag som formar hela
dess resa genom både utvärderingen och den fortsatta utvecklingen och implementeringen kan de
skapa stora variationer i många olika typer av mätdata. Utöver det är en viktig faktor att tydligt
definiera vad som utgör värdet för en idé, och inom vilken tidshorisont detta värde förväntas
realiseras.

5.4 Rekommendationer för fallföretag

Trots att många förbättringsområden har identifierats i fallföretaget har problemen framförallt
identifierats som organisatoriska utifrån resultatet; respondenterna pratade nästintill uteslutande
positivt om företagskulturen som en bidragande faktor till kreativitet och innovation. Detta
innebär att förändringar är förhållandevis enkla att implementera, jämfört med att ändra på en
företagskultur som kan kräva radikala omställningar.

Resultaten har tydligt visat att det inte finns några problem med kvantiteten på idéer, utan
snarare kring vilka kanaler som idéer ska samlas in via, och hur de hanteras. Kring insamling av
idéer finns det i dagsläget för lite utbredd kunskap och tillit hos de anställda för att den formella
processen ska användas. En respondent nämnde att de specifikt inte ville gå till innovationsforum
för det kändes för nytt och osäkert. Det är lättare för medarbetare att tillämpa bootlegging-
strategier för att undgå byråkrati och långa beslutsprocesser. Den höga arbetsbelastningen gör
dock att de positiva effekterna av bootlegging inte kan utnyttjas till fullo. För att handskas med
dessa utmaningar kan ökad intern marknadsföring kring insamlingsmetoder och implementerade
resultat från processen öka medvetenheten och tilliten till systemet, och i sin tur öka användandet
av dessa. För att öka strukturen i insamlingen utan att nödvändigtvis inskränka på den informella
bootleggingen borde dessutom möjligheten att implementera en idéhanteringsplattform —som
möjliggör en strukturerad, informell insamling, diskussion, och feedback— undersökas.

Vad gäller förbättring av idéer finns det flera områden att utvecklas på, huvudsakligen möj-
ligheten till att informellt arbeta på idéer parallellt med dagligt, operativt arbete. Detta skulle
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kunna göras på flera sätt, t.ex med dedikerad avsatt tid för eget arbete likt Google och 3M;
arrangerade event med jämna mellanrum där medarbetare får tillfälle att generera och bolla
idéer med varandra; eller formellt godkänd tid att arbeta med eget projekt. Även kontinuerli-
ga diskussionsplattformar som nämnts tidigare är möjliga —exempelvis ett digitalt forum där
användare kan dela, diskutera och bygga vidare på varandras idéer.

Resursbrist är också ett genomgående tema som stoppar upp mycket innovationsarbete.
Många andra faktorer påverkar resursbristen som inte har varit inom scopet för detta examens-
arbete, men en intressant faktor är det faktum att det inte finns någon strukturerad priorite-
ringsstrategi i form av exempelvis en innovationsportfölj som kan separera resursflödet baserat
på typ av idé eller projekt, som Nagji & Tuff (2012) argumenterar att lyckade innovativa företag
har. Införandet av en sådan kan underlätta beslutsfattande, och dela upp den långa projektkön
som finns i dagsläget i fler flöden baserat på typ av idé.

Med en högre medvetenhet om var tidsmässiga flaskhalsar sker kan optimeringar med hjälp
av exempelvis lean-arbete ske. Det blir dessutom lättare att jämföra olika avdelningars prestation
och därmed få en större horisontell insikt, vilket blir speciellt fördelaktigt i tjänsteföretag som har
mer decentraliserade R&D-aktiviteter (Ettlie & Rosenthal, 2011). En större formalisering och
centralisering av processerna skulle också kunna minska och förebygga variationen i tidsåtgång,
men ett motargument mot detta är det faktum att om alla idéer ska igenom ett centralt system är
det möjligt att den genomsnittliga beslutstiden ökar, för att idéer tar en längre väg än exempelvis
bara till närmsta chef.

Sammanfattningsvis behöver bristen på en övergripande innovationsstrategi åtgärdas för att
binda ihop och skapa riktlinjer för hela företagets innovationsaktiviteter. Tillsammans med en
innovationsportfölj med tydliga uppdelningar på kort-, mellan-, och långsiktiga mål kan besluts-
fattande underlättas och prioriteringar göras.
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6 Förslag för framtida forskning

Detta arbete har identifierat ett antal utmaningar och faktorer som behöver tas i beaktning
vid utformandet av idéhanteringssystem samt mätsystem kopplade till dessa. Dessa insikter bör
implementeras vid utformandet av nämnda system och utvärderas för att säkerställa relevansen
för digitala tjänsteföretag.

Denna studie har genomförts exklusivt med kvalitativ data. För att bekräfta och förstär-
ka resultaten kan uppföljande studier med hjälp av kvantitativ data över flera organisationer
genomföras. På så sätt kan även generaliserbarheten öka.

En intressant fråga detta arbete väckt är kring det faktum att företagsmiljön är mycket
kreativ och öppen, trots att företagets strukturer har många problem som enligt litteraturen
kraftigt hämmar kreativitet. Detta tyder på att företagskulturen i detta fall inte har en lika
stark korrelation till formella strukturer som väntat. Att därför undersöka vilka faktorer, för-
utom de formella, som bidragit på ett positivt sätt till denna kultur är därför intressant för
framtida studier. Vidare forskning skulle dessutom kunna kolla på specifika metoder kopplade
till de identifierade utmaningarna och faktorerna, för att komma med ännu tydligare och djupare
insikter för hur de kan mötas i digitala tjänsteföretag.
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7 Slutsatser

Utifrån det ursprungliga syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar idéhanteringsförmåga
i digitala tjänsteföretag, samt att identifiera de faktorer som ska tas i beaktning vid utformandet
av ett mätsystem kopplat till idéhanteringsprocessen; etablerades två forskningsfrågor som denna
studie besvarat: (1) Vilka utmaningar finns det för insamling, förbättring, och utvärdering av
idéer i digitala tjänsteföretag?, samt (2) Vilka faktorer ska tas i beaktning i utformningen av
mätsystem för innovation i digitala tjänsteföretag?. Baserat på analysen och diskussionen av det
empiriska resultatet sammanfattas här ett antal slutsatser kring vad denna studie resulterat i.
Först tas slutsatser baserat på de utmaningar som identifierats utifrån forskningsfråga 1 upp,
följt av slutsatser kring de faktorer som identifierats i forskningsfråga 2.

De framtagna faktorerna samt utmaningarna är inte unika för digitala tjänsteföretag. Tidiga-
re forskning har etablerat dessa i flera olika sammanhang, både för produkt- och tjänsteföretag.
Denna studie har dock identifierat vilka som är viktigast i relation till just digitala tjänsteföretag
med avseende på deras specifika egenskaper och skillnader från produktföretag och på så sätt
bidragit med insikter till teorin kring idéhantering i digitala tjänsteföretag.

Detta arbete har inte föreslagit eller undersökt specifika lösningar kopplade till idéhantering
och mätning, utan har fokuserat på att undersöka vad sådana lösningar måste ha i åtanke.
Ramverket som tagits fram är därmed fristående från lösningar och kan därför argumenteras
vara mer generellt applicerbart för digitala tjänsteföretag.

Rikta och leda innovationsarbete

Två av de stora faktorerna som mycket av denna utmaning grundar sig i är svårigheten att
etablera en gemensam definition både för innovation och för (olika typer av) idéer. De uppenbara
konsekvenserna av detta blir en brist på struktur och effektivitet, och kommunikationssvårigheter
kring ämnet, vilket leder till en mängd olika påföljder. Bland annat kan det medföra en brist
på tillit till idéhanteringsprocess, att mer riskfyllda idéer, till exempel radikala eller disruptiva,
riskerar att sållas bort tidigt, och att innovationsarbetet blir väldigt spretigt i dess strategiska
riktning.

Just denna utmaning är av vikt specifikt för tjänsteföretag i och med att tjänsteinnovation
inte är lika moget och utbrett som produktinnovation inom forskningen, även om framsteg har
skett på senare tid. Att det då kan upplevas abstrakt och diffust även för de med erfarenhet
inom innovation antyder då på svårigheten att få anställda utan någon som helst erfarenhet
inom innovation att förstå vad till exempel innovationsstrategin innebär.

Samla in idéer strukturerat

Utan en tydlig struktur eller systematik kring idéinsamling blir det väldigt personknutet hur lätt
det är för de anställda att bidra med idéer. Dessutom försvinner kontrollen över idéinsamlingen,
som annars kan användas bland annat för att minimera subjektiviteten hos den individuella
idéutvärderaren. Utöver denna risk för ökad subjektivitet i den initiala bedömningen av idéer
kan decentraliseringen även leda till en större variation kring kvalitén av denna initiala del av
processen. Om problemen med subjektivitet och en stor variation i utförandet kan minimeras,
kan dock en decentraliserad insamlingsprocess för idéer vara att föredra, då det bidrar till ökad
effektivitet, ökat deltagande, ökad acceptansgrad, samt en mjukare övergång vid implementering
av idéer.

Vikten av tydlig struktur över insamlingen, oavsett om den sker centraliserat eller decentra-
liserat, anses vara speciellt hög för tjänsteföretag, i och med att de överlag har en större närhet
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till sina kunder, vilket leder till fler kundinsikter som kan leda till potentiella innovationer. Alltså
behöver processen kunna effektivt hantera denna höga volym av idéer.

Utvärdera idéer konsekvent och systematiskt

Den huvudsakliga utmaningen som identifierats vad gäller idéutvärderingen är att utvärderingen
sker inkonsekvent, samt att det finns stora prioriteringssvårigheter för idéer. Detta är en konse-
kvens av flera samverkande faktorer, varav ett genomgående tema är en brist på en strategisk
riktning, vilket kan leda till att mängden godkända idéer långt överstiger den hanterbara ka-
paciteten som resurserna tillåter. Utöver detta behövs även en kategorisering utav dessa idéer,
och en uppdelning av resurserna mellan de olika typerna av idéer, för att förhindra att idéer
med väldigt hög potential men hög risk ska stå i direkt konkurrens mot projekt som berör till
exempel lagkrav eller uppdatering av infrastruktur.

Ha en transparent och pålitlig idéhanteringsprocess

Att lyckas bibehålla idéhanteringsprocessen transparent är en viktig utmaning att bemöta för
att de anställda ska vilja använda sig av den formella processen. Utan transparens minskar
tilliten till idéhanteringsprocessen och slutligen viljan att använda den. Dessutom är en del av
utmaningen att öka medvetenheten kring processen —att få den sedd— och inte enbart göra
den synlig för de som aktivt söker den. Utöver det medför även en brist på transparens en ökad
risk för att samma eller liknande idéer behandlas i processen flera gånger om, vilket då slösar
resurser i onödan. Stora delar av dessa utmaningar grundas i en brist på tydlig struktur och
tydliga processer, som annars möjliggör mycket av den kommunikation som krävs för att etablera
en transparent idéhanteringsprocess.

Hantera och fördela resurser effektivt

De tre främsta hindren för att hantera och fördela resurser effektivt som identifierats är: (1) en
oflexibel budgetstruktur, (2) prioriteringsproblem av idéer vid utvärdering, samt (3) att begrän-
sade IT-resurser skapar flaskhals. Detta hindrar i många fall en snabb, flexibel utveckling av
nya tjänster, som ofta kan vara avgörande idag. Det första hindret kommer ifrån att i princip
alla resurser tillsätts till projekt på årsbasis. Det andra hindret har redan behandlats under Ut-
värdera idéer konsistent och systematiskt ovan, och medför främst långa kö-listor för godkända
idéer. Det tredje hindret kommer troligen från det faktum att fallföretaget har gått från ett
traditionellt tjänsteföretag utan IT-verksamhet, till att idag vara helt beroende av IT-relaterade
lösningar genom hela värdekedjan, utan att ha hunnit anpassa sig fullt ut organisatoriskt till
denna snabba förändring. Detta kan därmed antagligen generaliseras även till andra digitala
tjänsteföretag som har sin traditionella bas utanför strikt IT-verksamhet.

Mätning

Mätning kan bidra till mycket insikter och förbättring av idéhanteringsprocessen. Valet av mä-
tetal är dock mycket viktigt då de i sig påverkar beteende. Därför görs valet av KPIs med fördel
baserat på de strategiska målen med innovation överlag. Dessutom kan för mycket formalisering
påverka kreativiteten, så en balans även här krävs. Mätning måste ske i alla faser av idéhan-
teringsprocessen, och ta i beaktning ett flertal faktorer för att kunna ge en fullständig bild av
verksamheten. Utöver detta måste mätning också ta hänsyn till olika typer av idéer som flödar
genom processen. Radikala idéer har exempelvis andra förutsättningar än inkrementella, och om
de likställs i mätdata ger det också en skev bild.
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Introduktion (5 min) 
● Vilka är vi 
● Syftet med intervjuerna 
● Ungefär 40-45 min (30 min för medarbetare) 
● 1 skriver, 1 pratar 
● Är det okej om vi spelar in? 
● Anonymitet 
● Att det är ok att säga “Det här vet jag inget om” 

Bakgrund (10 min) 
● Vem är du? 

○ Vilken roll på företaget har du? 
○ Hur länge har du jobbat här? 

● Vilken avdelning tillhör du? 
○ Vad gör ni? 

● Hur fungerar förbättringsarbetet/utvecklingsarbetet i allmänhet idag? Både för ditt 
arbete, och för era tjänster? 

● Tycker du det finns en tydlig innovationsstrategi inom företaget? 
● Har du någon gång bidragit med en idé? I så fall hur många? 
● Är innovationsarbete en del av ditt dagliga jobb? 

Ämne 1 - Insamling av idéer (15 min) 
 

Vad är idéhantering för dig?  Är du överhuvudtaget intresserad av det vi             
gör? 

Ser du en vilja att bidra med nya idéer bland                   
personalen i företaget/din avdelning? På         
vilket sätt? Exempel? 

Är personalen kreativ? 

Uppmuntras ni anställda till att få utlopp för               
er kreativitet på något sätt? Exempel? 

Finns det rätt förutsättningar inom företaget           
för att personalen ska kunna vara kreativa? 

Hur lätt/svårt är det att bidra med en ny idé i                     
allmänhet? 

Är företagsmiljön i allmänhet öppen och           
mottaglig för idéer?  

Om du har en idé, var skulle du gå med den                     
för att försöka få den realiserad? 

Hur är medvetenheten kring insamlingen av           
idéer, och hur bra fungerar dagens system? 

Om du har en idé som skulle kräva en större                   
investering (tid/pengar/personal), eller     

Hur hanteras radikala idéer? 

 

A Bilaga 1 - Intervjuguide



behöva bli ett projekt, vilken väg skulle du gå                 
med den? (Om nej, annan väg?) Idéer som               
påverkar annat/flera affärsområden? Idéer       
som inte passar i dagens         
organisation/strategi/vision? 

Ser du ett behov av förbättring när det gäller                 
insamling av idéer? Hur? 

Hur ser managers på den processen? 

Vad ser du som den största utmaningen för               
att realisera en idé för en idéskapare? Ser du                 
några andra utmaningar 

Vilka organisatoriska hinder finns det för           
idéskapare? 

Hur tror du din idé behandlas efter att den är                   
inlämnad? 

Hur bra är kommunikation från management? 

Ämne 2 - Hantering och utvärdering av idéer (15 min) 
 

Vad tycker du om er nuvarande process för               
att hantera idéer? 

Identifiera potentiella   
problem/förbättringsområden med dagens     
system. 

Har du fått idéer från anställda? Hur ofta?               
Via vilka vägar? Vad gör du med dem? Beror                 
det på typ av idé? Hur utvecklad bör den                 
vara? 

Hur fångas idéer in från den manageriella             
sidan? Hur hanteras dem? 

Vem/vilka utvärderar idéerna? Hur?       
(konkreta kriterier eller subjektivt?) Görs det           
skillnad på olika idéer? 

Kort nulägesanalys av hur utvärderingen av           
idéer går till idag. 

Hur lång tid tar utvärderingen? Hur fungerar             
det? Ger det önskade resultat? Exempel 
 

 

Utvärderas idéer en eller flera gånger innan             
de går vidare till en mer formell             
utvecklingsprocess? Finns det utrymme för         
att experimentera med idéer? 

Går idéer igenom någon feedback-loop?  

Vad händer med en godkänd idé?  Hur ser output av idéhanteringen ut? 

Vad händer med den person som lagt fram               
idén? (Belöning, involvering i utveckling,         
feedback) 

Feedbacksystem för motivation? 

 



Hur får en godkänd idé resurser?  Finns resource slack? 

Vad händer med icke godkända idéer?  Dokumenteras dem? Ges återkoppling? 

Ämne 3 - Uppföljning och mätning av idéhantering (10 min) 
 

Mäter ni hur väl ni hanterar idéerna på något 
sätt idag? Om ja, hur fungerar det? Mäter ni 
andra saker relaterat till innovationsarbete? 
Exempel 

Kollar dagsläget 

Finns det specifika siffror/KPIs du saknar 
som du tror skulle underlätta 
beslutsfattandet? 

Få fram potentiella insikter och erfarenheter 
som intervjuobjektet kan sitta på kring KPIs. 

Hur lätt tycker du det är att följa upp 
implementerade idéer?  

Identifiera potentiella 
problem/förbättringsområden för uppföljning 
av idéer. 

Hur skulle du utforma ett 
idéhanteringssystem om du fick bestämma? 
(Kort svar) 

Öppen sista fråga för allmänna insikter eller 
tips som intervjuobjekten kan sitta inne på 
som inte kommit fram under intervjun. 
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