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Sammanfattning 

För att utvecklingsarbete ska fungera bra på ett företag är det viktigt att företaget kan fånga 
upp och exploatera de idéer som finns hos medarbetarna, något som industriföretag ofta är 
väl förtrogna med, men som en del tjänsteföretag idag inte har grepp om. Syftet med denna 
studie är därmed att visa på de delar av arbete med forskning och utveckling inom industrin 
som kan hjälpa tjänsteföretag förbättra möjligheterna att ta tillvara på sina medarbetares 
innovationskraft.  

Fallstudien är gjord på ett maltabaserat spelföretag, GameCo, och är ett exempel på hur det 
kan se ut i ett tjänsteföretag som förvisso arbetar med utveckling av idéer, men där det 
fortfarande finns en del hinder att överkomma, både medarbetarnas inställning och i hur 
organisationen tar hand om medarbetarnas idéer. Det visade sig att innovation inte var särskilt 
prioriterat på företaget, att det rådde delade meningar om processer för utveckling och att 
kommunikationen inte alltid fungerade.  

De delarna av industrins forskning och utveckling som kan användas behandlar både själva 
utvecklingsprocessen, dess utformning och vilka delar som anses speciellt viktiga i detta 
sammanhang, och hur arbetet med innovation och en utvecklingsprocess kan bedrivas, R&D-
management. Båda delarna har valts därför att de svarar mot en efterfrågan att förbättra 
innovationsarbetet genom mer formella vägar, men där det också krävs kunskap om hur 
utvecklingen ska ledas och organiseras för att en formell process ska vara meningsfull.  

Slutsatserna av detta blir att tillvaratagandet av innovation kan förbättras när 
innovationsprocessen formaliseras, när ledningen visar att innovation är ett prioriterat område 
för företaget och när kunskapsdelningen inom företaget fungerar bra. Dessa slutsatser innebär 
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ofta en stor omställning, och denna kan göras lättare och mer sammanhållen om den görs 
inom ramen för en arbetsfilosofi. För falltstudieföretaget ges avslutningsvis ett antal 
rekommendationer baserade på slutsatserna, men där dessa anpassas till GameCos specifika 
problematik.  
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Abstract 

For research and development to work well in an enterprise, it is important to be able to 
capture and exploit the ideas held by employees, something which industries are often 
familiar with, but that some service companys have little grasp of. The purpose of this study 
is therefore to demonstrate the elements of the work with research and development in 
industry that can help service providers improve their ability to take advantage of their 
employees' innovation.  

The case study for this report was conducted at a Malta-based gaming company, GameCo, 
and is an example of how it might look like in a service company. At GameCo the ambition 
is to work activly with new ideas and innovation, but even so, there are still some obstacles to 
overcome. It was found that innovation was not one of the main priorities of the company, 
that there were different opinions on the development process and that the communication 
between departments and between manager and employee wasn’t always working 
sufficiently.  

The parts of the industry's research and development that can be used in the service context 
and that have been considered for this study are both concerning the development process, 
the design of it and important parts, and concerning how the process and development-work 
is managed, R&D-management. Both parts have been chosen because they correspond to a 
demand to improve the innovation performance through more formal ways, but which 
requires knowledge about how development should be managed and organized, to be 
meaningful.  

The conclusions of this is that the procurement of innovation can be improved when the 
innovation process is formalized, when management can make known that they consider 
innovation an important part of everyday work and when sharing of knowledge and 
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knowledge management works well within the organization. These conclusions often imply a 
big change in the organization, and this change can be made easier and more coherent if it is 
done within the framework of a philosophy like Lean. In conclusion GameCo are goven some 
recommendation based on the general conclusions, and adopted to fit the organization and 
their specific needs.  
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DEL	  I	  
DENNA	  FÖRSTA	  DEL	  GER	  EN	   INTRODUKTION	  TILL	   STUDIEN	  OCH	  EN	  BAKGRUND	  SOM	  GER	  LÄSAREN	  
INFORMATION	  FÖR	  ATT	  FÖRSTÅ	  VAD	  STUDIEN	  BYGGER	  PÅ.	  EFTER	  DET	  FÖRKLARAS	  STUDIENS	  SYFTE	  
OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR,	  SAMT	  DE	  AVGRÄNSNINGAR	  SOM	  HAR	  GJORTS.	  SLUTLIGEN	  REDOGÖRS	  FÖR	  
STUDIENS	   METOD,	   DÅ	   BÅDE	   DET	   PRAKTISKA	   TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET	   OCH	   GENOMFÖRANDET	  
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Inledning	  	  

Att kunna fånga upp idéer inom ett företag är inte alltid helt enkelt. Det kan vara svårt att veta 
vem som sitter på goda idéer eller vem som kan utveckla de goda idéerna till något mer än 
bara idéer. Även om idéerna kan vara svåra att fånga upp och exploatera finns de fortfarande 
i företaget, och om alla idéerna i en organisation läggs ihop finns det stor potential som inte 
tas omhand.  

När en person har idéer och ett intresse av att utveckla dessa kan det kallas för 
innovationkraft, och att kunna ta hand om dessa idéer, fånga upp dem i företaget och 
exploatera de idéer som är bra, är att ta tillvara på denna innovationskraft.  

När innovationskraft inte tas tillvara och det arbete som sker kring innovation istället har 
införlivats i det dagliga arbetet har det uppstått en obalans mellan innovation och dagligt, 
effektivt arbete. I dessa situationer har innovation blivit en del av det arbete som sköts 
rutinmässigt och det unika och speciella med att arbeta med innovation har fallit bort eller 
aldrig ens uppstått. Därmed blir också den innovation som bedrivs i organisationen ineffektiv, 
företaget har svårt att få grepp om innovationsprocessen och hur denna bör fungera, och 
följden blir att innovation kommer i skymundan.  

Tillvaratagandet av innovationskraft är något industrins företag gjort länge. Research and 
Development (R&D) har under lång tid hunnit utveckla både praktiska arbetssätt och teorier 
som beskriver hur arbetet med att utveckla nya varor och tjänster bäst fungerar.  R&D-arbete 
omfattar allt ifrån utveckling av produkter som är helt nya, så kallade radikala innovationer, 
till små förbättringar av redan existerade produkter, inkrementella innovationer och flera 
hjälpmedel och teorier för att stötta innovationsprocessen har hunnit utvecklas. 

Den här vanan finns idag inte hos många tjänsteföretag, utan de stretar med en obalans 
mellan dagligt arbete och innovation, och de ser obalansen först när de börjar försöka ändra 
på den. Tjänsteföretagen skulle därför  behöva en större insikt om hur de kan förbättra 
balansen mellan innovation och dagligt arbete ser ut, så att de kan känna igen den. Med en 
sådan insikt skulle det också gå att förändra arbetet med innovation för att åstadkomma en 
balans mellan innovation och dagligt arbete.  

Bakgrund	  

För att förstå de problem som en del tjänsteföretag har kring sin innovation, kommer denna 
bakgrund att ge en introduktion till hur tjänsteföretag idag kan arbeta med innovation och 
vilka problem som syns. 

Innovation	  i	  tjänsteföretag	  
Även om tjänsteföretag är en väldigt bred och spretig näringslivssektor, finns det indikationer 
på att en del företag inom denna upplever liknande svårigheter med sin innovation.  

En studie gjord av Crevani, Engwall, Palm och Sköld (2009), visas vid intervjuer att 
företagen saknar relevant djupgående forskning anpassad för tjänsteverksamhetens 
tjänsteinnovation och att det finns en inneboende potential hos medarbetarna som företaget 
inte kan ta del av.  

Denna studie visar att innovationsarbete ofta ses som en kontinuerlig förbättring av 
verksamhetens tjänsteutbud och förväntas därmed ske löpande, vilket delvis strider mot den 
projektarbetsform som råder på de allra flesta tjänsterelaterade arbetsplatser idag. Många 
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upplever att det är svårt att driva igenom sina idéer och att denna svårighet ökar med 
företagets storlek och formalisering. Det kreativa utrymmet minskar i takt med att de övriga 
arbetet standardiseras genom att man följer vissa rutiner och processer eller att den tjänst man 
erbjuder specialiseras. Ett annat konkret problem som tas upp är att det sällan finns tid eller 
pengar för innovation, till skillnad från industriföretag som har både budget och organisation 
för innovationsarbete. En lösning på detta problem är att göra som t.ex. Google och avsätta en 
viss tid åt egna projekt. (Crevani et al. 2009) 

Utveckling av nya tjänster sker ofta i ett nätverk av relationer mellan olika aktörer. För att bli 
bra på tjänsteinnovation så måste företagen se sig själva som en del av ett innovationsnätverk 
och kan då integrera och utbyta kunskap, resurser och idéer med dessa närliggande aktörer. 
Eftersom innovation huvudsakligen sker i nätverk anses kunskapshantering centralt för 
tjänsteinnovation, eftersom det är ett sätt att sprida och dela kunskap inom organisationen. 
Här har då uppstått ett problem i och med att många tjänsteföretag arbetar i 
projektorganisationer och kunskapsdelningen mellan projekt ofta inte sker naturligt 
(Sundström, 2009). Det finns även aktörer utanför företaget, men med intresse i företagets 
innovation, som de kan agera med, t ex kunden eller en underleverantör. Detta innebär att för 
att innovation ska kunna ske måste kunskapen hos ett antal olika personer (aktörer) inom 
företaget föras samman. För att underlätta för innovation borde aktörer och tillvägagångssätt 
organiseras som en formaliserad process. Målet med formaliseringen är att göra 
tjänsteinnovationsprocessen förutsägbar, lätthanterlig och koordinerad. Idag ser tyvärr 
situationen annorlunda ut då många processer för innovation i företag som upplever problem 
sker ad hoc och är integrerade i det dagliga arbetet, vilket försvårar införandet av 
formalisering.(Schilling & Werr, 2009)  

En följd av den låga formaliseringen blir att idéscreening och –generering kommer att främja 
tekniska framsteg framför tjänsterelaterade i och med att de tekniska lyfts fram i den 
formaliserade processen. Utan processen är det svårt att se om det har skett någon 
tjänsteinnovation, eftersom det då för det mesta är ad hoc-lösningar för en kund. Det finns 
tecken på att den låga formaliseringsgraden har hållit i sig på grund av attityder bland chefer, 
som begränsar tjänsteinnovationen till inkrementell istället för radikal. Studier visar på 
fördelar av att formalisera eftersom den formaliserade processen kan bidra till ökad hastighet 
av tjänsteutvecklingen, och att specifikt formaliserade tvärfunktionella innovationsteam 
influerar effektiviteten extra mycket. (Sundström, 2009) 

I tjänsteföretag drivs alltså ofta innovation i nätverk, där interaktionen mellan olika aktörer 
eller personer inom och utom företaget är centralt. På grund av att innovation sker i nätverk 
blir kunskapshantering och –delning viktigt, eftersom kunskap måste spridas genom 
organisationen om nätverksinnovation ska fungera optimalt. För att förbättra arbetet med 
innovation efterfrågas mer kunskap om hur innovation fungerar i dessa företag och vad som 
kan göras för att förbättra denna. De specifika problem som har nämnts är motsättningarna 
mellan kreativt arbete och rutiner/processer och att det inte finns tid eller resurser för att 
bedriva innovation i högre utsträckning. Men för att nätverksinnovation ska fungera krävs en 
viss grad av formalisering (rutiner/processer) eftersom nätverksinnovation handlar om att 
kunna koppla ihop personer/kunskap/idéer. De här tjänsteföretagen har alltså ingen bra insikt 
i hur deras egna innovationer fungerar och upplever därför att de går miste om många 
möjligheter, de har helt enkelt svårt att tillvara ta innovationskraften.  

Syfte	  och	  frågeställning	  

GameCo, ett tjänsteföretag inom spelbranschen baserat på Malta är ett exempel på ett företag 
som har svårigheter att tillvarata innovationskraft. Även om de anställda där visar ett intresse 
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för att ha en större delaktighet i innovationsarbetet, tas detta intresse och de idéer som följer 
av intresset, inte alltid tillvara på. Detta företag ska få exemplifiera hur det kan se ut inom ett 
företag som försöker arbeta med innovation och tillvaratagande av innovationskraft, men som 
ännu inte har hittat rätt väg, organisationen är fortfarande omogen i detta hänseende.   

De svårigheter knutna till tillvaratagande av innovationskraft som finns hos GameCo 
stämmer överens med de svårigheter andra tjänsteföretag har, och frågan blir hur innovation 
kan lyftas fram och balansen förbättras. De problem som en obalans ger visas i fallstudien 
och syftet med denna studie är att visa hur dessa problem kan lösas, genom att använda sig av 
lösningar på analoga problem inom industrinsektorns R&D. Det underordnade syftet blir 
också att ge ett förslag på hur företaget GameCo kan förbättra sin balans och tillvaratagandet 
av innovationskraft, med hänsyn till de speciella omständigheter som råder just där.  

För att kunna uppfylla syftet ligger studiens fokus på följande två frågor: 

• Hur kan ett tjänsteföretag förbättra balansen mellan innovation (kreativt arbete) och 
dagligt arbete? 

• Vilka svårigheter har GameCo med att tillvarata de anställdas innovationskraft? 

Avgränsning	  och	  definitioner	  

Eftersom både tjänstesektorn och R&D är två mycket breda områden har två huvudsakliga 
avgränsningar gjorts. Den första är att arbetet fokuserar på den delen i innovationsprocessen 
som kommer först, det vill säga skapandet och uppfångandet av en idé som kan realiseras till 
en produkt eller en tjänst. Detta eftersom det i den rådande litteraturen är det som främst 
efterfrågas när det gäller tjänsteinnovation. Detta betyder dock inte att återstående delar av 
innovationsprocessen helt har uteslutits.  

En ytterliggare Avgränsning är att fokus i R&D-management ligger på de delar som 
inbegriper de mänskliga sidorna av arbete, som grupparbete, delandet av kunskap osv. Detta 
eftersom människorna är den minsta gemensamma nämnaren mellan de båda sektorerna, de 
är båda beroende av människor för att fungera och människor fungerar och arbetar på ungefär 
samma sätt oberoende av om kontexten är i industrins R&D eller som entreprenöriellt 
tjänsteföretag.  

För att arbetet ska bli lätt att förstå måste skillnaden på teknisk- och produktinnovation skiljas 
från tjänsteinnovation eftersom många tjänsteföretag inom till exempel IT ägnar sig åt båda 
delarna och kan vara duktiga på att ta hand om sin tekniska innovation, men inte på att ta 
hand om tjänsteinnovationen och för att de två begreppen går in i varandra. I en teknisk eller 
en produktinnovation är slutprodukten av innovationsprocessen en ny teknik och/eller en ny 
produkt. Även om denna teknik eller produkt kan säljas tillsammans med tjänster är det 
viktigaste den tekniska utvecklingen och den nya produkten som utvecklas. I 
tjänsteinnovation är det istället en tjänst som utvecklas, och denna kan behöva 
teknikutveckling, men denna teknikutveckling genomförs då bara för att kunna möjliggöra 
den nya tjänsten. Det är således tjänsten som är idén och ”slutprodukten”. 

I rapporten används ett antal begrepp som kort har förklarats här, eftersom de kan ha olika 
betydelse beroende på sammanhang och att de förstås som nedan är viktigt för att rapporten 
ska vara tydlig och lättförståelig:  

R&D kommer att användas istället för FoU (forskning och utveckling) beroende på att namn 
på olika arbetssätt och sammansatta ord bygger på R&D istället för FoU.  
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Innovation kan definieras både som en ny idé, metod eller uppfinning eller som processen att 
införa någonting nytt (Sarros, Cooper & Santora 2008, s.1). Skillnaden är att innovation i det 
första fallet betraktas som ett reslutat och i det andra som en process. Innovation kommer att 
användas främst i meningen av ett reslutat, och innovationsprocessen används för processen 
att genomföra någonting nytt.  

Idé används för det första steget mot en innovationsprocess och en innovation, det kan vara 
en abstrakt idé om hur någonting skulle kunna förbättras till en konkret idé som även 
inbegriper hur idén ska genomföras.  

Innovationskraft används för  det som finns hos ett företags medarbetare och dessa personers 
idéer och vilja att driva igenom dessa.  

Tillvarata innovationskraft används för uppfångandet av de idéer som personerna har och att 
använda/utveckla dessa till innovationer.  

Innovationsprocessen används för den process det är att ta sig från idé till slutprodukt/tjänst, 
det kan vara en formaliserad process eller en ostrukturerad.  

Obalans mellan innovation och dagligt arbete används för ett företag som har problem med 
att ta tillvara medarbetarnas innovationskraft eftersom arbetet med innovation har försvunnit 
in i de övriga arbetet.  

Avdelning används för organisatoriska avdelningar, och en avdelning består av flera team. 

Miljö används för en persons eller ett teams närmaste omgivning och arbetsklimat. 

Läsanvisningar	  och	  upplägg	  

Rapporten är indelad i fyra större delar, och för att förstå helheten rekommenderas att läsa 
alla fyra delar. Men i det fall enbart viss information behövs, återfinns på slutet några 
läsanvisningar.  

I den första delen finns arbetets bakgrund, syfte och problem, vilket behövs för att förstå 
varför arbetet gjorts och den aktuella kontexten för arbetet. Avgränsningar och definitioner 
ger information om vad som valts bort för studien, samt definierar för förståelsen viktiga ord 
och begrepp. Slutligen beskrivs den metod som har använts när rapporten har tillkommit, 
både tillvägagångssättet och genomförandet, inklusive en kritisk redogörelse av material och 
tillvägagångssättet.  

Den andra delen är en beskrivning av den fallstudie som gjorts på företaget GameCo, och 
som har bestått av fyra intervjuer och en enkät, vilka har sammanfattats och analyserats. 
Detta avsnitt syftar till att exemplifiera hur problem med att tillvarata innovationskraft kan se 
ut, och det är utifrån dessa problem som den senare lösningen harkonstruerats. Resultatet av 
denna del är identifieringen av tre problem som förekomer på företaget och som gör att de har 
svårigheter  att tillvarata innovation vilket har resulterat i  obalans.  

Den tredje delen är utvalda delar av en större litteraturstudie, och är dels en teoribaserad 
överblick av hur en innovationsprocess kan se ut, dels en beskrivning av hur R&D-
management kan fungera. Båda dessa redogörelser börjar med en introduktion till ämnet och 
fokuserar sedan på de delar som behövs för att lösa de problemen som del II i denna rapport 
resulterat i. Delen Innovationsprocessen har fokus på produktutveckling med tonvikt på tre 
viktiga delar av processen. Delen R&D-management fokuserar på de delar av ledning och 
styrning som involverar och/eller behöver människor och relationer för att fungera. Den är i 



 
17 

sin tur uppdelad i två delar; (i) vad olika personer i organisationen kan göra (Ledningen och 
Projektledaren), (ii) vilken typ av delområde som berörs  (Stödsystem och Arbetsfilosofier 
inom R&D).   

Avslutningsvis i den fjärde delen diskuteras hur de tre problemen som del II resulterade i kan 
lösas med hjälp av den teori som finns i del III. Denna diskussion består av en kort 
sammanfattning av resultaten i del II och sedan diskuteras kort anledningen till varför obalans 
och medföljande problem kan uppstå samt, en lösning på vart och ett av de tre problemen. 
Lösningarna på de separata problemen är inflätade i varandra, eftersom också problemen är 
det. Denna del avslutas med en sammanfattande slutsats där lösningen presenteras och några 
rekommendationer till fallstudieföretaget ges. 

Om läsaren är intresserad av de mer teoretiska delarna av arbetet, återfinns dessa i 
avsnittetAnalys i del II. För att förstå hur teorin har använts i studien rekommenderas det 
teoretiska materialet  i del III samt  avsnittet Diskussion och Slutsatser i del IV,. Är läsaren 
insatt i de teoretiska områdena kan de inledande beskrivningarna av Innovationsprocessen 
och R&D-management förbises.  

En läsare som är främst är intresserad av fallstudien och dess resultat, fokuserar istället på del 
II och de Rekommendationer som ges i del IV, även om diskussion och slutsater måste läsas 
för att rekommendationerna ska förstås fullt ut.  
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Metod	  

I följande kapitel beskrivs den metod som har använts i examensarbetet, först en beskrivning 
av det kronologiska tillvägagångssättet, och sedan genomförandet med avseende på hur och 
varför de olika stegen (i) litteraturstudie, (ii) fallstudie med intervjuer, (iii) enkät samt (iv) 
diskussion och slutsatser har genomförts. Avslutningsvis har genomförandet kommenterats 
och kritiserats i sina svaga punkter och en vetenskapsteoretisk reflektion gjorts.  

Tillvägagångssätt	  
Tillvägagångssättet består vanligen av ett antal steg som ibland till viss del överlappar 
varandra, som exempelvis hos Patel och Davidson (2003): identifiering av problemområde, 
formulera syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, val av undersökningsupplägg och 
–grupp, val av teknik för informationsinsamling, genomförande, bearbetning, analys och 
rapportering. Varje rapport är unik och därmed blir arbetet som leder fram till den unikt och 
inget tillvägagångssätt blir det andra likt. I den här rapporten har tillvägagångssättet varit 
något annorlunda och figur 1 visar indelningen av arbetsmomenten kronologiskt.  

 
Figur 1 - Studiens tillvägagångssätt 

Till skillnad från den process som Patel och Davidson beskriver, har arbetets tyngdpunkt varit 
en litteraturstudie inom forskningsområdet R&D-management och inte den empiriska studie 
som också har gjorts. Först gjordes en förstudie som bestod av en övergripande 
litteraturgenomgång för att få en överblick över ämnet R&D-management och även det 
material som har tagits upp på ämnet innovation inom tjänsteföretag. Efter detta gjordes en 
första, bred problemformulering som även var ledstjärnan för begränsningar och urval i den 
djupgående litteraturstudie som följde på detta. Urvalet av litteratur finns beskrivet i avsnittet 
Teori. Efter att två tredjedelar av arbetet med litteraturstudien genomförts påbörjades arbetet 

Förstudie	  

• Inledande	  liQeratur-‐studie	  
• Första	  problemformulering	  

LiQeratur-‐
studie	  

• Djupgående	  liQeraturstudie	  
• Kategorisering	  av	  liQeratur	  
• Ny	  problemformulering	  

Fallstudie	  

• Formulering	  av	  intervjufrågor	  och	  enkät	  
• Genomförande	  
• Ny	  problemformulering	  

Analys	  

• Analys	  av	  teori,	  empiri	  
• Första	  sammankoppling	  av	  problem	  i	  empirin	  och	  lösningar	  i	  teorin	  

Samman-‐
ställning	  

• Skriblig	  sammanställning	  av	  empiri,	  teori	  
• Djupgående	  sammankoppling	  av	  teori	  och	  empiri	  
• Slutsatser	  
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med intervjuer och enkät och samtliga genomfördes under augusti månad. Under denna del 
av arbetet har litteraturstudien fortsatt, och en följd av detta har blivit att det har gått att göra 
några första kopplingar mellan de problem som presenterats i praktiken och de arbets- och 
tankesätt som beskrivits i litteraturen. Både innan fallstudien påbörjades och när den blev klar 
omdefinierades problemformuleringen för att passa den nya kunskap som förvärvats under 
processens olika delar och för att ge rapporten en så givande riktning som möjligt. Slutligen 
sammanställdes all information och en mer detaljerad och sammanhängande koppling av 
teori och empiri gjordes, vilket resulterat i rapportens diskussion och sist har som svar på 
problemformuleringen slutsatser dragits och några rekommendationer till fallstudieföretaget 
getts.  

Studiens	  genomförande	  
En närmare beskrivning av hur studiens teori- och empiridelar genomförts, med motiveringar 
till olika val som gjorts och källkritik beskrivs nedan.  

Teori	  
Tyngdpunkten för arbetet till denna rapport har varit en teorigenomgång av en del av det 
stora utbud av material som finns på området R&D-management och innovation i industriella 
företag. Detta har sedan legat till grund för en översiktsbild av först innovationsprocessen och 
dess delar och sedan hur arbetet kring R&D management fungerar.  

Litteraturstudie	  
Med några få undantag har all information till studiens teoridel hämtats från KTH 
Bibliotekets sökverktyg Samsök, där flera databaser med böcker, vetenskapliga och 
vardagliga artiklar och annat skriftligt material kan sökas på samma gång. De databaser som 
teoridelens material kommer ifrån är huvudsakligen ScienceDirect, SAGE och Knovel, de två 
första är databaser för vetenskapliga artiklar och den sista för böcker. Samsök ger dock enbart 
begränsad tillgång till SAGE och vissa andra databaser.  

Enligt Grønmo (2004) genomförs en kvalitativ innehållsanalys i en samhällsvetenskaplig 
studie med en systematisk genomgång av dokument med målet att kategorisera innehållet i 
dem och registrera relevant data. Denna utgångspunkt har sin grund i att många 
samhällsvetenskapliga studier använder sig av källor som inte använts inom forskning 
tidigare och som ofta kan vara privata dagboksanteckningar och liknande och därför ska 
relevant data registreras och sorteras i en katalog, så att det finns belägg för källan. I denna 
studie används med få undantag enbart källor som endera är utgörs av vetenskapliga journaler 
eller böcker. Samtliga källor går att spåra och återanvända fritt, och därför har data inte 
registrerats och sorterats in i en separat katalog.  

Utmärkande för en kvalitativ studie är att insamling och analys av data pågår parallellt, urval 
av ny litteratur görs baserat på den insamling som redan gjorts, som medför att ju mer 
litteratur som har lästs desto större förståelse finns det för vilka andra texter som behöver 
läsas. Det finns även en koppling till att fler studerade texter ger en bättre bild av 
problemställningen (Grønmo 2004). Detta stämmer väl överrens med hur litteraturstudien till 
detta arbete har framskridit.  

Litteraturstudien ska i en kvalitativ innehållsanalys förberedas genom att bestämma fokus, 
vilket görs genom att definiera ett klart mål för studien och syftet med själva insamlingen. I 
det här fallet har målet med litteraturstudien varit att identifiera de delar av R&D-
management som kommer att kunna användas för att tillvarata innovationskraft även i 
tjänsteföretag och syftet med själva insamlingen har varit att hitta vetenskaplig information 
som beskriver de delar som identifierats som användbara hos tjänsteföretag. I 
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förberedelserna ingår även att bestämma vilka teman som ska prioriteras, vilken typ av texter 
som ska väljas, samt att hitta texterna. De teman inom R&D-management som har prioriterats 
kan sammanfattas som de delar som handlar om människor och hur de agerar med varandra, 
och valet har gjorts baserat på antagandet att det är dessa delar som kommer att vara 
problematiska i fallstudien.  

Litteratur till förstudien togs fram med ett initialt fokus mot R&D-management och på 
databasen ScienceDirect, där sökorden ”R&D-management” och ”research and development” 
användes. Resultaten sorterades på Journal och relevans enligt ScienceDirects egna system 
och de mest relevanta artiklarna ur journalerna ”Technovation” och ”R&D management” 
valdes ut. Det är även utifrån denna förstudie, som gav en överblick över ämnet, som fokus 
på litteraturstudien bestämdes.  

Av ett hundratal lästa olika vetenskapliga källor har sammanlagt 35 använts i rapporten, där 
de första togs fram under förstudien som beskrivits ovan. För litteraturstudien letades först 
boken Human Side of managing technological innovation fram, vilken är en antologi med 
flertalet vetenskapliga artiklar och fallstudier som endera har skrivits speciellt för boken eller 
återanvänts från Journals. Därefter har vidare litteratur bestämts utifrån den inledande 
förstudien och den kunskap som boken har bidragit med.  

 

Förutom dessa 35 källor hämtade ur vetenskapliga tidskrifter och liknande, är två källor 
hämtade från icke-vetenskapliga källor, nämligen en sammanfattning av ett större arbete om 
Fuzzy Front End i Management of Technology – Forskningsinformation […] samt en 
internetkälla om Lean R&D. Den första användes eftersom det bedömdes överflödigt att läsa 
den fullständiga rapporten när den sökta informationen fanns i sammanfattningen och i det 
andra fallet har det varit problematiskt att hitta vetenskapliga artiklar kopplade till Lean R&D 
och därför användes internetkällans uttömmande beskrivning istället.  

 

 

 

 

Tabell 1 - Sammanställning av källor litteraturstudie 

Journal/bok Antal artiklar 
Human side of managing technological innovation 13 
R&D management 6 
Technovation 3 
Vinnova 3 
Engineering Management International 1 
European Journal of Innovation Management 1 
European Management Journal 1 
Journal of Leadership and Organizational Studies 1 
Journal of Project management  1 
Scandinavian Journal of Management 1 
Strategic Organization 1 
Disseration 1 
Working Paper 1 



 
21 

  
I kvalitativ innehållsanalys ska källorna värderas utifrån sin relevans för arbetets fokus och 
jämfört med en kvantitativ analys läggs extra vikt vid källkritiken (Grønmo 2004). Detta för 
att bedöma de enskilda verkens trovärdighet utifrån tillgänglighet, autencitet, relevans och 
tillgänglighet. I detta fall anses alla källor vara tillförlitliga, men trots detta är det viktigt att 
läsa samtliga verk kritiskt och att bedöma deras kontext, närmare bestämt vem källan är 
skriven till och vilken kontext författaren har. Detta har beaktats i samband med källornas 
relevans.  

Under litteraturstudiens genomförande har samtliga texter lästs och kategoriserats efter hela 
eller delar av innehållet. Det har gjorts genom att varje artikel har lästs och sammanfattas i 
flera korta stycken, varpå styckena från alla artiklarna har sorterats efter ämne. På så vis har 
det också varit möjligt att jämföra de olika författarna med varandra, samt att se hur deras 
åsikter skiljer sig och överensstämmer. Med hjälp av denna indelning har det gått att 
identifiera begrepp som varit viktiga för att få en samlad förståelse och kunna göra 
generaliseringar. Här har många gånger de begrepp som underlättat förståelsen även varit de 
kategorier som växt fram under studiens gång, och som Grønmo (2004) tar upp har växlingen 
mellan insamling och analys av litteraturen varit viktig för utvecklingen av kategorier och 
begrepp.  

Fallstudie	  
Fallstudien är sammansatt av två delar, först fyra  intervjuer med fyra chefer på företag och 
sedan en enkät med sammanlagt 15 frågor som har skickats ut till cirka 150 av företagets 
anställda på olika nivåer och avdelningar. Företaget valdes baserat på att jag redan innan 
arbetet med studien erfor att de hade en del motsättningar när det gällade innovation och att 
de som jag talade med initialt var intresserade av att se studiens resultat. 

Tanken med att göra både intervjuer och en enkät har varit att genom intervjuerna ta reda på 
hur några cheferuppfattar att företaget och de själva arbetar med att ta tillvara sina 
medarbetares innovationskraft, och genom intervjuformen  har de kunnat dela med sig både 
av personliga erfarenheter och hur de processer som finns fungerar och är utformade. Som 
komplement till detta har en enkät skickats ut via en intern mailinglista. Enkäten är avsedd att 
ge en bild av hur tillvaratagandet av innovationskraft upplevs i allmänhet på företaget. Dessa 
två bilder har sedan jämförts med varandra, för att hitta likheter och diskrepanser. Detta 
innebär också att fallstudien är består av en kvalitativ och en kvantitativ metod.  

Semi-strukturerade	  intervjuer	  
För att få en inblick i hur och om tillvaratagandet av innovationskraft fungerar i företaget 
gjordes fyra stycken kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har syftat till att 
de intervjuade cheferna ska få ge sin bild av hur tillvaratagandet av innovationskraft fungerar 
och hur det är tänkt att fungera.  

Själva intervjuerna föregicks av en omfattande litteraturstudie och frågorna har formulerats 
som 15 stycken öppna frågor, där de fyra personerna har kunnat beskriva olika företeelser 
som de har varit med om och på så sätt kunnat ge sin bild av hur innovation fungerar. 
Frågorna har fokuserats kring hur det fungerar idag, med kompletterande frågor på om och 
hur personerna skulle vilja ändra arbetet med innovation om de kunde. Det är viktigt att syfte 
och problemformulering är klarlagda innan intervjuerna genomförs för att de ska vara 
givande (Olsson & Sörensen 2007), vilket uppnåddes i detta fall då den första 
problemformuleringen hade skrivits om en gång för att anpassas till det arbete som gjorts 
dittills innan intervjufrågorna skrevs och intervjuerna genomfördes.  
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Intervjutillfällena spreds  under juli och augusti 2010 för att det skulle finnas ordentligt med 
tid att hinna bearbeta informationen från varje intervju separat. Eftersom företaget har kontor 
i två andra länder utom Malta, planerades två av intervjuerna som telefonintervjuer via 
Skype, som används av alla på företaget. Men på grund av tekniska problem och en 
förestående semester kunde den första telefonintervjun inte genomföras, utan den intervjuade, 
Carl, fick istället svara på frågorna skriftligt. Detta tas även upp i samband med källkritiken 
längre ned. Den andra telefonintervjun, med Dave, kunde genomföras, men som en 
kvalitetssäkring på grund av dålig telefonlinje, kompletterades  intervjun även med ett 
skriftligt besvarat  intervjuformulär. De övriga två intervjuerna, med Anna och Bert skedde 
på plats på kontoret i Malta.  

Det finns huvudsakligen två olika typer av intervjuer enligt Olsson och Sörensen (2007) 
informationsintervju och respondentintervju. Informationsintervjun används i syfte att få 
information från en person, en extern observatör, om förhållanden, åsikter och kunskap om 
ett speciellt ämne. I en informationsintervju intervjuas ofta en person som är mycket kunnig 
inom sitt ämne, i syfte att forskaren själv inte ska behöva skaffa sig samma djupgående 
kunskap utan kan använda sig av den externa observatörens. Respondentintervjun handlar 
istället om den intervjuades egna, personliga tankar, känslor och åsikter om ett ämne. Det går 
också att kombinera dessa två varianter, vilket har gjorts i intervjuerna i detta arbete, eftersom 
frågorna både har tagit upp hur personerna själva upplever olika situationer och frågor som 
handlar om hur det fungerar eller ska fungera på företaget i stort.    

En intervju kan också ha endera en hög eller låg grad av standardisering och av strukturering. 
En hög grad av standardisering innebär att exakt samma frågor ställs i samtliga intervjuer, 
både med hänsyn till frågornas formulering och ordning och syftet är att minimera 
intervjuarens påverkan på intervjun (Olsson & Sörenson 2007). En hög grad av strukturering 
innebär att frågorna uppfattas ungefär lika av alla som intervjuas, och låg grad innebär att 
frågorna kan tolkas fritt utifrån språkvanor, erfarenheter och liknande. I detta fall 
eftersträvades en lägre nivå av standardisering, då frågorna under de muntliga intervjuerna 
skiftade något för att anpassas till den intervjuades bakgrund och kontext, och en högre grad 
av strukturering, det vill säga att frågorna skulle uppfattas någorlunda likartat av samtliga 
intervjuade, vilket också är utmärkande för intervjuer med öppna frågor, så kallade semi-
strukturerade intervjuer. Ett öppet samtal uppnås självklart inte via mail, men anledningarna 
till att ändå ta med det underlaget diskuteras i källkritiken i nästa avsnitt.  

Målet med en kvalitativ intervju är att samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar 
som möjligt, bland annat genom att hålla ett så öppet samtal som möjligt. Denna aspekt 
försvårades framför allt över telefon och i de skriftliga svaren, då möjligheten till fullständig 
och direkt kommunikation försvinner. Men under de två intervjuerna som kunde hållas på 
kontoret i Malta fanns det möjlighet att få in dessa rika beskrivningar, och under dessa 
intervjuer gjordes kompletterande anteckningar som sedan direkt efteråt sammanställdes i 
frågeformuläret i  syfte att inte tappa någon viktig information och att det även gick att ställa 
följdfrågor om någonting var oklart.  

Enkätundersökning	  
För att komplettera intervjuerna som gjordes med fyra personer i chefspositioner, skickades 
en enkät ut till cirka 150 personer via en intern mailinglista. Anledningen till att göra en enkät 
var för att få en god uppfattning  över de olika avdelningarna på företaget, vilket behövdes 
för att få ett grepp om situationen på företaget och för att kunna göra en korrekt analys och ge 
lämpliga rekommendationer.  
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Det som skiljer enkäter från intervjuer är att det är en i huvudsak kvantitativ metod att samla 
information där personen svarar på frågorna på egen hand genom att fylla i ett frågeformulär 
och inte i interaktion med en intervjuare som ställer frågorna..  

Eftersom det inte är någon som intervjuar är det extra viktigt att lägga gott om tid vid 
frågorna och hur formuläret ser ut. Några viktiga saker att tänka på när en enkät görs enligt 
Trost (2007):  

• Ha bara en frågeställning i varje fråga 
• Ställ korta frågor 
• Använd ett konsekvent språkbruk 
• Undvik värdeladdade ord 
• Se över vilka frågor som kan vara känsliga 
• Demografiska uppgifter kan komma sist med motiveringen att de är tråkiga, och först 

med motiveringen att de klart handlar om personen och är lätta att svara på 

Med hänsyn till dessa aspekter formulerades sammanlagt tolv frågor, tre demografiska om 
ålder, kön och vilken avdelning respondenterna arbetar på, samt nio stycken om hur 
personerna upplever att deras innovationskraft tas till vara på i företaget och vilka attityder de 
möter i sin närmaste arbetsomgivning. Frågorna formulerades utifrån det syfte som redan 
nämnts, att ta reda på hur personalen på GameCo upplever att innovation och 
tillvaratagandet av innovationskraft fungerar. Utifrån detta syfte bygger de två sista frågorna 
i formuläret vidare och efterfrågar intresse för två olika sätt att förbättra tillvaratagandet av 
innovationskraft. Eftersom det officiella språket på företaget är engelska gjordes även 
formuläret på engelska.  

Frågorna i en enkät kan vara sakfrågor (kön, ålder, arbetsavdelning) eller attitydfrågor, som 
respondenten svarar jakande eller nekande på (graderingar). Det är viktigt att tänka på hur 
frågorna formuleras, så att de är tydliga för alla som svarar och att de uppfattar dem på 
samma sätt. På grund av formulering och klarhet rekommenderar Trost (2007) också att 
enkäten inte innehåller öppna frågor eftersom dessa är svåra och tidsödande att hantera. Då är 
det istället bättre att ställa frågor med svarsalternativ och sedan ställa följdfrågor där 
respondenten får tillfälle att förklara och ge mer uttömmande svar om denne vill.  

Enkäten konstruerades med hjälp av ett onlineverktyg på hemsidan zoomerang.com där det 
finns möjlighet att skapa gratis enkäter med upp till tolv frågor. Ett utkast till alternativ för 
frågor hade redan skrivits när verktyget började användas, och dessa förfinades och 
omarbetades sedan i enkätverktyget. Bland annat gick det att göra attitydfrågor, fråga 10 i 
enkäten, där personerna skulle gradera hur väl de ansåg att olika påståenden stämde. När 
frågorna var helt klara valdes en av verktygets förbestämda layouter, då det inte gick att göra 
en egen, och enkäten provades ut. Då kontrollerades också att hela frågan och samtliga 
svarsalternativ syns samtidigt på skärmen, att det var lätt att följa logiken, och att 
respondenterna inte behöver svara på alla frågor om de inte vill men ändå lämna in enkäten, 
tre aspekter som är extra viktiga att ta hänsyn till vid utformandet av webbenkäter (Trost 
2007). Ett problem som inte gick att undvika, var att samma person kunde lämna in sina svar 
flera gånger. I början av formuläret finns också en kortfattad beskrivning av examensarbetet 
och syftet med enkäten.  

Slutligen skickades ett mail ut till 150 stycken anställda, med en kortfattad beskrivning av 
ärendet samt en länk till enkäten. Detta mail skickades ut måndagen 23 augusti på morgonen 
och sedan mailades påminnelser på onsdagen och fredagen samma vecka. Det är viktigt att 
definiera vilken urvalsgrupp som har valts och varför, vilket har varit en 
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”bekvämlighetsgrupp” utan någon speciell demografisk inriktning (Trost 2007) eftersom den 
interna mailinglista som användes var den med flest mottagare på olika avdelningar, för att nå 
så många som möjligt. Svaren har sedan registrerats på användarkontot hos Zoomerang, och 
där finns utöver information om hur svaren är fördelade också statistik på hur många som 
besökt sidan med enkäten, 148 stycken, och hur många som svarat på den 84 stycken. Detta 
betyder att strax över hälften av alla besök på sidan resulterade i att personen svarade på 
enkäten. Bortfallet kan bero på en rad olika saker, som att de som svarat på enkäten besökt 
sidan flera gånger, att jag själv besökt enkäten några gånger, att vissa personer tittat på 
enkäten men valt att inte delta är några troliga bidragande faktorer till dessa siffror.  

En enkät består av tre delar, som alla kan behandlas kvalitativt eller kvantitativt, dessa tre 
delar är datainsamling, analys och tolkning. Datainsamlingen gjordes av verktyget själv och 
denna gjorde löpande de procentuella fördelningarna mellan svaren som syns i bilaga B 
förutom själva räknandet, vilket är en kvantitativ process. En kvalitativ datainsamling hade 
använts om enkäten innehållit till exempel öppna frågor som respondenterna hade fått svara 
själva på istället för frågor innehållande val. Analysen av enkäten var  kvalitativ, eftersom en 
analys av de samband och förhållanden som kunde ligga bakom svaren gjordes med hjälp av 
de kvantitativa svar som datainsamlingen gav  och denna sattes i relation till de intervjuer 
som gjorts. Slutligen är därmed också tolkningen kvalitativ. Detta sammantaget gör den 
kvantitativa enkäten till en del av en kvalitativ studie, och enkäten har då  inneburit att 
försöka hitta mönster och förstå svaren, i enlighet med Trost (2007) syfte med en i huvudsak 
kvalitativ enkät. 

Källkritik	  
Det finns ett antal punkter som behöver tas upp och diskuteras kritiskt, punkter där det har 
funnits alternativa arbetsmetoder eller där arbetet på annat sätt måste kommenteras.  

Litteraturstudie	  
Under en kvalitativ litteraturstudie är det viktigt att betrakta alla källor kritiskt och försöka 
förstå dem i deras kontext. Detta betyder att källan ska förstås utifrån vem den har skrivits för 
och vem som skrivit den. Denna kritik har varit särskilt värdefull i samband med analysen av 
artiklar i boken Human side of managing technological innovation för att förstå 
sammansättningen av artiklar. Detta beroende på att det ganska tidigt uppdagades att 
artiklarna i stor utsträckning bekräftade varandras utsagor och byggde kring några få centrala 
teman utöver de teman som togs upp i samband med bokens innehållsliga fördelning.  

När det kommer till ämnen som R&D-management, innovationsprocesser och tjänstearbete 
finns det en väldigt stor mängd vetenskaplig och ännu mer icke-vetenskaplig information och 
kunskap att inhämta. Det är därför ett antal ämnen och artiklar som har lästs och analyserats 
men som valts bort i rapporten senare, för att de inte ansågs relevanta för arbetet. Problemet 
med att det fanns väldigt mycket information var också att sätta en gräns när tillräcklig 
kunskap inhämtats. Gränsen har satts med vetskapen att det till ett arbete som ett 
examensarbete, som är tids- och storleksbegränsat, inte är möjligt att ta del av komplett 
information om R&D-managements alla delar. Mot denna bakgrund valdes boken Human 
Side of managing technical innovation för att den både skulle ge en vetenskaplig inblick och 
samtidigt ha gjort en utgallring och inkluderat endast relevanta rapporter. För att försäkra sig 
om att boken hade legimitet, gjordes en kort bakgrundssökning avseende bokens redaktör 
som också författat vissa av artiklarna, Ralph Katz.    

Poängteras bör även att alla studier är färgade av förförståelse samt att den kunskap som jag 
hade med mig in i arbetet, har påverkat tolkning och urval av litteratur. Det har haft betydelse  
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till exempel i valet att fokusera på de delar av R&D-management som handlar om styrning 
av, relationer mellan och arbetssätt hos människor.   

Fallstudie	  
Vad som inte syns i denna process, men som ur källkritisk och förståelsesynpunkt måste tas 
upp är att jag har tidigare erfarenheter av det företag som fallstudien baserar sig på och därför 
har information om hur vissa avdelningar och team fungerar. De erfarenheter jag har gjort gör 
att jag har gått in i arbetet med fallstudien med i viss mån förutfattade meningar om hur 
företaget fungerar. Dessa förutfattade meningar har till viss del besannats och till viss del 
konstaterats vara just förutfattade och alltså saknat kontext. Mina tidigare erfarnheter har 
också gett viss kunskap om informationsflöden och beslutskedjor vilket gjorde att det fanns 
en grundförståelse för hur företaget arbetade dagligen när fallstudien inleddes, vilket  har 
underlättat arbetet med intervjuer och enkät. Dessa tidigare erfarenheter har också gjort att 
jag har upplevt och observerat händelser i företaget, som jag har kunnat använda mig av för 
att förstå informationen jag har fått i intervjuerna och i enkäten. På grund av detta kan jag 
omedvetet ha ändrat i innebörden av den informationen jag har fått under fallstudien, och 
förstärkt vissa uttalanden och förminskat  andra.   

Även det faktum att jag hade påbörjat litteraturstudien påverkade självklart fallstudien, jag 
hade möjlighet att anpassa frågorna till intervjuerna och enkäten efter den litteratur jag ville 
basera studien på. Ofta rekommenderas att gå in i en fallstudie med så lite förkunskaper som 
möjligt, för att inte färga sina resultat. I det här fallet var den påbörjade litteraturstudien 
nödvändig då det inte fanns någon klart syfte eller några begränsningar att utgå ifrån utan 
den. Men självklart kan detta fortfarande ha påverkat frågorna i en viss riktning som de 
annars inte skulle ha haft.  

Intervjuer	  
Det första problemet med intervjuerna var självklart att en intervju inte kunde genomföras 
som det var tänkt och att en intervju fick kompletteras med skriftliga svar. I det första fallet 
var intervjun med den man som precis startat företagets innovationsavdelning och hans 
delaktighet ansågs så pass viktig att intervjun inte kunde avstås. Han svarade därför skriftligt 
på frågorna och en stor del av de positiva aspekter som vinns på ett samtal gick förlorade. 
Samtidigt visade hans skriftliga svar på en skillnad mellan hur han som representant för 
Innovationsavdelningen uppfattar saker och hur de andra cheferna och den personal som 
besvarade  enkäten uppfattar samma saker. Därför har hans skriftliga svar arbetats in i 
sammanställningen av intervjuerna. I det andra fallet, där telefonintervjun kompetterades 
skriftligt, har den skriftliga informationen använts som stöd, för att bekräfta den information 
som gavs muntligen, på grund av att det var svårt att höra.  

Det budskap som ett samtal ansikte mot ansikte ger har alltså gått förlorat i hälften av 
intervjuerna, vilket också speglas delvis i sammanställningen av intervjuerna, då de två 
intervjuade personer inte nämns lika ofta eller har haft samma inflytande på diskussion och 
slutsatser som de två som intervjuades ansikte mot ansikte.  

Hög grad av strukturering innebär att frågorna ska uppfattas ungefär lika av alla som 
intervjuas (Olsson & Sörensen 2007), vilket eftersträvades, men inte uppnåddes i och med att 
flera av de som intervjuades hade svårt att förstå vissa frågor. Detta kan ha berott på att deras 
förförståelse och utbildningsnivå och –riktning skilde sig åt, och därför inte har sett på 
innovation ur denna synvinkel förut. Problemet uppstod till exempel vid frågan om företagets 
innovationer generellt kan kategoriseras som inkrementella eller radikala, där tre av de 
intervjuade inte ansåg att frågan gick att besvara. Jag har tagit hänsyn till denna typ av svar i 
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analysen och sammanställningen, eftersom inget svar också är ett svar om hur personen ser 
på ämnet innovation.  

Enkät	  
I samband med enkäten måste några olika relationer tas hänsyn till, nämligen dels den som 
ska byggas till respondenterna genom enkäten, dels den till ens uppdragsgivare och till 
eventuell administrativ hjälp (Trost 2007). Eftersom jag har varit min egen uppdragsgivare, 
jag har inte behövt ta hänsyn till just den relationen, utan enkäten har utformats på ett sätt 
som jag tror har varit givande och uttömmande.   

Fokus har  legat på att framställa enkäten på ett så professionellt sätt som möjligt, eftersom 
fallstudien gjordes på mitt initiativ, vilket gör att enkäten kan ha mötts med en del skepsis 
och ifrågasättande. Eftersom enkäten nådde personal på alla nivåer i företaget har det varit 
viktigt att försöka få fram frågor som har varit relevanta på alla olika nivåer, men utgående 
från den respons jag fått verkar detta mål ha uppnåtts. Relationen till de som ska svara på 
enkäten har till viss del redan funnits, vilket syntes i svaren, då vissa personer som jag kände 
sedan tidigare hörde av sig när de hade svarat på enkäten. 

Ett annat problem med att göra en webbenkät är att svaren kan övervakas av en tredje part 
utan någons vetskap och därmed hota den konfidentialitet som respondenterna har rätt till. 
Detta problem har det tyvärr inte funnits någon lösning på, men frågorna har utformats på ett 
sådant sätt att de ska vara så allmängiltiga som möjligt så att det inte ska gå att förstå vilket 
företag det handlar om enbart genom att se enkäten.   

Anonymitet	  
Företaget och de intervjuade önskade att namn och viktiga processer skulle hållas anonyma 
för att inte ge konkurrenter möjlighet till insyn i hur företaget arbetar. Därför har i enlighet 
med Forskningsrådets etiska principer alla namn ändrats liksom de siffror som tas upp i 
samband med företagets verksamhet har ändrats. Detta har dock inte påverkat arbetet i övrigt 
eller haft något utslag på de rekommendationer som görs för företaget.  
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Vetenskapsteoretisk	  reflektion	  kring	  metoden	  
Tillvägagångssättet har beskrivit hur arbetet har växt fram och vilken roll de olika delarna 
teori och empiri har spelat, men för att ge arbetet vetenskaplig validitet måste detta 
tillvägagångssätt även ha en vetenskapsteoretisk förankring vilket detta arbete har i både 
positivism och i socialkonstruktionism. 

Positivism är den både ontologiska och epistemologiska grund som idag huvudsakligen 
naturvetenskap bygger på, det är ett förhållningssätt som är faktabaserat och där den teori 
som finns är som den beskrivs. Här anses forskaren kunna vara objektiv till sin forskning. 
(Rosenberg 2001)  

Socialkonstruktionism är ett ontologiskt förhållningssätt, där forskaren letar efter 
bakomliggande strukturer i det denne observerar eller intar på annat sätt. All information och 
kunskap är föränderlig eftersom det finns bakomliggande strukturer som styr hur 
informationen och kunskapen uppfattas, och målet med socialkonstruktionistisk forskning är 
att hitta dessa bakomliggande strukturer. Forskaren anses inte vara objektiv till sin egen 
forskning. (Alvesson & Sköldberg 2008) 

Den teoretiska delen av arbetet kan ses som en mer positivistisk del i och med att ett 
positivistiskt synsätt förlitar sig på fakta och inte söker bakomliggande konstruktioner 
(Rosenberg, 2001). Men för att kunna använda det empiriska materialet på ett fördelaktigt 
sätt drar dessa delar automatiskt mer åt ett social konstruktionistiskt håll, eftersom det 
empiriska materialet består av intervjuer och en enkät. I båda dessa fall är det viktigt att ta 
hänsyn först till att de människor som intervjuas har andra förutsättningar och kommer från 
andra bakgrunder, vilket kan påverka hur de uppfattar intervjufrågorna, vilket går att förklara 
med Kuhns paradigmmodell. Som ingenjörsstuderande och som svensk har jag blivit utbildad 
inom ett visst paradigm och är fostrad i ett visst kulturellt paradigm, medan de som intervjuas 
kommer från andra kulturella och akademiska paradigm, vilket kan påverka hur de uppfattar 
frågorna och hur jag uppfattar svaren (Alvesson & Sköldberg 2008). Det är även individer 
som alla har gjort olika erfarenheter inom företaget och frågorna bygger också på att de ska 
dela med sig av sina egna erfarenheter och sin egen syn på företaget, vilket dels gör att allt 
material är subjektivt, både i bemärkelsen att det blir ett subjektivt svar på intervjufrågan och 
att svaret sedan tolkas subjektivt av mig. Detsamma gäller den kompletterade 
enkätundersökningen, de som svarar på enkäten är individer med egna erfarenheter och 
åsikter om hur företaget fungerar och hur de tycker at de behandlas, vilket självfallet kommer 
att speglas i hur de svarar på frågorna i enkäten (Trost 2007).  
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DEL	  II	   
EMPIRIDELEN	   BESTÅR	   AV	   INTERVJUER	   GJORDA	  MED	   ANSTÄLLDA	   I	   OLIKA	   CHEFSPOSITIONER	   INOM	  
FÖRETAGET	  I	  FRÅGA	  OCH	  EN	  ENKÄT	  MED	  FRÅGOR	  SOM	  HAR	  BLIVIT	  UTSÄND	  TILL	  HELA	  PERSONALEN.	  
RESULTATEN	  FRÅN	  INTERVJUERNA	  OCH	  ENKÄTEN	  REDOVISAS	  OCH	  SEDAN	  ANALYSERAS	  DESSA	  BÅDA	  
TILLSAMMANS.	   UR	   DENNA	   ANALYS	   KOMMER	   EMPIRIDELENS	   RESULTAT,	   OCH	   DESSA	   RESLUTAT	  
LIGGER	  TILL	  GRUND	  FÖR	  LITTERATURVALET	  I	  DEL	  III.	  
FRÅGORNA	   SOM	   HAR	   STÄLLTS	   UNDER	   INTERVJUERNA	   ÅTERFINNS	   I	   APPENDIX	   A	   OCH	   DE	   FRÅGOR	  
SOM	  FANNS	  I	  ENKÄTEN	  ÅTERFINNS	  I	  APPENDIX	  B.	   

DISPOSITION:	   

 IGAMING 

FÖRETAGET	   

UR	  NÅGRA	  CHEFERS	  PERSPEKTIV	   

HUR	  DE	  ANSTÄLLDA	  SER	  PÅ	  INNOVATION	   

ANALYS 
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iGaming	  

iGaming är kortfattat en bransch av företag som utvecklar och erbjuder odds och/eller 
casinospel över Internet, och som faller därmed under tjänstesektorn. De vanligaste typerna 
av spel är odds på olika sportevenemang, casinospel som Slots, roulett och black jack, poker, 
Games som är olika ”soft games” som hi-lo, virtuella sportspel som hästkapplöpning och 
Keno, samt bingospel.  

Branschen uppstod för drygt 15 år sedan, i och med att först Antigua, och Kahnawake 
(Kanada), och sedan, för tio år sedan, Malta införde reglering för offshorebetting. 2004 var 
Malta först med att införa en licens som företag kunde ansöka om, för att reglerat och lagligt 
erbjuda spel via internet (CountryProfiler 2010). För tillfället finns det 335 aktiva licenser för 
spelföretag på Malta och det är för tillfället ytterligare 120 i licensieringsprocessen. 
Anledningen till att Malta införde licensen var för att börja öppna den starkt statligt styrda 
monopolmarknaden för spel som finns i Europa. Enligt till exempel svensk lag, får inte andra 
svenska företag erbjuda spel än just det statliga ägda Svenska Spel, men det ligger inte inom 
svensk lagstiftning att reglera för vilka icke-svenska spelföretag en kund vänder sig till, så 
länge dessa inte opererar från Sverige. (CountryProfiler 2010) 

Branschen har trots sitt tjänstefokus alltid varit starkt teknik- och IT-beroende och det är även 
där den främsta utvecklingen som har influerat branschens tillväxt har skett. Sådant som har 
haft stort inflytande är ökade bandbredder och att kunderna blivit mer vana vid att använda 
Internet och hantera mer komplicerade aktiviteter. Olika plattformar för live-spel och att 
möjliggöra för spel via till exempel mobilen är det som branschen tror ska bli nästa stora 
händelse och alla jobbar med att skapa och förbättra plattformar för live-betting, 
mobilanvändning och Live-Casino. I och med den ökande användningen av SmartPhones har 
möjligheterna att erbjuda betting via mobilen ökat enormt, eftersom en tidigare begränsning 
har varit just själva telefonerna (Unibet plc 2010). Med snabba, pålitliga telefoner och 
uppkoppling kan spelaren lägga sina bud direkt från mobilen, oberoende var denne är. Live-
betting har ökat mycket den senaste tiden och med detta har också spelarnas krav på kvalitet 
och snabbhet ökat. Ett problem med live-betting är just snabbheten, då odds förändras snabbt 
i matcher och den person som sätter oddsen åt spelarna måste vara snabb och ha ett snabbt 
system att arbeta med för att inte hamna efter. Tillsammans med live-betting har företag 
under det senaste året börjat erbjuda även live-streaming , för att kunna erbjuda en komplett 
upplevelse. Live-streaming innebär att matchen visas live via hemsidan och spelare kan titta 
på den därifrån, precis som till exempel TV. Slutligen har live-casino fått ett uppsving även 
om det funnits längre än live-betting och -streaming. Spelformen innebär att det är en riktig 
dealer som snurrar på hjulet eller delar ut korten och en live-stream visar sedan denna person 
i skärmen, för att efterlikna spel i ett riktigt Casino och vanligen är det kortspel som black 
jack och baccarat eller roulett som erbjuds. (Unibet 2010, Betsson 2010) 

iGaming har sedan starten dragits med ett dåligt rykte, som att det är företag som ägnar sig åt 
fiffel och båg, tar spelarnas pengar och överlever på att utnyttja spelberoende. På grund av 
detta dåliga rykte har det varit viktigt för Malta och för de företag som finns på ön att 
licensen och regelverket är tydligt och tillgängligt, och att LGA (Lottery and Gaming 
Authority) ska vara en oberoende statlig, maltesisk myndighet. Till exempel finns det 
möjlighet för spelare som anser sig felbehandlade att ta kontakt med LGA som sedan gör en 
utredning där spelföretaget för dem måste visa att de inte har agerat felaktigt (CountryProfiler 
2010). På grund av sitt dåliga rykte arbetar många företag i branschen med att försöka tvätta 
bort denna stämpel, till exempel har företag som Unibet och Betsson båda startade av 
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svenskar, låtit börsnotera företaget för att öka transparensen och jobbar dessutom aktivt med 
olika former av CSR (company social responsibility) (Betsson 2010, Unibet 2010). eGaming 
Review, en branschtidning, har även instiftat en egen gala eGaming Awards där spelföretag 
av en jury får priser för till exempel  säkerhet, socialt ansvar, och årets bästa operatör,det 
sistnämnde har utmärkt sig som ett prestigefyllt pris (EGR 2010).  

Företaget	  

Av sekretesskäl vill företaget, i fortsättningen kallat GameCo, hållas anonymt. Därför är 
samtliga siffror som tas upp i beskrivningen av företaget ungefärliga och processerna 
beskrivs i så allmänna ordalag som möjligt. 

GameCo har sitt huvudsäte i Malta med runt 250 anställda som finns både där och i företagets 
andra stora kontor, samt en del personal ute i resten av Europa. De gjorde under 2009 en 
bruttovinst på ungefär €140 miljoner. Deras starkaste marknad är Nordeuropa, följt av 
Västeuropa och sedan resterande delar av det europeiska området och resten av världen. 
GameCo har sedan tidigare en stark närvaro inom Sportspel och Poker, men som många 
andra spelföretag görs de stora vinsterna på Casinosidan. Förutom Sportbetting, Poker och 
Casino erbjuds även live betting, live Casino, Bingo och Soft Games. På grund av 
lagstiftningen i olika länder finns det vissa restriktioner med avseende på  vilken typ av spel 
som erbjuds i vilket land, exempelvis krävs det licens för att kunna operera på den franska 
marknaden sedan i somras (2010) och den norska lagstiftningen har gjort överföringar med 
t.ex. kreditkort till spelbolagen omöjliga.  

Ur	  några	  chefsperspektiv	  

Innovation på GameCo idag är inriktad mot tjänster, i och med att nya idéer handlar om att 
förbättra den nuvarande tjänsten för kunden, nämligen hemsidan och de kringprodukter som 
finns. Dock är utvecklingen av idéerna oftast en mer teknisk och grafisk process som inte 
kommer att tas upp närmare i detta arbete. Istället ligger fokus i denna rapport främst på hur 
de intervjuade personerna i olika chefspositioner upplever att innovation och generering av 
nya idéer fungerar i deras team och sedan kommer detta att jämföras med resultaten från den 
enkätundersökning som gått ut till större delen av företaget.  

De intervjuade personerna arbetar alla som chefer för team, Anna är  projektledare och har 
tidigare varit ansvarig för kundtjänsten, Bert är website manager, Carl är  avdelningschef för 
en nystartad avdelning som arbetar med innovation och Dave arbetar med sociala medier.  

Idag ser innovationsprocesserna olika ut på olika avdelningar och i olika team, men det finns 
enligt Anna en modell för hur en innovationsprocess ska fungera. Denna process är att en 
person kommer med sin idé och "lämnar in" den till sin chef eller den personen som är berörd 
av idén i form av ett ifyllt formulär. I dagsläget är dock detta formulär inte helt färdigt. I 
formuläret berättar den som kommit på idén vad den går ut på och varför den behövs. Idén 
genomgår sedan en standardprocess av genomförbarhetsanalys, utvärdering av ledning med 
hänsyn till möjlig avkastning och om idén passerar alla dessa stadier blir den utvecklad. Alla 
förslag förses tidigt med en siffra på möjlig avkastning, då detta är den främsta 
urvalsparametern. Det är således ett antal steg som varje idé ska genomgå innan den har 
passerat genereringsstadiet. Bert beskriver en liknande process som hans team går igenom när 
nya idéer ska implementeras, men på grund av sin roll som ansvarig för hemsidan, är han 
mycket mer involverad i implementering av idéerna. Enligt Dave finns det inga aktiviteter 
eller liknande för att underlätta för innovation, utan istället uppstår ett problem i att många av 
idéerna behöver teknisk utveckling och att det är en ”tegelvägg” mellan avdelningarna, 
speciellt till det utvecklingsteam som finns. Idag fungerar det så att den personen som har 
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idén gör ett business case,som sedan levereras till IT-avdelningen som prioriterar  efter eget 
gottfinnande. Anna upplever att innovation inte är eller har varit företagets starkaste sida, och 
att det i dagsläget beror på det finansiella och mognadsmässiga läge företaget befinner sig i, 
vilket gör att alla är upptagna med att få saker och ting att gå runt istället för att vara kreativa 
och entreprenöriella, Bert har mer eller mindre samma åsikt. Mycket av detta beror på att den 
europeiska marknaden och de länderna där företaget är starkt har ändrat och håller på att 
ändra lagstiftning och reglering, vilket har tvingat företaget att lägga om kursen för att 
behålla kunder och inkomst.   

På den nystartade avdelningen finns det en struktur uppsatt, där man arbetar på projektbasis, 
med små team på mellan tre och fyra personer som genomför idéer som har blivit utvalda. 
Idéerna kommer enligt Carls utsago från alla håll i företaget, teamet själva, styrelsen, från 
spelarna genom kundservice och så vidare. Utifrån dessa idéer har de sedan en 
brainstormingsession som utmynnar i att de har valt ut ett antal projekt att gå vidare med och 
sedan väljer man vilket av de små teamen som ska arbeta med idén. Teamen producerar först 
en genomförbarhetsstudie, som ska innehålla en strategi, en första affärsplan, om en partner 
utifrån behövs och vem det skulle kunna vara i sådana fall samt ett förslag på modell om det 
möjligt.  

Alla intervjupersonerna anser att inspirationen till idéerna kan komma ifrån många olika håll, 
ofta är det något som konkurrenterna gör som inspirerar, endera till att göra något liknande 
eller till att göra något ännu bättre. I och med att  Malta, till sin yta är så litet och att många 
företag inom branschen håller till i ungefär samma område, stöter kollegor hela tiden på 
varandra, utbyter information och plockar upp infall den vägen. Övriga inspirationskällor är 
både nätet i sig och andra hemsidor, som inte nödvändigtvis har med iGaming att göra, utan 
snarare med sport eller tjänster. Dave tar också specifikt upp entreprenören Seth Godin och 
bloggar inom hans arbetsområde. Anna tycker också att drivkraften att göra bra ifrån sig är 
inspirerande, hon jämför företaget med en slags familj som hon vill det bästa för. Bert 
påpekar också att de i många fall är saker teamet själva upptäcker på hemsidan som är 
ologiska och som ändras till det bättre, han nämner också forskning flertalet gånger.  

Dock planeras det lite för innovation inom teamen, bortsett ifrån innovationsavdelningen, 
men innovation är å andra sidan det enda de planerar för. Anna säger att i och med att 
innovationsteamet numera finns på plats, finns det ingen anledning att avsätta tid för att hitta 
på nya idéer. Bert och hans team planerar inte heller för det, men under intervjun så visar det 
sig att han på tidigare arbeten regelbundet har hållit i brainstormingsessioner, och att han 
tänker införa det med sitt team. Dave efterlyser också mer tid för innovation generellt i 
företag, och anser inte att den funktionen ska tas bort från de övriga avdelningarna bara för 
att företaget tagit fram ett innovationsteam. Han nämner istället liknande arbetssätt som till 
exempel 3M eller Google har där medarbetarna lägger en procentuell del av sin arbetstid på 
att hitta på och utveckla sina egna idéer.  

De idéerna som kommer till de intervjuade personerna har i mer eller mindre alla fall med 
användarupplevelsen av hemsidan eller tjänsten på andra sätt att göra. Dave nämner konkret 
att idéer ska vara relaterade till någon av följande fyra faktorer för att tas vidare; skapa 
intäkter, sänka kostnader, förstärka varumärket, eller förbättra kundrelationen. Många av 
idéerna handlar om användbarheten av hemsidan, och syftar till att underlätta det arbete 
spelaren måste göra själv. Ett exempel är att när företaget behöver få in dokumentation från 
en spelare, vanligen ID-kort eller liknande, så måste dessa dokument länkas till spelaren 
manuellt av en person. Den nya idé som det arbetas med i samband med detta är ett sätt för 
det datoriserade systemet att förstå hur och till vem det ID-kortet ska kopplas och göra den 
kopplingen. Innovationsteamet arbetar med fokus mot kundupplevelsen, och de tar gärna 
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emot alla typer av idéer som kan förbättra denna upplevelse. Anna beskriver att hon upplever 
att det är svårare att driva igenom ogripbara och immateriella idéer, även om de är bra, vilket 
beror på att alla idéer värderas beroende på framtida avkastning och det är svårare att visa 
siffror på den typen av idéer. Ett likartat synsätt bekräftas av Bert som fick jobba hårt för att 
driva igenom en idé han trodde starkt på, men där det var svårt att kunna beräkna framtida 
avkastning eftersom några exakta utgångssiffror inte fanns att tillgå. När han slutligen 
lyckades driva igenom idén så blev avkastningen till och med mycket högre än hans 
beräkningar, som dessförinnan hade bedömts vara för höga. 

Det som Bert saknar i det här fallet är ett analysverktyg för att kunna föra mer statistik över 
vad som händer på hemsidan, då han upplever att det som finns i dagsläget är otillräckligt. 
Han vill ultimat kunna mäta hur olika funktioner står sig mot varandra och det då finns  större 
möjlighet att mäta hur olika nya funktioner på hemsidan presterar, men också möjlighet att 
kunna hitta de funktioner som inte fungerar så väl som de ska och förbättra dem.  

Samtliga intervjuade personer stödjer sitt team när det kommer till nya idéer genom att vara 
uppmuntrande och om de tycker att en idé är bra gör de sitt bästa för att idén ska utvecklas 
genom att förespråka den. Alla intervjuade tycker att de är öppna för nya idéer och att deras 
team kommer till dem med sina förslag. Både Anna och Bert beskriver att de själva gör en 
första snabb genomförbarhetsanalys som får avgöra om de tar idén vidare eller inte. Anna 
tycker att hon ofta får höra idéer som inte är helt genomtänkta eller färdiga och då ber hon 
personen gå tillbaka och fundera lite mer på saken. Problemet är att nästan ingen kommer 
tillbaka efter denna första gång, vilket hon upplever beror på att så snart det fösta utbrottet av 
inspiration har gått över är många för ointresserade och till och med lata för att faktiskt tänka 
igenom sin idé och ta den vidare. Anna menar att om hon inte gjorde på detta sätt skulle hon 
själv behöva driva igenom allas idéer hela tiden, vilket inte är hennes uppgift. Dave gör gärna 
denna innovationsprocess tillsammans med den som kommit på idén, och poängterar att idén 
måste göras berättigad, motiverad och finansiellt genomförbar under denna process.  

Bert vill att hans team ska kunna arbeta proaktivt istället för reaktivt när det kommer till 
innovations- och förbättringsfrågor, men han tycker inte att det går att begära detta av hans 
team just nu i och med att företaget för tillfället jobbar i motvind och arbetet går till att 
"trampa vatten", som Anna uttryckte det. Bert vill att den personal han arbetar med ska känna 
ansvar för sin del av hemsidan eller produkten och vara bekant, inte bara med hur den ser ut, 
utan också hur den fungerar och vad som skulle göra den bättre. På så sätt har personen alltid 
känsla för vad denne arbetar med, när han eller hon sitter framför datorn och programmerar.  

Till skillnad från Carl har de övriga aspekter på önskade förändringar för att bättre kunna 
jobba med innovation, men på grund av att Carl precis satt ihop sitt team och sin avdelning 
enligt egna premisser är han nöjd med hur saker och ting är och fungerar. Bert uttrycker en 
önskan om att kunna nå mer information, framför allt om hur saker och ting fungerar på 
hemsidan, men han vill också komma bort ifrån bollandet fram och tillbaka av 
kommunikation som just nu pågår. Som Website manager är han ansvarig för att hemsidan 
ser ut och fungerar som den ska, vilket betyder att han och hans team idag arbetar med ett 
antal andra team så som utvecklare, grafiska designers, marknadsavdelningar osv. för att 
kunna göra sitt jobb. I kommunikationen mellan sitt team och dessa andra avdelningar 
uppstår idag ofta bollande av information fram och tillbaka, till exempel har den grafiska 
avdelningen inte alltid helt lätt att ta till sig kritik, vilket innebär att det kostar mycket tid och 
energi att få dem att ändra saker. Tyvärr, säger Bert, är allt de gör väldigt vackert att titta på, 
men inte alltid helt användarvänligt för alla våra kunder. Ett sådant problem kan vara att 
kontrasten mellan bakgrundsfärg och text är för dålig så att äldre spelare får svårt att urskilja 
text i menyer. Dave efterlyser ett forum eller en process som stödjer den som har en idé 
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oberoende av vem det är, men menar också att någonting sådant måste komma uppifrån i 
organisationen. I hans egna team har ett forum dedikerats till arbetet med nya idéer, och är 
flexibla med arbetstider och – plats för att underlätta för innovation.  

Dave uttrycker också en önskan om att helt enkelt bli bäst på innovation, och han tycker att 
problemet just nu finns i organisationen. Han upplever att det finns många bra idéer, men att 
det är svårt att få upp dessa genom organisationen och fram till någon som kan driva idéerna. 
Exempelvis så arbetar sociala medier med fem olika målsättningar, där en av dem är att ta till 
sig och ta hand om, embrace, främst spelarna, men detta gäller också för de anställda. Ett 
exempel han tar upp är ett verktyg som heter getsatisfaction som är ett feedback-verktyg som 
är organiserat som ett öppet forum, där spelarna skulle kunna gå in och ge feedback på 
tjänsterna, men också diskutera varandras förslag och interagera med anställda i företaget 
genom detta gränssnitt. Han inser att det här finns sekretessproblem, i och med att 
information om förbättringar och idéer kommer att finnas öppet, också för konkurrenterna, 
men att det kan vara värt det i förhållande till den aktiva relationen med spelarna och den 
mängden information som blir frigjord. Anna skulle vilja främja idéer mer, hon föreslår en 
idétävling, där alla som vill vara med får möjlighet att lämna in idéer och den bästa av dessa 
blir utvecklad tillsammans med personen som lämnade in förslaget. Den personen skulle få 
ett projekt-team och en budget och försöka göra en färdig tjänst/funktion av sin idé. Anna 
poängterar att här är det viktiga inte att den vinnande idén faktiskt resulterar i en slutprodukt, 
utan att människorna börjar tänka kring idéer på ett mer aktivt sätt. Hon skulle också vilja 
fokusera mer på de innovationerna som är givande i ett mer långtgående perspektiv men som 
kanske inte ger omedelbar avkastning. Idag är go/no-go beslutet starkt beroende av den 
förväntade avkastningen, vilket hindrar de idéerna som har ett långtgående perspektiv. Om 
hon hade helt fria händer att organisera för innovation så föreslår hon också interna online-
kampanjer för de anställda, förutom tävlingen. Hon vill organisera för aktiviteter som främjar 
och inspirerar till kreativitet och innovation, för att göra processen rolig. Hon skulle vilja att 
alla i företaget är involverade, inte enbart ledningen. I dagsläget tycker hon att många idéer 
kommer från det hållet och att idéerna inte blir tillräckligt granskade, eftersom det är det 
granskande organet som kommer på dem. Det allra viktigaste är att innovation drivs av mer 
än en person på företaget, eftersom uppgiften är  för svår och krävande för en person att klara 
av ensam.  

När det kommer till verktyg och hjälpsystem så är det något som Anna, Bert och Dave är i 
grund och botten positiva till, men deras åsikter som vad som behövs och vad som redan 
finns går isär något. Anna menar att det redan finns ett system för utvecklingsteamet, där 
förslag stoppas in och utvecklarna sedan arbetar med att genomföra förslagen. I det här 
systemet går det att följa hur de olika idéerna tar sig, men problemet med systemet är att det 
till exempel inte är sorterat varför det blir  svårt att veta vilkaolika idéer det är. Det som 
saknas är enligt hennes uppfattning alltså inte nödvändigtvis systemet, utan ledarskapet och 
hantering av det system som idag är på plats. Bert anser å andra sidan att det inte finns något 
system, det system som Anna menar är på plats är, enligt honom, ändå bara menat som en 
slags kommunikationsväg mot IT-utvecklingen och inte en idéplattform. Han tycker att en 
kunskapsdatabas och ett projektledningsverktyg vore två användbara och konkreta verktyg, 
men att problemet med system som kunskapsdatabaser eller förslagslådor i den allra enklaste 
formen är att det blir svårt att utskilja vad som är viktigt för en själv och ens syften, det blir 
för mycket brus. Om en databas eller en wiki ska fungera måste användarna kunna ha tillgång 
till relevant information, men inte så mycket mer.  
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Hur	  de	  anställda	  ser	  på	  innovation	  
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på olika nivåer i företaget tillsammans 
med två påminnelser under en veckas tid och 
antalet svar blev 84 stycken,  dvs. 56  %. 
Åldersfördelningen på dem som svarade är  
85 % av respondenterna är mellan 20 och 35, 
och av dessa är nästan hälften mellan 26 och 
30. Könsfördelningen är övervägande 
manlig, 73  % män mot 27  % kvinnor. De 
allra flesta som svarade på enkäten arbetar på 
avdelningarna Marketing (41  %), Support (30  
%) och Trading (16  %), vilket stämmer 
överens med hur personalen är fördelad 
inom de olika avdelningarna.  

När det kommer till hur personerna 
uppfattar hur innovation bedrivs på 
företaget så ställdes sammanlagt nio 
frågor, först om de själva har många idéer, om 
de tar idéerna vidare, om något händer 
med idéerna efter det, om de vet hur 
innovationsprocessen i företaget ser ut, 
sedan fick de gradera ett antal påståenden 
gällande deras omgivning och innovation och 
slutligen ställdes två frågor riktade mot två 
olika sätt att ta tillvara på 
innovationskraften inom ett företag, 
nämligen tvärfunktionellt grupparbete och en 
kunskapsdatabas, kallad wiki i frågan. För 
fullständiga frågor och svar, vänligen se 
bilaga B.  

De första sex frågorna om hur innovation 
fungerar på företaget och hos en själv, 
visar först Fråga 4 att de allra flesta 
medarbetarna anser sig ha en del eller 
många egna idéer, 47 % respektive 33 %, 
bara 16 stycken eller 19 % ansåg sig ha få 
idéer och en person ansåg sig inte ha 

 
Figur 2 - Diagram över fråga två till fem 
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3.	  Avdelningar	  

27	  

39	  

16	  

1	  

Yes,	  I	  have	  
many	  
ideas	  

Yes,	  I	  have	  
some	  
ideas	  

Yes,	  I	  have	  
a	  few	  
ideas	  

No,	  I	  don't	  
have	  any	  
ideas	  

4.	  Har	  du	  många	  idéer	  
gällande	  förbä\ringar	  

72	  

11	  

Yes	   No	  

5.	  Brukar	  du	  ta	  dina	  idéer	  _ll	  
din	  chef?	  	  

1	  

14	  

33	  

24	  

3	  

7	  

1	   1	  

<	  20	   20	  -‐	  
25	  

26	  -‐	  
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40	  
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45	  
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50	  

>50	  

Åldersfördelning	  
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några idéer alls. detta tyder på att det finns många 
idéer i företaget, men tyvärr säger det inget om 
vad för slags idéer det handlar om mer specifik, 
inkrementella, radikala, eller något däremellan. 
Följaktligen syns det i Fråga 5 också att de allra 
flesta, 87 % tar sina idéer till sin chef, vilket då 
betyder att de allra flesta idéerna kan fångas upp 
högre i organisationen. Och när det kommer till 
Fråga 6, om realisation, så anser majoriteten att en 
del av deras idéer blir genomförda, några få, 10 
personer (12 %) får alla sina idéer genomförda 
och ungefär lika många 13 (16 %) får inga av sina 
idéer realiserade. Det här tyder också på att det 
kan fungera bra som det gör idag, personalen har 
många idéer, de tar dem vidare till sina chefer och 
en del av dem blir genomförda och det går att anta 
att de övriga idéerna fick stå tillbaka på grund av 
sämre avkastning eller att de helt enkelt inte var 
genomförbara. Detta stärks också av att 55 % i 
Fråga 8 tror att i alla fall några idéer går in i 
innovationsprocessen och genomgår i alla fall ett 
första steg, som en genomförbarhetsanalys. Men 
här syns också att en tredjedel av respondenterna 
tror att nästan inga (31  %) eller inga idéer (2  %) 
genomgår någon första studie. Detta är en liten 
diskrepans mot tidigare svar som har varit mycket 
positiva och resultatet kan tolkas som att de flesta 
är av åsikten att de har många idéer, de tar större 
delen av dem till sin chef, får en del av dem 
realiserade, men att detta inte skulle gälla för 
andra på samma sätt. Om detta beror på en övertro 
på de egna idéerna eller på att man hyser fördomar 
mot andra avdelningar eller chefer går inte att 
säga, men det finns många möjliga förklaringar. 
En knapp majoritet i Fråga 7 (56  %) ägnar sig åt 
brainstorming eller annan verksamhet för att 
generera idéer, och av de 46 som svarade ja, har 
37 specificerat om det sker på regelbunden basis 
eller om det är en aktivitet som görs vid behov. 
Av dessa svarar åtta tydligt att de ägnar sig åt 
brainstorming på regelbunden basis, till exempel 
en gång i veckan, vid gruppmöten eller interna 
möten, men de flesta har svarat att det endast görs 
vid behov och det finns en del uttryck som visar 
på att vissa personer skulle vilja göra det oftare: 
"just when needed unfortunately" har till exempel 
skrivits av en person. När det kommer till Fråga 9 
hur många som är medvetna om processerna för 
att realisera idéer så är ändå 69  % medvetna om 
hur det fungerar och 31  % inte medvetna om det. 

Även om alla i företaget idealt ska veta hur innovationsprocessen fungerar i grova drag, så är 

 
Figur 3 - Diagram till fråga sex till nio 
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More	  or	  less	  
all	  of	  my	  
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Some	  of	  my	  
ideas	  get	  
realized	  

None	  of	  my	  
ideas	  get	  
realized	  

6.	  Hur	  många	  av	  dina	  idéer	  
realiseras?	  
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Yes	   No	  

7.	  Arbetar	  di\	  team	  med	  
idégenererade	  verksamhet	  
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26	  
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Yes,	  all	  of	  
them	  

Yes,	  some	  
of	  them	  

No,	  hardly	  
any	  

No,	  none	  
of	  them	  

8.	  Hur	  många	  idéer	  som	  går	  
igenom	  någon	  form	  av	  
realiseringsprocess	  
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Yes	   No	  

9.	  Vet	  du	  hur	  processen	  för	  
a\	  realisera	  idéer	  ser	  ut?	  
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69  % förhållandevis mycket, med tanke på att det i intervjun med Anna kom fram att 
processen inte är helt färdig och fungerande. Det skulle kunna vara så att de som har svarat 
istället har teamets sätt att driva igenom idéer internt i åtanke.  

De fyra påståendena som skulle graderas enligt hur mycket man höll med om dem var i 
turordning: (i) Min chef är intresserad och lyssnar på mina idéer, (ii) Jag får tid och möjlighet 
att utveckla mina idéer under arbetstid, (iii) Atmosfären på min avdelning/i mitt team är 
öppen för nya idéer och (iv) Mitt  team/min avdelning är öppen för förändring. Påståendena 
graderades enligt en femgradig skala där 1 motsvarade håller helt med och 5 motsvarade 
håller inte med alls. På det första påståendet håller de allra flesta mer eller mindre med, 
endast 15 % valde 4 och 6 % 5. Det visar på att de flesta anser sig väl bemötta när de kommer 
med sina idéer till sin chef, 

 
Figur 4 - Diagram till fråga tio 

vilket också stödjer det som de intervjuade ansåg om sig själva. I det tredje påståendet ser det 
lite annorlunda ut, även om bara några få, 7 %, inte håller med alls, så har de flesta valt 2, 3 
eller 4, där 2 toppar med 33 %. Detta indikerar att de anställda inte får tillräckligt med tid för 
att arbeta med sina idéer under arbetstid och kanske en hel del blir uppskjutet eller lagt på is 
av dem själva. När det kommer till de två påståendena om teamet/avdelningen så tycker 
nästan 60 % att deras team/avdelning är öppen för nya idéer, men den siffran sjunker något 
när det kommer till påståendet om förändring (52 %). Detta går att tolka som att även om 
teamet/avdelningen är öppen för nya idéer, så är processen trögare när det kommer till 
faktiskt förändring. De  två sista frågorna: Gällande Fråga 11, så skulle 60 % se mening med 
och använda en kunskapsdatabas som till exempel en wiki, 13 % tycker att det verkar 
användbart men skulle inte använda databasen, 12 % tycker att det verkar onödigt och 12 
personer har gett öppna svar på frågan. Bland dessa påpekar ett antal att det redan finns en 
databas som de använder sig av, två stycken vet inte och de återstående svaren handlar om 
hur denna databas ska skötas eller anledningar till att det inte vore meningsfullt. För den sista 
frågan Fråga 12, angående en tvärfunktionell grupp, skulle 71 % eller 59 personer vilja delta i 
gruppen, 23 % skulle göra det om det gav dem någon slags fördel, en person är inte 
intresserad alls och fyra stycken har gett öppna svar, ett av svaren meddelar att de redan gör 
detta i Sportsbook Development team, en skulle vilja delta om han/hon hade tid och 
möjlighet och den tredje vill delta om det verkar som någonting vettigt. Det fjärde svaret var 
tomt. 

My	  boss	  is	  interested	  in	  and	  listens	  to	  my	  ideas	  
when	  I	  come	  to	  him/her	  

I	  am	  given	  cme	  and	  opportunity	  to	  develop	  my	  
ideas	  during	  working	  hours	  

The	  environment	  in	  my	  department/team	  is	  open	  
to	  new	  ideas	  

My	  team/department	  is	  open	  to	  change	  

1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
(Håller	  med) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Håller	  ej	  med)	  
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Figur 5 - Diagram till fråga 12 och 13 

Analys	  	  

Det som intervjuerna och enkäten har visat är att de som deltagit upplever att det finns 
svårigheter att ta hand om innovation på företaget, men frågan är fortfarande hur dessa 
problem ser ut och hur chefernas bild passar ihop med den som de anställda ger i enkäten. I 
analysen har intervjuerna och enkäten satts i relation till varandra och i ett sammanhang och 
analyserats och resulterat i fyra  viktiga punkter att ta med.  

Tre av de intervjuade ansåg att det var svårt att få upp idéer i organisationen, speciellt stora 
eller abstrakta sådana, vilket visade sig på sätt som att ledningen valde idéer med en säker 
avkastning och att lite gehör har getts för idéer med ett långt perspektiv. Det här verkar ha 
medfört att cheferna har ett svalt intresse för att driva igenom denna typ av idéer, och därför 
finns det heller inget sätt eller någon process att följa när en större idé väl ska genomföras. 
Detta stöds i enkäten av att  runt 20 % upplever att de inte får tillräckligt mycket stöd hos sin 
chef eller sin avdelning när det gäller deras nya idéer. Om dessa personer har kommit med 
idéer som innebär ett större risktagande och ett längre perspektiv, kan dessa i sådana fall ha 
mottagits svalt på grund av att det är svårt att få stöd för sådana högre upp i organisationen. 
Därför finns det således indikation på att enkäten stödjer uttalanden om att det är svårt att få 
stöd för större idéer eller sådana som har ett längre perspektiv. Eftersom det är svårt att 
utveckla denna typ av idéer om de inte lyfts upp i organisationen, kommer de att tappas på 
vägen till förmån för mindre och kortsiktiga idéer.  

Det avsätts i dagsläget inte direkt någon tid eller planeras för innovation, vilket några av de 
intervjuade anger beror på det utvecklingsstadium företaget just nu befinner sig i. Detta 
betyder dels att de intervjuade menar att innovation inte prioriteras och dels att det inte finns 
tid. Det senare antyder att de intervjuade anser att beslutet om att spendera mer tid på 
innovation inte ligger i deras händer, utan att det är ett beslut som fattas högre upp i 
organisationen. Undantaget här är Carl, vars avdelning helt ägnar sig åt innovation och därför 
inte ser någon tids- eller planeringsbrist. Trots denna relativt negativa syn från cheferna ägnar 
sig relativt många på företag åt brainstorming eller annan idégenererande verksamhet, vilket 
edera får förklaras med att denna verksamhet sker där intervjuerna inte skett, eller att gruppen 
och cheferna inte har samma uppfattning om när gruppen ägnar sig åt idégenererande 
verksamhet. Däremot  ansåg de allra flesta att de inte fick tillräckligt mycket tid tillatt 
utveckla sina idéer, vilket stödjer uttalandet om att det finns lite tid. Samtidigt måste personer 

50	  

11	   10	   12	  

It	  would	  be	  
useful	  and	  I	  
would	  use	  it	  

It	  would	  be	  
useful	  but	  I	  
wouldn't	  
use	  it	  

It	  wouldn't	  
be	  useful	  

Other,	  
please	  
specify	  

11.	  Skulle	  en	  databas	  för	  kunskap	  
vara	  användbar	  och	  skulle	  du	  

använda	  den?	  	  

59	  

19	  

1	   4	  

I	  would	  
chose	  to	  
parccipate	  

I	  would	  do	  
it	  if	  it	  gave	  
me	  some	  
benefits	  

I	  would	  not	  
want	  to	  

parccipate	  
at	  all	  

Other,	  
please	  
specify	  

12.	  Skulle	  du	  vilja	  delta	  i	  
grupparbete	  för	  a\	  lösa	  

problem	  eller	  komma	  på	  nya	  
idéer?	  
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som vill ägna mer tid åt innovation och utveckling av sina idéer göra avkall på något annat 
och tidsbristen blir därmed ett prioriteringsproblem.  

I intervjuerna framkom det att  cheferna alla förväntar sig att den som kommer på idén ska 
ansvara för den och vara drivande, även om alla cheferna verkar stödjande, men detta 
stämmer inte helt med den bilden som ges i enkäten. Där vet en tredjedel av de som svarat 
inte om hur utvecklingsprocessen ser ut och  nästan ingen tror att alla idéer utvärderas. Här 
verkar alltså perspektivet hos cheferna och de anställda vara olika, cheferna anser att den som 
kommer på idéen ska ansvara för den, i alla fall till att börja med, men alla anställda har inte 
verktygen eller upplever att idéerna inte ens utvärderas. Det finns alltså ett problem med 
ansvaret här, vem som är ansvarig för idén och om denne har kunskap och verktygen att vara 
ansvarig för idén.  

De intervjuade som inte arbetade inom Innovationsavdelningen upplevde att det fanns 
problem med kommunikationen, ibland i förhållande till andra avdelningar men främst med 
IT-avdelningen. Om kommunikationen med just IT-avdelningen säger enkäten ingenting, 
däremot ger svaren på vissa av frågorna indikation på att kommunikationen kunde fungera 
bättre. Ett exempel är att nästan ingen som svarade på enkäten trodde att samtliga idéer gick 
igenom minst ett inledande steg i en innovationsprocess, och samtidigt säger cheferna att alla 
idéer minst utvärderas och bedöms av dem. Detta tyder på att den här första utvärderingen 
inte kommuniceras ordentligt. Andra tecken på att kommunikationen kunde fungera bättre är 
att en tredjedel av de som deltog i enkäten inte vet hur innovationsprocessen ser ut eller om 
det finns en, och att runt 20 % har valt att inte hålla med i de påståenden som karaktäriserar 
hur deras närmaste omgivning är inställda till idéer och förändring. Eftersom cheferna och de 
som svarat på enkäten har olika uppfattning om den här typen av sakfrågor finns det 
anledning att tro att kommunikationen inte alltid fungerar som den ska. Om 
kommunikationen inte fungerar ordentligt måste delar göras om eller missförstås vilket leder 
till förseningar, och som påverkar hur väl innovation upplevs att fungera.  

Det som togs upp i intervjuerna är att verktyg saknas för att förbättra analysen av nuvarande 
tjänsteutbud, och när denna information ackumuleras över tid finns det också möjlighet att 
göra uppskattningar på framtida idéer. Avsaknaden av verktyg dyker upp på flera ställen, 
både för analys och för att ta hand om idéer och innovation, verktyg för att kommunicera 
bättre med kunderna, få bättre uppfattning om trafiken på hemsidan, ta hand om idéer 
någonstans. I enkäten fanns det bra respons på både att ha en databas för idéer och kunskap 
och på att arbeta i grupper för att lösa problem, det finns alltså en vilja hos de anställda som 
svarat att använda liknande hjälpmedel och vara med i innovationen. En aspekt som spelar in 
i detta fall kan vara att det är relativt unga personer som arbetar på företag, och de är ofta mer 
benägna att ta sig an nya idéer och arbetssätt, eftersom de inte är lika invanda i några gamla 
ännu. I samband med verktyg så tycker Anna att det system som finns fungerar bra och att det 
som egentligen saknas är ledarskap och hantering av det här systemet, och även om både 
Dave och Bert är inne på verktyg, pratar de också om att det finns bristande intresse från 
ledningshåll, och tyvärr kan inte fler verktyg råda bot på det problemet. Det verkar alltså 
saknas verktyg för analys, men också delvis ledarskap, och samtidigt finns det en vilja hos de 
anställda att få möjlighet och tillfälle att göra mer.  
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Del	  III	  
DENNA	   TEORIDEL	   ELLER	   LITTARTURSTUDIE	   HAR	   TVÅ	   HUVUDSAKLIGA	   TEMAN,	  
INNOVATIONSPROCESSEN	   OCH	   R&D-MANAGEMENT,	   OCH	   BÅDA	   DESSA	   DELAR	   BEHANDLAS	   OCH	  
BESKRIVS	   UTIFRÅN	   DERAS	   TEORETISKA	   BAKGRUND.	   FÖRST	   BEHANDLAS	   HUR	   INNOVATION	   KAN	  
FUNGERA,	  HUR	  EN	  INNOVATIONSPROCESS	  KAN	  SE	  UT,	  MED	  TRE	  VIKTIGA	  UNDERÄMNEN,	  OCH	  SEDAN	  
HUR	   LEDNING	   AV	   R&D-ARBETE	   SER	   UT	   UR	   TRE	   OLIKA	   PERSPEKTIV,	   DET	   FRÅN	   LEDNINGEN,	   DET	  
FRÅN	  PROJEKTLEDAREN	  OCH	  DET	  FRÅN	  GRUPPEN	  SJÄLVA.	  DENNA	  TEORI	  GER	  DEN	  KUNSKAPEN	  SOM	  
BEHÖVS	  FÖR	  ATT	  LÖSA	  DE	  PROBLEMEN	  SOM	  DEL	  II	  VAR	  DEL	  II:S	  RESULTAT.	  	  	  	  
DISPOSITION: 

INNOVATIONSPROCESSEN 

R&D-MANAGEMENT	   
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Innovationsprocessen	  

Processen att komma fram till en idé och sedan en färdig produkt behöver inte vara knuten till 
det industriella R&D-arbetet, men det är ändå det som R&D i industriella företag i grund och 
botten går ut på, att hitta nya produkter. Därför bygger många modeller för produktutveckling 
på industriell produktutveckling i olika former och branscher. Idag håller de flesta med om att 
den kreativa processen är att få fram en ny idé, och själva innovationen först erkänns när 
konceptet används av kunderna, vilket definieras som att lyckas. Ett exempel är definitionen 
av CBI/DTI Innovation Unit som processen av att ta en ny idé till nöjda kunder, effektivt och 
lönsamt (Cummings 1998). Ofta när det kommer till riktigt radikala innovationer, som 
helikoptern, så har själva idégenereringen skett långt tidigare, da Vinci ritade skisser på en 
helikopter för 500 år sedan, men det har tagit fram tills nu att få tekniken för att kunna 
genomföra idén. (Cummings 1998) Det finns flera olika möjliggörande teknologier, som 
materialdesign och mikroelektronik.  

Innovation kan klassas på olika sätt beroende på hur pass innovativ och ny den är. Den allra 
”enklaste” formen av innovation, inkrementell, är förbättringar på existerande produkter och 
mindre förändringar som egentligen inte innebär att någonting nytt introducerats. Sedan går 
detta spann av innovationer i olika nivåer fram till radikal innovation, som är någonting helt 
nytt, ett markant hopp i teknikutvecklingen och ofta något som definieras bland annat som att 
det förändrar marknaden för produkten, eller skapar en helt ny. Men det blir som sagt 
innovation först när processen från idé till färdig produkt har genomgåtts och det nya har 
tagits emot på marknaden. En av de mest basala processbeskrivningarna som går att applicera 
oberoende av sektor är följande trestegsprocess. (Cummings 1998)  

• idégenerering 
• utveckling av idén till ett användbart koncept 
• applicering av konceptet 

Även om alla processer i grund och botten bygger på de tre ovanstående delarna, finns det 
många olika formaliserade sätt med fler delar som kan användas i innovationsprocessen 
beroende på vilken typ av innovation företaget vill bedriva och vilken del av processen som 
det fokuseras på. Under dessa processer fins det ett grundläggande problem, oberoende av 
hur innovationen bedrivs, och det är balansen mellan de tre parametrarna tid, kvalité och pris. 
Detta illustreras av hur idén positioneras i en tringel i figur 6. Men enligt Cummings (1998) 
finns det med den snabba utveckling som drivs idag, det knappt möjlighet att göra något val, 
utan produkten och processen måste glänsa i alla tre för ha någon möjlighet på marknaden. 
Detta har haft som följd att innovationsprocessen måste anpassas därefter, vilket kan göras 
med hjälp av datoriserade hjälpmedel och ett bra och integrerat system för 
informationshantering. (Cummings 1998)  
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Figur 6 - Triangel 

Produktutveckling	  
Produktutveckling är den formella process som ett företag använder för att ta fram en ny idé 
och sedan utveckla denna till en färdig produkt, klar för producering och försäljning. 
Processerna innehåller vanligen ett antal steg, med hållpunkter emellan där projektet 
utvärderas och beslut tas om det ska fortsätta eller om det inte är lönsamt. Även om det kallas 
för produktutveckling, så kan samma innovationsprocess användas för att utveckla ett 
industriföretags interna processer eller tjänster. I detta avsnitt presenteras två modeller för 
produktutveckling, dels Innovation Value Chain, som är en allmän modell för 
innovationsprocessen och som på grund av detta är applicerbar i en mängd olika branscher 
och som analysverktyg för andra, mer detaljerade och komplicerade processer, och dels 
Stage-gate process som är en av de vanligaste processerna som används under 
produktutveckling (Herstatt & Verworn 2001).  

Innovation Value Chain ska ge en överblick av innovationsprocesserna, där figur 7 ska visa 
de större aktiviteterna som finns i en innovationsprocess. Modellens stryka ligger i att den  
holistiskt visar innovationsprocessen som flera integrerande länkar av aktiviteter. Eftersom 
processen består av länkade aktiviteter så impliceras att företagen ska fokusera på att 
förbättra sina svagheter i samband med innovation och inte på styrkorna.  

 
Figur 7 - Innovation Value Chain (Glassmann 2009) 

Eftersom modellen visar allmänna aktiviteter som görs inom innovationsprocessen, kan den 
enkelt användas i flera olika industrier, men dess nackdel är också att den inte ger mer precis 
information om dessa aktiviteter. (Glassmann 2009) 

Modellen består av tre delar, vilket också framgår av figuren, nämligen, idégeneration, 
omvandling och spridning. I den första delen genereras eller anskaffas idéer, i den andra sker 
ett urval av idéer och utveckling av de valda idéerna, och spridning är att sprida koncepten 
genom företaget för att få engagemang och åtagande från nyckelparter och förebereda 
företaget för en lansering på marknaden inklusive supportaktiviteter. Den ger personer inom 
företaget med inblick i produktinnovationsprocessen möjlighet att själva utvärdera företagets 

Tid	  

Kvalité	   Pris	  
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produktutveckling och modellen kan användas för analys av och för att hitta problemområden 
i processen. (Glassmann 2009) 

En av de mest kända modellerna är Stage-Gate Process Model, vilket antagligen beror på att 
den balanserar risk mot utgifter. Modellen bygger på att utvecklingen först genomgår ett antal 
aktiviteter, och sedan analys som ska sluta i ett antal levererade framsteg. Dessa framsteg tas 
omhand av en så kallad gatekeeper som genomför analysen och tar ett beslut på om projektet 
ska få fortsätta eller inte. Gatekeepern har förutom att låta ett projekt fortsätta eller avslutas 
också möjligheten att repetera det steget som just gjordes om det skulle behövas, dock görs 
detta bara i undantagsfall. (Glassmann 2009, Herstatt & Verworn 2001) 

 
Figur 8 - Stage-gate process (Glassmann 2009) 

Modellen börjar med upptäckten av en idé eller ett koncept och denna rör sig sedan genom 
flödet i modellen, enligt figur 8. Syftet med modellen är att kunna avsluta projekt som inte 
ger något eller som inte verkar bli lönsamma på ett tidigt stadium, och de "gates" som finns i 
modellen är inte att betrakta enbart som kontrollpunkter eller utvärderingstillfällen, utan det 
är vid dessa tillfällen den som håller i resurserna, ofta chefen för R&D-avdelningen eller 
liknande, fattar ett beslut om projektet ska fortsätta få ha tillgång till resurserna eller om det 
ska avslutas. Som med varje modell ska även stage-gate tas med en nypa salt, det finns inget 
absolut krav på att varje projekt ska genomföra och leverera allt som finns i varje stadium, 
utan precis som att varje projekt är unikt måste stage-gate-processen anpassas enskilt till 
varje projekt (Glassmann 2009). Modellen tar inte hänsyn till vare sig att kostnader eller att 
utvecklingstiden är olika stegen emellan, vilket kan ses som en viss nackdel med modellen, 
samma sak gäller att arbetsgången inte är strikt linjär, det sker iterationer och looping inom 
varje steg, men grundtanken är att ett nytt steg inte ska påbörjas innan det föregående är 
avslutat och det är det som modellen ska illustrera genom det linjära upplägget. (Glassmann 
2009, Herstatt & Verworn 2001) 

För projekt med låg risk kan en del av ”portarna” tas bort, vilket påskyndar processen, enligt 
figur 9. Det innebär att vissa stadier kan utföras tillsammans i sin helhet innan projektet 
behöver utvärderas av den som håller i resurserna.   
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Figur 9 - Stage-gate processen anpassad efter projektets risk (Glassmann 2009) 

Ett problem med stage-gate-modellen är att den inte särskilt tydligt belyser idégenerationen, 
utan modellen börjar egentligen efter att detta har skett, vilket gör att ett företag skulle 
behöva en kompletterande modell för att täcka de aktiviteter som sker då. Det går med 
modellen inte heller att se hur kunskapshantering, idégenerationsarbete, kreativitetshantering, 
företagets strategi och liknande passar in och gör skillnad i processen. (Glassmann 2009) 

Ett problem inom produktutveckling är att flera avdelningar, så som marknad, tillverkning 
och design är inblandade och att alla avdelningar först och främst tänker på sig själva vilket 
kan få ett negativt utfall på produktutvecklingen. Men genom att använda sig av concurrent 
engineering (samtidigt utveckling, enkelt översatt), som är en integrerande metod och som för 
in problem som finns i tillverkning och produktutformning tidigt i utvecklingen, vilket sänker 
överflödiga kostnader. Det systematiska angreppssättet innebär att alla stegen i 
produktutvecklingen görs simultant (inklusive utformning och tillverkningsrelaterade steg) 
vilket ska ena processerna inom de olika stegen i utvecklingen och det är ett system för 
produktutveckling som skapar en enorm mängd feedback (Bhuiyan, Gerwin & Thomson, 
2004). Till skillnad från till exempel stage-gate-processen så måste hela processen tas i 
beaktande vid varje beslut och kontinuerlig kommunikation ske mellan avdelningar. Detta 
underlättas genom en detaljerad plan för arbetsflödet som beskriver vilka uppgifter varje 
grupp hanterar. Produktutveckling kan ses som ett sätt att processa information och för att 
öka effektiviteten på ett utvecklingsprojekt behövs det anpassad hantering av informationen 
gällande produktutvecklingen.  

Risk	  
Under innovationsprocessen möts projekten av flera sorters risk, där de vanliga räknas till 
marknadsrisk, resursrelaterad risk, teknisk risk och organisatorisk risk (Katz & Allen 2004). 
Marknadsrisk och teknisk risk går inte alltid att styra, men det finns möjligheter att minimera 
resursrelaterad och organisatorisk risk genom planering och genomtänkta beslut.  

En grundläggande osäkerhet i alla R&D-projekt är att de ofta har liten relevans för det 
aktuella marknadsläget, vilket gör dem delvis bortkopplade, teamets mål med utvecklingen 
kan förändras snabbt, eller det visar sig att resurser ändå inte är tillgängliga. Denna osäkerhet 
tas ofta hand om genom att företag fokuserar på bra kommunikation mellan den operationella 
verksamheten och R&D-arbetet, och denna kommunikation underlättar också överföringen av 
den färdigutvecklade produkten från R&D till produktion, se avsnittet Överföring för mer 
information. (Quélin, 2000) 

Marknadsrisk eller –osäkerhet beror ofta på att marknaden kan hinna förändras under 
utvecklingstiden, att det är svårt att klart definiera kundbehov, att produktens funktioner inte 
förstås fullt ut, att produkten inte passar in i marknaden, för lite/dåligt arbete med sälj eller 
marknadsföring eller problematiskt distributionsnätverk (Quélin, 2000, Katz & Allen 2004). 
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Marknadsrisk kan dock minimeras genom att involvera till exempel kund-paneler eller 
experter under utvecklingen för att vara i samklang med kundens behov och utvecklingen på 
marknaden.  

Teknisk risk innebär att det finns osäkerhet kring i vilken riktning den allmänna tekniska 
utvecklingen går, att det saknas initiativ eller kompetens på området, att R&D har för lite 
utbyte med företagets kunder och därför inte vet vad de vill, eller att det team som ska 
genomföra den tekniska utvecklingen helt enkelt inte klarar av det på grund av 
kunskapsluckor.  

Teknisk risk som beror på kommunikationsproblem eller att gruppen inte är bra sammansatt, 
och sätt att lösa dessa problem på, och därmed minimera risken finns i avsnittet 
Beslutsfattande och Grupparbete.  

Fuzzy	  Front	  End	  
Fuzzy Front End, FFE, är den delen av innovationsprocessen som börjar vid en ny idé och 
slutar vid att man tar ett beslut om produkten ska utvecklas eller inte (Florén & Frishammar, 
2010). Andra namn på den delen av innovationsarbetet är ”pre-project activities”, ”pre-
development” och ”pre-phase 0” (Herstatt & Verworn 2001). Inom forskningsområdet har det 
funnits en del slitningar mellan om en strukturerad eller ostrukturerad FFE är den som ger 
bäst resultat, men efter empiriska undersökningar har det konstaterats att den strukturella 
vägen är att föredra (Glassmann 2009). Denna del av utveckling motsvarar ungefär halva 
tiden, men är också den del av innovationsprocessen som är svårast att få grepp om (Smith & 
Reinertsen 2004, Glassmann 2009). Under denna tid bestäms också de mycket viktiga 
aspekterna tid, kostnad och kvalitet, vilket oftast sker baserat på ganska litet information. Det 
finns flera olika sorters "fuzzyness" som påverkar FFE, bland annat teknologisk, 
marknadsrelaterad, kundrelaterad, konkurrensrelaterad, eller resursrelaterad och  dessa 
osäkerheter måste minimeras innan det är möjligt att ta en go/no go-beslut för fortsatt 
utveckling. Faktorn med mest influens för lyckad innovation är den konkreta hanteringen och 
ledarskapet under FFE. Och även om ledare är medvetna om det idag, så är det fortfarande en 
stor del av projekten som misslyckas, i snitt närmare 40 %. Detta beror på osäkerhet i olika 
faktorer som att ett projekt blir försenat, att det går över budget, eller att innovationen inte 
passar med marknaden. Det som kan hjälpa sänka siffran ännu mer är att kontrollera FFE i 
större utsträckning, genom bra screeningmetoder där bra idéer skiljs från dåliga, ett ledarskap 
som stödjer bra idéer och generering av dessa (Smith & Reinertsen 2004). I Zien och 
Bucklers (2004) studie av innovativa företag, har de konstaterat att om idégenerering och 
FFE ska fungera ordentligt i hela företaget, måste alla vara involverade i att skapa och 
återskapa en innovativ kultur och vara medvetna om att det existerar innovationsrelaterade 
mikrokulturer inom företaget som FFE, Product Development Process och Business 
Operations. I de innovativa företagen ser seniora chefer till att underhålla alla tre mikroklimat 
simultant och att då framför allt lägga fokus på FFE som annars lätt kan bli en svårhanterlig 
del på grund av det ej affärsmässiga sättet arbetet bedrivs på. Glassmann (2000) har satt ihop 
en lista som visar varför det är viktigt att ha insikt i sitt företags FFE: 

• FFE är starkt knutet till om innovationen blir lyckad eller inte, ändå lägger många 
idag väldigt lite tid och pengar på den delen av utvecklingen, utan fokuserar istället på 
de senare delarna där mer information och säkerhet finns. 

• FFE kostar också mer än vad tidigare antaganden visat, därför att även om det inte 
kostar särskilt mycket att utveckla och analysera en idé, kostar det att hantera en stor 
mängd idéer. 
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• FFE är direkt ansvarig för att få in bra idéer i produktutvecklingen, och i R&D 
stämmer uttrycket "trash in, trash out" mycket väl, om dåliga idéer går in i 
utvecklingen kommer tyvärr också dåliga produkter ut. 

• Genom att i så stor utsträckning som möjligt reducera osäkerhet inom FFE, ges 
projektteamet möjlighet att planera och optimera utvecklingsprojektet. 

• Organisationen måste vara anpassad för FFE, genom att ha förståelse för denna och 
tillåta generering av idéer som sedan går igenom ett urval där de idéerna som passar 
företagets möjligheter och strategier väljs ut. 

Karaktäristiskt för denna första del av innovationsarbetet är att det, till skillnad från resten av 
processen, finns litet information om det som händer. Florén och Frishammar (2010) har 
genom en litteraturstudie av empiriska fall tagit fram sjutton framgångsfaktorer för att leda 
och organisera FFE, bland annat närvaro av en idévisionär eller ”product champion”, en 
lämplig grad av formalisering, involvering av företagets ledning, anpassning av 
nyproduktutvecklingen gentemot företagets övergripande strategier, värdeskapande 
samarbete med andra än kunder, och en kreativ organisationskultur. Dessa 17 
framgångsfaktorer är ibland motsägelsefulla  och det finns ingen möjlighet att prioritera dem 
alla, därför måste projektledaren eller ledningen på företaget sålla bland faktorerna och 
bestämma vilka som anses viktigast och passar bäst med organisationen. Vikten av de olika 
faktorerna kan variera mellan olika projekt inom samma företag. Prioriteringen av olika 
faktorer beskrivs av Florén & Frishammar (2010) som fyra stycken balansakter: 

• Om sållningen av idéer ska göras försiktigt eller forcerat 
• Graden av formalisering under FFE 
• Kompromissen mellan reducering av osäkerhet respektive mångtydighet 
• Behovet av att bibehålla flexibilitet i produktdefinitionen och behovet att avsluta 

utvecklingsarbetet 

Dessa fyra balansakter måste alltså anpassas inte bara till organisationen utan även till det 
enskilda projektet och det är tidskrävande och svårt att bygga upp en fungerande struktur 
kring FFE. Ett sätt att göra det är att upparbeta förmågor kring de viktigaste faktorerna och 
sedan utifrån det fortsätta utveckla de andra faktorerna och att integrera det hela i linje med 
företagets strategier, målsättningar och begränsningar. (Florén & Frishammar, 2010) 

Deloitte har tagit fram en modell för innovation i FFE, kallad Deloittes Spiral Model, figur 
10, och dess ursprung är att konsulterna på Deloitte upptäckte att inkrementell innovation 
valdes för utveckling på bekostnad av radikal därför att enbart finansiella indikatorer 
användes för att utvärdera projekten. De menar att radikala idéer ska utvecklas ur en 
förståelse för kundbehov och fokus på kvalitet i de genererade idéerna istället för antal. 
Illustrationen med spiralen belyser att processen börjar med ett antal aktiviteter som sedan 
slutar i ett go/no go-beslut varpå aktiviteterna börjar om igen. Dessa är relativt allmänt 
uttryckta och innebörden blir att idén genom iterering och lärande fördjupas och breddas för 
att när den är färdig vara en tydlig idé med en affärsplan som kan påbörja 
produktutvecklingen omgående. Denna modell integrerar strategi, beslutsfattande, 
idégenerering, osv. och blir därför en bra modell att använda på grund av sin allsidighet. Den 
öppnar också upp för olika sätt att generera en idé.  

Det finns ingen enhetlig uppfattning om vad FFE faktiskt ska leverera och det skiljer sig från 
industri till industri, men till exempel så bestämmer Keon et al. (Glassmann 2009, p.51) att 
FFE ska generera IP (intellectual property), eller Kim & Wilemon (ibid.) att det som FFE 
slutar i är urvalet av de rätta möjligheterna. Sammanfattningsvis fanns det flera möjligheter 
bland FFE leverans som ett tydligt produktkoncept, den kunskap och förståelse som behövs 
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för att utveckla produktkonceptet, urvalet av den rätta/bästa idén eller konceptet, en stark 
affärsplan, den utvecklingsplan som behövs för att hantera kommande 
produktutvecklingsaktiviteter, och/eller tillgångar, som IP eller fungerande prototyper. 
(Glassmann 2009) 

 

 
Figur 10 - Modell för utveckling i FFE från Deloitte (Glassmann 2009) 

Transition	  
Transition eller överföring på svenska är den sista delen av ett innovationsprojekt, där den 
färdigt utvecklade produkten ska föras över från R&D-sidan till tillverkningssidan. Detta steg 
lägger många industriföretag idag inte särskilt mycket vikt vid, vilket kan göra att ett lyckat 
innovationsprojekt inom R&D-avdelningen på företaget blir en misslyckad produktion när 
det väl har kommit så långt. Dock finns det ett antal åtgärder att ta till för att i största möjliga 
mån undvika en dålig överföring.  

Roberts presenterar tre typer av broar för att överbrygga de strukturella problemen och 
förbättra överföringen av R&D till andra avdelningar. Strukturella problem är relaterade till 
överföring av innovation då strukturen inom och mellan avdelningar är nödvändig för att 
kunna flytta innovation från R&D till den producerande avdelningen eller enheten. Broarna 
är processrelaterade, mänskliga och organisatoriska. Den processrelaterade ansatsen innebär 
att knyta samman R&D-enheten med den lämpliga mottagande enheten genom gemensamma 
krafter, den mottagande enheten är för det mesta ett produktutvecklingsteam i en avdelning. 
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Detta produktutvecklingsteam har till uppgift att anpassa innovationen till 
tillverkningsprocessen och till exempel genomföra ändringar på maskiner eller produkten för 
att underlätta produktionen av denna. Praktiskt sett kan broar byggas genom gemensamt 
planerande av R&D-program, gemensam bemanning, osv. Viktigast är att detta precis före 
och efter överföringen, då information och kunskap lätt överförs informellt. De mänskliga 
broarna, allianser mellan personer och informella kontakter blir förr eller senare basen för 
både integration och samarbete inom organisationen. De mänskliga kontakterna förmedlar 
information och ansvar men också livsviktig entusiasm och engagemang för 
projektet/idén/produktionen. Det effektivaste sättet att skapa mänskliga broar är att flytta 
folk, flytta utvecklingsingenjörer till R&D och forskare till produktutvecklingen på 
tillverkningsdivisionen. Detta skapar informationsutbyte och gör att människor bildar 
relationer, båda behövs när problem sedan dyker upp. Broar kan även byggas genom det 
kommunikationssystem av relationer som har utvecklats historiskt, samt gemensamma 
problemlösningsmöten. Den sista typen av bro är den organisatoriska och också den svåraste. 
En organisatorisk bro är till exempel en överföringsgrupp som enbart jobbar med 
innovationsöverföring av viktiga, tekniska framsteg och nya processer, gruppen ska i sådana 
fall gärna ordna träning, installation, osv. Det går också att införa integratorer som ska vara 
på bägge sidor av överföringen, ena sidan är R&D organisationen och den andra är den 
mottagande enheten. Detta är ett otacksamt arbete och det är viktigt att hitta någon som har 
mycket informellt inflytande och respekt inom organisationen i stort. Det går även att 
använda sig av corporate venture strategier, från hög corporate inblandning till låg, dvs. 
Venture Capital. (Katz & Allen 2004) 

 

Innovationsprocessen kan alltså bedrivas på flera sätt, med olika typer av formella processer 
och med olika stor hänsyn till faktorer som cykeltid, risk, FFE och överföring av produkten 
från R&D. Två modeller för innovationsprocessen har presenterats Innovations Value Chain 
som är användbar för en grundindelning av en process och för analys av andra 
innovationsprocesser och stage-gate-processen, en mer detaljerad process med ett antal 
markerade go/no go-beslut under processens gång. Varje innovationsprocess innebär ett 
risktagande i olika avseenden och genom att vara medveten om och hantera risken kan den 
minimeras, de olika riskerna gäller de tre områdena teknisk risk, resursrelaterad risk och 
marknadsrisk. Ett sätt att förbättra innovationsprocessen är att se till att cykeltiderna hålls 
nere och i här har några förslag på hur detta görs presenterats. FFE är den första delen av 
innovationsprocessen där idégenerering och förfining sker, och som karaktäriseras av att vara 
oorganiserad och svår att greppa. Olika hjälpmedel och modeller för att förbättra kontroll och 
struktur under FFE tas upp, bland annat idégenereringsverktyg och Deloittes modell. 
Slutligen måste den färdiga innovationen överföras från R&D-avdelningen /-teamet till den 
enhet som ska producera den och om detta fungerar bra underlättar det hur innovation tas 
emot och kommuniceras i resten av företaget.  
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R&D-management	  

Följande avsnitt kommer först att ge en översiktsbild av ämnet R&D-management som helhet 
och då även ta upp en del aspekter som gäller ledningen av ett R&D-team eller –avdelning. 
Delarna behandlar sedan ett antal olika aspekter och faktorer inom området, vilka kan 
påverka och förbättra innovation inom tjänsteföretag.  

R&D-management är teorin kring hur R&D-projekt leds och styrs och vilken baserar sig på 
forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. R&D kan ses som ett spann av olika 
nyhetsgrader; från Research, forskning, till Development, utveckling. Forskning kan 
definieras som det arbete som läggs på grundläggande forskning för att i det extrema fallet, ta 
fram kunskap som är helt ny för världen, och utveckling kan definieras som utveckling och 
förbättring av redan existerade produkter (Cassiman & Valentini, 2009). En R&D-avdelning 
arbetar alltså med forskning och utveckling på olika nivåer av nyhet, men de slutresultat som 
producerar är för det mesta teknisk innovation. Alla olika nivåerna inom spannet är viktiga 
inom R&D-arbetet och det är upp till företagets ledning att bedöma var på det företagets 
huvudsakliga strategi ska ligga.   

Utvecklingen och synen på hur R&D fungerar har genomgått flera stadier, med start i 1950-
talet och idag kännetecknas R&D av en komplex nätverksstruktur där R&D-avdelningen 
arbetar med många olika aspekter och andra aktörer, både inom och utom företaget 
(Nobelius, 2004). Utvecklingen visar att R&D under tidens lopp har anpassat sig till 
förändrade krav och sammanhang, men också att de över tiden utvecklade processerna inom 
R&D kan vara en komparativ fördel när ett företag står inför framtida förändringar. Den 
ökade komplexiteten hos projekten har en tendens att göra avdelningens arbete oöverskådligt 
och när andra, kanske konkurrerande företag släpps in i utvecklingen, för till exempel 
gemensam utveckling, tas en större risk. Därför finns det anledning att tro att R&D-arbetet 
kommer att gå tillbaka till det mer grundläggande arbetet, att forska i ett laboratorium eller på 
kammaren. Om nu flera företag ska samarbeta och ta fram något, där de alla är rädda för att 
de andra ska dra nytta av företagshemligheter eller liknande, finns det större chans att dessa 
samarbeten gäller mer grundläggande problem och forskning än vidareutveckling av 
existerande produkter. Ett tydligt exempel på samarbete över företagsgränserna är 
utvecklingen av Bluetooth, som var ett samarbete över företags- och branschgränser, där 
företagen fick släppa en del av sin Immaterialrätt till förmån för att kunna göra ett stort 
utvecklingssteg (von Krogh et al., 2004).  

Karaktäristiskt för att kunna leda ett R&D-projekt eller  en -avdelning är att vanliga 
managementteorier som syftar till att höja produktivitet och effektivitet inte alltid är 
användbara. Dessa teorier förutsätter ofta att de anställda har arbetsuppgifter de är vana vid, 
mången gång repetitivt arbete, hög expertis, osv., förutsättningar som ofta inte stämmer 
överens med hur en R&D-avdelning är organiserad eller arbetar (Katz, 2004). Inom R&D 
management ligger istället fokus på att kunna hantera individualistiska och ibland lite 
”knepiga” individer, där många ofta har mycket stor tilltro till sina idéer och vill inte släppa 
dem även om de inte är ekonomiskt hållbara (Katz, 2004 b). 

Innovativa tekniska företag och R&D-avdelningar är organiserade för att kunna hantera både 
den innovativa processen som pågår och samtidigt kunna sköta företagets vanliga produktion. 
Katz och Allen (2004) introducerar detta som en dualism och att det på grund av denna finns 
behov av att organisera parallella strukturer för att kunna hantera de olika aktiviteterna, 
innovation och dagliga operationella verksamheten. De poängterar vikten av att låta den 
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operativa verksamheten ha företräde, eftersom det trots allt är denna som genererar den 
inkomst som finansierar framtida forskning och utveckling. Men genom att ha en dualistisk 
syn på verksamheten så  finns det bättre möjligheter att hantera båda sorternas verksamhet 
samtidigt.  

Ett liknande sätt att tänka är att med utgångspunkt i företagets R&D-avdelning och –arbete se 
två flöden i företaget, ett nedåtgående flöde och ett uppåtgående. Det nedåtgående flödet 
kännetecknas av formella strukturer, och att folk blir tilldelade jobb de hålls ansvariga för, det 
är alltså ett flöde som går nedåt i organisationen och förutsätter att synen på organisationen är 
att R&D med sin inneboende hierarki, ligger högre upp i flödet än till exempel marknads- och 
produktionsavdelningar. Det andra, uppåtgående flödet kännetecknas av ett intresse för 
kärnteknologier framför produkter och är ansvariga för företagets teknologiska hälsa och 
överlägsenhet. Mellan dessa två flöden måste det finnas en balans, därför att om den ena blir 
dominerande medför det tråkigheter. Är det nedåtgående flödet dominant används för lite ny 
teknik för att istället prioritera att möta deadlines, budgetkrav och marknadsbehov, och vice 
versa med det uppåtgående strömmen, det finns också en risk för att riskabel teknik släpps ut 
på marknaden. (Katz & Allen 2004) 

Ett syndrom som är relativt vanligt hos team inom R&D som arbetat länge med samma sak 
och kanske inte har haft särskilt mycket utbyte med resten av företaget eller den akademiska 
världen och den utveckling som skett är ”Not-invented-here”. Detta går ut på att personen 
som uppvisar denna inte vill ta till sig innovation, nya rön osv. som inte kommer ifrån det 
egna teamet eller den egna avdelningen och syndromet är något man vill försöka undvika i så 
stor utsträckning som möjlig i och med att det låser personer och förhindrar fortsatt 
utveckling inom företaget. (Peters, 2004)   

Att få en R&D-avdelning att fungera på ett önskvärt sätt är inte alltid så enkelt, och det krävs 
mer än att låta forskare forska på tills de hittar något intressant. Istället finns R&D-
avdelningen i ett nätverk av relationer, både inom avdelningen och företaget och till 
utomstående partner, som kunder, andra forskare inom samma område osv. Många 
industriföretag är beroende av andra företag för att ens kunna tillverka sina produkter och 
hitta på nya (Hur & Watanabe, 2004). Därför finns det idag forskning på områden som 
struktur, grupparbeten och kunskapshantering inom R&D specifikt, för att det är delar av 
avdelningen och projekten som måste hanteras på ett bra sätt för att innovation 
överhuvudtaget ska kunna produceras där och för att mycket ser annorlunda ut på en R&D-
avdelning och på andra ställen. Däremot fungerar många faktorer mer eller mindre likadant 
på en R&D-avdelning som på ett innovativt högteknologiskt företag, där samtliga anställda 
förväntas bidra till företagets vidareutveckling.  

Ledningen	  
Det finns några saker som utgår från ett företags ledning och som kan främja innovation, 
dessa gäller företagets struktur, dess kultur och strategi. Dessa delar av R&D-management 
bestäms i företagets ledning, i den mån de kan beslutas. Kultur är till exempel något som inte 
kan beslutas fram utan som måste få växa fram, men det finns ändå några olika sätt för en 
ledning att hjälpa en innovativ kultur på traven.  

Strategi	  
Ett företags R&D-strategi är det som representerar den riktning företaget vill gå i 
utvecklingsmässigt och vanligtvis så ser personen ansvarig för R&D-avdelningen eller 
ledningen till att alla projekt som har med forskning eller utveckling att göra ligger i linje 
med denna strategi (Kivisaari 1991). När ett program eller en strategi för en R&D-avdelning 
ska konstrueras är det viktigt att också ha nära kontakt med både marknads- och 
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tillverkningsavdelningar, eftersom den första är R&D-avdelningens främsta kontakt med 
kunder och omvärlden, och den senare för att denna är den avdelning som måste få produkten 
att fungera i produktionen. De två avdelningarna kan anses ligga nedströms i det 
nedåtgåendet flödet från R&D, dvs. närmare kunden. Strategin kan också hjälpa till att 
fortsätta ta in information utifrån för att undvika ”not-invented-here”-syndromet. (Moser & 
Plante, 1987)  

För mycket strategisk planering kan bli kontraproduktivt eftersom en stor del av de radikala 
innovationerna sker på "fel" plats/tid, vilket då skulle betyda att den strategiska planeringen 
blir onödig. Det är också sällan den första användningen och visionen för en produkt som blir 
den som får kommersiell genomslagskraft. Idag har många ledande företag problemet att de, 
när de har nått en ledande position genom ny teknik, istället för att investera pengar i återigen 
nyare teknik och forskning, investerar i den gamla tekniken. (Peters 2004) 

Dock finns det exempel, där strategin för R&D knutits alltför nära med företagets övriga 
strategi, vilket påverkas av enskilda divisioners självständighet, desto autonomare dessa 
arbetar, desto viktigare är det att inte detaljstyra divisionerna och deras R&D-avdelningar. 
För att detat ska fungera är det viktigt att den vertikala integrationen av divisioner under 
företagsledningen blir högkvalitativ, eftersom detta sätter standarden för det framtida arbetet, 
ledning och division emellan. (Kivisaari 1991) 

Ett företags R&D-strategi ska gärna vila på två stora faktorer kallade basicness och openness, 
där den första innebär vilken nivå på forskningen som ska anges huvudsakligen, 
grundforskning kontra produktutveckling och det andra innebär hur öppen företaget ska vara 
till intraorganisatoriskt samarbete. Med intraorganisatoriskt samarbete menas i vilken 
utsträckning företaget till exempel ska lägga ut R&D och förlita sig på andras resurser och 
kompetenser istället för de interna. Ofta väljs en mindre öppen hållning i samband med att 
företaget väljer att ägna sig åt forskning som spelar strategiskt stor roll före företaget. Frågan 
med openness har blivit aktuell i samband med att företag i större utsträckning går över till 
Open innovation där denna typ av beslut spelar stor roll. Cassiman och Valentini (2009) har 
konstaterat att hög basicness och hög openness korrelerar starkt, men tyvärr vet de idag inte 
varför. De rekommenderar att strategin bestäms genom att ledningen bestämmer en av 
parametrarna basicness eller openness och sedan bestäms nivån på den andra parametern 
utifrån detta. Korrelationen ger att företag genom att samarbeta med andra inom ramen för 
Open innovation till exempel kan överglänsa andra i branschen, framför allt om de väljer att 
ägna sig åt mer grundläggande forskning.  

När strategin utformas är det viktigt att vara medveten om den relation som finns mellan 
R&D-strukturen och dess strategi. Exempelvis att en viss struktur, som att lägga ut vissa 
R&D-frågor på entreprenad eller att konkurrens minskar möjligheten och viljan att vara 
öppen, föder en strategi. (Cassiman & Valentini, 2009) 

Projektledaren	  
Två av de delarna av R&D-management som tas upp är ledarskap och beslutsfattande och 
alltså sådana som specifikt berör  projektledare eller avdelningschefer. På grund av att R&D-
arbetet ofta skiljer mycket från till exempel produktion, har det utvecklats ledarskapsteorier 
och beslutsmodeller och –hjälpmedel som är anpassade för både att skapa ett ledande företag 
och för att kunna sköta det dagliga arbetet.  
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Ledarskap	  
Ledarskap inom en R&D-avdelning eller ett företag som bedömer hela företaget som 
innovativt, kan använda sig av ett antal ledarskapsstilar och/eller organisera för att främja 
innovation på olika sätt.  

En studie som har gjorts är på företag som är ledande inom sin bransch, även tjänsteföretag så 
som revisionsbyråer och konsultfirmor har också tagits med i studien. Gemensamt för dessa 
ledande företag är att de istället för att fokusera på individuellt entreprenörskap, intern 
konkurrens, decentralisation, självständiga aktiviteter osv. fokuserar på företagstäckande 
koordination av beslutsfattande, gruppidentitet, samarbetsvilligt teamarbete och engagemang. 
Till exempel säger Hewitt Associates att de bara anställer SWAN:s; Smart, Work hard, 
Ambitious och Nice, och lägger då störst vikt vid Nice. Detta innebär att personen i fråga inte 
ska ha ett för stort ego, då det anses störande, arbetet beror på samarbete och lagarbete. 
(Maister 2004)  

Det som dessa utmärkande företag har skapat är en speciell företagskultur, där de anställda 
anser sig tillhöra en institution med egen existens och identitet, vilket är något bidrar till att  
skapa en extrem lojalitet till företaget. Denna lojalitet är även överförbar på kunderna, dessa 
ska vara intresserade av företagets tjänster eller produkter i första hand, inte en speciell 
person. Företagen har en uttalad ideologi att av de tre S:en; Service, Success och Satisfaction 
kommer alltid kunden först. Detta förenklar för de anställda och företagen är beredda att offra 
allt för att göra kunden nöjd. Att kunna ge bra service handlar om att kunden exempelvis ska 
ha en kontakt med företaget, en account manager som sköter kontakten mellan kunden och 
resten av företaget. De värnar också om relationen med kunden för att kunna bygga 
någonting långvarigt och givande. (Maister 2004)  

Ett problem som personer i ledningsposition kan komma att stöta på är att det är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att få fram något "mer" än inkrementell utveckling på existerande 
produkter. Leifer et al. (2004) studerade globala företag och kom fram till att det som 
företagen behövde för att våga satsa på radikal innovation är möjligheten att reducera 
riskerna i så stor utsträckning som möjligt. De risker som tas upp är tekniska, 
marknadsrelaterade, organisatoriska samt resursosäkerheter, i resurs ingår både pengar och 
personal. På grund av omständigheterna finns det få möjligheter att påverka 
marknadsrelaterad och teknisk risk, varför fokus ligger på att reducera de organisatoriska och 
resursosäkerheterna. (Leifer et al. 2004) 

Riskerna inom radikal innovation hanteras med en så kallad hub, eller nav på svenska, som 
ska vara en samlingspunkt för samlat lärande om radikal innovation och ledning av denna, en 
bas för de som har en central roll inom radikal innovation (idéjägare och –samlare, venture 
capitalists, medlemmar av översikts- och utvärderingsstyrelser samt företagets entreprenörer). 
De fångar upp idéer med sina jägare och samlare, de sätter ihop och tränar team och kan 
sedan ge råd i frågor relaterade till projektledaren, de tar hand om gränssnittet med andra 
avdelningar och seniora chefer, de rekryterar rådgivare, de bestämmer vilka projekt som ska 
vidare till överföring till en annan avdelning och organiserar ett överföringsteam, de 
rekryterar och utvecklar de som söker radikalinnovationsmiljön, de bidrar alltså med översyn 
och hantering i projektets alla faser, de gör benchmarks av prestationer, de upprätthåller en 
kunskapsdatabas för radikal innovation. (Leifer et al., 2004)  

Stödsystem	  	  
För att underlätta R&D-arbetet har flera olika stödsystem tagits fram och ett urval presteras 
här, med fokus på de viktiga delarna kunskapshantering, grupparbete, marknadsperspektiv 
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och verktyg. Alla dessa delar av R&D-management har idag brett fäste och används 
tillsammans eller var för sig i många R&D-avdelningar.  

Kunskapshantering	  inom	  R&D	  
Innovation och nya idéer bygger på att det skapas ny kunskap, och för att skapa ny kunskap 
behövs gammal kunskap. Därför är det inom R&D viktigt att försöka spara så mycket som 
möjligt av den kunskapen som finns inom företaget just där, så att den återanvänds i nya idéer 
och för att kunskap ska finnas inom ett företag måste den delas av de människor som finns 
inom organisationen. Det som skiljer kunskap från information är att information finns i en 
databas eller i ett bibliotek, medan kunskap skapas hos människor hela tiden, det krävs 
tänkande för att information ska bli kunskap. (McDermott 2004) 

Om innovation är ny kunskap och denna uppstår vid randen av den gamla kunskapen, handlar 
själva innovationskapandet till stor del om att kombinera gammal kunskap från olika delar 
och sätta ihop i nya sammanhang, till ny kunskap vilket föder nya lösningar på problem och 
därmed innovation. McDermott (2004) har definierat kunskap enligt följande egenskaper:  

• kunskap är en mänsklig aktivitet 
• kunskap är det som är kvar när man har tänkt klart 
• kunskap skapas i ögonblicket/nutid 
• Kunskap tillhör gemenskapen/samhället  
• kunskap cirkulerar genom samhället på många sätt 
• ny kunskap vid den yttersta gränsen för den redan existerande kunskapen 

Att ha kunskap om något är inte bara att ha information, det kan vilket bibliotek eller databas 
som helt, utan det krävs en människa som kan tänka och använda informationen. Det är inte 
själva lösningen i sig som bestämmer vilken information som ska lagras/användas utan det är 
syftet som blir avgörande. För att lösa problem sätts olika delar ihop, personen reflekterar 
över sin erfarenhet, genererar insikter och slutligen används dessa insikter för att lösa 
problemet.  Det är tänkandet som utgör den viktigaste delen av kunskap, och för att ha 
kunskap om ett fält ska en person kunna tänka inom dess territorium, denne behöver förstå 
och kunna navigera kunskapsfältets logik. Kunskap är erfarenhet; det som blir kvar efter att 
det har informerats om teori, fakta och förståelse. Det är en slags insikt om användandet av 
information och erfarenheten att tänka.  

Utan kunskapsdelning kan kunskap inte heller hållas kvar i ett företag, och den kan hållas 
kvar med ett IT-system, som ett online-forum, för både tänkande och delandet av 
information. Det ska finnas plats både för långlivad och viktig information men också för 
halvfärdiga tanker idéer och insikter.  Eftersom kunskap behöver en ägare är det viktigt att 
låta gruppen som använder systemet bestämma hur mycket kunskap som ska delas och på 
vilket sätt i detta forum. Till exempel behöver kanske inte hela personalen tillgång till 
samma/lika mycket kunskap. Detta forum blir en stödstruktur för gruppen för att det ändå är 
denna som äger kunskapen och centralt är gruppens koordinator som kan avgöra vilken 
kunskap det är som ska delas. Använd gruppens taxonomi för det system som kunskapen 
organiseras i, systemet ska vara ett som berättar gruppens historia och som är intuitivt att 
förstå för alla inblandande. Genom att låta människorna lufta dagliga bestyr med varandra 
genom exempelvis ett forum eller liknande skapas en lärande grupp som är integrerad i det 
dagliga arbetet. Kollegor pratar om upp- och nedgångar och hjälper varandra med problem. 
(McDermott 2004)  

R&D kan ha användning av ett kvalitetssystem för kunskapsdelning, då ett sådant kan vara 
till hjälp vid utforskning och exploatering av användbar kunskap. Dock finns det en del 
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svårigheter att implementera ett kvalitetssystem i en R&D-miljö, då dessa ofta utgår från 
tillverkning, vars arbete skiljer sig markant från R&D. Den användbara kunskapen är inte 
bara den som gäller det praktiska drivandet av R&D utan också den kunskapen som är 
potentiella möjligheter, alltså det som bedrivandet av arbetet i R&D resulterar i. Denna 
kunskap kan kallas epistemisk, eftersom den gradvis blir accepterad; vidareutvecklad, 
sammankopplad med andra kunskaper och teknologier osv., och acceptansen sker främst 
genom att forskarna delar kunskapen mellan sig. När avdelningen har blivit bekväm med 
kunskapen och avdelningen kan nya den tekniken  övergår den epistemiska kunskapen till att 
vara teknisk.  

Blackler har tagit fram fyra karaktäristiska på hur kunskap yttrar sig, och på vilka införandet 
av ett kvalitetssystem för kunskapshantering bygger. 

• Kunskap är platsberoende och varierar mellan olika lokala vardagliga sammanhang. 
• Kunskap skapas och återskapas i en omgivning med relationer och är därför tillfällig. 
• Kunskap förmedlas via språk 
• Kunskap är pragmatiskt problemlösande 

Följden av att kunskapen är platsberoende är att ett generellt system inte kan tillämpas på ett 
helt företag eller flera avdelningar på olika ställen i och med att kunskapen är olika och 
hanteras olika på de olika ställena. Därför finns det alltid en begränsning för vilka som kan 
använda sig av samma system. I och med att kunskapen är tillfällig så förstås och används 
den olika och samma kunskap ger därför hela tiden olika utfall och ett kvalitetssystem måste 
således kunna utvärdera från fall till fall istället för att dra allt över en kam. Kunskapen 
förmedlas via språk och måste förstås för att ge mening. Det ett kvalitetssystem kan stödja är 
hur kunskapen förmedlas genom att blanda in till exempel kunder, då måste det R&D-team 
som arbetar mot dessa kunder förmedla sin kunskap på ett sätt så att kunden förstår, och när 
kunden förstår stärks förtroendet parterna emellan. När R&D har möjlighet att träna denna 
förmåga kommer deras kommunikation med andra avdelningar att bli smidigare och snabbare 
, då de har erfarenhet av att kommunicera så att människor utanför teamet eller R&D-
avdelningen förstår vad de pratar om. Med pragmatisk kunskap förstås att den utforskning 
och exploatering av kunskap som en R&D-avdelning gör är fokuserad på problemlösning. Ett 
anpassat kvalitetssystem implementerat i en R&D-miljö är mest framgångsrikt i att stödja 
kommunikation mellan R&D och andra parter, vilket också skapar ett flöde av information in 
på avdelningen från dessa parter som kan hjälpa till att styra forskningsarbetet i rätt riktning. 
Systemet fungerar bäst när det är gjort med insikten att ta fram kunskap inte är en statisk 
verksamhet utan en skapande. (Jayawarna & Holt 2009) 

Arbete	  i	  sammansatta	  grupper	  
Hur gruppen arbetar är väldigt viktigt för hur främst forskningsprojekt faller ut. Skillnader 
görs mellan hur inkrementell och radikal R&D bedrivs och det är i många fall den radikala 
forskningen eller innovationen som företagen vill åt genom att använda speciella grupper 
eller strategier. Två relativt vanliga och liknande sätt att uppnå radikal innovation är hot 
groups och skunkworks.  

För att lösa befintliga problem, eller fylla ett kundbehov, kan en horisontell eller 
tvärfunktionell projektgrupp vara bra. En sådan grupp kan hantera komplexa problem från 
många olika infallsvinklar, förbättra cirkulationen av information och kontakter och genom 
dessa grupper får mindre seniora personer möjlighet att bidra till företagets utveckling. 
Gruppen ska bestå av medlemmar med samma formella status (bortsett från projektledaren) 
för att underlätta det kreativa arbetet. Fördelen med grupperna är att expertis delas mellan de 
olika personer och sprids därigenom också genom företagets olika avdelningar, samt att om 
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projektet skulle misslyckas så behöver inte någon enskild avdelning känna sig ansvarig. 
(Quélin 2000) 

En grupp ska enligt Smith & Reinertsen (2004) gärna bestå av generalister, vilket utgör en 
fördel eftersom  teamet får en mer allsidig och omfattande överblick och medlemmarna kan 
hjälpa till med varandras jobb vid behov. Generalisterna kan utvecklas inom det egna 
företaget genom att låta utvalda personer jobba på andra avdelningar än den de anställdes på 
(Smith & Reinertsen 2004). Den bästa gruppen är den som tidigare har erfarenheter 
tillsammans och har starka band till varandra, men som också har många ytligare kontakter 
utåt, och där de via dessa kan ha ett utbyte av information. (Harryson 2008) 

Ett utvecklingsprojekt idag behöver inte innehålla bara en R&D-avdelning eller ett team, utan 
det kan vara flera stycken oberoende team på olika företag eller R&D-avdelningar som 
arbetar på olika delar i ett stort projekt. Detta kan ses inom till exempel rymdindustri och 
andra liknande industrier. I dessa fall är det knappt möjligt att ha ett team som arbetar på att 
ta fram alla delarna av ett rymdskepp, då det inte är hållbart vare sig tids- eller 
kunskapsmässigt, utan istället är arbetet spritt på flera stycken olika specialistteam som alla 
arbetar med den delen av det stora projektet som de kan bäst. Viktigt i arbetet mellan dessa 
olika team är hur den informella kommunikationen påverkar hur kreativt arbetet är och hur 
väl de olika teamen håller sina tidsramar. (Kratzer et al. 2008) 

Arbetsfilosofier	  inom	  R&D	  
Det som skiljer arbetssätten från de aspekter av R&D-management som togs upp i det förra 
kapitlet är att dessa teorier ofta är hela paket på hur innovation kan bedrivas inom ett företag.  

Lean	  R&D	  
Syftet med Lean R&D är att implementera Lean-tänk på ett företags R&D för att förbättra 
effektiviteten och minska spillet. Den grundläggande skillnaden mellan tillverkning och R&D 
som spelar roll för Lean är att tillverkning är repetitiva processer och att undvika risktagande. 
R&D är istället icke-repetitiva processer och där risktagande är något som adderar värde till 
slutprodukten. Därför måste ansatsen vara annorlunda när det kommer till föränderlighet i 
R&D. I upprepande processer så syftar Lean till att eliminera alla former av föränderlighet, 
men i samband med icke-repetitiva processer så går det inte att ta bort föränderlighet helt, 
eftersom en del av förändrigheten är värdeskapande, istället ska enbart den "dåliga" som inte 
adderar värde till produkten tas bort (Shaeffer 2005). Eftersom Lean är en holistisk process 
går det att snabbt se var och varför misstag har skett och det går att rätta till dem. Detta är 
ofta ett problem i R&D, att det är svårt att spåra exakt var ett fel har inträffat därför att det är 
information som är det centrala och inte som i tillverkning, en fysisk produkt (Middleton, 
2001). Under tillverkningsprocessen adderas värde till en produkt, som är på ett ställe vid en 
tidpunkt, vilket leder till en sekventiell process. R&D adderar istället värde till information, 
och information kan vara på flera ställen samtidigt, och arbetet är genast inte längre 
sekventiellt. Därur följer möjligheten att använda feedback på ett sätt som inte är möjligt i 
sekventiella processer. (Shaeffer 2005)  

Barnhart (2008) liknar Lean vid den vetenskapliga metoden och menar att eftersom 
vetenskapsmän och ingenjörer redan förstår den vetenskapliga metoden ska implementering 
av Lean inte vara något problem, förutsatt att den presenteras på rätt sätt. Det som han själv 
gjorde var att döpa om Lean till någonting annat för att passa bättre med det språkbruket som 
används inom Pharma R&D (som han arbetar inom) och av doktorander och andra 
högutbildade anställda. Istället för att börja i ändan som implementering under tillverkning 
börjar, dvs. med verktyg och hjälpmedel, så började de i andra änden med idén att 
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vetenskaplig metod applicerad på affärsproblem inom R&D kunde ge positiva resultat. Och 
detta fungerade också.  

Shaeffer (2005) har tagit fram tio faktorer inom Lean som kan användas inom R&D: 

• Minska sats/serie-storleken 
• Se till att processen tål nödvändig föränderlighet 
• Fokusera på att behålla flödet istället för en perfekt plan 
• Pull istället för push 
• Skapa snabba och kraftfulla feedback-loopar 
• Krav behövs sällan 
• Investera i flexibilitet 
• Acceptera lämpliga felprocent 
• Förstå ekonomin kring avfall/slöseri 
• Kontrollera rätt parameter 

Lean kan med hjälp av de tio faktorerna mycket väl implementeras i en R&D-miljö, det görs 
då med hänsyn till R&D:s unika natur och inte bara kopieras rakt av från tillverkningsmiljön, 
på samma sätt som lean manufacturing innebär att applicera lean-principer på tillverkning. 
När Lean kom var det för den västra industrivärlden ett nytt sätt att se på slöseri och bortfall, 
innan hade de fokuserat på att få bort slagg och liknande i direkt arbete, och Lean såg istället 
på tiden som slösades bort och arbetsflödena. För att åstadkomma reducering av bortfallet i 
tid och i arbetsflödena så kom föddes Just in Time, JIT, vilket kraftigt minska seriestorleken 
och därmed sparade lager och cykeltid. JIT skapar också flöde, vilket skapas av "pull" och 
inte "push", vilket menas att det är bättre att inte planera och strategisera så mycket. Med 
hjälp av Lean blir det lättare att anpassa sig till höga och nödvändiga föränderligheten i 
R&D-processen samt att snabba på flödet och minska cykeltiderna, vilket är mycket 
värdefullt inom R&D. När satsstorleken reduceras i tillverkningen, reduceras det fysiska 
antalet på det som tillverkas, men i R&D är som sagt information produkten det arbetas med 
och därför ska informationsmängden minska, till exempel genom att släppa information om 
resultat i resten av företaget i mindre portioner flera gånger om året, än all information en 
gång om året. Samma tankesätt ligger bakom att minska projektstorleken och att ta "små 
steg" i forskningen. Genom att finansiera mindre projekt och att ta mindre steg blir det inte 
lika ekonomiskt påfrestande om projektet misslyckas och med kontinuerlig och snabb 
feedback, vilket är lättare om steget inte är så stort, kan fel och osäkerheter rättas till och 
kontrolleras tidigare i processen. En mindre serie gör också att föränderligheten i arbetet med 
denna går ner, vilket reducerar köer. Det går inte att ta bort all föränderlighet i ett R&D-
projekt, vilket inte heller är önskvärt, utan den föränderlighet som ska elimineras med Lean är 
den som kommer ifrån slarv, ouppmärksamhet, osv som gör att samma misstag görs om och 
om igen. Utmaningen är att se skillnaden mellan den föränderlighet som bidrar till utveckling 
och den som inte gör det, så att rätt sorts föränderlighet kan exploateras respektive arbetas 
bort. Detta görs i Lean R&D genom att försöka fånga den bra föränderligheten och minimera 
kostnaderna: rätt struktur och genomförande av processer under arbetet gör att de fungerar 
väl under föränderlighet.  

Eftersom planerande beror på hur väl vi kan prognostisera framtiden fungerar det inte alltid 
särskilt väl i R&D. Genom att istället bevaka flödet i processerna för att upptäcka lagg, köer 
och liknande går det att göra anpassningar för att behålla flödet. Detta kräver att det finns 
möjlighet att dynamiskt/flexibelt svara på information som kommer upp istället för att 
planera allt i förtid. Denna adaptiva ansats innebär egentligen bara att det finns insikt om att 
tekniska problem inträffar vid slumpmässiga tider och storlekar och därför blir en strikt 
planerad process dömd att misslyckas så snart ett fel inträffar.  
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De flesta traditionella R&D-planering beror på "push" att företagets strategier föder 
produktstrategier som ger produktkartor som ger teknikkartor som ger projektplaner som 
sedan mynnar ut i resursallokering. Tyvärr är R&D inte riktigt så förutsägbart. I ett "pull"-
baserat system bestäms istället arbetet dagligen utifrån hur statusen på de olika projekten ser 
ut, och det går hela tiden att anpassa resurserna till efterfrågan och tvärtom. Detta ger att med 
reducerad variation så kommer mindre köer, bättre flöde och kortare cykeltider.  

En av grundstenarna i Lean är feedback-loopar, vilket innebär att använda information från 
ett steg längre bak i processen för att göra förändringar för kommande steg, dvs. snabb 
feedback, vilket också har fördel i att forskaren känner att denne är i kontroll och därmed blir 
villig att ta risker och fler initiativ. Dessa feedback-loopar används i viss utsträckning för att 
ersätta krav och specifikationer på den utvecklade produkten, kraven och specifikationerna 
används istället som en rangordning för vilka attribut i en teknologi som värderas högst, och 
denna rangordning anpassas hela tiden efter ny information om till exempel kostnader.  

För att kunna använda Lean är det viktigt att ha flexibel personal, då dessa då kan rycka in 
när det bildas kö, och oberoende av var kön bildas. Det är dock svårt att skapa flexibilitet i 
arbetskraften på en R&D-avdelning, mest för att alla är väldigt specialiserade och att 
förvandla dessa till generalister med cross-training är inte riktigt genomförbart, såsom dets 
görs i tillverkningen. Men det är inte omöjligt, och ofta syns denna typ av flexibilitet i start-
up-företag. För att få flexibla medarbetare behövs det förberedelser och rätt attityd, de 
anställda kan motiveras till exempel genom att en del av deras bonus baseras på hur mycket 
de har breddat sin kunskap. Sedan går det att planera in extra kapacitet längs den kritiska 
vägen, så att inte till exempel en missad deadline eller liknande gör att hela projektet skjuts i 
sank. Kön i nyckelprocesser kontrolleras sedan och om den blir för lång, kan snabbt den extra 
kapaciteten sättas in, vilket kan reducera cykeltiderna enormt.  

Med små serier och snabb feedback, kan Lean hjälpa en R&D-avdelning hantera risk bättre, 
genom att acceptera högre felprocent, och samtidigt begränsa baksidan med de misslyckade 
projekten/experimenten. När leanprinciper används i R&D är ett vanligt misstag att slöseri 
söks på samma ställen som den sker i tillverkningen, vilket inte är fallet. I tillverkning hålls 
slöseriet under kontroll genom att hela tiden uppmärksamma ekonomin, vilket ska göras i 
R&D också. Men eftersom arbetssätten skiljer sig såpass mycket åt, går det inte att göra en 
direkt överföring men slöseri på samma ställen i kedjan. När lean R&D ska implementeras 
och ekonomin hålls i tankarna finns det möjlighet att göra stora förbättringar. För att kunna 
kontrollera rätt parameter måste ekonomin bakom vara förstådd, detta innebär att förstå 
varifrån slöseriet kommer och beror på. Till exempel så mäter vissa R&D-grupper 
effektiviteten hos supportteamet i syfte att maximera denna. Men om effektiviteten är 
maximerad vid hög grad av användande, så kommer dyra tekniska medarbetare att fixa 
problemen själv istället, för att slippa vänta in supportteamet. Om supportteamet istället 
maximeras lokalt, så finns det större möjlighet att undvika slöseri med resurser.  

Tyvärr räcker det inte alltid med att enbart införa Lean på en R&D-avdelning, utan det krävs 
mycket engagemang, vilket en fallstudie gjord av Middleton (2001) visade. Där fungerade 
Lean R&D bra vid själva införandet och problemen uppstod senare och berodde på företagets 
strukturella hierarki och relationerna medarbetarna emellan, som gör det omöjligt att få Lean 
att fungera i längden.  

Open	  innovation	  
Open innovation är ett sätt att bedriva innovation som förutsätter användning av 
målmedvetna in- och utflöden av kunskap, vilket ska snabba på den interna utvecklingen och 
samtidigt expandera marknaderna för extern användning av innovationerna. De trender som 
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ses inom både industrin och forskningen just nu är att Open innovation har blivit vanligare 
vilket kan ses på att många tunga globala företag startar decentraliserade forskningsenheter, 
vilket syns främst inom läkemedelsindustrin. Resan från stängd till öppen innovation har fyra 
olika dimensioner i organisationen; nätverken mellan organisationer, organisationens 
struktur, utvärdering av processer och kunskapshantering och förändringen kan ske längs med 
dessa dimensioner. I dagsläget är fortfarande de bidragen till forskningsfältet och 
arbetsrutinerna inom företag gällande Open innovation fragmentiserade och endimensionella, 
och det skulle istället behövas en holistisk modell för Open innovation. De trender som torde 
vara viktigast för framtiden är immateriellrätt (IP) och utbytet av att handla med denna, den 
stora mängden små och medelstora företag som börjar ansluta sig till arbetsmodellen och att 
forskningen och ledarskapet måste fokusera mer på den spatiala delen av Open innovation för 
att kunna leda delade team virtuellt.  

Det första steget mot Open innovation för ett företag är att lägga ut vissa tjänster och 
aktiviteter på externa parter och därifrån sedan utveckla processen till att gå till en mer 
strategisk syn på Open innovation, vilket också syns i läkemedelsindustrin (Chesbrough et al. 
2010). Ett exempel är att lägga ut komplex innovation på entreprenad, för att den innovation 
företaget behöver är så komplex och svår att bara ett större nätverk specialister kan lösa 
problemet, och detta fall finns det också indikationer på att just en Open innovation-miljö 
lämpar sig extra bra (Harryson 2008). Open innovation handlar inte enbart om att ta in 
kunskap från närliggande företag i värdekedjan utan också att söka sig till företag med längre 
kognitivt avstånd. Detta kan göras genom att använda sig av företag i andra branscher, där det 
går att hitta nya och innovativa lösningar på problem genom analogier, detta kallas för 
tvärindustriell innovation (Enkel & Gassmann 2010). Det passar in med Open innovation i 
och med att Open innovation går ut på att kunna söka nya idéer och lösningar utanför sin 
bekvämlighetszon och just analogier anses särskilt viktigt vid radikal innovation. Open 
innovation handlar inte enbart om att öppna upp för informationsflöden, utan även om 
öppenhet inom innovation. Det innebär att vara beredd och villig att öppna upp för radikala 
idéer som kan komma att förändra organisationen, kort att ett företag är öppet för förändring. 
Öppenhet behöver inte nödvändigtvis knytas till externt nätverkande utan kan också innebära 
i vilken utsträckning ett företag mäter, tar till sig och accepterar innovation (Harryson 2008). 
Det finns också forskning som visar att när mycket information och kunskap kommer in i 
företaget, så är företaget inte lika strikt på vad som går ut ur det, och hoppas istället på att det 
utgående flödet ska kunna ge framtida fördelar (Chesbrough et al. 2010). Open innovation 
innebär inte att företaget därmed måste ta ner alla ”väggar” vare sig de väggarna som finns 
utåt, eller de väggar som finns till exempel mellan avdelningar, utan att de görs 
genomsläppliga för information. Konceptet innebär i slutändan att företaget kan få 
konkurrensfördelar genom att använda sig av uppfinningar och idéer från andra aktörer på 
samma marknad och genom att licensiera sina egna teknologier till andra parter (Harryson 
2008).  

Trenderna visar att Open innovation rör sig från de högteknologiska branscherna till de 
lågteknologiska, där också användardriven innovation haft fäste länge. Områdena är allt ifrån 
arkitektur och matindustrin till maskiner och turbiner. Dessa industrier ses nu öppna upp i 
andra riktningar är enbart användaren, till exempel universitet och kunskapsmäklare. Dock 
har det visat sig att lead-user innovation, en typ av användardriven innovation, inte är särskilt 
starkt knuten eller avgörande inom nätverksbaserad innovation, om användare tas in har det 
varit främst sent i innovationsprocessen och enbart för förbättringar och detta kan komma att 
påverka hur de lågteknologiska företagen angriper Open innovation. Även storleken på 
företagen som använder sig av Open innovation har förändrats, innan har det nästan enbart 
varit stora, globala företag, men nu har små och medelstora företag börjat öppna upp också, 
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och de tar hjälp att Open innovation för att skydda och använda sitt intellektuella kapital och 
ta steget ut på den globala marknaden. Men det är fortfarande stora skillnader mellan 
användning hos mulinationella företag och de små och medelstora. (Chesbrough et al. 2010)  

Open innovation innebär en utveckling från traditionella stängda system för innovation till 
mindre exklusiva öppna system av strategiska nätverk. Termen öppen företagsutveckling 
myntades av Nyström (Harryson 2008, s. 291) och ska lägga tonvikten på att företag kan 
skapa större potential för innovation genom att öppna upp för externa samarbeten och bredda 
sin bas av teknologi, teknik och kompetens. Innovationen bedrivs inte längre inom företag 
utan istället i relationer mellan företag, det är resultatet från samarbete mellan ett kluster av 
företag och innebär att information sammanförs från flera olika kunskaps- och geografiska 
områden i nätverksinnovation. Nätverksinnovation gör att de deltagande företagen kan dela 
på risken, de får ökad tillgång till marknaden och ofta andra relaterade marknader och 
snabbare time to market. Nätverket beskrivs som ett ekosystem av deltagande företag, men 
det är också ett nätverk där de som driver på innovationen också är de företag som 
konfigurerar nätverket. Ett företags inkrementella innovation kan förbättras genom att hämta 
information intensivt från ett mindre antal externa parter, gå på djupet hos starka kontakter, 
och den radikala innovationen kan förbättras genom att inte gå lika djupt utan istället ta in 
information från fler parter, gå på bredden hos ytliga kontakter (Chesbrough et al. 2010). För 
ett företag är det viktigt att ha både starka och ytliga kontakter inom innovationsnätverket 
eftersom de olika typerna av kontakter fyller olika funktioner. Detta ses som know-who 
baserad innovation istället för know-how. Know-who bygger på att personer genom nätverket 
och de kontakter de har där kan hitta den som vet hur någonting ska göras, och som kan 
hjälpa personen med kunskap denne själv inte innehar. De ytliga kontakterna hjälper 
entreprenörer/team att hitta ny kunskap som finns i andra team/avdelningar, men är inte 
starka nog för att understödja överföringen av komplex kunskap, och de är mest användbara i 
ett forskande syfte, alltså för att komma åt radikala idéer. De starka banden, där mycket och 
tung kunskap kan föras mellan teamen, är mest användbara vid exploatering eller 
inkrementell innovation. Men för att genomföra radikal innovation från idégenerering till 
kommersialisering behövs både sorternas kontakter, först mest de ytliga och senare mest de 
starka.  

Att arbeta med en innovationsförmedlare kan vara ett sätt att få hjälp utifrån med att lösa 
problem. En innovationsförmedlare kan vara en kunskapsmäklare, som ett konsultföretag, 
och dessa hjälper till med att kombinera om existerande lösningar för att lösa nya problem. 
Även universiteten ses i allt större utsträckning som en förmedlare av kunskap, som kan 
skynda på utvecklingen på företaget och bidra med grundforskning för att ta fram radikala 
innovationer (Chesbrough et al. 2010). En förmedlare kan också vara en virtuell 
kunskapsmäklare (VKB efter virtual knowledge broker) som driver en internetcommunity för 
kunder som är intresserade av ett speciellt ämne eller bransch. Genom att samla in feedback 
och kunskap från nätverkets medlemmar kan VKB:n sedan föra vidare denna kunskap till 
sina kunder. Fördelen med en VKB är att de har ett stort antal medlemmar och att de kan 
hjälpa till med idéer och feedback genom hela innovationsprocessen istället för att som 
traditionella kunskapsmäklare tillhandahålla en färdig lösning och på grund av detta har 
VKB:s ofta en långvarig relation med sina kunder. En VKB går kort ut på att kunden, 
företaget som vill få hjälp med att lösa sitt problem, formulerar dessa problem i en 
problemformulering som sedan läggs ut på nätverkets forum och då har samtliga medlemmar 
tillgång till problemformuleringen och kan ge förslag på lösningar. Kunden föreslår ofta en 
monetär ersättning för lösningen som är mellan 10,000 och 100,000 USD till den medlem 
som har den lösningen som företaget använder sig av, och förmedlingsföretaget, VKB:n, står 
för överflyttning av immateriellrätt.  
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Svårigheten med att börja använda sig av en VKB ligger ofta i företagets R&D-avdelning. 
Forskare har ofta ett sätt att arbeta som är mer iterativt, det vill säga att de först gör en bred 
problemformulering, försöker hitta en lösning, smalnar av formuleringen, experimenterar, 
osv. tills de har en lösning på problemet. Under arbetets gång kan problemet komma att 
förändras radikalt och den lösning de slutligen har, har inte alltid så mycket med den första 
problemformuleringen att göra. Att då få forskarna att istället formulera sina problem konkret 
och generellt, och samtidigt utan detaljer som kan avslöja vilket företag det handlar om eller 
avslöja viktiga forskningsframsteg, har visat sig kräva en del träning. Ofta har R&D-
avdelningarna en viss jargong redan och det är ofta svårt för forskaren att formulera 
problemet utan att använda denna jargong. Anledningen till att specifikt fackspråk eller –
jargong ska undvikas är att om problemet hålls generellt kan lösningen komma ifrån en 
person verksam inom ett annat område, men som har lösningen på ett analogt problem.  

En annan svårighet har visat sig vara att välja rätt typ av problem, ofta när företag börjar 
använda sig av VKB, så väljer forskarna att lägga ut problem som avdelningen har jobbat 
med under långt tid, investerat mycket pengar i, och fortfarande inte löst, ”heliga gralen”-
problem. Istället ska forskarna stödjas i att lägga ut taktiska problem, som företrädelsevis 
kommer ifrån tidiga utvecklingsfaser där de interna forskarna inte har hunnit jobba alltför 
länge med frågan och där problemet är relativt litet och lösbart. Anses problemet för stort kan 
det ofta brytas ner i mindre problem. Genom att lägga upp dessa taktiska problem istället 
finns det också mindre chans att någon identifierar vilket företag det handlar om och exakt 
vad de arbetar med. Att få forskarna engagerade och med på noterna är inte alltid helt lätt, de 
anser som sagt att arbetet med en VKB mest stör deras vanliga rutiner och att de inte får 
någon hjälp, eftersom de lägger ut heliga gralen-problem istället för taktiska. Men genom att 
ge forskarna aktiv hjälp med att formulera problemet på ett sätt som gör att de kan läggas ut 
hos VKB:n och genom att med jämna mellanrum främja och lyfta upp VKB:n kan arbetet 
förbättras och ses positivare hos forskarna. (von Krogh et al 2010) 
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Diskussion	  

Tillvaratagande av innovationskraft handlar om att hitta vägar för att fånga upp de idéer som 
inom en organisation, och sedan utveckla dessa idéer till lyckade innovationer. De 
tjänsteföretag som saknar eller har underutvecklade strukturer för sitt utvecklingsarbete har 
efterlyst förståelse för sin innovation och konkreta sätt att förbättra hur innovation bedrivs. 
För att förbättra innovationen kan tjänsteföretagen använda sig av redan befästa arbetssätt, 
som hämtas ur industrins R&D, men dessa arbetssätt måste också anpassas till 
tjänsteföretagen och deras förutsättningar. Denna diskussion kommer därför att ta upp hur de 
olika delarna av R&D kan kombineras och anpassas, för att användas i tjänsteföretag.  

Varför	  nedprioriteras	  innovation?	  
Till att börja med kan nedprioriteringen bero på att det inte har funnits behov av att 
uppmärksamma innovation. Många av de industriföretag som de olika angreppssätten i del III 
baserar sig på är mogna företag, som kontinuerligt har arbetet med att få en välfungerande 
innovation, då de har insett att det är en nödvändighet för företagets fortlevnad. Företag med 
obalans kan ha haft möjlighet att växa tillsammans med en tilltagande marknad, de har 
kunnat ta efter andras idéer och leva på skicklig marknadsföring, men med stagnerande 
marknader och med branscher som mognat har det blivit svårare att ”bara åka med”. Istället 
måste denna typ av företag inse att de utan fungerande innovation inte kommer att kunna 
överleva i längden.  

En annan anledning till varför nedprioriteringen kan ha uppstått är förtroende. Om 
medarbetarna inte vet vem de ska gå till, eller känner förtroende för att ansvariga ger dem 
gehör och stöd, kommer de inte ha förtroende för att organisationen kan hantera deras idéer. 
Tyvärr är ett förtroendeproblem inte alltid löst med att införa system eller arbetssätt. Därmed 
blir det i så fall viktigt att istället försöka förbättra förtroendet och då kunna få tillgång till en 
större del av den idépool som finns är att öka förtroendet.   

Formalisera	  processen	  	  
Ett första steg att göra innovation enklare och tydligare är att formalisera 
innovationsprocessen, till exempel enligt någon av de två modeller, Innovation Value Chain 
eller Stage-Gate-process, som tas upp i denna rapport. Eftersom en otydlig process bidrar till 
att innovation blir svårare att genomföra kan en gemensamt utformad process bidra med 
tydlighet och eftersom denna kommer att vara en allmänt utformad process kan den varieras 
för att passa olika team/avdelningar. En gemensam utgångspunkt gör att viktiga steg och 
hållpunkter inte förbises och att beslutsunderlaget blir detsamma för alla idéer på företaget. 
Då den gemensamma processen ska agera som riktlinje för när, var, hur och vem som gör vad 
i utvecklingens olika steg, och dessutom gärna ha någon form av återkoppling, skulle Stage-
Gate-process vara det mest lämpade alternativet av de två. Även om Stage-Gate-process 
medför en högre grad av formalisering än vad Innovation Value Chain behöver göra, skulle 
ett tjänsteföretag kunna dra fördel av att Stage-Gate-process införlivar kontinuerlig 
utvärdering och har tydliga beslutspunkter. Den högre formaliseringsgraden kan dock 
medföra att utvecklingsprocessen blir alltför stel och komplicerad, och då inte används eller 
till och med ses som ett hinder för utvecklingsarbetet, snarare än den hjälp det ska vara. Som 
företag hamnar man då i ett ställningstagande för hur utvecklingen ska ske i företaget, och där 
formaliseringsgrad, kreativ frihet och kontroll måste balanseras i processen. Därmed inte sagt 
att det är skadligt att införa en process för utvecklingsarbetet, utan att man måste vara 
medveten om att utvecklingsprocessen aldrig kommer att bli ultimat, utan måste förbättras 
och förändras kontinuerligt.   
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Eftersom målet är att kunna tillvarata den innovationskraft som redan finns bättre, blir FFE 
en stor del av det som måste fungera ordentligt i den nya processen. Det betyder att det redan 
finns många idéer i företagen och det borde därför inte finnas några problem kring just 
idégenereringen. Formaliseringen i FFE (Fuzzy Front End) kan däremot underlätta 
tillvaratagandet av innovationskraft, de befintliga idéerna och bedömningen av deras 
genomslag. Med en process för hur idéer ska hanteras och ett öppet sinne, finns det goda 
möjligheter att få upp fler idéer högre i organisationen.  

Det som formaliserade processer kan hjälpa till med är att det ger möjlighet att angripa alla 
idéer på ett likartat sätt, det finns verktyg för att göra någonting med en bra idé, vilket det 
kanske inte alltid finns annars. Formalisering i FFE ger också möjlighet att på ett helt annat 
sätt utvärdera idéer i ett tidigt stadium och i takt med att kunskapen och arbetssätten kring 
FFE byggs upp kommer det bli möjligt att förbättra uppskattningar för ROI (Return On 
Investment) och resurs- och tidsåtgång till exempel. I rapporten finns en modell för 
formalisering i FFE, Deloittes spiralmodell, som har en tydlig visuell bild till processen och 
en iterativ uppbyggnad. Den är gjord för nya idéer men kan också anpassas till ad hoc-
lösningar, genom att låta dessa vara utgångspunkten för spiralen istället för en ny idé, och där 
det iterativa förfarandet lyfter ad hoc-lösningen till en generell nivå.  

Engagemang	  från	  ledningen	  
För att innovation ska prioriteras mer måste det från ledningen av företaget visas att 
innovation är viktigt och att det värdesätts. Om det inte görs uppstår ett problem och en följd 
av att det upplevs som att ledningen inte är engagerad i det innovativa arbetet är att 
inkrementella idéer kommer att väljas framför mer radikala, och man kommer att gå miste 
om möjligheter.  

Det finns olika sätt för ledningen att visa sitt engagemang i och stöd för innovation, ett av de 
viktigaste är att ha en strategi för hur de vill att utvecklingen av företaget skall ske. Denna 
strategi ska inte vara densamma som den som visar hur många nya kunder som behövs för att 
nå uppsatta vinstökningsmål och liknande, utan det ska vara en speciell strategi för företagets 
utveckling inom nya tjänster, åt vilket håll vill de att företaget ska utvecklas, vilken typ av 
idéer är viktiga för att nå olika mål, osv. En strategi för utveckling och innovation är förutom 
ett sätt för ledningen att visa sitt engagemang, även en ram inom vilken till exempel 
fördelning av resurser blir enklare. Med en strategi kommer också delar av budgeten kunna 
tillskrivas innovationsarbete och med sådan information kan sedan avdelningarna lättare 
avgöra hur mycket de kan arbeta med utvecklingen av nya idéer.  

Om ledningen gör en strategi för hur företaget ska utveckla sig i stil med Cassiman och 
Valentinis (2009) förslag på basicness och openness, gör att det hamnar mer fokus på 
innovation och det blir lättare att hitta de idéer som finns och som ligger i linje med strategin. 
När strategier införs är det lätt hänt att de blir för detaljerade och därför är det viktigt att 
beakta åsikter som Peters (2004), och att för mycket strategisk planering inte heller är bra för 
företagets utveckling, utan att planeringen är till för att ta ut en riktning för både företaget och 
branschen. Det här betyder däremot inte att ett företag strikt måste ägna sig åt de idéer som 
håller sig till denna strategi, om det är någonting utanför som dyker upp och som verkar 
lukrativt kan det inte uteslutas att det är det en bra idé att gå åt det hållet istället. De 
nydanande teknikerna och radikala idéerna som sker bl.a. genom misstag, går inte att planera 
eller skapa strategier för, utan det gäller istället att ha ett öppet sinne och bli bra på att känna 
igen dessa goda idéer. 

En tydlig strategi är också ett bra sätt för företaget att hantera den risk som innovation 
ofrånkomligen innebär. Risk i industriföretag handlar ofta om att målet i ett R&D-projekt är 
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något som ännu inte finns eller som framtida konsumenter ännu inte vet att de vill ha. De 
stora kategorierna är teknisk, resursrelaterad och marknadsrisk, och de är alla överförbara på 
tjänstelogiken därför att liknande risker existerar i ett tjänsteföretag. Ett företag som är i 
obalans och inte har ett utarbetat sätt att hantera risk kommer automatiskt att utsättas för 
större risk i och med det. Den resursrelaterade risken blir den största risken utan 
innovationsprocess därför att det är svårt att avgöra hur lång tid aktiviteter tar och vad de 
kostar. Om utvecklingen tar väldigt långt tid påverkar detta också marknadsrisken, som ökar 
då marknaden ständigt förändras. Slutligen kan den tekniska risken också påverka 
tjänsteföretag, då dessa använder sig av IT eller annan teknik för att utföra tjänsterna, och att 
den teknik som företaget använder till exempel inte passar med kundens övriga teknik eller 
att tekniken snabbt blir föråldrad.  

Utan ett ledarskap som stödjer strategin för utveckling och innovation kommer den inte att 
göra stor skillnad, och därmed läggs en stor del av det direkta ansvaret för att ledningens 
engagemang och intresse syns hos cheferna på företaget. För att ett företag ska kunna ta 
tillvara på sina medarbetares innovation måste dess chefer leda sina team eller avdelningar på 
ett sätt som främjar nya idéer och exploaterandet av dessa. Inspiration till hur detta göras kan 
tas ifrån hur ledande företag inom flera branscher genom lyckat ledarskap har skapat 
engagerande medarbetare. Hos dessa företag finns det en känsla av att tillhöra en institution 
med egen existens och identitet, vilket ger en extrem lojalitet mot företaget och de anställda 
är beredda att offra allt för att göra kunden nöjd. Även om alla företag inte kan bli ledande är 
det i företag med obalans viktigt att kunden sätts i främsta rummet och om företaget kan 
knyta lojala medarbetare till sig, finns det också större chans att ta tillvara på fler idéer. Ett 
engagerat ledarskap är många gånger förutsättningen för engagerade medarbetare, eftersom 
dessa inspireras av sina chefer, och det är ledningens uppgift att stödja dessa chefer inom 
organisationen.   

För att bättre kunna komma åt de idéer som finns på företaget kan ledningen i ett företag 
använda sig av idéjägare och –samlare som föreslås av Leifer et al. (2004). Dessa personer 
har som uppgift att hitta de idéer som finns på företaget och ta tillvara på dem. Att införa den 
här typen av roller på ett företag har som följd att en större andel idéer kommer  till företagets 
kännedom, och beslutet om idén passar eller inte hamnar hos organisationen och inte 
personen. Resultatet blir att företaget får tag på idéer de skulle ha missat utan den aktiva 
hjälpen som idéjägarna och –samlarna bidrar med, och att dessa personer kan koppla ihop 
idéer som skulle ha förkastas var för sig. 

Förbättra	  kunskapsdelningen	  
Kunskap måste delas för att kunna hållas kvar i ett företag och denna kunskapshantering görs 
enklast genom att medarbetarna får många tillfällen att prata ansikte mot ansikte om sitt 
arbete och hur det utvecklas och som stöd till den ökade mänskliga kontakten ett IT-baserat. 
Med ett system och ett forum för nya idéer finns det möjlighet att göra en första 
vidareutveckling av nya idéer, till och med innan FFE och idén börjar utvärderas. Det blir ett 
tillfälle att kunna koppla ihop idéer med personer som är lämpliga att utveckla dem och att 
kunna samla information om tidigare processer på ett och samma ställe. Om det går att skapa 
och underhålla ett stödsystem som bidrar till detta kommer det att underlätta att ta tillvara på 
den innovationskraft som finns, men svårigheten är att få systemet att fungera och vara 
levande. För att göra detta krävs att IT-systemet underhålls och att det kompletteras med 
muntligt kunskapsutbyte, allt kommer inte kunna ske genom IT-systemet. Samtidigt är det 
väldigt svårt att få ett stödsystem att fungera exakt så bra som beskrivs här, det finns risker 
som att personalen inte kommer att använda systemet för vare sig sina egna idéer eller för att 
läsa om och hjälpa till att utveckla andras. Ett stödsystem för kunskapshantering och 
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innovation som de som beskrivs i samband med R&D är beroende av en innovativ kultur som 
värderar användandet av systemet högt och där det ger avkastning för den enskilde. 
Avkastning kan vara allt ifrån monetär till erkännande beroende på företaget och personerna.  

Arbete i tvärfunktionellt sammansatta grupper kan tillsammans med kunskapshantering bidra 
till att ge ett företag möjligheten att ta tillvara på sina anställdas innovationskraft. En 
tvärfunktionell grupp är sammansatt av personer med samma ”rang” och syftar främst till att 
lösa befintliga problem på företaget. Många idéer grundar sig i att personer upptäcker 
problem och försöker hitta lösningar och förbättringar till problemen. Om personerna får tid 
och möjlighet att sätta sig ner tillsammans och lösa några av de problemen de upplever finns 
det stor chans att det som kommer ut blir lösningar som inte bara löser problemet, utan som 
också fungerar och har förankring i flera avdelningar. För att dessa grupper ska fungera bra 
och få ett engagemang måste de också ges möjlighet att implementera sina idéer, vilket i sin 
tur också bidrar till ökad kunskap i företaget. Tvärfunktionellt grupparbete för avdelningar 
och team närmare varandra och förbättrar kommunikationen och samarbetet dem emellan.  

Den delen av innovationsprocessen som i R&D benämns transition, där en färdig innovation 
överförs från R&D-avdelningen till en mottagande enhet/avdelning, kommer antagligen inte 
finnas som direkt motsvarighet i tjänsteföretagen. Ifrån transition kan företagen istället ta 
med sig kunskapen om hur kunskapsbroar kan byggas mellan avdelningar/team. Broarna 
innehåller kunskapsdelande element då de bygger på att låta medarbetarna rotera på 
arbetsplatsen och knyta nya kontakter. Det är via dessa mänskliga kontakter som information 
och kunskap bäst sprids och förstås.  

Att	  använda	  en	  arbetsfilosofi	  
De förändringar som ska förbättra balansen mellan innovation och dagligt arbete kan med 
fördel införas inom ramen för en arbetsfilosofi. Fördelen är att detta skapar en grund för hur 
innovationsprocessen ska se ut och vilka delar av innovationen som kommer att prioriteras. 
När en filosofi används kommer den att kunna väljas så att den är i samklang med företagets 
övriga arbetsfilosofier och därmed göra förståelsen av innovation och hur den skapas lättare 
att förstå för medarbetarna. Här ges förslag på två olika filosofier Lean och Open innovation. 

Lean R&D bygger på att eliminera svinn och effektivisera genom att ta bort onödig risk och 
eftersom Lean R&D är en avknoppning av den övergripande Lean-filosofin, blir denna R&D-
filosofi främst tillämpbar om företaget i sin övriga arbetsfilosofi använder sig av Lean. Lean 
R&D är en lära som ger snabb och smidig innovationen och det finns möjlighet att skapa en 
effektiv innovationsprocess och ett effektivt arbete kring denna. Samtidigt ger Lean-filosofins 
fokus mot effektivt och raskt arbete att acceptansen för att idégenererande arbete tar tid och 
ofta sker spontant blir lägre. Därmed är Lean-filosofin bättre tillämpbar för organisationer 
som vill ägna sig åt förbättringar av existerade tjänster/processer, till skillnad från de som 
strävar efter mer komplexa eller radikala innovationer. För att Lean ska fungera som 
arbetsfilosofi måste den accepteras och anammas av medarbetarna, vilket betyder att den 
först måste anpassas till organisationen. Denna anpassning kan ske genom att man hittar 
beröringspunkter mellan Lean och den rådande arbetsfilosofin i organisationen, och via dessa 
beröringspunkter introducerar läran, som gör den lättare att greppa och acceptera.    

Open innovation är till skillnad från Lean fokuserat på nätverk och hur innovationerna 
uppstår, mer än att effektivisera och eliminera risk. Det finns olika nivåer av Open 
innovation, allt ifrån att lägga ut delar av sin innovation på entreprenad till att ta hjälp av en 
VKB (Virtual Knowledge Broker) för att bedriva innovation i helt öppna nätverk där 
företaget låter informationen flöda helt utan restriktioner. Om ett företag vill arbeta med 
Open innovation är det första steget att bestämma hur öppet företaget ska vara, om ens 
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immaterialrätt kan skyddas även om information försvinner ut ur företaget och om det finns 
möjlighet att få in så mycket information att det väger upp de negativa effekterna. Det 
innebär större interaktion med olika intressenter, inte bara kunderna, utan även 
samarbetspartners, leverantörer osv. Eftersom Open innovation går att införa i olika grader, 
blir det en mer flexibel filosofi, där exempelvis redan de tvärfunktionella grupperna som ska 
förbättra kommunikationen i organisationen är ett första steg för då öppnar man upp mellan 
avdelningarna. Då de tvärfunktionella grupperna kan sättas ihop utifrån sitt know-who och 
sedan löser problem tvärfunktionellt i företaget utan att störas av de eventuella murar som 
finns mellan olika avdelningar bidrar de till Open innovation.  

Slutsatser	  

Slutsatserna till den generella frågeställningen, hur ett företag kan förbättra sin balans mellan 
innovation och dagligt arbete, för att på så sätt bättre tillvarata den innovationskraften som 
finns där blir enligt diskussionen följande.  

Det första ett tjänsteföretag kan göra för att förbättra tillvaratagandet av innovationskraften är 
att införa en formaliserad innovationsprocess med industrins R&D som förlaga. En 
formaliserad process gör arbetet tydligt för alla inblandade och det blir enklare att avgöra om 
en idé är genomförbar eller inte även när det handlar om mer abstrakta och radikala idéer.  

En formaliserad process kan se ut på många sätt, men en Stage-Gate-process kan vara en bra 
utgångspunkt tack vare sin tydliga uppbyggnad och att den är relativt enkel att utöka eller 
minska beroende på vilken typ av utvecklingsprojekt den ska appliceras på. Eftersom 
tillvaratagande av innovation till stor del handlar om att fånga upp medarbetares idéer, vilket 
är en del av FFE, är det viktigt att även denna del av en process fungerar. Detta är också den 
del av innovationsprocessen som är svårast att få grepp om, eftersom det är komplicerat att 
strukturera och formalisera en kreativ och idégenererande process.  

Den fördel som företag med problem att tillvarata innovationskraft har, är att de i dagsläget 
inte har samma behov av att generera idéer som de har av att få grepp om de idéer som redan 
finns i företaget, vilket underlättar för struktur i FFE. En tydlig struktur i FFE kan hjälpa 
medarbetarna att själva påverka genomdrivandet av sina idéer eftersom de vet hur hela 
processen ser ut och var de kan hjälpa till. Under utvecklingen av själva idén är iteration 
viktigt för att identifiera idéns alla delar och slutföra en idé som är tillräckligt konkret för att 
tas vidare i innovationsprocessen. Den modell från Deloitte som har tagits upp i rapporten är 
en iterativ process där det är tydligt att processen går igenom ett antal steg flertalet gånger 
och att idén under denna tid har möjlighet att förändras och anpassas till nya syften och 
behov. Denna typ av modell passar bäst för större projekt, men kan användas som ett 
kontrollverktyg när det kommer till utvecklingen av mindre idéer.  

Det andra ett företag kan göra för att förbättra balansen, är att bidra med ett större 
engagemang från ledningen. Detta engagemang ska tydligt visa att idéer och innovation är 
saker som företaget värdesätter och detta engagemang ska sedan lysa igenom hela vägen ner 
till den person som fattar ett beslut gällande ett specifikt projekt. Med en strategi för 
innovation, riskmedvetenhet, och ett tydligt ledarskap kan ett intresse för innovation 
kommuniceras ut, vilket stärker prioriteringen av innovationsprocessen. Så länge 
engagemanget som börjar längst upp i organisationen fortsätter ner i den, med chefer som 
värdesätter innovation och även kan fatta rätt beslut kopplade till innovation, kommer det att 
kunna bidra till att medarbetarna har ett större förtroende att ta sina idéer vidare i 
organisationen.  
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Det tredje ett företag kan göra är att förbättra kunskapsdelningen inom organisationen, vilket 
de kan göra genom tvärfunktionella grupper, ett system för kunskapshantering. Här måste 
varje företag som vill formalisera processen själva hitta fram till det som passar dem bäst 
avseende aspekter som formaliseringsgrad, vem som är ansvarig och inblandad i 
innovationsprocessen, hur processen och innovationerna ska förmedlas, osv.  

Dessa tre åtgärder kan införas med hjälp av en arbetsfilosofi som Lean eller Open innovation, 
vilket kan hjälpa medarbetarna förstå hur innovation värdesätts. Med en arbetsfilosofi för 
innovation blir det lättare att förmedla en sammanhållen bild av vad företagets innovation ska 
innebära, hur den ska bedrivas och vilken typ av innovation som är viktig för företaget. 
Arbetsfilosofin ger den eller de som ska införa de åtgärderna ett sätt att paketera och 
presentera dem på, som gör att meningen med införandet blir tydligare och mer lättillgänglig.  

Hur	  GameCo	  kan	  göra	  

Nu ska den andra, praktiska frågeställningen; vilka svårigheter har GameCo med att 
tillvarata de anställdas innovationskraft besvaras. Denna bröts i analysen av fallstudien (del 
II) ner i tre problemställningar som beskrev vad som gör att GameCo har svårigheter att ta 
tillvara innovationskraften. I detta avsnitt kommer även ett förslag på hur GameCo kan 
åtgärda problemen att presenteras.  

Problemen hos GameCo har sin grund i att de saknar ett enhetligt och tydligt sätt att tillvarata 
de idéer som medarbetarna har och att den åtgärd de har vidtagit i dagsläget, att installera en 
innovationsavdelning, inte har varit tillräcklig. Istället har nu företaget många medarbetare 
med idéer som de försöker driva igenom med hjälp av sin närmaste chef, men många av 
idéerna kommer inte längre än så, och en del idéer verkar inte alls förmedlas till företaget.  
Situationen hos GameCo kan sammanfattas i följande tre problem: 

• Det saknas engagemang uppifrån i företaget, vilket gör det svårt att driva igenom 
vissa typer av idéer 

• Det finns ingen tydlig process för innovation, vilket gör det svårt att avgöra om ”rätt” 
idéer utvecklas 

• Det finns ett problem kring hur kommunikationen fungerar, både mellan avdelningar 
och mellan chef och anställd, vilket påverkar hur effektivt utvecklingen av idéer 
genomförs samt hur urvalet av idéer sker.  

Dessa tre problem har alla samma grund, nämligen att innovation inte prioriteras i företaget 
idag. Det har visat sig i intervjuerna, där två av de intervjuade direkt sa att innovation har 
blivit nedprioriterat till förmån för annat viktigare arbete. I enkäten syntes det att det finns 
utrymme för förbättring av vetskapen om hur innovation praktiskt fungerar på företaget och 
även att innovation gärna ges mer tid. Den här nedprioriteringen av innovation har lett till att 
den innovationskraft som finns inte tas tillvara på ordentligt och dagligt arbete prioriteras 
framför innovation.   

Samtidigt finns det en vilja att göra mer från både chefernas och de anställdas sida, vilket är 
en anledning till att förbättra tillvaratagandet och därmed också hitta en bättre balans mellan 
innovation och dagligt arbete.  

Rekommendationen för GameCo blir således att först formalisera processen till en enhetlig 
process för hela företaget, speciellt FFE, och under detta arbete säkerställa att det finns 
tydliga vägar att gå när en person vill ta sin idé till företaget. Detta kan innebära vem som ska 
kontaktas, vem som har ansvaret för att idén analyseras och slussas in i processen för FFE, 
vilka krav som en idé måste uppfylla för att arbetas med, vilka krav som ska uppfyllas vid ett 
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go/no go-beslut, och annat de anser viktigt. Förutom detta vore det önskvärt att GameCo såg 
över hur idéer och innovation sprids genom företaget och att ledningen tar fram och 
kommunicerar ut en strategi för företagets utveckling innovationsmässigt som kan verka som 
ledstjärna. En del i att ta tillvara på de idéer som finns inom företaget vore att använda sig av 
de idéer som Anna, senior Project manager, har kring hur fler idéer kan komma till företagets 
kännedom, som idétävlingar och kampanjer. 

En fråga de måste ställa sig i samband med åtgärderna är vilken roll Innovationsavdelningen 
ska ha i företaget. Under intervjuerna uppstod intrycket att Innovationsavdelningen ska 
hantera all innovation på företaget, men eftersom det är en ganska stor mängd idéer och 
eftersom företaget är geografiskt spritt kan det bli svårt. Därför är det viktigt att i samband 
med åtgärderna klart bestämma vilken typ av innovation Innovationsavdelningen ska ta hand 
om, och vilken typ av innovation som kan skötas ute på avdelningarna eller i teamen.   

För att förbättra tillvaratagandet av innovation, måste inte bara företagets möjligheter att 
fånga upp idéer förbättras, utan även möjligheterna att exploatera idéerna. Ett steg i detta är 
att förbättra kommunikationen med IT-avdelningen. De tre cheferna som arbetar mot 
avdelningen upplever problem i kommunikationen där, och eftersom IT är inblandad i all 
utveckling som är direkt kopplad till hemsidan är det viktigt för innovationsprocessen att 
kommunikationen är god.  

När en formaliserad process införs, är det viktigt att ta hänsyn till att det redan finns 
innovationsprocesser, och att de antagligen ser olika ut på lika avdelningar eller inom olika 
team. Genom att se på dessa existerande processer i samband med att en ny gemensam tas 
fram, går det att plocka de bra delarna ur de existerande processerna. I efterhand kommer det 
också gå att exakt säga vad i en existerande process som behöver förändras och varför, vilket 
förhoppningsvis kommer att göra accepterandet av den nya processen lättare.  

De idéer som ska utvecklas väljs för tillfället enbart beroende på ROI och/eller hur de direkt 
påverkar hemsidan, vilket kan vara svårt att bestämma exakt för radikala eller långsiktiga 
idéer. Därför måste de åtgärder som GameCo vidtar även bestämma hur företaget vill 
utvärdera idéer, förutom med hänsyn till ekonomiska mått, som till exempel risknivå eller 
långsiktiga kundrelationer.  

Enligt den tradition som finns inom iGaming är företagen relativt stängda för 
informationsflöden, framför allt ut från företaget och de försöker hålla hårt på den 
information och den innovation de har, vilket antagligen beror på att det är hård konkurrens 
inom branschen och att företagen på grund av geografi och marknaden redan delar mycket 
information informellt. Alla de intervjuade cheferna nämnde att de hämtade inspiration från 
kollegor och att det går att snappa upp idéer på stan, vilket blir en slags ofrivillig öppenhet. 
Det är enbart några få företag som försöker verka för större transparens till exempel genom 
börsnotering och samarbeten med universitet. Samtidigt är företagen beroende av varandra 
för att gemensamt kunna arbeta för att bryta upp monopolen och göra deras verksamhet legal. 
Om GameCo använder en arbetsfilosofi kan Open innovation bli problematiskt i det fallet, 
eftersom det fullt utvecklat kräver stor öppenhet av organisationen. Därför kan de istället t.ex. 
se till Lean filosofin.  

Om GameCo väljer att införa en formaliserad process är det ett arbete som kommer att ta tid 
och kraft att genomföra, och för att det ska bli lyckat krävs det att de hittar rätt personer att 
sköta arbetet. Fallstudien indikerade att GameCo i ett längre perspektiv skulle vinna på att 
införa processen, förbättra tillvaratagandet av innovationskraft och ge de redan intresserade 
medarbetarna möjlighet att delta i innovationen mer.  
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Förslag	  på	  fortsatt	  arbete	  

Eftersom det uppenbarligen finns underlag för att använda samma eller liknande arbets- och 
tankesätt i tjänsteföretagens innovation som i industrins R&D, vore ett förslag på vidare 
forskning att undersöka företag där denna typ av överföring har gjorts och hur den har fallit 
ut. Det finns även utrymme för att i ett vidare arbete i större utsträckning undersöka vilka 
tjänsteföretag som har problem med innovation, vilken typ av problem som förekommer och 
om problemen till exempel är branschknutna på olika sätt.  
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Appendix	  A	  –	  Intervjufrågor	  	  

How would you describe that innovation works in your team in general?  

Is the environment in your team good for innovation? 

Who inspires you and your team to new ideas? 

At what extent do you plan/organize for innovation in your team? 

What kind of ideas does (the organized) innovation involve/lead to? (New services, 
processes, improvements) 

Could you describe a typical idea that you or your coworkers could come up with? (How 
mature is it, detailed, newness) 

How would you say that you as a manager/leader promote and take on your teams ideas? 

Are many of the ideas from your team actually realized? What types of ideas are realized? 

What do you as a manager do to create an environment for new ideas? 

Is there anything you would like to do differently at the moment? 

What kind of innovation does this company do, in your own opinion, given a scale from 
incremental to radical? 

Is there any example of this you would like to describe? 

Do you think that the possibility to find and retain the employees’ ideas and innovation 
would make a difference in the scale? Would that help you to do more incremental or radical 
innovation? 

Is there an environment that promotes innovation? 

If you could decide how to organize new ideas and innovation, how would you do it? 
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Appendix	  B	  –	  Enkätfrågor	  med	  svar	  

 

1. How old are you? 
< 20 1 1 % 
20 - 25 14 17 % 
26 - 30 33 39 % 
31 - 35 24 29 % 
36 - 40 3 4 % 
41 - 45 7 8 % 
46 - 50 1 1 % 

>50 1 1 % 
Total 84 100 % 
   
2. Gender 
Female 22 27 % 
Male 61 73 % 
Total 83 100 % 
   
3. Which department do you work for? 
Marketing 32 41 % 
HR 1 1 % 
Support 24 30 % 
Trading/Bookmakers 13 16 % 
IT 7 9 % 
Legal 2 3 % 
Total 79 100 % 
   
4. Do you think that you have a lot of new ideas on how to improve 
the company - either the offer to our customers or internal 
improvements? 
Yes, I have many ideas 27 33 % 
Yes, I have some ideas 39 47 % 
Yes, I have a few ideas 16 19 % 
No, I don't have any ideas 1 1 % 
Total 83 100 % 
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5. Normally, do you take your ideas about improvements and new services 
to your boss?    
Yes 72 87 %    
No 11 13 %    
Total 83 100 %    
   
6. Among the ideas you take to your boss or similar, how many get realized? 
More or less all of my ideas get 
realized 

10 12 % 

Some of my ideas get realized 59 72 % 
None of my ideas get realized 13 16 % 
Total 82 100 % 
   
7. Does your team work with e.g. brainstormning or other activities to 
generate new ideas? 
Yes 46 56 % 
No 36 44 % 
Total 82 100 % 
  
8. Do you believe that the majority of the ideas you and other have are put in the 
process of getting realized, e.g. someone does a feasibility-analysis? 
Yes, all of them 3 4 % 
Yes, some of them 52 63 % 
No, hardly any 26 31 % 
No, none of them 2 2 % 
Total 83 100 % 
   
9. Are you aware of the processes of realizing ideas into products/services/features 
is? 
Yes 57 69 % 
No 26 31 % 
Total 83 100 % 
 
 
 

 

 

 

 
  

10. Please grade how much you agree on the following statements 
Top number is the count of 
respondents selecting the option. 

Comple-
tely agree 2 3 4 

Comple-
tely 
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Top number is the count of 
respondents selecting the option. 

Comple-
tely agree 

Comple-
tely 
disagree 

Bottom percentage is percent of the 
total respondents selecting the 
option. 1 

2 3 4 

5 
24 24 18 13 5 My boss is interested in and listens 

to my ideas when I come to him/her 29 % 29 % 21 % 15 % 6 % 
12 28 21 17 6 I am given time and opportunity to 

develop my ideas during working 
hours 

14 % 33 % 25 % 20 % 7 % 

28 22 18 7 9 The environment in my 
department/team is open to new 
ideas 

33 % 26 % 21 % 8 % 11 % 

21 23 15 17 8 My team/department is open to 
change 25 % 27 % 18 % 20 % 10 % 
      
11. Do you think a knowledge-database, like a wiki, would be useful to your work 
and would you use it?  
A wiki is a database where anyone can put in information on procedures, how they 
have solved problems and similar. 
It would be useful and I would use it 50 60 % 
It would be useful but I wouldn't use 
it 

11 13 % 

It wouldn't be useful 10 12 % 
Other, please specify 12 14 % 
Total 83 100 % 
   
12. If you were to be given the opportunity to dedicate some of your time to a 
team working with solving complicated problems or coming up with whole new 
ideas, would you like to be in it? 
I would chose to participate 59 71 % 
I would do it if it gave me some 
benefits 

19 23 % 

I would not want to participate at all 1 1 % 
Other, please specify 4 5 % 
Total 83 100 % 


