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Sammanfattning 

 
I enlighet med Sveriges innovationsstrategi bör småföretagare rusta sig inför framtiden 

genom att bli mer innovationskraftiga, detta för att småföretagare kommer att stå för en stor 

del av arbetsmarknadens tillväxt.  Ett viktigt led i innovationsarbetet är att titta på den interna 

processen i ett företag med avsikt att urskilja förbättringspotential för att öka 

innovationskraften. Studien syftade därmed att undersöka ett mikroföretags 

tjänsteinnovationsprocess samt faktorer som inverkar på processen. Det undersökta företaget 

har tillgång till unik data och verkar i den privata tjänstesektorn. Genom intervjuer med 

samtliga personer i företaget har deras utvecklingsprocess undersökts utifrån ett innovativt 

perspektiv. Resultatet har jämförts med forskning på området och sedan analyserats utifrån 

dessa teorier. Studiens slutsats visar att företaget för tillfället saknar en strukturerad 

innovationsprocess, dock visar resultatet även att företaget har en bra grund som möjliggör en 

utveckling av innovationsprocessen. 
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1. Inledning 
 

Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster har de senaste åren ökat på den svenska marknaden. 

Drygt 45 procent av Sveriges totala sysselsättning består av privata tjänstenäringar, räknas de 

offentliga myndigheterna in arbetar 3 av 4 svenskar inom tjänstesektorn (www.scb.se). 

Mikroföretag (1-9 anställda) uppgick till 22,5 % av Sveriges alla företag 2013, detta 

motsvarar 234 288 företag (www.scb.se). Flera av världens mest framstående ekonomier har 

ett BNP som till över 70 % är baserat på tjänstesektorn (Ostrom et al., 2010), detta indikerar 

att Sverige ligger i fas med utvecklingen inom tjänstesektorn. Tjänsteinnovation definieras 

enligt Oslo Manualen (OECD and EUROSTAT, 2005) som en typ av produktinnovation som 

involverar ett införande av en tjänsteinnovation som är ny eller signifikant förbättrad med 

hänsyn till för vad den är ämnad att användas till. I hänseende till att innovationen bör vara 

betydligt bättre eller ny antyds att det bör finnas någon typ av bakomliggande kreativ 

aktivitet som leder till utvecklingen av en tjänsteinnovation. 

Frågor som rör tjänsteforskning är högst aktuella menar Ostrom et al. (2010), forskare inom 

diverse områden fokuserar på olika aspekter när det gäller tjänster och en av frågorna som det 

ligger fokus på är hur företag kan simulera tjänsteinnovation, de pekar även på behovet av 

forskning som berör själva tjänsteinnovationsprocessen, från hur idén kan födas fram till 

implementering av innovationen. 

Denna studie fokuserar på hur tjänsteinnovationsprocessen ser ut på ett tjänsteföretag samt en 

del kringliggande faktorer som kan komma att påverka innovationsförmågan hos 

tjänsteföretaget. Vidare vill studien belysa utvecklingsområden i den befintliga processen hos 

företaget. 

1.1 Beskrivning av Företaget AB 
 

Företaget AB är ett företag som sedan 2006 är verksam inom tjänstesektorn, de säljer och tar 

fram tjänster som bygger på unik tillgång till information. De är fyra stycken som arbetar på 

företaget och samtliga är i olika grad delägare. I och med att de är fyra stycken i företaget 

definieras Företaget AB som ett mikroföretag. Deras affärsidé bygger i slutändan på att 

genom sina tjänster göra så att deras kunder kan bli än mer effektiva. I dagsläget omsätter 

Företaget AB ungefär 10 miljoner och har i runda slängar 2000 unika kunder per år. Deras 

kunder består framförallt av företag, myndigheter och organisationer. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka ett mikro- och tjänsteföretags innovationsprocess samt att 

utifrån studiens resultat ge förslag på utvecklingsområden av denna process med stöd av 

befintlig forskning på området. På grund av den stora andelen företag i Sverige som är 

inriktade på tjänster är det aktuellt att uppmärksamma hur innovationsprocessen kan se ut 

inom dessa företag, därför blir syftet med studien även att öka kunskapen om hur processen 

för tjänsteinnovationer kan utvecklas inom tjänsteföretag. 
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Syfte i punktform. 

 

 Undersöka ett mikro- och tjänsteföretags innovationsprocess 

 Ge förslag på utvecklingsområden i processen 

 Belysa innovationsprocessen i ett mikroföretag inom tjänstesektorn 

 Öka kunskapen om processen för tjänsteinnovation och hur den kan utvecklas i 

mikroföretag 

2.2 Frågeställningar 
 

Hur ser innovationsprocessen ut på tjänsteföretaget Företaget AB jämfört med studiens valda 

vetenskapliga teorier om innovationsprocesser/tjänsteinnovationsprocesser? 

Vad finns det för utvecklingsområden i Företaget AB:s innovationsprocess? 

2.3 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss genom att välja bort vissa teorier och begrepp som kan inbegripas 

i innovationsprocessen, detta eftersom det finns ett stort spann av teorier och begrepp som 

påverkar processen. Studien koncentrerar sig på innovationsprocessen samt en del av de 

faktorer som vi tror kan påverka denna process, fokus ligger på tjänsteinnovationsprocessen 

men vi berör bland annat kommunikation och samarbete, innovationskultur och 

innovationsklimat, omvärldsanalys samt kreativitet.  

3. Teoretisk referensram 

3.1 Innovation 
 

Innovation kan definieras som implementering av en ny eller förbättrad lösning på ett 

problem som rör en ny eller befintlig produkt eller tjänst. Det finns olika källor som 

innovationer uppstår ifrån, allt från användaren som innovatör eller exempelvis ändringar av 

ett regelverk som leder till innovationer. Inkrementella innovationer syftar på utveckling och 

förändring hos redan befintliga produkter eller tjänster och radikala innovationer är mer 

krävande eftersom dessa handlar om ny kunskap som kan ändra beteendet hos människor. 

(Tidd & Bessant, 2009). Johansson (2006) beskriver skärningspunkten som en källa till bland 

annat radikala innovationer, han menar att i skärningspunkten möts olika kulturer, områden 

och discipliner som tillsamman kan kreera helt nya idéer genom de kreativa insikter som nås 

när dessa korsbefruktar varandra. 

3.1.1 Tjänsteinnovation 

 

l Begreppet tjänsteinnovation definieras enligt Ostrom et al. (2010) som genom att ta fram 

nya och/eller förbättrade tjänsteerbjudanden, tjänsteprocesser och företagsmodeller kunna 

skapa värde för kunder, anställda, företagsägare, allierade parter och samhällen. Ostrom et al. 

(2010) har en vid syn på begreppet och menar på att en tjänsteinnovation kan lika väl vara en 

ny affärsmodell eller ny/förbättrad tjänst. Synen på tjänsteinnovationers kännetecken har 

förändrats genom åren, en av förändringarna inträffade i början av 2000-talet då en del 

företag började se tjänsteinnovationer som upplevelser istället för problem som ska lösas 

(Kristensson et al., 2014). Det nyaste utvecklingsläget innebär att försöka ”underlätta 

tjänsteinnovation tillsammans med eller för kunders räkning” (Kristensson et al., 2014, s.49). 
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Idag finns ett holistiskt synsätt på tjänsteinnovation och det visar Kristensson et al. (2014) 

genom de olika sätt som finns att kreera tjänsteinnovationer. (1) Förändra kundens roll – ge 

kunderna en roll som är mer aktiv. (2) Förändra värdeskapande processer – sätt kundernas 

värdeskapande processer främst istället för de egna processerna. (3) Fylla ett otillfredsställt 

behov - försöka möta kundernas outtalade och uttalade behov. (4) Bryta traditionella 

värdekedjor – skapa och använd nya värdenätverk. (5) Nya affärsmodeller – ta betalt för 

kundernas upplevelse, deras värdeskapande processer. (6) Eliminera kundens hinder för att 

använda dina tjänster – att se till bland annat att kunden vet vad företaget erbjuder och hur 

det kan passa kundens egna processer.  

Synen på vad som är värdeskapande för kunden har förändrats, när tjänstelogik appliceras 

som tankesätt så handlar innovationer numera om värdeskapande processer, genom att 

anamma detta synsätt menar man att det inte är själva produkten eller tjänsten som har ett 

värde i sig utan att värdet skapas i kundens egna processer. (Kristensson et al., 2014). 

Tjänstelogik utgår från att kunderna får möjlighet till att delta i produktions- och 

konsumtionsprocessen, processer som kunder ofta upplever som en process. Genom detta 

förfarande fungerar kunderna som medproducenter och samspelar genom sitt deltagande med 

en stor del av tjänsteleverantörens resurser. Dialog är en viktig del av processen då kundens 

förväntningar och krav har verkan på tjänstens kvalitet och till följd av detta det upplevda 

värdet av tjänsten. Därmed är abstrakta resurser så som kompetens, kunskap och förmågor 

jämte relationer och förtroende betydelsefulla. Företag som vill stärka sin konkurrenskraft 

genom andra metoder än produktlösningar kan rikta in sig mot kundlösningar och har då ett 

tjänstelogiskt synsätt, i och med denna växling fodras nya arbetssätt, strukturer och metoder. 

(Bergkvist & Hedby, 2008) 

 

Kristensson et al., 2014 menar att innovationerna kan se olika ut beroende på vad som är 

målet med innovationen, för att uppnå målet kan innovationen handla om sociala aspekter, 

affärsmodeller, upplevelser eller processer. De menar även att innovationer inte kan 

uppkomma utan beteendeinnovation vilket de lyfter som en särskild kategori inom innovation 

(se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Olika kategorier av tjänsteinnovation (tagen ur Kristensson et al., 2014). 

 

 Processinnovation – En tjänsteinnovation som effektiviserar eller på andra sätt 

underlättar för kunden. 

 

 Varumärkesinnovation - En tjänsteinnovation som differentierar erbjudandet till kund 

och därigenom skapar värde.  

 

 Upplevelseinnovation - Alla tjänsteinnovationer leder till upplevelser. Med 

upplevelseinnovation avses dock oftast en tjänst som underlättar för kunden att få en 

ny upplevelse. 

 

 Social innovation – En tjänsteinnovation som helt enkelt bidrar till en bättre värld.  

 

 Affärsmodellsinnovation – En tjänsteinnovation som innebär att det sätt på vilket den 

erbjudande organisationen tjänar pengar förändras på något sätt. När denna förändring 

sker skapas ofta positiva värdeskapande processer även för kunden. 
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 Beteendeinnovation – En tjänsteinnovation som leder till en förändring av kundens 

beteende. I grund och botten handlar alla typer av tjänsteinnovationer om förändringar 

av kunders beteende, men vissa tjänsteinnovationer medför större förändringar än 

andra. 

 

När det kommer till materiella produkter kan dessa erbjudas med eller utan servicetjänster 

dock krävs denna typ av stöd alltid när det kommer till att marknadsföra tjänster. 

Interaktionen med kunder är något som innefattar nästan alla tjänster och är det utmärkande 

draget när det kommer till tjänsteutbudet. Själva samspelet är ofta det som utgör kärnan i 

själva erbjudandet i många tjänstesektorer. Detta medför att de som erbjuder tjänster behöver 

utveckla själva tjänsten men även tillhandahålla en lämplig miljö där interaktion med kunder 

kan ske. Tjänster är oftast konceptmässigt svårare att utveckla eftersom interaktionsprocessen 

är en essentiell del av de flesta tjänster. (Johne & Storey, 1998).  

Johne och Storey (1998) talar om tjänsteprodukt som är deras definition av den slutgiltiga 

tjänst som kunder köper. New product development (NPD). Utveckling av materiella 

produkter som är nya för leverantör. Ibland sträcker sig NPD till att inkludera även NSD. 

New service development (NSD). Utveckling av tjänsteprodukter som är nya för leverantör. 

(Johne & Storey, 1998) 

Mitt under den pågående debatten ifall NSD processer är utpräglat annorlunda än NPD 

processer har det uppkommit tre ansatser till att studera utvecklingen av nya tjänster: 

assimilations (likhet) synsättet, avgränsande synsättet samt det syntesiska synsättet (Coombs 

& Miles, refererat i Jin, Chai & Tan, 2012). Utöver dessa ansatser finns det verktyg som är 

anpassade till tjänsteinnovationer. Jin, Chai och Tan (2012) definierar NSD:s verktyg som en 

ram, system, procedur eller metod som förbättrar och stödjer NSD processer, de menar att 

NSD verktyg är av vikt men att företag som sysslar med tjänsteinnovation är ofta ovilliga att 

använda sig av vektygen. (Jin , Chai & Tan, 2012). Verktygen är ett bidrag i 

innovationsprocessen och spelar en möjliggörande roll i utvecklingen av tjänster (Menor, 

Tatikonda & Sampson, 2002). På grund av obestämbarheten när det kommer till tjänster är 

det svårt att förstå kunders latenta behov, Bitran och Pedrosa (1998) menar att detta gör det 

svårt för vissa av NPD:s verktyg att kunna stödja NSD processer. Faähnrich och Meiren 

(refererat i Jin, Chai & Tan, 2012) konstaterar att interaktionen mellan kunder och anställda 

stärks av tjänster samt att detta behöver uppmärksammas, de menar även att de klassiska 

NPD verktygen inte erbjuder något större värde till NSD projekt. 

 

Service-Dominant Logic (SDL) uppkom som en motsatts till Goods-Dominant Logic (GDL) 

och GDL har traditionellt påstått att tjänster endast fungerar som add-ons, det vill säga att 

tjänster är sådant som läggs till på en vara för att förbättra eller maximera den samt att varor 

är en förutsättning för en tjänst (Vargo & Lusch, 2004: Vargo, Lusch & O´Brien 2007). SDL 

innebär istället att man för det första inte gör någon skillnad på produkter och tjänster och för 

det andra att värdet av det som kunden har köpt inte uppstår förrän i användandet. Tanken 

med SDL är bland annat att lyfta betydelsen av att underlätta samarbeten med kunder 

eftersom företagen på så sätt får reda på hur kunden tänker och känner (Vargo, Lusch & 

O´Brien 2007). I kontrast till GDL är grundtanken i SDL att alla erbjudanden är en tjänst 

även om det sedvanligt har kallats en produkt (Vargo & Lusch, 2004). 

3.1.2 Innovationsprocessen 

 

De tidiga innovationsprocesser som beskrivits har till stor del handlat om processen för 

utveckling av produkter och har ofta framställts som en process som börjar med en idé och 
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slutar med lansering (Salerno, Vasconcelos Gomes, Oliveira Da Silva, Barros Bagno & 

Teixeira Uchoa Freitas, 2014). I de första modellerna beskrivs innovationsprocessen som 

linjär och att den går igenom vissa bestämda faser som idégenerering, val av idé, utveckling 

och lansering på en marknad (se Figur 1).  

 

 
Figur 1. Egenkomponerad illustration av tidiga innovationsmodeller 

 

Det finns emellertid forskare som menar att innovationsprocesser inte behöver ha ett 

gemensamt tillvägagångsätt som ska passa för alla företag och alla projekt utan att 

innovationsprocessen från gång till gång med fördel kan se annorlunda ut (Shenhar, 2001; 

Kok & Biemans, 2009). 

I Salerno et al. (2014) undersökning fann de exempelvis åtta olika innovationsprocesser hos 

de företag de undersökte. Vidare poängterar de att det därmed inte finns en 

innovationsprocess som passar samtliga utvecklings och innovationsprojekt utan att det 

snarare finns flera varianter av innovationsprocessen som passar för olika projekt. 

Desouza et al. (2008) menar att det finns tre beståndsdelar som bör samspela för att ett 

kundinnovativt program ska bli framgångsrikt, dessa tre består av organisation, produkter och 

tjänster samt kunder. De tre faktorerna samspelar med varandra i olika innovationsfaser, där 

det första steget består av idégenerering och utveckling, det andra steget består av prövning 

och konstruktion av idén och till sist det kommersiella steget där tjänsten/produkten ska ut på 

marknaden Desouza et al. (2008) (se Figur 2). Figur 2. Modell tagen ur Desouza et al (2008) 

 

 

Idégenerering Val av idé Utveckling Lansering
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3.1.3 Tjänsteinnovationsprocessen 

 

Tjänstesektorn växer vilket leder till att tjänsteföretagens kunder vill ha bättre och mer 

avancerade tjänster. I och med det så blir innovationsprocessen i dessa företag betydande, 

detta för att snabbt kunna ta fram nya och förbättrade lösningar som lever upp till 

marknadens och kundernas förväntningar (Hidalgo & D´Alvano, 2014). Rothwell (refererad i 

Hidalgo & D´Alvano, 2014) menar att globalisering samt ny teknik gällande information och 

kommunikation pressar innovationsprocesserna att blanda in fler aktörer i processen och även 

att bli mer öppna, flexibla, komplexa, anpassade och nätverkande. 

 

Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) föreslår en tjänsteinnovationsprocess i tre steg och 

sex faser, stegen som namnges är skapa fokus, förstå och bygga. Det första steget handlar om 

att skapa fokus i utvecklingsprojektet, det andra om att förstå kunden och det tredje om att 

bygga en struktur som underlättar leveransen av kundvärde. De sex faserna är fördelade på 

stegen förstå och bygga. Faserna betecknas som (1) fokusera, (2) involvera, (3) lära, (4) 

orkestrera, (5) pröva och (6) standardisera. 

 

Det bör tas i beaktande vid anblicken av den modell som presenteras nedan att processen vid 

tjänsteutveckling ofta är mer iterativ och går mer fram och tillbaka mellan olika faser i 

processen jämfört med processen för produktutveckling som presenteras som om den vore 

mer linjär, dessutom är tjänsteinnovationen ofta sämre dokumenterade (Kristensson et al., 

2014) (se Figur 3). Dock redovisar Martin och Horne (1993) att omkring 58 % av företagen 

som erbjuder tjänster har en strukturerad innovationsprocess när det kommer till 

tjänsteutveckling.  

 

 

 

 
Figur 3. Modell: Utvecklingsprocessen för en tjänsteinnovation, kopierad ur Kristensson et 

al (2014) 

 

Tjänsteinnovationsprocessens fas (1) fokusering handlar om att sätta upp mål för att skapa 

värde för kunden, det vill säga vilka behov tjänsteinnovationen skall fylla hos kunden samt 
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vilken värdeskapande process som ska utvecklas. Vid denna fas är det viktigt att inte försöka 

lösa alla kunders behov utan fokusera på det som kunderna helst vill ha. De värdeskapande 

processer som företaget med fördel bör förstå, värdera och ha i åtanke i fokuseringsfasen är 

om tjänsten skall effektivisera, något som reducerar kostnaden för kund och företag. 

Differentiera, att erbjuda en tjänst som sticker ut från mängden. Hjälpa, att hjälpa kunder att 

göra något gott för andra människor, världen eller miljön eller uppleva, att med känslor skapa 

upplevelser unika för kunden (Kristensson et al., 2014). Med hjälp av ett tydligt definierat 

mål blir det även enklare för företaget att bedöma vilka resurser som behövs för att utveckla 

tjänsteinnovationer som skapar värde för kunden samt vilka värdeskapande processer som 

kan uppnås. Detta kan göras genom att antingen se på redan tillämpade lösningar i en annan 

bransch eller att se på var innovationer i samma bransch har uppkommit, på så sätt går det 

även att se vad kunder tidigare funnit är viktigt (Kristensson et al., 2014). 

 

Fasen (2) involvering handlar om att lära av och tillsammans med kunden. Tjänsteinnovation 

har som målsättning att finna kundernas behov och utveckla tjänster som fyller behoven. Det 

är en svår uppgift att få sina kunder att utrycka vad som skapar värde och löser deras 

problem, därför är involvering ett sätt att skapa kunskap om kunden genom att se hur 

kunderna verkar i sin naturliga miljö (Kristensson et al., 2014). Vid skapandet av 

tjänsteinnovationer är den huvudsakliga anledningen till kundinvolvering att finna de 

upplevelser som är viktiga för kunden och med hjälp av den vetskapen kunna förstärka dessa 

upplevelser (Kristensson et al., 2014). 

 

(3) Lära är nästa fas i processen som fokuserar på hur företaget skall lära sig så mycket som 

möjligt om kunderna och om kontexten de verkar i. Det är nödvändigt för att företaget skall 

kunna utveckla tjänster som går att realisera, producera, implementera och ta till sig som 

något eget (Kristensson et al., 2014). Problemen som företagen ständigt ställs inför vid 

framtagning av tjänster är osäkerheten om vad exakt kunden vill ha och hur mycket de är 

beredda att betala för det. Därför kan företaget med fördel först testa sina tjänster eller 

lösningar på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Detta kan göras bland annat med hjälp 

av kundpaneler, pilotverksamheter eller genom att bygga scenarier som de anställda sedan 

testar (Kristensson et al., 2014).  

 

Efter lärandefasen kommer (4) orkestreringsfasen, för företaget handlar denna fas om att 

välja och ärligt bedöma hur tjänsten ska kunna implementeras. Företaget måste evaluera och 

väga fördelar mot nackdelar genom att fråga sig om tjänsten stämmer överens med strategin 

för företaget, om organisationen kommer klara förändringen, om organisationskulturen 

kommer klara att bära upp den nya tjänsten och om företagets nätverk av företagsrelationer 

kommer stödja innovationen (Kristensson et al., 2014). Vid framtagning av nya tjänster 

rekommenderas att företagen startar en ny verksamhet parallellt med den befintliga, detta bör 

framförallt göras om företaget går från en produktinriktad till en tjänsteinriktad verksamhet. 

Anledningen är att det kan bli problematisk beträffande företagskultur, normer och 

värderingar i företaget, dessa måste sannolikt brytas för att kunna skapa nytt eftersom de 

anställda måste ändra sitt arbetssätt när det kommer till tjänster kontra produkter 

(Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2013; Kristensson et al., 2014).  

 

(5) Pröva är den fas som handlar om att skapa funktionsdugliga koncept i kundernas kontext 

(Kristensson et al., 2014). Detta kan ske i samarbete med ett fåtal utvalda kunder, följden av 

denna samverkan kommer fordra att företaget skapar tjänster för specifika kundgrupper inom 

sin bransch. Syftet med det är att kunna implementera och testa en tjänst på en begränsad 
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marknad och i mindre skala innan man inför en dyr och tidskrävande förändring (Kristensson 

et al., 2014). 

 

Det sista steget i processen heter (6) standardisera och understryker vikten av att 

standardisera vissa delar av lösningen eftersom det blir för kostsamt att kundanpassa tjänsten 

efter varje kunds önskemål (Kristensson et al., 2014). Målet är att kunna lansera en ny tjänst 

på en större marknad, detta kan göras genom att ”boxifiera” sina tjänster, vilket betyder att 

företaget paketerar sina tjänster som om det vore en produkt. Ett exempel på ett företag som 

gör detta och därmed erbjuder materialiserade värdeskapande processer är liveit.se som säljer 

färdigpaketerade och standardiserade upplevelser i en box (Kristensson et al., 2014). 

3.1.4 Innovationsklimat och innovationskultur 

 

Kultur är ett koncept som är komplext men handlar i grunden om gemensamma normer, 

värderingar och uppfattningar som formar beteendet. Schein (1984) förordar att kultur kan 

förstås i termer av tre sammankopplade nivåer, där den mest invecklade är den individuella 

tolkningen av världen, det är denna tolkning som formar de individuella handlingarna och 

därmed i slutändan även de dominerande normerna och värderingarna för gruppen. 

Företagskultur enligt Martins och Terblanche (2003) är det som fyller mellanrummet på vad 

som faktiskt pågår och vad som är formellt annonserat, de menar att det finns betydelse för 

hur värderingar och normer införlivas i företagskulturen och bland annat kommunikationen, 

hantering av misstag samt beslutsfattande och handlingsfrihet påverkar kreativiteten och hur 

innovativ företagskulturen blir. Ahmed (1998) menar att en grundläggande faktor för att 

innovationer ska ske är en god företagskultur och att denna kultur innefattar ett klimat och en 

kultur som ledsagar medarbetarna mot innovationer, ett företag som vill bli mer innovativt 

behöver medarbetare som känner sig obesvärade med innovationer samt att de vill vara med 

och generera nya.  

När det kommer till innovationsklimat finns det olika faktorer som kan påverka detta, bland 

annat räknar Isaksen och Tidd (refererat i Tidd & Bessant, 2009) upp tillit och öppenhet, 

utmaning och engagemang, stöd och plats för idéer samt frihet som faktorer vilket inspirerar 

till innovation. Martins och Terblanche (2003) menar att arbetsplatsens klimat har inverkan 

på om innovation och kreativitet kan utvecklas. 

3.1.5 Kreativitet  

 

Kreativitet definieras enligt Amabile, Conti, Coon, Lazenby och Herron (1996) som 

”produktionen av en ny och användbar idé inom något område”{egen översättning}( Amabile 

et al., 1996, p.1155) samt att när idén har implementeras framgångsrikt i en organisation så är 

det först då som den ses som en innovation (Amabile et al., 1996). Det finns olika sätt att 

förstärka kreativtet inom tjänsteinnovation men enligt (Giannopoulou et al., 2014) handlar det 

mest om att kunna leda människor. Dock är inte kreativitet bara kopplad till aktiviteterna 

kring själva idégenereringsfasen utan även till andra delar av tjänsteinnovationsprocessen 

som exempelvis själva utvecklingen av tjänsten Giannopoulou et al., 2014). Edvardsson och 

Tronvoll (2013) menar att komplexa processer så som exempelvis utveckling av nya tjänster 

kräver improvisation, intern konkurrens och en till viss del anarkistisk hållning. För att kunna 

uppnå en mångsidig och social inställning till tjänsteinnovation krävs det organisatoriska 

verktyg och resurser, nya färdigheter samt kompetenser enligt Rubalcaba, Michel, Sundbo, 

Brown och Reynoso (2012).  
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3.2 Kommunikation och samarbete 
 

Kommunikation kan definieras som en handling där en sändare överför information eller ett 

budskap till en mottagare. Sändare och mottagare kan vara en person, grupp eller 

organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). För att kommunikation ska kunna kallas precis 

kommunikation krävs det dock att mottagaren förstår det mottagna budskapet. Vidare är 

överföring av information viktigt för att stärka arbetsmoral och arbetsmotivation eftersom det 

möjliggör tydlighet angående arbetsuppgifter, brister kommunikationen påverkar det ofta 

produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen negativt (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Lievens, Moenaert och S´Jegers (1999) hävdar tjänsteinnovationsprocessen som beroende av 

kvalitén på den interna kommunikationen (informationsutbyte inom organisationen) samt den 

externa kommunikationen (informationsutbyte med organisationens relevanta omgivning) 

och definierar det som graden av relevant och begriplig information som når mottagaren i tid. 

 

Kunder har inte alltid varit en del av affärsprocessen men det har kommit att ändras, det finns 

många företag som upplåter en del av affärsprocessen till kunden själv och detta har lett till 

att kunder till vissa företag har en mer direkt kontakt med företaget och där av har även 

kommunikationen sinsemellan ökat (Desouza et al, 2008). Enligt Prahalad och Ramaswamy 

(2004) är det bra för företag att ha ett värdeutbyte med sina kunder. Genom kommunikation, 

tydlighet vid risker samt att vara transparenta ger företaget en bra grund till att etablera det 

värdeutbyte de vill ska ske. Den viktigaste delen är kommunikationen med kunderna, i sin 

dialog med kunderna visar företaget på deras betydelse och att det är av vikt för företaget att 

detta samarbete leder till värde för både kunden och företaget. När företag är transparenta ger 

det en känsla av trygghet till kunderna och de känner sig säkrare när det väljer en viss tjänst 

eller produkt. Prahalad och Ramaswamy (2004).  

 

Forskning har visat att kommunikation och involvering av kunder är ett effektivt sätt att 

skapa inkrementella innovationer som innebär förändringar i befintlig tjänst (Gustafsson, 

Kristensson & Witell, 2012). För att skapa radikala innovationer, helt nya produkter eller 

tjänster, bör företag lägga stor fokus på att verkligen förstå kunden genom att studera, lära av 

och interagera med kunden i deras egen kontext, detta eftersom det annars blir svårt att få tag 

i information som kan skapa förutsättningar för radikala innovationer (Kristensson et al. 

2014). Involvering av kunder kan skapa inkrementella innovationer därför att innovationer av 

dessa slag i och med det skapas utifrån kundernas för stunden existerande behov. Företagen 

som lyckats med att skapa inkrementella innovationer genom att involvera kunder har haft 

upprepade möten med kunderna på lika villkor, där har det även visat sig fördelaktigt om 

kunderna kommer med förslag på konkreta lösningar (Kristensson et al., 2014). Vidare har 

forskning även visat att umgänge med kunder i deras egen kontext ger framgångsrika 

tjänsteinnovationer och detta oberoende av förfarandet för interagering. Det går med andra 

ord lika bra att hålla kontakten och interagera med kunder genom sociala medier eller 

telefonsamtal som i form av fysiska möten (Gustafsson et al., 2012). 

Samtliga anställda i ett företag oavsett position måste kommunicera med sina kunder för att 

kunna förstå vilka upplevelser som skapar värde för dem, utan den kommunikationen 

kommer de anställda inte kunna förstå och generera framtida erbjudanden som kunden vill ha 

(Gustafsson et al., 2012). 

 

Det finns åtskillig forskning och litteratur som visar att graden av innovation förbättras i 

samarbete med andra, att sätta ihop nya konstellationer av aktörer, mixa olika tankesätt, 

kunskaper och förmågor är en grogrund för att skapa nytt (Brown & Duguid, 91; Tidd & 

Bessant, 2009; Rubach, 2013). Konkurrens och samarbete mellan företag inom samma 
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bransch, i samma område eller i samma region skapar en tävlingsanda, detta har visat sig 

trigga innovation (Porter refererad i Rubach, 2013). 

Samarbete mellan företag och styrkan i banden som samarbetet byggs på har betydelse för 

innovationsförmågan i små och medelstora företag, detta gäller vid både produkt- samt 

processinnovationer (Tomlinson & Fai, 2013). Vidare vill Tomlinson och Fai (2013) 

poängtera vikten av att små och medelstora företag skapar och bibehåller innovationsnätverk, 

de beskriver ett gott samarbete inom försörjningskedjan som ett alster till innovation och som 

en viktig del i innovationsprocessen. Däremot visar deras undersökning att samarbete med 

konkurrenter inte främjar innovation. 

3.2.1 Lärande genom kunder 

 

När det kommer till tjänsteinnovationer är samarbetet mellan företag och kund av största vikt, 

de flesta innovationer som kommer till inom tjänsteinnovationer är inkrementella och dessa 

sker ofta i kontext med kund. Att som företagsledning ha kunskapen kring detta förfarande 

gynnar utvecklingen inom företaget och i samband med detta ökar automatiskt 

konkurrenskraften likaså. (Kristensson et al., 2014; Desouza, Awazu, Jha, Dombrowski, 

Papagari, Baloh & Kim, 2008). 

 

För att vara med och konkurrera krävs det att företag samt organisationer konstant ser till att 

underhålla och förbättra sina relationer med kunderna. Enligt Desouza et al. (2008) förändrar 

företag deras innovationsstrategi från att innovationen ska vara till kunden, till att involvera 

kunden i innovationsprocessen, genom detta förfarande ingår kunderna i en process där 

kunskap skapas tillsammans. 

 

Genom hur företag interagerar med sina kunder, kan det skapa innovationer. Det gäller att 1) 

identifiera, analysera och kommunicera med kunder, 2) genom att förändra affärsprocessen 

kunna ta in kunder i den existerande innovationsprocessen, 3) uppmuntra kunder att engagera 

sig i att förbättra befintliga varor och tjänster. (Desouza et al., 2008). Att kunder inte 

använder tjänster eller produkter på precis samma sätt beror på att de flesta produkter och 

tjänster kan anpassas efter kundernas önskemål idag. Genom att få fram information kring 

hur tjänsten/produkten och processen kring att anpassa denna efter kundens önskemål 

påverkar kunden kan tillföra företaget kunskap som leder till utveckling och innovationer. 

(Von Hippel, 2005). Det finns företag som använder sig av deras ”lead users” för att förbättra 

sina produkter (Von Hippel, 2005). Även workshops tillsamman med kunder som är så 

kallade ”lead users” anordnas av vissa företag där företaget lär sig av sina användare 

(Desouza et al., 2008). 

 

I form av en slutprodukt eller tjänst är innovation ett realiserande av kundens kunskap som 

organisationen har tillskansat sig från sina kunder, deras tankar, idéer, insikter samt 

information har utgjort en grund för innovationen. Kunskapen kan beröra både aktuella 

tjänster och produkter, kommande behov, kundtrender samt nya idéer för produktinnovation. 

(Desouza et al., 2008). Enligt Magnusson (2003) kan vanliga användare bidra med fler och 

bättre idéer än professionella utvecklare, kundernas idéer är ofta mer användarvänliga men 

kan däremot även vara omöjliga att implementera, dock kan idéerna användas i lärandesyfte 

eller för inspiration. Ses kundernas behov utifrån deras perspektiv är det ofta svårt för ett 

företags eller organisations produkt eller tjänst att uppfylla dessa behov (Kandampully & 

Duddy, 1999). 
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Nu för tiden har kunder ofta möjlighet att prova på en produkt/tjänst innan de bestämmer sig 

för att köpa denna, detta medför att det är svårare för företag att knyta en kund till sig samt att 

företagen bör kunna ge en smakprov av tjänsten/produkten till kunden utan att ge bort det helt 

och gratis. Att kunna tillverka och utforma en produkt eller tjänst som kunden vill ha, samt 

att få ut den på marknaden är viktigare än att försöka övertyga kunden om att handla en 

annan vara. Genom att använda sig av kundernas idéer kan företag antigen införliva dessa i 

befintliga produkter/tjänster eller skapa nya för att sedan leverera den färdiga tjänsten eller 

produkten till kunden. (Desouza et al., 2008) 

3.3 Omvärldsanalys 
 

Omvärldsanalysens avsikt är att genom insamling av korrekt information, i rätt format och 

vid rätt tidpunkt skapa goda förutsättningar för företags beslutsfattande (Zeng, Li & Duan, 

2012). Omvärldsanalysen är ofta kopplad till strategiska frågor inom organisationer och 

företag eftersom omvärldsanalysens ändamål bland annat är att samla information som leder 

till bättre kunskap för beslutsfattande, vilket i sin tur möjliggör ett proaktivt handlande 

(Lundqvist, 2010). Att omvärldsanalysera är att samla information om en organisations 

omgivning, analysera och sedan använda informationen. I omgivningen kan trender, 

händelser och relationer ingå. Meningen är att med hjälp av en sådan informationsinhämtning 

kunna identifiera hot eller möjligheter, undvika överraskningar, behålla fördelar gentemot 

konkurrenter samt skapa gynnsammare förutsättningar för planering (Lundqvist, 2010).  

3.3.1 SWOT-analys 

 

SWOT-analysen är ett strategiskt analysverktyg som inkluderar fyra olika komponenter; 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa fyra komponenter (”Strengths”, ”Weaknesses”, 

”Opportunities” och ”Threats”) används för att förstå och synliggöra företagets styrkor och 

svagheter samt omgivningens möjligheter och hot (Burns, 2011; Dyson, 2004). Genom att 

identifiera dessa fyra faktorer skapar företaget strategier som kan förstärka styrkor, avlägsna 

svagheter, utnyttja möjligheter eller motarbeta hot (Dyson, 2004). SWOT-analysen hjälper 

företaget att uppmärksamma kundens behov genom att analysera företagets förmågor. Med 

hjälp av SWOT-analysen kan marknadens och verksamhetens resurser sammanfalla, vilket 

gör att företaget kan finna överensstämmelse mellan företagets kompetens och möjligheterna 

på marknaden (Burns, 2011).  

I SWOT- analysen är styrkor och svagheter kopplat till en intern bedömning av företagets 

inre sfär medan möjligheter och hot är relaterat till en extern bedömning av företagets yttre 

värld (Dyson, 2004). Intern bedömning syftar till att exempelvis analysera personal, plats, 

produkter eller tjänster. Extern bedömning nyttjas för att söka igenom omgivningen efter 

exempelvis politiska, ekonomiska, konkurrensmässiga eller tekniska faktorer som kan 

påverka företaget. 

4. Metod 

4.1 Deltagare 
 

Eftersom studien avsåg att undersöka ett mikro- och tjänsteföretags innovationsprocess samt 

att ge förslag på utvecklingsområden av denna process så gjordes ett urval efter dessa 

kriterier. Deltagarna bestod av fyra personer som samtliga arbetar på ett mindre tjänsteföretag 

i Mellansverige. Dessa fyra deltagare är de enda som arbetar på företaget och är därmed de 

som genom sina intervjusvar har gett underlag för studien.  
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Av deltagarna är en verkställande direktör och säljansvarig, en är affärsutvecklare, en är 

systemansvarig och en är systemutvecklare och webbansvarig på företaget. Alla på företaget 

deltog och samtliga fullföljde intervjuerna och svarade på samtliga frågor. Studiens deltagare 

var i åldrarna 33-62 år och samtliga var män. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 

 

Företaget verksamhet startades 2006 av två av deltagarna som även i skrivande stund är 

majoritetsägare i företaget. Den tredje av deltagarna var med från företagets start och 

arbetade initialt som konsult men blev så småningom heltidsanställd och minoritetsägare. 

Den fjärde deltagaren började arbeta deltid på företaget 2009 och blev heltidsanställd 2010, 

även han som konsult, han är nu också minoritetsdelägare. Deltagarna skiljer sig åt gällande 

bakgrund och utbildning. En har en bakgrund som bland annat marknadskonsult, försäljare 

och försäljningsansvarig inom vitvarubranschen och har tidigare rest mycket i sitt arbete, en 

annan är självlärd programmerare och tidigare egenföretagare, en tredje har studerat 

energiteknik och har en oavslutad maskiningenjörsutbildning samt har tidigare arbetat med 

programmering, drift och förvaltning av datasystem. En fjärde är en utbildad beteendevetare 

och har bland annat arbetat som administratör, affärsutvecklare, managementkonsult och 

verkställande direktör på olika företag.  

 

4.2 Material och procedur 
 

Studiens metod för insamling av data skedde i form av semistrukturerade intervjuer, detta för 

att få en fördjupad och subjektiv bild och förståelse av deltagarnas upplevelse och syn på 

företagets innovationsprocess samt för att få en så nyanserad bild som möjligt. I och med 

studiens fokus på innovationsprocessen och vår vilja att kunna ställa vissa specifika frågor 

(Bryman, 2011) ansåg vi semistrukturerade intervjuer som passande. Men även för att ge 

respondenterna chansen att utforma svaren på sitt eget sätt och tillfälle för intervjuarna att 

ställa kompletterande frågor som inte tagits upp i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var att med stöd av intervjuguidens 

frågor få svar som i sin tur kunde besvara frågeställningarna. Syftet var även att ge utrymme 

för respondenterna att fritt och med egna ord beskriva och tala om de upplevelser och 

aspekter som de själva ansåg var viktiga (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden var 

konstruerad efter teman och följdfrågor och frågorna ställdes i stort sett efter ordningen i 

guiden (Bryman, 2011), dock ställdes inte samtliga frågor under alla intervjuer om 

respondenten tidigare under intervjun besvarat nästföljande fråga. 

 

Innan intervjuerna med respondenterna utfördes två testintervjuer, detta för att få feedback på 

intervjuguidens frågor och i största möjliga mån utesluta eller ändra otydliga och 

svårbesvarade frågor.  

 

Inledningsvis upprättades kontakt med en av personerna på företaget som beskrev en vilja att 

effektivisera och förbättra innovationsarbetet på företaget, därefter bokades ett möte in som 

genomfördes i företagets lokaler. Vid mötet presenterade undersökarna sig själva och beskrev 

studiens möjliga upplägg. Därefter tillfrågades samtliga på företaget om de ville delta i 

undersökningen och alla svarade att de ville det. Sedan skickades information ut i form av ett 

missivbrev till samtliga via e-post. I missivbrevet beskrevs studiens syfte, tid för intervjuerna, 

att det var frivilligt att delta, att de kunde avbryta när de önskade samt att materialet från 

intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och endast i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen i missivbrevet upprepades även vid intervjutillfällena 

och respondenterna tillfrågades om de godkände inspelning av intervjun. Alla intervjuer 
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utfördes i företagets lokaler och spelades in med mobiltelefoner. Några av intervjufrågorna 

var formulerade på följande vis; Vad är innovation och kreativitet för dig? Kan du berätta 

hur ni gör när ni tar fram nya tjänster? Hur upplever du de innovationsprocesser ni har 

idag? Upplever du att det finns några hinder i ert innovationsarbete idag? Hur 

kommunicerar ni inom företaget? Gör ni någon slags omvärldsbevakning/omvärldsanalys 

idag? (se Bilaga 1).  

 

Efter intervjuerna försäkrade sig intervjuarna om att respondenterna mådde bra och 

informerade att intervjumaterialet efter transkribering kommer överlämnas till respondenten 

för möjligheten att läsa igenom och godkänna materialet. Det förklarades även för 

respondenterna att materialet efter studien skulle raderas så att informationen inte längre var 

tillgänglig. 

4.3 Databearbetning 
 

Databearbetningen har utförts som en modifierad variant av tematisk analys (Langemar, 

2008) eftersom målet med intervjuerna var att lägga fokus på vad som sägs och inte hur det 

sägs (Bryman, 2011).  

Insamlat material har efter transkribering lästs igenom av båda författarna i syfte att se om det 

som transkriberats har överensstämt med de svar som respondenterna angett i intervjuerna, 

för att säkerställa detta ytterligare skickades det transkriberade materialet individuellt till 

respondenterna för godkännande. Efter godkännandet från respondenterna lästes materialet 

igenom ännu en gång, de svar och meningar plockades ut som bedömdes skulle kunna ligga 

till grund för att besvara studiens frågeställningar. Sedan tittade vi åter igen på de delar som 

plockats ut, dessa färgbestämdes efter de teman som tagits fram efter operationaliseringen 

och intervjusvaren. Temana i studien är innovation, kommunikation och samarbete samt 

omvärldsanalys. I temat innovation ingår begreppen tjänsteinnovation, innovationsprocessen, 

tjänsteinnovationsprocessen, innovationsklimat och innovationskultur samt kreativitet. I 

temat kommunikation och samarbete ingår även lärande. Temat omvärldsanalys inkluderar 

även SWOT-analys. När detta var gjort skrevs sammanfattningar av de olika temana för 

respektive intervju och respondent, detta skrevs in i det resultat som presenteras.  

Vidare slogs samtliga intervjusvar för respektive teman ihop. Därefter plockades ett antal 

nyckelord/meningar ut inom varje tema för att finna essensen i de olika temana. Detta för att 

tydliggöra i analysen vad som påverkar innovationsprocessen och relaterade faktorer i 

Företaget AB.  

4.4 Operationalisering 
 

Eftersom våra förkunskaper till stor del baseras på Tidd och Bessants (2009) innovationsraket 

har denna legat som initial grund för vår bild av innovationsprocessen. En litteratursökning 

genomfördes där en genomgång av teorier, begrepp och områden som berörde ämnet 

innovation och i synnerhet innovationsprocessen. Operationaliseringen i studien utformades 

utifrån de tre huvudområden som den teoretiska bakgrunden kom att bestå av. Dessa 

huvudområden är utvalda för att ge en vid och nyanserad bild av Företaget AB:s 

innovationsprocess och de omkringliggande faktorer som kan påverka den.  

Frågeställningarna och syftet bygger på områdena, innovation, kommunikation och samarbete 

samt omvärldsanalys (se Figur 4). Dessa områden används som genomgående teman i 

studien. För att få ett utförligt svarsunderlag identifierades olika beståndsdelar som kan ingå i 

innovationsprocesser, detta föranledde utformningen av intervjuguidens frågor.  
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Figur 4. Egen modell av operationaliseringen 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet påverkas av om respondenterna ger olika svar till olika intervjuare och om de 

förändrar sina svar under intervjun, detta kan bero på att respondenten uppträder olika mot 

olika intervjuare. Då hotas reliabiliteten av en icke tillförlitlig samt subjektiv kunskap (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Reliabiliteten kan även påverkas av intervjuarna, i denna studie har 

detta undvikits genom en intention att under intervjutillfällena inte ställa ledande frågor. 

Intervjufrågorna har också ställts i ungefär samma ordning och på samma sätt under samtliga 

intervjuer för att stärka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). För ytterligare stärka 

reliabilitet i studien har bägge intervjuarna skrivit ut samtliga intervjuer samt behandlat dem 

oberoende av varandra, detta har medfört större möjlighet till intersubjektivitet. 

 

De faktorer som kan ha haft verkan på denna studies validitet är bias (snedvridningar) samt 

reaktivitet (Maxwell, 2005). Med bias menas den påverkan och roll som undersökaren har 

med sig som kan färga undersökningen och ha negativa effekter på studiens validitet, med det 

avses till exempel förväntningar, förkunskaper och paradigm. För att motverka detta är det 

viktigt att undersökaren reflekterar och erkänner för sig själv att denne är färgad (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har därför kritiskt granskat och reflekterat över våra perspektiv på 

ämnet för att få en perspektivmedvetenhet och undvika en snedvriden tolkning. Reaktiviteten 

är hur man agerar snedvridet, det vill säga hur bias faktiskt yttrar sig, exempelvis hur 

undersökaren påverkar deltagarna med ledande frågor eller på något sätt påverkar 

intervjusituationen.  

Ytterligare tillvägagångssätt för att uppnå så hög validitet som möjligt har en avstämning 

med respondenterna gjorts huruvida vi har tolkat dem rätt i vårt material. 

Det bör även nämnas att en av författarna till denna studie har en personlig koppling till en av 

respondenterna vilket skulle kunna påverka svar och resultat, därför ansåg vi att det var av 

största vikt att under intervjun med denne respondent låta intervjuaren som inte har en 

koppling till respondenten leda intervjun och ställa samtliga frågor. 

•Tjänsteinnovation
• Innovationsprocessen
•Tjänsteinnovationsprocessen
• Innovationsklimat & Innovationskultur
•Kreativitet

Innovation

•Lärande

Kommunikation 
och samarbete

•SWOT-analys

Omvärldsanalys
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5. Resultat 
 

5.1 Respondent A 

 

5.1.1 Innovation (innovationsprocessen, innovationsklimat och innovationskultur) 

 

Respondent A beskrev innovation som att komma på något teknik-, funktions eller 

verksamhetsmässigt som ingen annan har. Han nämner uppfinningshöjd när han talar om sitt 

begrepp för innovation. Kreativitet ser han som själva processen som leder fram till en 

innovation eller utveckling av verksamheten. 

Respondenten upplever att han kan vara kreativ när det gäller förbättringar för den befintliga 

verksamheten och när han ibland utöver förbättringarna kan tänka lite friare. Han upplever 

inte att företaget arbetar med innovation med uppfinningshöjd och säger att företaget inte 

kommit på något helt nytt men snäppet under det. 

 

Respondent A anser att det inte finns något strukturerat tillvägagångssätt för att samla idéer 

utan sättet för att samla upp idéer sker idag genom mötesanteckningar. 

 

När nya tjänster ska tas fram beskriver respondent A att detta nästintill bara styrs av 

kundernas önskemål. Vidare beskriver han att tjänster ofta växer fram genom naturliga steg, 

antingen finns ett behov hos kunden eller så måste ett visst funktionsmässigt steg tas för att 

kunna göra nästföljande steg.  

Respondent A skildrar och problematiserar hur arbetet går till på följande sätt: ”det blir ju 

kundstyrt. Först blir det ju ett beslut att vi måste gå åt det här hållet och sen nästa fråga blir: 

vad är nästa steg vi måste ta för att kunna lösa den här kundens behov. Vi är ju rätt så få och 

då kan de ju ibland varit så att man gått snabbaste vägen, kanske lite för fort, ibland kanske 

det hade varit bättre att lägga mer tid på pollinering runt om för att förutse femte, sjätte och 

tionde kundens behov. Så det är väl där som man kan lägga mer tid sen samtidigt så ska man 

inte överdriva det heller för då är det bortkastad tid det också” 

 

Respondent A beskriver att företagets fortsatta utveckling handlar om att förbättra i synnerhet 

en befintlig tjänst så att den kan lösa fler behov hos kunden. Vidare redogör han att det pågår 

förändringar i verksamheten som är relaterade till vissa tjänster samt att det pågår en 

modernisering av företagets hemsida, detta för att höja renomméet till företaget. 

 

När det kommer till innovationsarbetet upplevde respondent A att verksamheten i övrigt tar 

mycket tid och är det största hindret, idéer poppar i regel upp men bristen på tid och resurser 

är hinder som idag påverkar företagets innovationsarbete. Respondenten förklarar också att 

kostnaden för att ta fram nya tjänster och kanske anställa nytt är avvägningar som måste 

göras. 

 

Vid framtagning av nya tjänster angav respondent A att de hittills gjort det internt och utan 

extern inblandning från andra utanför företaget och när de tagit hjälp så har det inte varit 

gällande idéer eller innovationsprocessen utan för att lösa ett problem i en specifik fråga. 

”Vad kan vi tillsammans göra för att ta fram en ny tjänst? det har vi ju inte gjort någon 

gång”. 

Respondenten berättade också att det förekommit kundträffar där kunderna hjälpt till med en 

utvecklingsplan för en viss tjänst. 
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Respondent A tycker att de fått reda på kundernas behov och önskemål genom relationen till 

kunderna samt deras frågor om vad som kan göras med och av de tjänster som företaget 

tillhandahåller. Vidare poängterar respondenten att om de ställer frågor till kunden hur en 

tjänst har upplevts så får de också feedback. Respondenten angav att en av normerna är 

ambition att arbeta kundstyrt och viljan att svara upp mot kundens behov. 

 

Respondent A upplevde klimatet gällande innovation och kreativitet samt responsen från 

kollegor när han kommer med nya idéer som bra. Han kände även att obekväma saker kan 

diskuteras. 

Dock angav respondenten att de kommer på idéer men att det inte kommer längre än så. 

Enligt respondenten handlar detta om att verksamheten i sig tar lite för mycket tid samt att de 

inte är beredda på att lägga ner de resurser som krävs.  

 

När det gäller mål och visioner med utvecklingsarbetet på företaget berättade respondenten 

att de vill tillhandahålla bra, prisvärda och enkla tjänster som fyller kundernas behov på ett 

enkelt sätt. Respondenten sa att ”så är det en avvägning där att man kan inte fylla alla 

kunders behov för då tappar man enkelhet, så blir det för dyrt att utveckla och ta fram 

också”. 

De kortsiktiga målen är enligt respondenten en ny version av en tjänst, få kunder att stanna 

kvar längre i tjänsten samt att den ska kunna fylla fler behov. Vidare berättade han att de 

även vill utveckla sälj och bli bättre på att följa upp kunder. 

 

5.1.2 Kommunikation & Samarbete (lärande) 

 

Respondent A angav att de inte dokumenterar eller skriver sammanfattningar för det arbete 

som utförts och att de därför är beroende av att ha personerna omkring sig för att kunna fråga 

om det utförda arbetet.  

 

Respondenten beskrev att möjligheten alltid finns att knacka på hos kollegor och prata om det 

behövs eftersom de sitter så pass nära varandra på arbetsplatsen. Han berättar att de har 

inbokade måndagsmöten men säger samtidigt att dessa möten ibland uteblir och att de är 

medvetna om att det borde ha kontinuerliga veckomöten eftersom behovet finns. Detta för att 

de missar att kommunicera med varandra när problem dyker upp och han upplever att även 

fast de är så pass små så är det inte alltid att de vet vad kollegorna arbetar med. 

 

Respondent A berättade att det samarbete som förekommit med andra företag endast har varit 

i form av kunskapsstöd för att lösa ett problem gällande en specifik tjänst. Vidare beskrev 

han att de för stunden söker efter möjligheter att få utvecklingsstöd. Han angav även att de 

letar efter stöd i drift och förvaltning, detta för att skapa en trygghet ifall någon på företaget 

med spetskompetens blir sjuk. 

 

Respondent A anser att de har en nära kundrelation med vissa kunder men säger samtidigt att 

de har ett stort antal kunder. Han nämner också att det händer att de kontaktar kunder som 

köpt en tjänst om de tror att kunderna skulle vara i behov av en annan av deras tjänster men 

han säger dock att detta styrs mycket av tiden och möjligheterna för en sådan uppföljning. 

Respondenten berättar att de delvis får reda på kundernas behov och önskemål genom dessa 

uppföljningar men även genom att fråga kunder som slutar använda deras tjänster hur de 
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upplevt dem och hur de fungerat. Han säger också att när de utför uppdrag åt kunder så 

brukar de följa upp och höra med kunden om tjänsten fungerar som den ska. 

 

Respondent A upplever att samtliga i företaget fattar beslut tillsammans och i konsensus, han 

säger att han inte tror det skulle fungera annars eftersom de är så pass få. Han säger att om 

man tar det till sin spets så är det majoritetsägarna som har bestämmanderätt men han 

upplever inte att de skulle köra över minoritetsägarna för det. Respondenten förklarar att det i 

och med karaktären på verksamhet, därför att de bland annat förvaltar information från ett 

statligt bolag, blir som en tratt där samtliga går mot samma mål. 

 

Respondent A berättar att de sällan åker på utbildningar, kurser och seminarier, han säger att 

det kanske händer några gånger per år. Han fortsätter med att förklara att han söker mycket 

information och lösningar på nätet för att se hur andra har löst problem i liknande situationer. 

Respondenten berättade också att han åkt på samma seminarier i flera år och till slut tyckt att 

det inte förändrats så mycket och därför upphört att gå på dem, han säger att han kanske 

skulle variera sig lite och åka på något han inte tror att han har behov av för att bredda 

kunskapen. Respondent A anser att den största kunskapskällan idag är kundernas 

problemställningar och lösningarna på de problemen. 

 

5.1.3 Omvärldsanalys 

 

Enligt respondent A påverkas företaget av marknadsförändringar, han nämner 

regeringsbeslut, andra företag som tar fram liknande lösningar och initiativ från internet som 

möjliga faktorer som kan inverka på företagets verksamhet. Han säger att de hanterar detta 

genom att ta upp det för diskussion när de ser hot eller möjligheter och att de efter det 

bestämmer vad de ska göra med informationen. Respondenten berättar att om det är ett 

verkligt hot så går det ofta att finna den informationen på internet. Han säger även att de 

kanske borde sätta av en halvdag eller en dag för att analysera omvärldshoten och att de i 

nuläget saknar en handlingsplan för hanteringen av hot. Han säger bland annat ”kanske prata 

förutsättningslöst, vad händer om det här sker eller något sånt så man har en tanke 

förberedd för det”. Han fortsätter med att säga ”Värsta scenariot, vad är det? Hur gör vi då? 

Måste vi stöpa om hela verksamheten eller lösa det på det viset”.  

 

På frågan om företaget har några konkurrenter svarade respondent A ”ja, det får man väl 

säga” och berättar att det finns alternativ till deras tjänster från andra aktörer och företag. 

Han säger att de påverkas av konkurrenter men att de får se till att vara bäst och mest 

prisvärda. Respondenten fortsätter med att säga att det även är viktigt med ett bra 

kundbemötande, ”För har man ett bra kundbemötande så kanske de kan blunda för när man 

inte var bäst eller billigast någon gång”.  

 

Respondent A berättar att företaget emellanåt gör omvärldsbevakning och att det består av att 

söka information på internet, läsa tidningar och att höra med kunder vad de använder istället 

för företagets tjänster. Han berättar att de börjar med att titta på vilka det är som står bakom 

hoten eller möjligheterna och sedan gör de en bedömning om vad de ska göra med 

informationen. Han framhåller även att det ibland kan bli sämre av att göra något åt 

informationen och att det därför kan vara bättre att låta bli. 

 

Respondent A nämner även att seminarier och liknande kan vara möjligheter till att se och 

höra vad som händer och sker omkring företaget. Han säger också att de skulle kunna åka 
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iväg på fler seminarier och föreläsningar som de inte tror de har behov av för att bredda sin 

omvärldsbevakning.  

 

5.2 Respondent B 

 

5.2.1 Innovation (Innovationsprocessen, innovationsklimat och innovationskultur) 

 
Respondent B beskrev innovation som en upplevelse man får samt något som går att göra i 

sin egen verksamhet och kreativitet som något som utförs för att uppnå innovationen, han 

upplever även att han har tid att var kreativ. Han berättade att företaget arbetar med 

innovation till en viss del. Genom att lyssna på kunder och besöka olika forum samlar de 

idéer men anser att de är ganska dåliga på det. 

 

När nya tjänster ska tas fram kommer det största drivet från kunderna berättade respondent B. 

Det finns en tio i topp lista med de största önskemålen från kunderna, ”den jobbar vi stenhårt 

på under en tid och sen tar vi fram dokumentationen och det har gått tre år och vi har inte 

riktigt tagit alla punkter”. Den metod de använder när det kommer till att ta fram nya tjänster 

är enligt respondent B att ha konferenser där de brainstormar och behandlar viktiga frågor 

samt kundernas önskemål. Han berättade även om att de kan ta gemensamma fikapauser och 

prata när alla är samlade.  

 

Respondent B beskrev att det finns flera saker de fokuserar på i utvecklingsarbetet, dessa är 

utveckling av en befintlig tjänst, att marknadsföra sig så att gemene man kan se vilka de är 

samt att bredda sig. Han ser att företaget har jättestor potential att utvecklas men säger också 

att det är viktigt att ”ha kunskapen för det är ju det som är det viktigaste, att kunderna tycker 

att man är bra”. 

 

Respondent B berättade att han inte tycker att de har några innovationsprocesser, dock 

upplever han att de är i behov av sådana processer i och med att företaget vuxit så pass 

mycket att det inte längre räcker med att ta en fika och lösa problemen då. Han beskrev att 

tidsåtgången på idé till tjänst är alldeles för lång och att detta beror på att de är så få i 

företaget om något stort ska göras och att de inte har tid att bara fokusera på idén.  

 

Respondent B berättade att de inte tar hjälp av andra utanför företaget för att ta fram nya 

tjänster men tycker att de borde bli bättre på utnyttja andra för att få nya idéer, detta eftersom 

de är fyra stycken i företaget och känner varandra som en familj vilket gör att respondenten 

upplever dem lite fyrkantiga och ser detta som en av deras svagheter. 

 

Innovationsklimatet upplever respondent B som bra, han berättade att de är duktiga på att 

diskutera och pratar mycket om vad som borde göras. Respondent B säger ”sen har vi blivit 

bättre, förr hade vi så mycket idéer att det gick inte ens att fånga en boll alltså, allting var 

bara uppe i luften, nu har vi blivit bättre på det, nu tar vi det lugnt, nu gör vi någonting åt 

gången.”. 

Vidare säger respondent B att någon ibland kommer med en idé vid fel tillfälle, ”då kan en 

bra idé inte bli så bra som den egentligen är, det är ju det som är risken med att man tror att 

man kan säga vads om helst när som helst, bara för att man är ett litet företag”. Han säger 

att han därför tycker de borde bestämma när man ska ta fram idéer kanske ha idémöten. 

Responsen från kollegorna upplever han som bra och förstående när någon kommer med en 
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idé men berättar att de saknar ett bra sätt att arbeta med det. Han berättar även att arbetet är 

oerhört fritt.  

 

De mål och visioner som finns med utvecklingsarbetet är enligt respondent B att vidga 

verksamhetens tjänster till norden samt att bli nordens bästa partner i deras bransch samt att 

öka sin omsättning och att ha nöjda kunder.  

 

Respondent B berättade att majoritetsägarna tar ett stort lass när det gäller drivet men att det 

annars är ganska jämbördigt med att ta ansvar för att ta fram vad de tycker och upplever när 

det gäller innovations- och utvecklingsarbete. 

 

5.2.2 Kommunikation och samarbete (lärande)  

 
Respondent B beskrev att de var värdelösa på att dokumentera idéer och kunskap för fem år 

sedan, detta mycket för att den kulturen inte fanns. Idag är de ganska bra på det och antecknar 

vad de gjort, hur och varför, när de utvecklar deras eget system. Men han berättade även att 

de skulle kunna dokumentera mycket mer och att det gäller att hitta en rutin. Dokumenten 

används när kunder ringer och frågar, samt som en säkerhetsåtgärd om någon av de anställda 

skulle råka ut för en olycka så finns informationen dokumenterad, han berättade även att de 

var negativt beroende av varandra. Företaget anordnar konferenser ett par gånger varje år och 

alla dessa konferenser har dokumenterats, en del i ren pappersform. 

 

När det gäller kommunikationen på företaget finns det utrymme för spontana möten eftersom 

de sitter så nära varandra och arbetar, respondent B berättade även att detta kunde vara en 

nackdel eftersom det kunde leda till att de glömmer att prata med varandra. Han nämner även 

att de har veckomöte. 

 

Det finns ett samarbete utanför företaget med andra företag, myndigheter och en del kunder 

samt pågår ett aktivt sökande efter nya affärsrelationer som bedrivs i huvudsak av 

majoritetsägarna beskrev respondent B. 

Samarbetet inom företaget fungerar bra enligt respondent B och beslut tas unisont, dock tas 

det slutgiltiga besluten av majoritetsägarna.  

 

Respondent B upplever att de enbart har en nära relation till den del av kunderna som 

använder sig av en specifik tjänst, han anser att det är viktigast att ha en nära kundrelation 

och att det inte spelar någon roll vad man gör om den relationen saknas. När det kommer till 

dessa kunder så har kunderna lätt att säga vad de tycker om tjänsten när de blir tillfrågade. 

 

Respondent B berättade att det finns för mycket att göra för att hinna med att åka på 

utbildningar och att den mesta kunskapen de tillskansar sig kommer från kunderna. 

 

5.2.3 Omvärldsanalys  

 

Respondent B berättade att verksamheten inte påverkas av dåliga eller bra tider utan behovet 

kvarstår oavsett. De har en del konkurrenter i andra länder men påverkas inte direkt av dessa, 

han säger att det inte finns någon i Sverige som gör exakt samma sak. Han tycker också att 

det skulle behövas konkurrenter eftersom det på så sätt blir billigare att marknadsföra sig och 

nå ut till potentiella kunder då de skulle synas mer. 
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5.3 Respondent C  

 

5.3.1 Innovation (Innovationsprocessen, innovationsklimat och innovationskultur)  

 
Respondent C beskrev innovation utifrån hans perspektiv ”som ett behov eller en uppgift som 

ska lösas och att hitta vägen fram till mål”. Att hitta lösningar som det inte finns en utstakad 

väg för. Och att vara kreativ när han ska hitta bästa lösningen på en uppgift man inte har 

svaret på. Han berättade att arbetet innebär frihet och möjligheten att få vara kreativ, ”det är 

väl det roligaste med att jobba här, att man får vara det”. 

 

Företaget arbetar med innovation berättade respondent C, genom att vara lyhörda gentemot 

kunder samt genom de konferenser som anordnas vid ett par tillfällen per år, då de går 

igenom mer övergripande vad som ska hända, han upplever att det är då de bästa idéerna 

kommer upp, ”när man får komma loss och tänka på något annat ett tag, då brukar det 

poppa upp idéer. Det är väl våran insamlingsprocess där tror jag”. 

 

När företaget ska ta fram nya tjänster beskrev respondent C det på följande vis, först planerar 

de och sen försöker de svara på frågor såsom, vad ska lösas? hur ska det fungera? Mot kund 

arbetar de mer strukturerat, det finns ett slags ”Proof of koncept” som innebär att det i tre steg 

tas fram en lösning. Respondent C beskriver ”först tar man fram en mall eller ett 

textdokument att så här vill vi göra och hjälpa er i mål, steg ett är att ta ut ett utkast eller en 

väldig enkel grund som att så här ungefär kommer den färdiga lösningen se ut, tycker de att 

det ser bra ut och vill gå vidare så har vi ett steg två som beskriver och då sker ju där den 

stora delen av utvecklingen, steg tre så testar vi och gör de sista justeringarna innan vi 

sjösätter det projektet”. 

 

När det kommer till innovationsprocessen inom företaget upplever respondent C att de är i 

behov av frigöra tid till att kunna arbeta med utveckling men att det är svårt eftersom de är 

små, ”vi har ju inte ett nät av konsulter som vi kan ta in till en försvarbar kostnad för kunder 

som ska köpa det här”. Respondenten beskriver att behovet att minska lite av arbetsbördan 

finns och att lösningar för det ses över. Detta för att kunna lägga mer fokus på kunders 

lösningar, vilket innebär att de kan växa mer och kanske även ta in fler som kan arbeta med 

utveckling. 

Att ta fram en tjänst varierar i tid mellan 1-4 månader men brukar dra ut på tiden ”kanske för 

att man inte arbetar så strukturerat efter en viss mall, där vi har kommit överens om en plan, 

exakt varje steg, hur man går tillväga, utan vi pratar om något slags slutresultat och sen får 

man börja labba sig fram tills man tycker att man har löst den uppgiften och då stöter man 

på många minor i början”.  

Det hinder som respondent C uppger finns kring innovationsarbetet är att företaget har vuxit 

mycket vilket innebär att det finns mindre tid eller ingen tid till att gå på mässor, 

föreläsningar och dylikt, där de skulle kunna inhämta ny kunskap, det är något som 

respondent C saknar för han anser att detta stimulerar tankeverksamheten, dock är han 

medveten om att det till viss del är egna begränsningar som gör detta till ett hinder och han 

berättar att han vill lägga mer resurser på det. 

 

Innovationsklimatet berättade respondent C är god på företaget, de är inte fientliga till att 

vara kreativa men han upplever sig ganska ensam med precis det han gör, det finns ingen att 
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bolla idéer med. Dock försöker de hitta nya sätt för att sälja mer och för att ta fram nya 

tjänster. Han poängterar konferenserna, att det är där de samlar upp önskemål och idéer från 

kunder samt beskriver hur de försöker att släppa allt och tänka nytt. Responsen från 

kollegorna är god när någon kommer med en idé, framförallt om man kan knyta an till ett 

faktiskt kundbehov. 

 

Respondent C upplever klimatet som fritt på arbetsplatsen, de har tillit till varandra, de får 

styra mycket själv och har individuellt ansvar vilket fungerar väldigt bra. 

 

Respondent C beskrev att mål och visioner med utvecklingsarbetet är att hitta enkla lösningar 

som fungerar på ett enkelt sätt och att kunna ha bra priser på tjänster och produkter. Han 

säger också att målet är att fler ska få information om kunskapen som verksamheten besitter 

och inse nyttan med deras tjänster, ”däremot är det ju svårt att hitta kanaler och verktyg för 

att göra det, för vi har ju ingen aktiv säljkår som sitter och ringer runt till företagen utan vi 

lever ju nästan på våran hemsida, där kommer ju nästan alla kunder in”. Han berättar att 

behovet av att marknadsföra företaget finns. 

Fokus ligger på att fortsätta utveckla en befintlig tjänst samt hemsidan och att komma ut mer 

till kund. Respondenten berättar att utvecklingen av företaget ser bra ut och att de 

förändringar som står inför dörren är att majoritetsägarna i sinom tid ska gå i pension. 

 

5.3.2 Kommunikation och samarbete (lärande)  

 
Dokumentation om idéer och kunskap förs inte, utan bara minnesanteckningar från möten, 

dock förs anteckningar på projektnivå berättade respondent C. Han beskrev även det 

pågående arbetet kring dokumentationen, att allt de gör ska kunna fördelas på fler än en 

person så att de inte är så personberoende och att verksamheten är i behov av 

väldokumenterade tjänster för att inte vara så sårbara. 

 

Respondent C berättar att kollegorna hjälps åt genom att ta över vissa arbetsuppgifter om det 

är någon som har ett tidsatt pågående projekt, till exempel genom att ta telefonsamtal från 

kunder. 

 

Mycket av kommunikationen sker enligt respondent C på kafferasterna, en på förmiddagen 

och en på eftermiddagen då de kan ventilera det de arbetar med. Respondent C upplever att 

majoritetsägarna ofta kommunicerar med varandra men att han och respondent A får fånga 

upp det som de talat om på de veckovisa mötena. 

 

Respondent C förklarar att de samarbeten som företaget har mest är med kunder som det 

finns ett utbyte med på något sätt. Han berättar att de har fått kunskapshjälp utifrån i samband 

med utveckling av en ny tjänst men annars tas inte nya tjänster fram med hjälp av andra 

utanför företaget. De har bra relationer till vissa kunder och jobbar nära dessa. De har 

anordnat några inbjudningar för dessa kunder och upptäckte då att kunderna började 

korsbefrukta varandra, han säger att han anser att de borde anordna flera möten eftersom 

kunderna ”tände till” och kom med synpunkter. De önskemål som uppstår från kund bedöms 

och sedan de tittar på om det finns fler kunder som kan tänkas ha behov av samma tjänst, är 

det en unik tjänst blir det en kostnadsfråga. Uppföljning på tjänster utförs ibland, det vanliga 

är att när kunderna slutar eller de kommer i kontakt med kunderna frågar de om allting har 

fungerat bra och om kunden är nöjd med tjänsten. I dessa sammanhang saknar respondent C 
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ett dokument där alla önskemål och förbättringar skrivs upp. Han beskriver även att de finns 

brister när det gäller att uppdatera kunder om nya funktioner.  

 

Respondent C berättade att de har en demokratisk beslutsprocess inom företaget men att han 

tar de mer aktiva valen om hur tjänster ska lösas. 

Han berättade även att den mesta kunskapen han får är från själva utvecklandet, när de tar 

fram nya tjänster samt från arbetskamraterna. Ny kunskap är något han söker sig fram till 

själv. 

 

Respondenten säger att sökandet efter nya affärsrelationer främst ligger på majoritetsägarnas 

bord. 

 

5.3.3 Omvärldsanalys  

 

Den fortsatta utvecklingen av företaget beskrev respondent C som sårbart, detta för att en stor 

del av företagets inkomster bygger på ett avtal, han tar upp att de skulle behöva fler 

konkurrenter. 

 

Respondent C berättade att de inte är känsliga mot hög- eller lågkonjunktur eftersom deras 

tjänster medför besparingar vid lågkonjunktur och att företagen använder deras tjänster för att 

utvecklas vid högkonjunktur. Han berättar även att det inte skett några förändringar ännu som 

gjort att de fått ställa om kursen totalt, de försöker att hänga med och hålla sig uppdaterade 

genom bra kontakter och genom kunder. Den omvärldsanalys som bedrivs inom företaget är 

att kolla vad som händer i den bransch de befinner sig i och detta gör de genom att 

kommunicera med kunder, kontakter och tidningar. 

 

Respondenten berättar att de inte har några konkurrenter som idag kan hålla med samma 

aktualitet, korrekthet och pris som de. 
 

5.4 Respondent D 
 

5.4.1 Innovation (Innovationsprocessen, innovationskultur och innovationsklimat)  

 

Respondent D beskriver innovation som ”Inte uppfinning utan kanske snarare utveckling 

också, det kan ju vara en uppfinning men det är snarare utveckling utav tjänster och 

produkter som människor har behov utav eller världen har behov utav, det är innovation för 

mig. Och det behöver inte vara extremt nytänkande utan det kan också vara en variant av 

något som redan finns”. Vidare beskriver han ”att våga tänka annorlunda” som kreativitet. 

Respondenten säger även att han tycker att han har möjligheten att vara kreativ i sitt arbete 

men att det är en balansgång för att inte bli för kreativ. Vidare framhåller han att kreativitet 

inte behöver handla om produkter utan kan handla om att kreera affärer, göra affärsupplägg 

och att förstå kundens behov och anpassa sig till det. Han berättar att de använt sig av Proof 

of concept ”Vi gör en modell ungefär så som det ska fungera och ganska skarpt men inte 

färdigt alla saker och då tack vare det har kunden vågat hoppa på och testa och sen hugger 

dem”. 

 

Enligt respondent D arbetar företaget delvis med innovation och att de försöker arbeta åt det 

hållet. Han säger ”Jag tror att det är viktigt att vi jobbar med att vara innovativa, att komma 
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med nya saker, då blir man mindre sårbar om man vågar göra nytt. Det är lätt att kopiera 

sådant som är vant och gammalt och då blir man hårdare konkurrensutsatt också”. 

Respondenten angav att de har kreativa konferenser minst två gånger per år plus veckomöten 

för att komma på och diskutera innovativa lösningar. Han nämner också att detta till viss del 

styrs av input från kunderna men att de ibland även funderar på saker som de tror kunden 

borde vilja ha. 

Respondent D säger ”Ibland måste man hitta på lösningar som gör att man kommer fram till 

något annat”. 

 

Respondent D redogör att på konferenserna samlar de sina idéer genom anteckningar och 

genom att punkta upp idéerna att detta ger möjligheten att plocka fram dessa längre fram. 

Han säger också att de tillsammans försöker ordna idéerna efter prioritet och att han anser det 

viktigt att sedan göra en konsekvensanalys för att se om behovet av tjänsten finns hos fler än 

en kund, men även för att få en bild av vilka resurser som kommer krävas för att utveckla 

den. Respondenten berättar också att han tycker att de är dåliga på att dokumentera tidigare 

projekt men att det oftast finns anteckningar som de kan gå tillbaka och titta på.  

 

Respondent D beskriver fördelen med att företaget är litet ”Det är ju fördelen med ett litet 

företag att man inte behöver vara jättefyrkantig, det är lättare att vara kreativ och det kan 

också vara snabbare utvecklingsvägar men resurser behövs ju också och att man lägger 

resurser på rätt saker”. 

 

Respondent D nämner i synnerhet en tjänst som företaget för tillfället fokuserar på att 

utveckla. Han ger ett exempel på hur händelsekedjan såg ut vid framtagningen av tjänsten 

och berättar att de först tog fram en enkel prototyp, sålde den till en första kund och tog sedan 

in synpunkter och feedback. 

 

Enligt respondent D är företaget ett kunskapsföretag och berättar att han anser att de behöver 

specialisera sig ytterligare. Han berättar också att han förutspår en positiv framtid för 

företaget men att han tror att de ska arbeta mer konsultativt samt att de bör utveckla mer 

komplexa tjänster. 

 

Respondent D berättar att han anser att deras innovationsprocesser tar för lång tid och att de 

bör vara modigare när det gäller att lansera tjänster som inte är perfekta. Han säger bland 

annat att han tycker att de bör våga sig ut och testa snabbare, våga känna av vad som sker, att 

de måste vara rappare och inte vara rädda för att det kan finnas brister och fel samt att de bör 

bygga upp en relation med ett antal kunder som de kan testa tjänsterna på för att få 

synpunkter. Han säger ”Det räcker om saker och ting är 98 %, det kommer alltid finnas två 

procent som buggar eller är fel”. Respondenten fortsätter med att förklara att han anser det 

vara en hämsko på utvecklingssidan att de inte vågar slänga ut och testa tjänsterna innan de är 

helt färdiga. 

Han säger att han tycker att de skulle kunna erbjuda kunderna en beta-version som de kan 

testa för att sen se vad man får av det, han säger ”man behöver inte göra big bang hela tiden, 

det är inte så att allt måste vara klart utan man kan ta det bit för bit”. 

Respondent D berättar att han tycker att de ibland bör vara mer proaktiva istället för som idag 

vara reaktiva på kundinput. 

 

Enligt respondent D är det största hindret i innovationsarbetet att de har resursbrist i form av 

både tid och pengar. Han säger att han tycker de är väldigt bra på att komma på idéer, att de 

är där de är som bäst men att det är vid realiserandet av idéerna som det blir problematiskt. 
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Respondent D beskriver att nästan alla nya tjänster de tar fram är kundbetalda eller är tänkta 

att bli kundbetalda, ser de däremot att behovet av en viss tjänst delas av fler kunder så ger de 

ett reducerat pris till den kund som initialt vågade göra beställningen. 

 

Respondent D beskriver innovationsklimatet som positivt och berättar att de kan prata idéer 

när som helst, exempelvis vid kafferasten. Respondenten berättar att när någon får en idé så 

samlas samtliga eller så pratar de två och två. Han beskriver att när samtliga är samlade och 

de pratar om idéer så belyses idén från flera olika håll. 

Respondenten avslutar med att säga att han ser klimatet som öppet och ärligt. 

 

Respondent D berättar att de kortsiktiga och långsiktiga målen med verksamheten är att växa 

10 % per år, att bli fler på företaget, att företaget ska bedrivas mer företagsmässigt och att 

majoritetsägarna ska fasas ut. Visionen säger han är ”att tillgodose mer förädlade produkter 

och tjänster inom vår nisch till kunder som företag, organisationer och myndigheter och att 

göra det med den bästa kvalitén man kan få. Så kvalité är en viktig del av vårt arbete, det är 

det vi ska leva på”. 

 

Respondent D berättar att utvecklings- och innovationsarbetet är ett gemensamt ansvar och 

att det inte skulle fungera annars. Han säger även att de slutgiltiga besluten om 

utvecklingsarbetet tas gemensamt och i konsensus. 

 

5.4.2 Kommunikation & samarbete (lärande)  

 

Respondent D berättar att de ofta kommunicerar två och två och att han tycker att de skulle 

behöva bli bättre på att uppdatera varandra om vad som händer och vad de gör istället för att 

behöva gå och fråga. Att de oftare borde säga, nu har jag gjort det här, vad tycker du? 

Han säger även att de brukar ha inplanerade måndagsmöten men att det även händer att de 

har spontana möten när de märker att det behövs. 

 

Respondent D beskriver att de har samarbeten med kunder, företag och myndigheter. Vissa 

av företagen och myndigheterna är dock även kunder. Han berättar att de också har indirekta 

samarbeten. Samarbetena består inte i att utbyta tjänster men han nämner att ett företag 

kommit och utbildat dem vid utvecklingen av en tjänst. 

Respondenten säger att de från och till söker efter affärsrelationer utanför deras nuvarande 

nätverk och att de emellanåt söker upp företag för samarbeten men även att det kommer 

företag till dem som vill ha samarbetsavtal. 

 

Enligt respondent D har de nära kundrelationer med vissa kunder och han säger att han 

upplever att de på det viset får reda på kundernas behov och önskemål eftersom kunderna 

ofta är tydliga med det. När de får önskemål från kunder berättar respondenten att de först 

värderar och bedömer önskemålet och om kunden är beredd att betala för att ta fram tjänsten 

så utvecklar de den, men är de inte beredda att göra det så sparas önskemålet på en lista för 

att se om det är värt att utföra den vid ett senare tillfälle. 

Respondenten beskriver att de när de tagit fram och levererat tjänster till kunden så följer de 

ibland upp för att höra hur den fungerar men att det oftast är kunden som hör av sig om det är 

något som är fel men att de sällan hör direkt från kunden att tjänsten är bra. Han berättar ”för 

dom säger att, ni var inte så kända men man pratar om er och vilka bra tjänster ni tagit 

fram”. 
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När det kommer till lärande säger respondenten att det händer att de åker på seminarier och 

att vid de tillfällen som de tagit in experter har lärt av dem. Han berättar att hans lärande 

kommer från arbetskamrater och mycket från kundernas frågor eftersom det leder till att han 

måste läsa på för att lösa de problem som uppstår. 

 

5.4.3 Omvärldsanalys  

 

Respondent D berättar att de några gånger gjort SWOT-analyser för att titta på svagheter, 

styrkor, hot och möjligheter. Han säger att den omvärldsbevakning som utförs idag består av 

att ibland söka på internet på de nyckelord som kan förknippas med företagets verksamhet. 

Han säger att de inte är något som görs systematiskt.  

 

Respondent D säger att verksamheten kan påverkas av marknadsförändringar, han nämner 

EU-direktiv och att den data som de besitter kan bli tillgänglig för gemene man. Han säger 

därför att de måste utveckla tjänster som har ett mervärde för kunden. Han säger också att 

han tror att nyckeln är att hitta partners som kan utveckla tjänster till deras tjänster, där de 

endast är första ledet. 

 

Enligt respondenten har de har konkurrenter och han berättar att vissa av dessa konkurrenter 

även är kunder, han säger också att det måste finnas konkurrenter för annars finns det ingen 

marknad. 

 

5.5 SWOT-analys  
Utförd av Respondent D 

5.5.1 Styrkor  

 

Liten organisation med korta beslutsvägar 

Särställning på marknaden med rätt till unik data 

Goda och många idéer vad gäller tjänster och produkter 

God ekonomi 

5.5.2 Svagheter 

 

Otydlig vision och affärsidé 

Resursbrist och ostrukturerat utvecklingsarbete 

Liten organisation med oklara ansvarsgränser 

Långa ledtider för en lansering av tjänster eller produkter 

Saknar samarbetspartners inom både marknadsföring/försäljning och teknikutveckling 

Personberoende och bristande kunskapsöverlappning 

5.5.3 Möjligheter 

 

Har efterfrågade tjänster/produkter 

Obearbetad marknad, vi kan öka den proaktiva försäljningen 

”Oändliga” möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter 

Öka förädlingsgraden på tjänster och produkter 
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5.5.4 Hot 

 

Legala förändringar som ändrar förutsättningarna för att ta betalt för tjänster och produkter 

Det unika återförsäljaravtalet sägs upp 

Resursstarka konkurrenter tar genom aggressiv marknadsföring över våra kunder 

Andra hinner före att förädla och lansera nya produkter/tjänster 

Risk på grund av personberoende hos en av dataleverantörerna att data inte kan levereras till 

oss 

6. Analys 

6.1 Innovation (Innovationsprocessen, innovationskultur och 

innovationsklimat)  

6.1.1 Innovation 

  

Det finns olika uppfattningar hos respondenterna huruvida Företaget AB arbetar med 

innovation eller inte, RA (respondent A) upplever inte att de gör det medan övriga delvis 

eller helt tycker att de gör det. RD (respondent D) säger att de försöker vara innovativa, ”Jag 

tror att det är viktigt att vi jobbar med att vara innovativa, att komma med nya saker, då blir 

man mindre sårbar om man vågar göra nytt. Det är lätt att kopiera sådant som är vant och 

gammalt och då blir man hårdare konkurrensutsatt också”. Företaget AB arbetar mycket 

med utveckling av befintliga tjänster och därmed ligger fokus till stor del på inkrementella 

innovationer (Tidd & Bessant, 2009). Respondenterna nämner tid, resurser och bristande 

kunskap som hinder i innovationsarbetet, RC (respondent C) berättar också att företaget vuxit 

mycket och att arbetsbelastningen därför gör att det finns mindre tid för innovationsarbete.  

 

6.1.2 Tjänsteinnovation 

 

Det nya utvecklingsläget när det kommer till tjänsteinnovationer är att underlätta 

tjänsteinnovation med eller för kunders räkning (Kristensson et al., 2014). Samtliga 

respondenter beskriver på något sätt att deras utvecklingsarbete startar med önskemål eller 

behov från kunder. Kristensson et al (2014) beskriver sex olika sätt för att ta fram nya 

tjänsteinnovationer, en av dessa handlar om att förändra kundernas roll och om att ge 

kunderna en mer aktiv roll (1). Företaget AB har haft kundträffar för att som RA beskriver 

det få hjälp med en utvecklingsplan för en ny tjänst. Detta föranleder även att Företaget AB 

får reda på kundernas värdeskapande processer (2), försöker möta kundernas uttalade behov 

(3) samt försöker ge information till kunderna om vad Företag AB erbjuder vilket gör att 

kunderna kan använda detta i sina egna processer (6). Dialog och samverkan med kunder är 

en viktig del i utvecklingsprocessen enligt tjänstelogiken, eftersom kundens krav och 

förväntningar påverkar tjänstens kvalité och upplevda värde (Bergkvist & Hedby, 2008).  

 

6.1.3 Innovationsprocessen/tjänsteinnovationsprocessen 

 

Enligt Shenhar (2001), Kok och Biemans (2009) samt Salerno et al. (2014) kan 

innovationsprocesser se annorlunda ut beroende på utvecklings- eller innovationsprojekt. 

Samtliga respondenter i Företaget AB beskriver utvecklingsproceduren vid framtagning av 

nya tjänster som att den nästan uteslutande börjar med önskemål från kunder, RC samt RD 
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nämner även att de använder sig av ett ”Proof of concept” vilken innebär att de tar fram 

tjänster i tre steg.  

 

”först tar man fram en mall eller ett textdokument att så här vill vi göra och hjälpa er i mål, 

steg ett är att ta ut ett utkast eller en väldig enkel grund som att så här ungefär kommer den 

färdiga lösningen se ut, tycker de att det ser bra ut och vill gå vidare så har vi ett steg två 

som beskriver och då sker ju där den stora delen av utvecklingen, steg tre så testar vi och gör 

de sista justeringarna innan vi sjösätter det projektet” (RC).  

 

”Vi gör en modell ungefär så som det ska fungera och ganska skarpt men inte färdigt alla 

saker och då tack vare det har kunden vågat hoppa på och testa och sen hugger dem” (RD). 

 

Desouza et al. (2008) beskriver tre beståndsdelar som påverkar framgången för 

kundinnovativa program vilka är organisation, produkter/tjänster och kunder. Vidare beskrivs 

tre faser som samspelar med dessa beståndsdelar, (1) idégenerering och utveckling, (2) 

prövning av- och skapande av idé samt (3) kommersialisera tjänsten/produkten och ta ut den 

på marknaden. Det ”Proof of concept” som används när Företaget AB ska ta fram nya 

tjänster åt kunder som RC och RD beskriver går till viss del att jämföra med Desouza et al. 

(2008) modell där de först har en idégenereringen som dels utgår från kunder och dels från 

Företaget AB, sedan görs en prövning och skapande av idén genom ett utkast till kunden där 

de får tillbaka feedback och till sist lanserar de tjänsten.  

 

Det ställs nya krav på innovationsprocesserna i och med bland annat ny teknik förändrat 

sättet vi kommunicerar och informerar på, Rothwell (refererad i Hidalgo & D´Alvano, 2014) 

nämner att innovationsprocesserna därmed behöver fler inblandade aktörer och att det därför 

ställs krav på företagen blir mer öppna, flexibla, anpassade och nätverkande. Enligt RA har 

Företaget AB enbart tagit fram tjänster internt och utan inblandning från andra, han säger 

”Vad kan vi tillsammans göra för att ta fram en ny tjänst? det har vi ju inte gjort någon 

gång” även RB (respondent B) berättar att detta i nuläget inte sker men att de borde utnyttja 

andra för att få nya idéer. Dock uttrycker han och även andra respondenter att de tagit hjälp 

av kunder och att det även hänt att de tagit in konsulter som kunskapshjälp vid framtagningen 

av vissa tjänster.  

Tjänsteinnovationsprocesser är ofta iterativa och tjänsteinnovationer är många gånger dåligt 

dokumenterade (Kristensson et al. 2014), detta är något som berör Företaget AB. Det går att 

utläsa från svaren att de sällan dokumenterar sina idéer förutom möjligen vid konferenser, 

RD anser också att han tycker att de är dåliga på att dokumentera tidigare projekt. Vidare 

anger flera respondenter att det tar lång tid för företaget att ta fram nya tjänster. RC säger 

”kanske för att man inte arbetar så strukturerat efter en viss mall, där vi har kommit överens 

om en plan, exakt varje steg, hur man går tillväga, utan vi pratar om något slags slutresultat 

och sen får man börja labba sig fram tills man tycker att man har löst den uppgiften och då 

stöter man på många minor i början”.  

6.1.4 Företaget AB:s tjänsteinnovationsprocess enligt Kristensson et al. (2014) förslag 

på processen 

  

Flera av respondenterna talar om att verksamheten och utvecklingsarbetet är kundstyrt och 

påverkas av kundernas önskemål, RA säger ”så är det en avvägning där att man kan inte 

fylla alla kunders behov för då tappar man enkelhet, så blir det för dyrt att utveckla och ta 

fram också”. Detta är något som Kristensson et al. (2014) lyfter fram i den första fasen i 

tjänsteinnovationsprocessen, (1) fokusering, att det är viktigt att inte försöka lösa alla kunders 
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behov utan att fokusera på det som kunden helst vill ha. Vidare är det i denna fas viktigt att 

sätta upp mål för att skapa värde för kunden men även att bestämma vilka värdeskapande 

processer tjänsten skall fylla. RB beskriver hur det tidigare fungerat i Företaget AB så här 

”sen har vi blivit bättre, förr hade vi så mycket idéer att det gick inte ens att fånga en boll 

alltså, allting var bara uppe i luften, nu har vi blivit bättre på det, nu tar vi det lugnt, nu gör 

vi någonting åt gången.”. 

Företaget AB erbjuder tjänster som få andra företag gör på grund av tillgång till unik data och 

kan på så sätt differentiera sig från andra som verkar i samma bransch. RC berättar också att 

deras tjänster inte påverkas av låg- eller högkonjunktur eftersom deras tjänster leder till 

besparingar vid lågkonjunktur och är intressant i utvecklingshänseende vid högkonjunktur. 

Därför effektiviserar deras tjänster också för kunden. 

 

Företaget AB har (2) involverat kunder i och med kundträffar och genom uppföljningar, 

överlag anger respondenterna att de har en nära kundrelation med vissa av sina kunder. Dock 

tycker exempelvis RB att de träffar sina kunder för lite. Detta kan också nämnas att Företaget 

AB har ett stort antal kunder. Att träffa och samverka med kunder i deras egen kontext är 

enligt Kristensson et al. (2014) ett sätt att bilda kunskap om kunderna vilket skapar 

förutsättningar för företag att ta fram tjänsteinnovationer som kunden behöver.  

 

Svårigheter som företag ställs inför vid utveckling av nya tjänster är osäkerheten om exakt 

vad kunden vill ha och hur mycket de är beredda att betala för det (Kristensson et al., 2014). 

Företaget AB har fått önskemål om tjänster som de sedan utvecklat om de trott att det finns 

fler än en kund som vill ha tjänsten, vid dessa tillfällen görs ibland en konsekvensanalys, de 

har då löst problemet med den höga kostnaden genom att erbjuda kunden som lägger 

beställningen ett lägre pris än vad utvecklingen i sin helhet skulle kosta eftersom de tror att 

även andra kommer vara beredda att betala för tjänsten längre fram. RD beskriver det som att 

de är för noggranna när de ska ge ut nya tjänster och tycker att de ska testa tjänster som inte 

är helt färdiga på kunder för att på så sätt kunna få synpunkter och feedback.  

 

Orkestreringsfasen enligt Kristensson et al. (2014) handlar om hur tjänsten skall 

implementeras och om en avvägning mellan för- och nackdelar genom frågor om hur 

organisationen, strategin, företagskulturen och företagets nätverk kommer anamma detta. 

Detta blir svåranalyserat i fråga om Företaget AB eftersom detta är komplexa frågor som 

behandlas i själva processen och därför kräver en direkt insyn i denna process. Det som ändå 

kan lyftas är a) att Företaget AB gör bedömningar när önskemål kommer in från kunder 

huruvida en tjänst skall utvecklas eller inte, b) strategin är att tillgodose tjänster som är enkla, 

prisvärda och har bra kvalité, c) att respondenterna bland annat beskriver innovationsklimatet 

som positivt, bra, ärligt och öppet. 

 

Som tidigare beskrivits används ett ”Proof of concept” vid framtagning av nya tjänster, RD 

säger att Företaget AB bör testa sina tjänster i ett tidigare skede för att kunna få feedback. RD 

anger även att de skulle kunna erbjuda sina kunder en beta-version ”man behöver inte göra 

big bang hela tiden, det är inte så att allt måste vara klart utan man kan ta det bit för bit”. 

Det är detta som fasen (5) pröva handlar om i Kristensson et al. (2014) 

tjänsteinnovationsprocess, att skapa och testa en tjänst på en begränsad marknad och i mindre 

skala för att undvika att införa en dyr och tidskrävande förändring som inte bär frukt. RA 

säger också ”…Vi är ju rätt så få och då kan de ju ibland varit så att man gått snabbaste 

vägen, kanske lite för fort, ibland kanske det hade varit bättre att lägga mer tid på 

pollinering runt om för att förutse femte, sjätte och tionde kundens behov”. 
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Företaget AB har fokus på utvecklingen av en tjänst så att den kan lösa fler behov hos 

kunden. Det framkommer inte från respondenternas utsagor ifall detta är en tjänst som 

standardiserats men det nämns att en bedömning görs av de önskemål som kommer in från 

kund, bland annat på grund av hur resurser ska användas och om kunden önskar en unikt 

anpassad tjänst. Att (6) standardisera vissa delar av lösningen är ett sätt att motverka höga 

kostnader eftersom kundanpassningar både tar tid och kostar pengar (Kristensson et al., 

2014). 

6.1.5 Klimat och kultur 

 

I Företaget AB beskrivs klimatet i positiva ordalag när det gäller att kunna vara kreativ och 

innovativ. Öppenhet, frihet och ärlighet är några av faktorerna som nämns, dock nämner RC 

att han inte har någon att bolla idéer med och att de inte hinner åka på seminarier för att 

arbetsbelastningen är för stor. Enligt Martins och Terblanche (2003) är kommunikation samt 

den individuella handlingsfriheten viktiga delar av hur innovativt och kreativt 

företagskulturen blir, Isaksen och Tidd (refererat i Tidd & Bessant, 2009) tar också upp de 

faktorer som respondenterna framhäver som essentiella för att klimatet ska vara inspirerande 

på arbetsplatsen. 

6.1.6 Kreativitet 

 

Samtliga respondenterna redogör för att de kan vara kreativa i sitt arbeta, RC berättar att han 

tycker det är det roligaste med arbetet. Vidare anger RC även att de har anordnat ett fåtal 

inbjudningar där de visat hur en viss tjänst kan användas och sett hur kunder under dessa 

möten börjat korsbefrukta varandra. Johansson (2006) menar att när olika områden och 

exempelvis discipliner möts uppkommer skärningspunkter och ur dessa kan det frambringas 

radikala innovationer. RD berättar även att det kan handla om att kreera affärer och göra 

affärsupplägg, att förstå kundens behov och anpassa sig till det. Företaget AB har 

veckomöten och konferenser, det är på konferenserna som de får möjlighet att tänka 

annorlunda och diskutera nya idéer. Dock är inte kreativitet kopplat endast till idégenerering 

utan sker även i utvecklandet av tjänster (Amabile et al., 1996). Vid utvecklingen av nya 

tjänster krävs improvisation, intern konkurrens och anarkistisk hållning (Edvardsson & 

Tronvoll, 2013). Den anarkistiska hållningen eller möjlighet att tänka utanför boxen verkar 

ske vid Företaget AB:s konferenser och innehålla inslag av improvisation. Dock redogör flera 

av respondenterna att organisatoriska resurser saknas samt att de sällan eller aldrig åker på 

seminarier och föreläsningar för att få ny kunskap, i enlighet med Rubalcaba et al. (2012) kan 

detta inverka på mångsidigheten för deras tjänsteinnovationer på grund av bristen på nya 

färdigheter och kompetenser.  

 

6.2 Kommunikation och samarbete (lärande)  

6.2.1 Kommunikation 

 

Respondenterna anger att de samlar idéer på olika sätt inom företaget, dock är inte 

tillvägagångssättet strukturerat utan de lyssnar bland annat på kunder och använder sig av 

sina möten som uppsamlingstillfällen. Kristensson et al (2014) pekar ut kommunikationen 

med kunder som en av de viktigaste faktorerna när det kommer till inkrementella 

innovationer.  

Dokumentationen inom företaget av kunskap samt idéer har blivit bättre, RB berättar att den 

kulturen inte fanns på företaget för fem år sedan men att de borde bli ännu bättre på det och 



 30 

hitta en rutin, det gäller främst det arbete som utförs inom företaget, idag är de negativt 

beroende av varandra, delvis på grund av den bristande dokumentationen, Kristensson et al 

(2014) lyfter att tjänsteinnovationer ofta är dåligt dokumenterade.  

 

Respondenterna beskriver att det är lätt att kunna kommunicera med varandra eftersom de 

sitter i ett litet kontor och att detta ger tillfällen till spontana möten men trots detta så 

upplever flera av dem att de brister i den interna kommunikationen, RA uppger att de missar 

att kommunicera när problem som ska lösas dyker upp och han påtalar även behovet av 

kontinuerliga veckomöten. Kaufmann och Kaufmann (2010) påtalar vikten av att 

informationen kommer fram annars kan detta påverka både trivseln och produktiviteten på 

arbetsplatsen. 

6.2.2 Samarbete 

 

Samarbeten med externa parter har handlat om att få kunskapsstöd från andra företag uppger 

respondenterna, det finns även samarbeten med en del kunder då det kan handla om någon 

slags utbyte. RB anser att de borde använda sig av andra för att få nya idéer, han säger ”det är 

ju såhär att vi är fyra, efter ett tag så blir man ju som en familj, då vet man ju att äter 

familjen pannkaka på torsdagen då gör man det varje torsdag sen, vi blir ju också lite 

fyrkantiga. Även om vi är olika så har vi lätt för att till slut så kan bli en liten mall såhär, det 

tror jag är en av våra svagheter, faktiskt”. Att få in nya influenser från samarbeten med 

andra aktörer förbättrar innovationsarbetet, (Brown & Duguid, 1991; Tidd & Bessant, 2009; 

Rubach, 2013). 

 

När det gäller kundrelationer upplever samtliga respondenter att de har en bra kundrelation 

till vissa kunder, dessa utgör dock en liten del av kundunderlaget och använder sig av samma 

specifika tjänst. Dialogen med dessa kunder är ömsesidig, kunderna kommer med önskemål 

och förslag som kan leda till förbättringar och förändringar av tjänsten och företaget AB 

ställer frågor när de behöver få feedback på något angående tjänsten. Precis detta förfarande 

är något som Kristensson et al (2014) påtalar, de menar att ett nära samarbete med ett fåtal 

kunder ger möjlighet att testa nya tjänster på just den kundgruppen innan den förändringen 

genomförs på riktigt. Dock använder sig inte företaget riktigt sig av denna metod idag men 

det finns goda möjligheter att göra det i framtiden. 

6.2.3 Lärande 

 

Respondenterna upplever att den kunskap de får kommer i första hand från kunder, 

arbetskamrater och att de själva söker sig fram till den kunskap de behöver, kundernas idéer 

och tankar kan (Desouza et al., 2008) leda till innovationer eller visa på kommande trender. 

6.3 Omvärldsanalys  
 

Företaget AB:s omvärldsanalys består bland annat av att ibland söka information på nätet och 

i tidningar samt genom kommunikation med kunder och kontakter. Dock berättar RA att de 

skulle behöva åka på fler seminarier och föreläsningar för att bredda omvärldsbevakningen 

samt att han anser att de borde avsätta tid för att analysera omvärldshoten. Han säger ”Värsta 

scenariot, vad är det? Hur gör vi då? Måste vi stöpa om hela verksamheten eller lösa det på 

det viset”.  

RD berättar även att de har utfört SWOT-analyser men att omvärldsanalys inte är något som 

görs systematiskt. Omvärldsanalys har som avsikt att skapa förutsättningar för beslutsfattande 

vilket gör att företaget kan vara proaktiva gentemot sin omgivning istället för reaktiva (Zeng 
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et al., 2012; Lundqvist, 2010). Det handlar även om att samla korrekt information vid rätt 

tidpunkt (Zeng et al., 2012), Företaget AB gör ingen systematisk omvärldsanalys även om de 

ibland söker efter information, risken blir då att informationens relevans beror på tur eller 

slump huruvida den kan fungera som stöd i beslutsfattandet och vid strategiska frågor.  

 

Det saker som respondenterna lyfter kan påverka deras verksamhet är regeringsbeslut, EU-

direktiv, initiativ på internet och att deras data blir tillgänglig för gemene man. Dock berättar 

RB att verksamheten inte påverkas av dåliga eller bra tider. 

SWOT-analysen är ett analysverktyg som har som syfte att synliggöra styrkor, svagheter, 

möjligheter samt hot. RD var den av respondenterna som hade möjligheten att utföra en 

SWOT-analys i samband med denna studie (Se SWOT-analys utförd av respondent D). De 

faktorer som RD tar upp överensstämmer men motsäger sig även på i vissa avseenden ifrån 

det som övriga respondenter redogör för. Bland annat säger RB att deras verksamhet hämmas 

av att de är små medan RD lyfter fram detta som en styrka. Samtliga respondenter verkar 

dock överens om att framtiden för företaget ser positivt ut men att resurser på olika sätt 

saknas. 

 

SWOT-analys utförd av respondent D 

 

STYRKOR (internt) 

 Liten organisation med korta 

beslutsvägar 

 Särställning på marknaden med 

rätt till unik data 

 Goda och många idéer vad 

gäller tjänster och produkter 

 God ekonomi 

SVAGHETER (internt) 

 Otydlig vision och affärsidé 

 Resursbrist och ostrukturerat 

utvecklingsarbete 

 Liten organisation med oklara 

ansvarsgränser 

 Långaledtider för lansering av 

tjänster och produkter 

 Saknar samarbetspartners inom 

både marknadsföring/försäljning 

och teknikutveckling 

 Personberoende och bristande 

kunskapsöverlappning 

MÖJLIGHETER (externt) 

 Har efterfrågade 

tjänster/produkter 

 Obearbetad marknad, vi kan öka 

den proaktiva försäljningen 

 ”Oändliga” möjligheter att 

utveckla nya tjänster och 

produkter 

 Öka förädlingsgraden på tjänster 

och produkter 

HOT (externt) 

 Legala förändringar som ändrar 

förutsättningarna för att ta betalt 

för tjänster och produkter 

 Det unika återförsäljaravtalet 

sägs upp 

 Resursstarka konkurrenter tar 

genom aggressiv 

marknadsföring över våra 

kunder 

 Andra hinner före att förädla 

och lansera nya 

produkter/tjänster 

 Risk på grund av 

personberoende hos en av 

dataleverantörerna, att data inte 

kan levereras till oss 
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7. Diskussion 
 

Företaget AB har ingen utarbetad plan för att ta fram nya lösningar och inte heller en mall 

eller process för detta, allt styrs i stort sett istället från kundernas önskemål på tjänster. 

Företaget kan inte uttryckligen förklara sin innovationsprocess, det som framkommit i 

studien är att deras utvecklingsarbete startar med kunders önskemål och fortsätter med ett 

”Proof of concept”. I jämförelse med Kristensson et al. (2014) tjänsteinnovationsprocess 

utför de vissa delar av processen, i dagens läge finns det en pågående dialog med en liten 

grupp kunder vilka företaget med fördel borde använda sig mer av, för att testa nya 

tjänsteprototyper på innan de ska lanseras. Genom detta samarbete får de värdefull feedback 

på den nya tjänsten samt vilka värdeskapande processer som är viktiga för kunderna.  

 

De har en vision om slutresultatet och prövar sig fram, detta är ett tidskrävande och 

omständligt sätt att ta fram tjänster, även om tjänsteinnovationsprocesser ofta är iterativa, de 

bör därför dokumentera hur de gjort, i efterhand evaluera vad som gått bra och dåligt i den 

processen och standardisera vissa delar av processen för att effektivisera den och snabbare nå 

slutresultatet. Eftersom det mesta framtagandet av tjänster sker internt, bör företaget försöka 

samarbeta mer med andra företag, fortsätta att utöka antalet kundträffar och arbeta mer med 

kundinvolvering, detta för att kunna skapa radikala innovationer men även för att få kunskap 

av och om kunder, samarbetet kan även påverka mångsidigheten på innovationerna.  

 

Företaget AB:s innovationsprocess: 1. Önskemål/input från kund (kundinvolvering) , 2. Proof 

of concept - Utkast/ungefärlig lösning, utveckling, lansering 3. Feedback/uppföljning (se 

Figur 6). 

 

 
 

Figur 6. Företaget AB:s innovationsprocess. 

 

Kommunikationen på företaget sker på en ytlig nivå, det dagliga arbetet står i centrum för 

dessa samtal. Det finns få tillfällen till innovationsarbete, detta sker endast vid konferenser 

och på vissa kafferaster. Det är tydligt att det saknas en samsyn på innovationsarbetet och vad 

det innebär samt hur detta kan utföras. En samsyn och en gemensam förståelse skapar 

trygghet och samhörighet, detta kan generera en mer innovativ och kreativ miljö för samtliga 

inom företaget och underlätta för utvecklingsarbetet.  

 

•Kundinvolvering

Önskemål/input från 
Kund

•Utkast på lösning
•Utveckling
•Lansering

Proof of concept

Feedback/uppföljning
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Kulturen och klimatet på arbetsplatsen är en bra grogrund för innovativt tänkande, det som 

saknas är en struktur för när innovationsarbetet ska ske och på vilket sätt. Förslagsvis borde 

Företaget AB gemensamt komma fram till en strategi där innovationsarbetet inom företaget 

struktureras upp, då har de även en möjlighet att dela med sig av sina förväntningar och 

visioner gällande detta arbete inför framtiden. Med tanke på den position som företaget har 

med tillgång till unik data borde deras innovationsarbete vara mer omfattande och de borde 

lägga ner mer resurser på detta. Det är tydligt att det finns innovativa krafter inom företaget 

samt kreativitet men dessa kommer inte till sin rätta även fast det finns en uppmuntrande 

anda gentemot varandra när det kommer till idéer och kreativitet, vi har även sett att det finns 

en vilja hos samtliga respondenter att utveckla och arbeta innovativt men att det saknas en 

handlingsplan för detta.  

 

Företaget AB visar upp en sårbarhet när det kommer till kunskapen kring arbetet inom 

företaget, i dagens läge är de personberoende, en viss kunskap är kopplad till enskilda 

individer, skulle något ske med personerna ifråga har övriga svårt att ta vid. Företaget AB är 

medvetna om denna brist och har påbörjat ett arbete kring detta, vi anser att detta arbete bör 

struktureras, dokumenteras samt förankras hos samtliga inom företaget omgående. 

Förslagsvis kan de nyanställa eller ta hjälp utifrån för att arbeta med struktureringen samt 

utarbeta en handlingsplan ifall personal blir frånvarande under en längre tid. Nyanställningar 

skulle frigöra tid till andra arbetsuppgifter så som utveckling och innovation. Vi föreslår även 

att företaget bör avsätta mer tid och konsekvent göra omvärldsanalyser för att kunna agera i 

tid när möjligheter eller hot dyker upp. 

 

Med tanke på den förändring som innovationsforskningen genomgår och det fokus som idag 

ligger på tjänsteinnovationsforskningen blir studiens naturliga innovationsbidrag en lite 

bredare förståelse och kunskap om ett litet tjänsteföretags fördelar och svårigheter när det 

kommer till tjänsteinnovationsprocesser. Studien är utförd på ett litet mikroföretag där lite 

forskning i avseende tjänsteinnovationer och dess processer bedrivits, vi hoppas genom 

denna studie kunna fylla en del av den kunskapsluckan. Vidare ger undersökningen Företaget 

AB information och vetskap som de kan använda för att förbättra och utveckla sitt 

innovationsarbete. Vi hade som ambition att kunna presentera Företaget AB:s 

innovationsprocess, detta märkte vi blev svårt utan att faktiskt ha möjligheten att närvara i 

företaget under en sådan process, det framkom även att företaget inte har en tydlig bild av sin 

innovationsprocess. Vi fann ändå delar som till exempel kundinvolvering som ingick i 

Företaget AB:s process. Tidsbegränsningen som denna studie avgränsades av samt den 

komplexitet som en tjänsteinnovationsprocess innebär tror vi var bidragande till att enbart 

vissa delar av processen blev synliga, samt att en större litteraturgenomgång på ämnet 

tjänsteinnovation och tjänsteinnovationsprocess kunde ha genomförts. Detta framkom under 

arbetets gång då komplexiteten i tjänsteinnovationsprocesser skiljer sig från 

innovationsprocesser och att den pågående forskningen inom detta ämne är på frammarsch 

vilket bidrar till nya rön kontinuerligt, vi har trots detta försökt att få tag i aktuell forskning. 

Vi tror även att en jämförelsestudie av fler företag hade gett ytterligare insikter och gett 

studien mer tyngd och mer intresseväckande resultat. 

Eftersom tjänstesektorn växer och tjänsteinnovation är ett ämne som är på tapeten tror vi att 

fortsatt forskning inom området ökar. Vi tror också att denna studie visar en intressant 

synvinkel på området då företaget som studerats inte bara är ett tjänsteföretag utan också ett 

mikroföretag med tillgång till unik information och kunskap som särskiljer dem från andra 

företag. 
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8. Slutsats 
 

En tjänsteinnovationsprocess är ofta iterativ och mer komplex än en innovationsprocess som 

är produktstyrd. När det kommer till tjänsteinnovationsprocesser kan vi trycka på värdet av 

dokumentation, ett större fokus på hur dokumentationen ska utföras för att nå ett bra resultat 

är av vikt. Med tanke på att processen är iterativ är det extra värdefullt att dokumentera 

omsorgsfullt, på detta sätt kan företag titta på sina innovationsprocesser och jämföra dessa 

med varandra samt genom detta förfarande förhoppningsvis finna delar som kan 

standardiseras, detta för att också hitta fördelar och nackdelar i den befintliga processen.  

Många delar av tjänsteinnovationsprocessen är beroende av samarbetet med kunder och hur 

deras idéer och önskemål används av företaget. Våra resultat visar även att företaget ifråga 

inte har en uttalad innovationsprocess, utan deras nuvarande process består av olika delar av 

en tjänsteinnovationsprocess, Kristensson et al. (2014) menar att en tjänsteinnovationsprocess 

inte är linjär och detta visar även Företaget AB:s process. Bland annat finns det ett samarbete 

med kunder men företaget saknar den struktur som krävs för att uppnå en framgångsrik 

innovationsprocess vilket är förutsättningen för att kunna använda detta samarbete fullt ut. 

Företaget har goda möjligheter för att uppnå ett välfungerande innovationsarbete om de är 

villiga att lägga ner den tid och resurser som krävs. 

 

De delar av Företaget AB:s innovationsprocess som vi kunnat redogöra för genom denna 

undersökning är att de använder sig av sina kunder och utvecklar sina tjänster efter kunders 

önskemål, använder sig av ett ”Proof of concept” samt efter lansering av en ny tjänst till viss 

del gör uppföljningar för att få feedback. Genom att jämföra Företaget AB:s 

innovationsprocess med annan forskning om innovationsprocesser och 

tjänsteinnovationsprocesser styrks det som många forskare på senare tid poängterat, de flesta 

innovationsprocesser/tjänsteinnovationsprocesser ser olika ut, så också Företaget AB:s. Vi 

kunde se likheter med Kristensson et al. (2014) tjänsteinnovationsprocess då exempelvis 

kundinvolvering förekom. 

 

Våra förslag på utvecklingsområden för Företaget AB: 

 

1. Involvera kunderna mer, fördelarna är många (beskrivs tidigare i texten). 

2. Skapa en liten kundgrupp att testa nya tjänster på. 

3. Standardisera vissa delar av processen för att spara tid och resurser. Vårt förslag är att 

dokumentera nästa projekt och i efterhand utvärdera och se över vilka delar som kan 

standardiseras. 

4. Frigöra mer tid för utbildningar och seminarier, det kan leda till nya kunskaper och 

kompetenser som i sin tur främjar mångsidigheten vid idégenereringen av nya 

tjänsteinnovationer. 

5. Mer frekvent kommunikation, förslagsvis genom minst ett, helst två inbokade veckomöten 

samt att hålla varandra uppdaterade för att skapa en samsyn i utvecklingsarbetet. Skapa med 

samtliga i företaget en gemensam bild av utvecklingsarbetet vad gäller tillvägagångsätt, mål 

och visioner. Fortsätt/utöka kommunikationen med kunder. 

6. Inför planmässig omvärldsanalys – är viktigt att få korrekt information vid rätt tidpunkt. 

7. Samarbeta med andra företag vid utveckling av nya tjänster. 

8. Lägg mer resurser på utvecklingsarbete (bra förutsättningar finns). 

9. Gemensamt arbeta fram en handlingsplan för hur det innovativa och kreativa arbetet ska 

ske och utvecklas. Exempelvis: Hur frigörs mer tid och resurser? Hur samlas på bästa sätt nya 

idéer? Och hur ser man till att dessa idéer inte försvinner och glöms bort? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Övergripande 

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

Vad har du för bakgrund? Utbildningar, tidigare arbetsplatser. 

Vad har du för position i organisation? 

Vad är ditt ansvar och vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Berätta gärna lite om hur du arbetar, kan du beskriva ditt vardagliga arbete? (Typisk dag?) 

 

Innovation/innovationsprocessen/innovationsklimat och innovationskultur 

 

Vad är innovation och kreativitet för dig? 

Har du möjlighet att vara kreativ i ditt arbete?  

På vilket sätt? 

Arbetar företaget med innovation?  

På vilket sätt? 

Vilka tillvägagångssätt använder ni för att samla upp idéer? 

 

Dokumenterar ni inom företaget? 

 Exempel: projekt, idéer och kunskap. 

 

Kan du berätta hur ni gör när ni tar fram nya tjänster?  

Har ni någon särskild metod? 

Kan du berätta hur ert utvecklingsarbete ser ut? 

 

Hur upplever du de innovationsprocesser ni har idag? 

 Ser du några förbättringsområden i den nuvarande processen? 

 

Pågår det några förändringar i verksamheten? 

Om så är fallet, vad är avsikten med förändringen? 

 

Upplever du att det finns några hinder i ert innovationsarbete idag? 

 

Hur upplever du klimatet i företaget när det gäller kreativitet och innovation? 

När någon av er kommer på en idé hur går ni då tillväga? 

 

Vad har ni för visioner med ert utvecklingsarbete? 

Vad har ni för kortsiktiga och långsiktiga mål med ert utvecklingsarbete? 

 

Kommunikation/samarbete/nätverk/lärande 

 

Hur kommunicerar ni inom företaget?  

När, var och hur? 

 

Har ni samarbeten med andra företag eller kunder?  
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Hur nyttjas dessa samarbeten? 

När ni ska ta fram nya tjänster/produkter, gör ni det tillsammans med andra utanför företaget? 

Har ni ett aktivt sökande efter nya affärsrelationer utanför ert existerande nätverk? 

 

Hur upplever du er kundrelation? 

Gör ni uppföljningar med kunder som använder era tjänster? 

 

Varifrån tycker du att du får mest kunskap från? 

 

Vem/vilka har ansvaret för innovations/utvecklingsarbetet på företaget? 

 

Omvärldsanalys/omvärldsbevakning 

 

Påverkas er verksamhet av marknadsförändringar?  

Hur hanterar ni det? 

Har ni några konkurrenter? 

Gör ni någon slags omvärldsbevakning/omvärldsanalyser idag? 

Om ja, på vilket sätt? 

Hur använder ni informationen som ni får fram? 

 

Avslutande frågor 

 

Är det något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


