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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Pia Nylinder och våra examinatorer Elin Funck och 

Fredrik Karlsson som bidragit med nyttig kritik och andra synvinklar, vilket fått 

skrivprocessen att utvecklas. Vi vill även tacka opponenter som givit oss 

återkoppling och feedback under arbetets gång vilket bidragit till slutförandet. 

 

Vi vill även skicka ett stort tack till deltagande företag Visma, Implema, Eniro & 

PriceRunner för deras engagemang och deltagande i denna studie. Utan er hade 

denna uppsats inte varit möjlig. 
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Sammanfattning 

Titel: Innovation som strategiskt verktyg- Ett ramverk för hur high-tech företag ska 

arbeta med innovation och utveckling. 
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Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning 

Examinator: Elin Funck & Fredrik Karlsson 

Handledare: Pia Nylinder 
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Bakgrund och Problem: Innovationsprocessen är avgörande för high-tech 

verksamheters överlevnad. Eftersom innovationsprocessen har så stor betydelse för 

dessa typer av företag har dessa processer studerats. Detta för att skapa ett ramverk 

kring hur high-tech verksamheter ska arbeta med innovationsprocessen.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att genomföra en kartläggning av high-tech företags 

innovationsprocesser samt aktiviteter kopplade till dessa processer. Vidare är syftet 

att beskriva hur aktiviteter kring innovationsprocessen ska styras och kontrolleras 

för att framhäva utveckling och innovation. Detta för att skapa ett teoretiskt 

ramverk för en fungerande och effektiv innovationsprocess. 

Metod: Forskningsmetoden som använts är en kvalitativ flerfallsstudie. Empiriskt 

underlag har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Vi har även tagit 

hänsyn till kvalitetsmått och haft ett kritiskt förhållningssätt till urvalet av 

informationskällor. 

Slutsats: Fastställer hur high-tech verksamheter ska arbeta efter deras förutsättning 

för att etablera en fungerande och effektiv innovationsprocess. Ramverket visar hur 

innovationsprocessens olika faser är kopplad med företagets mål och strategi, 

organisationsstruktur, interna- och externa aktiviteter. 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Innovation som strategiskt verktyg- Ett ramverk för hur high-tech företag ska 

arbeta med innovation och utveckling. 

Authors: Oscar Bergenholtz och Alexander Ellow 

Examinators: Elin Funck & Fredrik Karlsson 

Tutor: Pia Nylinder 

 

Background and problem: The innovation process is crucial for high-tech 

company’s survival. Because of its importance for these types of companies, have 

the innovation process been studied. The studies means to create a framework of 

how high-tech companies should work with the innovation process. 

Purpose: The purpose of this essay is to do a survey of the innovation process in 

high-tech firms and activities linked to the process. Additionally the purpose is to 

describe how the activities around the innovation process should be controlled to 

highlight innovation and development. This to create a theoretical framework for a 

functional and efficient innovation process.  

Research method: The research methods used is a qualitative multiple case study. 

The empirical basis has been collected through semi-structured interviews. We 

have also taken into account quality measures and had a critical approach for the 

selection of information. 

Conclusion: Determine how high-tech companies should work after their 

conditions to establish a functional and efficient innovation process. The 

established framework shows how the innovation process different phases is linked 

with the company’s goals and strategy, organizational structure, internal- and 

external activities. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet börjar med att beskriva bakgrunden av problemen kring 

innovationsprocesser och dess betydelse för högteknologiska verksamheter. 

Därefter följer en diskussion som problematiserar styrning och kontroll av 

innovationsprocessen, detta mynnar ut i de frågeställningar som ämnas besvaras i 

denna studie. Undersökningens syfte avslutar kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Innovation representerar kärnan i att utveckla och förbättra alla organisationer. Är 

företag inte beredda på att ständigt arbeta med att förnya och förbättra sitt 

kunderbjudande samt hur dessa erbjudanden presenteras är chansen att överleva på 

dagens turbulenta marknader väldigt liten. Att hantera innovation och utveckling 

har därmed blivit ett av de starkaste strategiska verktygen för alla typer av 

verksamheter (Bessant 2003). För att på bästa möjliga sätt kunna förbättra 

verksamheten och dess produkter/tjänster, skapar organisationer processer byggda 

kring olika aktiviteter kallat innovationsprocessen (Kaplan & Norton 1996). Pavitt 

(2005) definierar innovationsprocessen som utforskning och utvinning av 

möjligheter för nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster. Baserat på 

en förändring i antingen teknologiska framsteg eller förändring av efterfrågan, eller 

en kombination av de båda (Ibid). 

 

Innovationsprocessen är central för high-tech företags överlevnad (Bessant 2003; 

Stevens & Burley 1997; Tajeddini 2016). Det finns flera tydliga exempel på 

verksamheter som i princip försvunnit på grund av att de inte haft en fungerande 

innovationsprocess. Nokia fick acceptera enorma förluster i sin försäljning då de 

inte såg potentialen i smartphone när Apple lanserade Iphonen. Verksamheten hade 

interna problem då högre ledare inte accepterade kommande förändringar på 

telefonmarknaden. Detta resulterade i att Nokia förlorade enorma marknadsandelar 

och var inte längre marknadsledande. Under en period på sex år förlorade Nokia 90 
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% av sitt marknadsvärde vilket motsvarar ett värde på ungefär 100 miljarder dollar 

(Huy 2015). 

 

Samtidigt är det svårt att slå sig in på redan etablerade marknader. I Sverige finns 

flertalet exempel på entreprenöriella företag som försökt komma in på marknader 

men misslyckats. Företaget Neonode skulle ta sig in på smartphone-marknaden 

med konkurrenter som Iphone och Samsung, men misslyckades och gick i konkurs 

kort efter lansering av produkten. Spelföretaget Gizmondo skulle skapa en bärbar 

spelkonsol som skulle konkurrera med Sony och Nintendo. Företaget lyckades inte 

och gick i konkurs efter att ha spenderat 2,3 miljarder kronor (Zachrison 2009). 

 

Nokia, Neonode och Gizmondo är verksamheter som är etablerade eller försökt 

etablera sig på marknader med högteknologiska produkter och tjänster. 

Högteknologiska produkter eller tjänster kännetecknas för deras högt avancerade 

teknologi (high-tech), vilket avser teknologi som ligger i framkant av en viss 

bransch (Nationalencyklopedin 2017). Kok och Biemans (2009) visar att 

turbulensen på marknader för företag med high-tech produkter/tjänster är betydligt 

större än för verksamheter som arbetar med lågt teknologiska (low-tech) 

tjänster/produkter. Detta beror på att low-tech företag arbetar i betydligt stabilare 

miljöer som präglas av en stabilare marknader. Detta är inte fallet för high-tech 

företag, komplexiteten som tillkommer på grund av innovationens egenskaper, 

teknologisk osäkerhet samt konkurrenskraftighet gör att marknaden är betydligt 

mer turbulent (Kok & Biemans 2009). High-tech företag behöver konstant kolla på 

sina marknader för att leta efter befintliga och nya kundbehov för att kunna ta 

beslut om vad de behöver innovera och utveckla (Christiansen, Anthony & Roth 

2004). 

 

Turbulensen på marknaden kräver att företag fortsätter att utvecklas, därför är det 

osannolikt att organisationens nuvarande teknologi- och kompetensnivå är 
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tillräcklig för att tillfredsställa kunder i framtiden. På grund av detta måste 

verksamheter våga vara innovativa för att fortsätta vara konkurrenskraftiga 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Att ta fram idéer och 

utveckla dem till framgångsrika produkter eller tjänster är en högst komplicerad 

process. Steven och Burley (1997) tydliggör i sina studier att det krävs runt 3000 

tankar och idéer för att skapa en kommersiellt framgångsrik innovation. En 

kommersiellt framgångsrik innovation avser en produkt som genererar vinst åt 

utgivande verksamhet. Vinsten avser då att företaget genererat intäkter som 

överstiger kostnaderna för utvecklandet av produkten. Det är viktigt att förstå 

oddsen när man utvecklar en produkt för att veta vilka resurser som skall allokeras 

till innovationen i ett visst stadium av innovationsprocessen. Detta för att det skall 

finnas utrymme för misslyckande idéer. I figur 1 nedan visas ett exempel på hur en 

idé kan bli en kommersiellt framgångsrik produkt eller tjänst (Steven & Burley 

1997). 

 
Figur 1. Bildkälla: Industrial Success Curve for Substantially New Products, Research Technology 

Management, Maj 1997, Vol. 40 upplaga 3, s.16 
 

Att komma på idéer räcker inte för att innovera framgångsrikt (Bessant 2003). 

Företaget måste investera i personal och system för att kunna kontrollera processen 
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och lyckas utveckla produkter/tjänster som bidrar till finansiella intäkter för 

verksamheten. För att kunna kontrollera innovation inom verksamheter krävs 

styrinstrument i form av aktiviteter i företaget som: planering, budgetering, 

resursallokering, prestationsindikatorer, utvärdering och belöning samt 

ansvarsfördelning. Dessa verktyg måste i någon form inkluderas i styrsystemet och 

behöver beaktas för att kunna fullfölja verksamhetens övergripande mål och 

strategi (Anthony et al. 2014). 

 

Vikten av innovation och teknologisk utveckling är avgörande för samtliga 

verksamheter men framförallt för high-tech organisationer. Henri (2006a) samt 

Tajeddini (2016) förklarar att en organisation som är innovativ och utvecklande 

både skapar en stark konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter samt en starkare 

långsiktig utveckling. Innovation ämnar att bidra till kostnadsbesparingar och 

förbättring av kvalitet men framförallt är målet att det ska bidra med ökade intäkter 

eller skapa mervärde för verksamheten. Innovationsprocesser kan dock vara väldigt 

kostsamma och riskfyllda, detta eftersom utveckling och innovation kräver 

kunskaper inom teknologi, personalledning, finansiella egenskaper samt annan 

produktspecifik information. Detta gör att en innovationsprocess inte alltid är 

framgångsrik och utvecklande (Tajeddini 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

High-tech företag står inför stora utmaningar för att kunna vara innovativa och 

utvecklande. Bessant (2003) undersöker utmaningarna kring att leda en 

framgångsrik innovationsprocess och klargör att bara för att en verksamhet är stor 

och välutvecklad är inte överlevnad garanterad. Det kan förekomma att hela 

marknader och industrier totalt förändras och till och med försvinner på grund av 

radikala innovationer och förändringar (Utterback 1994). Utterback (1994) 

fortsätter att beskriva hur dessa radikala förändringar ofta kommer från nya aktörer 

som innoverat revolutionerande produkter, det klargörs också att många av de 
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ursprungliga aktörerna på marknaden inte överlever under dessa föränderliga 

förhållanden. Alltså är det inte en fråga om att skapa innovationer, utan snarare om 

hur man innoverar framgångsrikt Bessant (2003). 

 

Det landet som har varit mest framgångsrikt inom innovation och utveckling sedan 

andra världskriget är Japan. Japans framgång beror till stor del av just 

kunskapsutbyte, det vill säga deras förmåga att göra hela värdekedjan delaktig i de 

processer som leder till beslutsunderlag (Loveridge 2014). Enligt Aasen och 

Amundsen (2013) skapas teknologisk utveckling och innovation från just 

kunskapsutbyte mellan olika aktörer innanför och utanför organisationen. Japanska 

företags förmåga att involvera olika aktörer i hela värdekedjan i deras 

produktutveckling och inte enbart utbyta kunskap med stora intressenter är vad som 

har gjort dem framgångsrika på att innovera och utveckla (Loveridge 2014). 

Kunskapsutbyte är ett strategiskt avgörande verktyg för att kunna ta beslut om vilka 

produkter/tjänster som skall innoveras eller utvecklas. Det handlar inte bara om att 

lyssna på kunder och marknader utan att strategiskt välja vad verksamheten skall 

lyssna på beroende på vad utveckling har som syfte att bidra till. För att utveckla 

redan existerande produkter krävs djupgående insikt i vad kunderna tycker ska 

förändras i det givna erbjudandet, däremot om det handlar om att utveckla nya 

erbjudande är det viktigt att se till att det finns klara marknader för dessa 

produkter/tjänster. Relevanta åsikter och trender måste följas för att kunna ta 

faktiska beslut om vad som skall förändras, att förändra utan ett faktiskt ändamål 

kan vara farligt och skadligt för verksamheten då risken finns att kunder inte 

efterlängtat denna förändring (Johne 1994). 

 

Att kontrollera innovationer och kringliggande processer har som tidigare nämnt 

blivit en av de strategiskt avgörande uppgifterna inom organisationer av olika 

former, storlekar eller branscher (Bessant 2003). Oavsett om expertis, tid och andra 

resurser är avsatta för att implementera strategier måste innovationsprocessen 
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styras och kontrolleras för att kunna bli framgångsrik (Mintzberg 1994). För att 

skapa kontroll och struktur över dessa processer krävs det att ledare använder 

styrmedel av olika slag (Anthony & Govindarajan 2007). För att säkerställa att 

anställda inom organisationen följer de mål som verksamheten satt upp används 

olika styrmedel för skaffa kontroll och få en bättre översikt över hur det ser ut i 

olika delar inom organisationen. Felaktigt satta resultatmål, belöningar eller 

utvärderingar kan leda till felaktig suboptimering, vilket resulterar i att enheter 

arbetar mot egen vinning vilket kan resultera i att de organisatoriskt övergripande 

målen inte fullföljs. Risken finns dock att vissa styrmedel blir för strikta, 

byråkratiska och komplicerade vilket kan stjälpa snarare än att hjälpa arbetet kring 

innovation och utveckling (Anthony et al. 2014). 

 

Gurd och Helliar (2017) menar att innovativa företag är mer benägna att använda 

mindre formella styrsystem. High-tech företag tenderar därför att arbeta med 

processorienterad styrning med högre fokus på innovation (Kok & Biemans 2009). 

Anledningen till detta är för att innovativa verksamheter tenderar att se på formella 

styrsystem som ett hinder för innovation. Innovativa organisationer måste hitta en 

balans mellan styrsystem, innovation och kontroll. Att hitta rätt balans är dock inte 

det lättaste, för mycket kontroll leder till mindre innovation för lite kan leda till att 

organisationernas strategier och mål inte följs (Gurd & Helliar 2017). 

Samtidigt är kontroll kritiskt för att säkerställa alla delaktiga förstår vart 

organisationen är på väg och vilket utfall som förväntas (Anthony et al. 2014). När 

det kommer till kontroll och styrmedel varierar behovet beroende på olika 

förutsättningar. Anthony et al. (2014) menar att större verksamheter har fler lager 

av hierarki vilket skapar en mer komplex verksamhet vid informationsutbyte 

mellan olika parter, vilket bidrar till en långsammare mer ineffektiv organisation. 

Johansson (2001) förklarar vidare att detta resulterar i mer byråkratiska 

organisationer som i sin tur bidrar till att större verksamheter vanligtvis väljer 

testade äldre tekniker snarare än nyare och otestade, detta på grund av risken att 
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misslyckas. Alla verksamheter har olika förutsättningar för att kunna utveckla och 

förbättra. Stora mer etablerade verksamheter har större resurser och mer erfarenhet 

kring hur branscher och marknader fungerar. Mindre verksamheter har inte samma 

tillgång till resurser och har därför mindre utrymme för misslyckande, samtidigt 

finns det alltid en chans att större verksamheter ser ny teknik i mindre 

verksamheter som hot och har möjligheten att köpa och ta över dessa verksamheter. 

Mindre företag är dock mer flexibla, öppensinnade och mindre riskmedvetna, detta 

bidrar till att mindre företag tar större risker för att utveckla och innovera nya 

revolutionerande produkter (Johansson 2001). 

 

Hur företag arbetar med innovation och utveckling varierar kraftigt, det viktiga är 

att arbeta efter de förutsättningar verksamheten har. Att skapa balans mellan 

styrning, innovation, utveckling och kontroll i innovativa verksamheter är 

avgörande för att kunna innovera och utveckla framgångsrikt. Att hitta rätt balans 

är dock inte det lättaste, för mycket kontroll leder till mindre innovation och 

utveckling, medan för lite kan leda till att organisationernas strategier och mål inte 

följs (Gurd & Helliar 2017). För att först och främst lyckas införa rätt balans krävs 

det att verksamhetens mål och strategi och organisationens kultur uppmuntrar 

kreativitet. Huvudfokus vid kontroll av innovation och utveckling bör heller inte 

ligga på processerna i sig utan vilken output som det väntas resultera i och att 

processerna är formad efter verksamhetens objektiv och mål (Berglund 2007). 

Chesbrough (2007) samt Aasen och Amundsen (2013) tar det hela ett steg längre 

och menar att företag med välutvecklade strategi och mål ofta vinner över en bra 

idé eller teknologi. Bessant (2003) är inne på samma spår, då han menar att lyckas 

med en innovation som bryter marknaden är möjligt för alla, men tur räcker inte för 

att överleva på lång sikt: 

 

“Getting this right once is possible through luck - the skill comes in being able to 

repeat it. Whether the organization is concerned with bricks, bread, banking or 
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baby care, the underlying challenge is still the same. How to obtain a competitive 

edge through innovation - and through this, grow.” (Bessant 2003 s. 761). 

 

Utveckling och innovation behöver alla verksamheter arbeta med för att fortsätta 

vara konkurrenskraftiga (Bessant 2003). Vikten av innovation och utveckling ökar 

för high-tech företag på konkurrensutsatta marknader (Edison, Ali & Torkar 2013). 

Detta gör att fungerande och effektiva innovationsprocesser som bidrar till 

kontinuerlig utveckling är vitalt för high-tech företag. Forskare som Tidd et al 

(2001); Christiansen (2000a) samt Aasen och Amundsen (2013) har undersökt 

innovationsprocessen. Deras forskning visar vilka faser som bör vara en del av en 

innovationsprocess. Det framgår dock inte vilka aktiviteter som bör vara del av 

innovationsprocessen för en fungerande och effektiv innovationsprocess. Vilka 

aktiviteter använder high-tech verksamheter aktiva på konkurrenskraftiga 

marknader för att ta fram information kring vad de skall innovera och utveckla? 

 

Innovationsprocessen och kringliggande aktiviteter behöver kontrolleras och styras 

(Gurd & Heliar 2017). Att göra detta vid innovation och utveckling är komplicerat i 

och med att det kräver frihet och flexibilitet. Att hitta balans mellan kontroll och 

flexibilitet är därmed en kritisk aspekt av en fungerande och effektiv 

innovationsprocess. Forskning kring styrning och kontroll av innovationsprocessen 

är begränsad. Gurd och Heliar (2017) går in på balansen kring innovation, styrning 

och kontroll. Gurd och Heliars (2017) forskning går dock inte in på hur aktiviteter 

kring innovationsprocessen ska styras och kontrolleras för att framhäva utveckling 

och innovation. Hur styrs och kontrolleras aktiviteter kring innovationsprocessen 

för att säkerställa att mål och strategi följs? 

 

För att kunna besvara detta har följande frågeställningar ställts: 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur är innovationsprocessen uppbyggd i high-tech företag? 

• Vilka aktiviteter är avgörande för att skapa en fungerande och effektiv 

innovationsprocess i high-tech företag? 

• Hur säkerställer high-tech företag kontroll och styrning av 

innovationsprocessen? 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att genomföra en kartläggning av high-tech företags 

innovationsprocesser samt aktiviteter kopplade till dessa processer. Vidare är syftet 

att beskriva hur aktiviteter kring innovationsprocessen ska styras och kontrolleras 

för att framhäva utveckling och innovation. Detta för att skapa ett teoretiskt 

ramverk för en fungerande och effektiv innovationsprocess.  
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2 Metod 
Metodkapitlet tar upp praktiska tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder samt val 

av undersökta enheter. I kapitlet behandlas även vårt förhållningssätt kring 

metodmässiga överväganden. Metodkapitlets syfte är att redovisa arbetssättet som 

använts för att genomföra undersökningen. 

 
Figur 2. (Egen konstruktion). Studiens genomförandeprocess. 

 

2.1 Forskningsdesign 
 
Uppsatsens syfte är att genomföra en kartläggning av high-tech företags 

innovationsprocesser samt aktiviteter kopplade till dessa processer. Vidare är syftet 

att beskriva hur aktiviteter kring innovationsprocessen ska styras och kontrolleras 

för att framhäva utveckling och innovation. Detta för att skapa ett teoretiskt 

ramverk för en fungerande och effektiv innovationsprocess. För att besvara syftet 

behövs djupgående förståelse och reflektion av respondenternas åsikter och den 

verklighet de arbetar i, varför det kvalitativa förhållningssättet också har tillämpats 

(Bryman & Bell 2013). Kvalitativt förhållningssätt har som styrka att ge en 
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helhetsförståelse för sociala processer och sammanhang (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1996). För att kunna skapa ett teoretiskt bidrag kring innovationsprocesser 

och kringliggande aktiviteter utgick denna studie från tidigare forskning. För att 

kunna skapa en teoretisk referensram genomfördes kvalitativ insamling från 

fallföretag, tillsammans med tidigare forskning användes därför ett abduktivt 

förhållningssätt i denna studie. Studien utgick från dagens teori kring detta ämne 

och hade som avsikt att utveckla dessa teorier kring innovationsprocessen (Bryman  

& Bell 2013). 

 

Kvalitativa studier utgår från att skapa en djupare förståelse för verkligheten, därför 

är fallstudier en vanlig arbetsmetod vid undersökningar med kvalitativt 

förhållningssätt (Yin 2014). Fallstudier startar alltid från önskan att nå en 

närgående eller djupgående förståelse över ett eller mindre antal fall, i deras 

verkliga sammanhang. Närheten fallstudien möjliggjorde, framförde ovärderlig och 

djup förståelse för denna studie, vilket resulterade i nya läror i det verkliga 

beteendet och dess betydelse (Yin 2012). Arbetet utgick från en flerfallsstudie med 

fyra high-tech företag inom olika branscher. Valet att begränsa denna flerfallsstudie 

till fyra fallföretag ligger i problematiken med tids- och resursåtgången som en 

flerfallstudie tar upp. På grund av tidsramen studien innefattas av har valet att 

begränsa flerfallstudien till fyra verksamheter gjorts. Flerfallsstudier kallas ofta för 

en jämförande studie, vilket bidrar till att den anses vara mer övertygande och 

betraktas därmed som en starkare studie än en enfallsstudie (Yin 2007). 

Användandet av flerfallsstudie gjorde även att studien anses vara mer opartisk 

jämfört med studier som baseras på ett fall då forskningen i sådana studier riskerar 

att bli partisk i mot det enskilt undersökta fallet (Yin 2012). 

 

2.2 Teoretiskt urval 
 
De sökord som har valt att användas i studien har använts för att hitta relevant teori 

om vad som studerats tidigare inom innovationsprocesser, aktiviteter kring 
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innovation och utveckling samt styrning och kontroll för att framhäva innovation 

och utveckling. Sökorden som har använts i denna studie har således radats upp för 

att öka chanserna för replikering av denna studie (Friberg 2012). De sökord som 

använts i denna studie är följande: innovation process, innovation leadership, 

innovation management, innovation control, management control systems, 

innovation market, listening to the market, innovation activities, kvalitativ metod, 

business method, business process management, business culture, budgeting, 

 process control, financial measures, non-financial measures, formal control, non-

formal control, agency theory, contingency theory. Utöver relevanta 

forskningsartiklar i dessa ämnen har relevant litteratur används för att komplettera 

med grundlig förståelse i dessa avseenden. 

 

2.3 Empiriskt urval 
 
Enligt Yin (2007) behöver fallen i en flerfallstudie vara noggrant utvalda för att 

forskningen ska bli relevant. Det finns två tillvägagångssätt för att säkerställa det, 

antingen ska det förutsäga att det blir liknande resultat eller ska de valda fallen 

bidra till att det blir olika resultat. För att kunna säkerställa noggrant utvalda 

fallföretag, krävdes det en förhandskunskap kring resultaten och studien riktas mot 

varför dessa resultat har uppstått. För att hitta fallföretag som passade in i studien 

har personer kring de aktuella fallen frågats ut. Vid denna typ av urvalsprocess 

finns det risk tidsåtgången blir onödigt lång. För att minska tidsåtgången i 

urvalsprocessen utformades vissa kriterier för att sortera bort fall som inte var 

relevanta för studien (Yin 2007). Kriterierna som användes vid valen av fallföretag 

är: 1. arbetar med high-tech produkter/tjänster, 2. företag med produkter/tjänster i 

framkant av innevarande bransch, 3. variation på bransch och 4. varierande 

utveckling och innovations utmaningar. Utifrån dessa kriterier samt genom att 

genomföra en utfrågning av personer med kännedom kring fallen som har uppfyllt 

kriterierna, har följande företag valts ut: Visma, Implema, Eniro och PriceRunner.  
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• Visma är marknadsledande inom datoriserade ekonomisystem. Företagets 

främst inkomstkälla är deras desktop-produkter och står nu inför 

utmaningen att göra dessa cloud-baserade och tillgängliga via mobilen 

(Visma 2017). 

• Implema är involverade i konsultbranschen för affärssystem. Detta innebär 

att Implema befinner sig i en annorlunda situation från övriga fallföretag då 

de inte har kontroll över någon produkt, utan behöver hitta utveckling och 

innovation genom smarta lösningar (Implema 2017 & Aronsson 2017). 

• Eniro är ett sök-företag som tidigare var känt för deras telefonkatalog gula 

sidorna. Företaget har varit i en nedåtgående spiral de senaste åren men har 

nu genomgått en stor förändringsprocess. Förändringen har inneburit en helt 

ny strategi som fokuserar på att företaget ska bli lokalt förankrat, vilket är 

ett nytt kundsegment för Eniro (Eniro Group 2017 & Ottosson 2017).  

• PriceRunner är en prisjämförelsesajt för alla typer av produkter som finns 

tillgängliga för köpa online. Företaget förvärvades 2016 av nya ägare som 

håller på med ett genomgående renoveringsarbete, där verksamheten ska 

förändras och utvecklas från grunden (Lindahl 2017).  

 

2.4 Datainsamling 
 
Vid datainsamlingen av material för studien användes primärkällor som avser 

informationen insamlad genom kvalitativa intervjuer. För att skapa en ingripande 

förståelse i hur fallföretagen arbetar med innovation och utveckling tog vi 

dessutom del av sekundärkällor som dokument och illustrativa beskrivningar. 

Primärkällor används därmed för att samla data från intervjupersonerna och 

sekundärdata för att komplettera och förstå det insamlade materialet (Bryman & 

Bell 2013). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp sju olika steg som har följts vid utformningen 

av den kvalitativa intervjun och empiriska datahantering: (1) tematisering, (2) 
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planering, (3) intervju genomförande, (4) överförande, (5) analys, (6) verifiering 

och (7) rapportering. Dessa sju steg illustreras nedan och beskrivs vidare i metoden 

utefter numrering ovan. 

 
Figur 3. (Egen konstruktion). Förklaring av kopplingen med Kvale och Brinkmanns (2014) sju steg 

för kvalitativ intervju och empirisk datahantering med vår egen metod. 
 

 

2.5 Intervjuer 
 

Den empiriska datainsamlingen baseras på intervjuer genomförda i fallföretagen. 

Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes för att framställa ett empiriskt 

underlag för att besvara det syfte studien ämnat. Denna intervjuform söker att tolka 

världen utifrån intervjupersonens syn för att utveckla meningar utifrån dennes 

erfarenheter och avslöja intervjupersonens uppfattningar som om att den går före 

de vetenskapliga förklaringarna. För att lyfta personens egna perspektiv, 
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uppfattningar och tillåta frågeställningar samt diskussioner som ger upphov till 

öppna interaktioner och svar användes en mindre strukturerad intervjuform. Detta i 

enlighet med Bryman och Bell (2013) som menar att det är aktuellt vid kvalitativa 

undersökningar.  

 

För att låta respondenten svara fritt utifrån egna uppfattningar användes semi-

strukturerade intervjuer, dessa utgår från en fast uppsättning av frågor med 

utrymme för fria svar från respondenterna (Bryman & Bell 2013). Denna 

intervjuform använder (1) olika teman för att rikta samtalet mot det håll 

intervjuaren ämnar (Kvale & Brinkmann 2014). De teman som använts är mål och 

strategi, organisationsstruktur, innovationsprocessen, interna aktiviteter, externa 

aktiviteter samt styrning och kontroll. Intervjuteman följde samma struktur för att 

få en liknande bild av varje fallföretag. Vidare ställdes frågor på olika sätt för att få 

fram en viss typ av data från respondenten. Patton (2015) beskriver 

bakgrundsfrågor, kunskapsfrågor och åsiktsfrågor som relevanta för att kunna 

samla in relevant data för att kunna besvara våra frågeställningar. Bakgrundsfrågor 

gav oss en inblick i hur och vad respondenten arbetar med inom verksamheten samt 

hur respondenten kan påverka dessa processer och aktiviteter. Kunskapsfrågor gav 

svar på hur de arbetar med innovation och utveckling samt hur dessa aktiviteter och 

processer hanteras i respektive företag. Vidare gav åsiktsfrågor en inblick över hur 

respondenten kände inför hur verksamheten faktiskt arbetar med innovation och 

utveckling. 

 

Planeringen av intervjuerna (2) utgick från den kunskap som eftersträvas att ges av 

intervjupersonerna. Den intervjuades integritet har inte heller överskridits men 

samtidigt har de frågor som behövdes besvaras ställts (Kvale & Brinkmann 2014). 

Planeringen och intervjuguiderna var uppbyggda efter Kvale och Brinkmann 

(2014) olika stadier. För att inte överskrida etiska frågor kring intervjun gavs 

tydliga riktlinjer i utformningen av intervjuguiderna samt att en personlig 
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uppfattning av intervjupersonernas förhållningssätt till den ställda frågan beaktades 

under intervjutillfällena. 

 

För att få en helhetsbild över hela innovationsprocessen och vad det är som 

påverkar den, har anställda med ansvar för utveckling och innovation intervjuats. 

Följande personer intervjuades på fallföretagen:  

 

• Visma, Susanna Lindkvist intervjuades och sitter som Product Line 

Manager över eAccounting. Susanna arbetar som chef för produktlinjen 

eAccounting och arbetar tillsammans med en management-grupp för att ta 

beslut om vad som ska utvecklas eller innoveras och hur detta ska 

genomföras.  

• Implema, företagets VD Jörgen Aronsson intervjuades som även sitter som 

marknadschef och är en av ägarna samt grundarna av Implema. Jörgen 

arbetar som operativ VD och ansvarar dessutom för att ta beslut inom 

marknad, vidare arbetar Jörgen tillsammans med ledningen för att ta 

strategiska beslut inför framtiden. 

• Eniro, Hanna Ottosson intervjuades som arbetar som Change Manager. 

Hanna besitter en bred roll inom säljorganisationen i Eniro Sverige och 

arbetar med allt från budgeteringar till hantering av större kundkonton.  

• PriceRunner, Mikael Lindahl intervjuades som arbetar som Head of 

Development och är delägare av PriceRunner. Mikael ansvarar för att 

affärsutveckling hos PriceRunner och arbetar för att förbättra och utveckla 

deras tjänster och processer. Mikael är även del av styrelsen där strategiska 

beslut tas om framtiden.  
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Figur 4. (Egen konstruktion). Bilden ovan visar vilka som blev intervjuade under den empiriska 
insamlingen, tidsåtgången för varje intervju samt vad de har för befattning inom verksamheten. 

 

Intervjuerna (3) följdes och genomfördes utifrån guiderna (Kvale och Brinkmann 

2014). För att undvika att tappa kontrollen över intervjun eller få respondenten att 

tappa sin roll har Jacobsens (1993) förhållningssätt kring styrning av intervju hållits 

genom att tydligt hålla rollerna som intervjuare och respondent. Därför har ett 

starkt förhållningssätt till frågorna ställts gentemot respondenterna för att 

säkerställa att intervjuerna styrdes i den riktning vi ämnade att styra dem med hjälp 

av intervjuguiden. Samtidigt tydliggjordes det för respondenterna att de hade 

möjlighet att inte svara, avbryta intervjun eller byta intervjuämne om så önskades 

(Jacobsen 1993). Svaren från respondenterna var ingående och samtliga 

respondenter visade upp djup förståelse kring ämnet och frågorna som ställdes. 

Samtidigt var en gemensam nämnare bland företagen att inte lämna ut faktiska 

siffror kring utveckling och innovation. Detta bidrog dock inte till någon större 

kunskapsförlust för studien, då vilka mätetal och hur det används var mer relevant 

än en bedömning av siffror som dessa genererade. Implema var det enda fallföretag 

som gick in på hur mycket de investerar årligen på innovation och utveckling. Efter 

intervjugenomförandet gjordes reflektion över intervjuerna utifrån den eftersökta 
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kunskapen studien ämnar att hitta med intervjun som kontext (Kvale och 

Brinkmann 2014).  

 

För att säkerställa att respondentens (4) svar följdes upp i studien genomfördes 

inspelning av intervjuerna efter tillåtande. Efter inspelning transkriberades 

inspelningarna för att säkerställa att informationen var rätt (Kvale & Brinkmann 

2014). 

 

 
Figur 5. (Egen konstruktion). Bilden ovan visar genomförandet av intervjuer för empirisk 

datainsamling. 
 

 
2.5 Dataanalys 
 
Analys av intervjumaterialet (5) (Kvale & Brinkmann 2014), började med att varje 

enskild verksamhet analyserades var för sig för att se karakteristiska drag och 

kvaliteter hos de olika fallföretagen. Efter denna analys genomfördes jämförelser 

mellan de olika verksamheterna kring hur de arbetar, detta analyserades mot den 

teoretiska referensramen. För att kunna genomföra denna jämförelse strukturerades 

all insamlad data efter Yin (2011) på ett sätt att informationen betraktades som 

databas för studien, de transkriberade intervjuerna skapade den databas som sedan 

ligger till grund för analysen (Yin 2011). Det empiriska underlaget strukturerades 
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så att all insamlad information från respektive företag placerades tillsammans och 

strukturerades efter intervjuguidernas teman. Storleken på data vid kvalitativ 

forskning tenderar ofta att bli enorm, samtligt material som transkriberas från 

intervjuerna har därmed inte tagit med i studien. En reduktion av det bearbetade 

materialet från transkribering till studie har genomförts efter noggrant övervägande 

och då vi lyckat skapa den helhetsbild som krävs för att ge ett rättvist återspeglande 

av det intervjuade företaget (Richards 2005).   

 

Analysen av studien kartlade de olika företagens innovationsprocesser och 

aktiviteter involverade i denna process. Fallföretagens arbete med 

innovationsprocessen och kringliggande aktiviteter ställdes sedan mot varandra. 

Resultatet av detta ledde till en framtagen modell för en fungerande och effektiv 

innovationsprocess. Vid kvalitativa studier kan jämförelse minska arbetets 

flexibilitet, genom att de ofta kräver mer kontroll över insamlad information för att 

säkerställa att balansen på information som samlas in från fallföretagen ligger inom 

samma ram. Samtidigt möjliggjorde jämförandet i kvalitativa studier en större 

möjlighet att hitta luckor eller gap och ge en bättre bild av det som blev undersökt. 

En jämförande kvalitativ studie möjliggjorde därmed att på bästa sätt skapa ett 

rättvisande svar på studiens syfte (Richards 2005). 
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Figur 6. (Egen konstruktion). Bilden ovan beskriver analysmodellen som är avsedd för denna 

studie. Teoretisk referensram och insamlad empiri låg till grund för de enskilda företagsanalyserna, 
därefter skapades en analys av innovationsprocessen som mynnar ut i slutsats. 

 

 

Uppsatsens syfte är att genomföra en kartläggning av high-tech företags 

innovationsprocesser samt aktiviteter kopplade till dessa processer. Vidare är syftet 

att beskriva hur aktiviteter kring innovationsprocessen ska styras och kontrolleras 

för att framhäva utveckling och innovation. Detta för att skapa ett teoretiskt 
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ramverk för en fungerande och effektiv innovationsprocess. Många olika aspekter 

undersöktes därmed och då teorin inte gav tydliga riktlinjer för vad som krävdes, 

hade författarna som mål att finna likheter och skillnader för att kunna skapa 

analytisk generalisering för att ta fram ett ramverk kring en fungerande och effektiv 

innovationsprocess (Yin 2007).   

 

2.6 Kvalitetsmått 
 
Att fastställa intervjuresultatens kvalitet (6) och respons (Kvale & Brinkmann 

2014). Inom kvalitativa studier finns det två kvalitetsmått som används för att 

säkerställa kvalitet på arbetet: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller 

bekräftelse (Bryman & Bell 2013). 

 

För att kunna avspegla den verkliga miljö som har studerats följdes kvalitetsmåttet 

tillförlitlighet. Genom att spela in intervjuerna för att garantera att insamlat material 

uppfattats på rätt sätt uppfylldes därmed detta kvalitetsmått (Bryman & Bell 2013). 

  

I studien har överförbarhet säkerställts genom att beskriva innovationsprocessen 

och dess kontroll och styrning ingående både i teori och empiri. Detta för att 

förenkla att kunna genomföra denna studie i annan kontext (Bryman & Bell 2013).  

 

För att öka trovärdigheten av studien säkerställdes kvalitetsmåttet pålitlighet 

genom att låta andra studenter, handledare och examinatorer ta del av studien och 

ge kommentarer under arbetets gång. Vidare gjordes en beskrivning av 

genomförandet i metodkapitlet samt att intervjuresultatet finns tillgängligt för att 

ytterligare stärka trovärdigheten av studien (Bryman & Bell 2013).  

 

Studien genomfördes i god tro och det är uppenbart för läsaren att inga egna 

värderingar eller teoretisk inriktningar är del av denna studie. Konfirmering eller 
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bekräftelse har därmed säkerställs och författarna har under studiens gång haft detta 

i åtanke (Bryman & Bell 2013).  

 

Genom att studien avser att ge medverkande parter en bredare förståelse kring 

innovationsprocesser samt styrning och kontroll uppfylldes kvalitetsmåttet äkthet. 

Vidare styrker detta att studien skapar en rättvis bild av verkligheten (Bryman & 

Bell 2013).  

 

2.7 Etiska överväganden 
 
Genom att etiska övervägande följs, säkerställs att rapporten når upp till 

vetenskapliga kriterier som beaktar etiska aspekter (7) samt leder till en läsbar 

rapport (Kvale & Brinkmann 2014). Bryman och Bell (2013) diskuterar etik och 

hur individer som är del av forskning behandlas och involveras inom vissa 

områden. Dessa områden är integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet. 

Bryman och Bell (2013) menar vidare att forskningen skall inkludera vissa krav för 

att säkerställa etik i studien.  

 

För att uppfylla informationskravet har samtliga deltagande respondenter tagit del 

av information kring syftet med denna studie, respondenter tog del av 

intervjuguiden samt att vi presenterade syftet med studien vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter blivit informerade att 

de kan avbryta sin delaktighet i studien när som helst om så önskas. Delaktiga 

respondenternas personliga uppgifter har hanterats med högsta konfidentialitet och 

fullständiga namn har endast delats med någon annan än författarna efter 

godkännande, därmed uppfylls konfidentialitets- och anonymitetskravet. Insamlat 

empiriskt material har endast varit del av denna studie och kommer inte användas i 

andra syften och studien uppfyller därmed Nyttjandekravet. Slutligen har inga 

falska förespeglingar getts till respondenterna och ingen delaktig har tagit del av 

falsk eller vilseledande information.  
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3 Teori 
Teoriavsnittet går in på mål och strategi, organisationsstruktur, 

innovationsprocessen, interna aktiviteter och externa aktiviteter. Slutligen kopplas 

mål och strategi, organisationsstruktur, interna samt externa aktiviteterna ihop 

med innovationsprocessen i den konceptuella modellen. 

 

3.1 Mål och strategi 
 

Ett företags strategi representerar mönstret av beslut vilket bestämmer 

verksamhetens syfte, policys och planer för att nå verksamhetens slutliga mål. 

Strategin ska koppla verksamhetens arbete med dess externa miljö (Tomma, Bratu 

& Burcea 2013). I och med den externa koppling strategin ger verksamheten så 

menar De Wit och Meyer (1999) att strategin ska utformas utifrån den externa 

miljön. Vilken sorts strategi verksamheten väljer bestämmer vad företaget vill bli 

och vart de vill komma. Strategin visar för företagets anställda vad som förväntas 

av dem, samt för verksamhetens intressenter vad de kan förvänta sig av företaget 

(Toma, Bratu & Burcea 2013). Vidare menar Johne (1994) att strategin behövs för 

att relevant information ska samlas in, genom att sätta mål förtydligas vilken 

information som är relevant för verksamheten. Beroende på om en befintlig 

produkt ska utvecklas eller om nya produkter ska tas fram genom innovation är det 

avgörande att använda relevant information för att följa företagets övergripande 

strategi (Johne 1994). När strategin har utformats ska den implementeras i 

verksamheten. Ifall verksamheten redan har en etablerad strategi behöver 

förändringen av den göras stegvis. Att förändra en strategi kan ändra 

maktpositioner, kultur och anställdas arbetsuppgifter, därför krävs det stegvis 

förändring (De Wit och Meyer 1999).  

 

Grant (2013) menar att en bra strategi kräver fyra tydliga egenskaper: konsekvent 

långsiktiga mål, förståelse för marknaden och konkurrenter, objektiv bedömning av 

resurser samt effektiv implementering av strategin. Dessa egenskaper sätter 



 

 

24 

riktning för vad en bra strategi kräver. Toma, Bratu och Burcea (2013) menar dock 

att framgångsrika företag kombinera strategi med kreativitet. Dagens globaliserade 

marknad bidrar till att företag måste konstant hitta kreativa lösningar vid dagliga 

problem, därför krävs det att kreativitet får plats i verksamhetens strategi för 

företagets överlevnad (Toma, Bratu & Burcea 2013). Kreativ frihet kombinerade 

med strategi tillåter större flexibilitet, De Wit och Meyer (1999) menar att 

innovation och utveckling ska vara en del i strategi, dock är det inget som ska 

kontrolleras och planeras. Idéer kommer från strategin genom att den bestämmer 

vilken väg företaget vill gå och sikta emot. Strategin kan dock inte kontrollera när 

och var nya innovationer och utvecklingar dyker upp, utan detta är något som 

kommer upp allt efter arbetets gång (De Wit & Meyer 1999). 

 

3.2 Organisationsstruktur 
 

Alla verksamheter har en form av intern struktur för att definiera arbetsgrupper och 

vilka som ansvarar över arbetsgrupperna. Organisationsstrukturen används för att 

säkerställa vem som är ansvarig för vad och vem som är beslutsfattare. 

Utformningen av organisationsstrukturen involverar oftast ett hierarkiskt lager av 

chefer mellan anställda längst ner i hierarkin och ledningen högst upp. Företag 

arbetar olika med uppsättningen av hierarkier beroende på verksamhet (Anthony et 

al. 2014). Anthony et al. (2014) tar fram två grundstrukturer som ligger på varsin 

sida av den strukturella inriktning en verksamhet kan använda sig av. Dessa kallas 

centraliserad och decentraliserad organisationsstruktur. Centraliserade 

organisationsstruktur använder företag med fler lager av chefer och en centraliserad 

makt på toppen av hierarkin. Decentraliserad struktur ger större frihet till anställda, 

genom att ge dem större flexibilitet kring överordnade och arbetssätt (Anthony et 

al. 2014). Lindvall (2011) menar att idag används det mindre hierarkisk styrning på 

grund av behovet att uppfylla kundens efterfrågan, det har lett till att nyare 

modernare styrningsmetoder tagit fram. Grunden för modern 

verksamhetsstyrningen ligger i att se att verksamheten bedrivs genom processer 
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och flöden. Processorienteringen är kärnan i styrningen och ska bidra till 

effektivitet genom organisationen genom att minska på icke vinstgivande 

aktiviteter (Lindvall 2011). Bergman och Klefsjö (2010) definierar en process som: 

 

“A network of activities that are repeated in time, the objective of which is to 

create value to external and internal customers” (Bergman & Klefsjö 2010 s. 456). 

 

Genom att använda decentraliserad organisationsstruktur kan anställda smidigare 

integrera med varandra och möjliggöra processorienterad styrning. Den 

processorienterade styrningen bidrar därmed med en högre interaktion mellan 

anställda och avdelningar inom organisationen (Brajer-Marczak 2016). Grunden 

för interaktionerna baseras på kunskapsutbyte som bidrar till effektivare arbete 

genom verksamheten (ibid), men framförallt för att öka kundnöjdheten (Devika & 

Latifah 2016). Resultatet av en fungerande processorientering ska bidra till att 

organisationens mål nås med hjälp av en mer flexibel struktur (ibid). 

 

Samtidigt som flexibilitet är positivt, gör denna frihet att vikten av kontroll blir 

större för att säkerställa att anställda inte endast arbetar för egen vinning utan 

gentemot företagets mål. Att lyckas få en hög målkongruens är fundamentalt för en 

lyckad styrning vid decentraliserad organisationsstruktur (Anthony et al. 2014). 

Hög målkongruens uppnås när verksamheten och de anställdas mål 

sammankopplas och båda parter strävar efter att uppnå samma mål (Nilsson & Olve 

2013). För att uppnå detta krävs tydliga delmål för de som ansvarar för olika 

grupper och avdelningar inom den decentraliserade organisationen. Att lyckas med 

detta kräver väl fungerande ekonomistyrningssystem som säkerställer att 

verksamhetens strategier och mål följs med förståelse för varför. Att lyckas med 

detta är något som kan visa sig vara problematiskt, hög målkongruens krävs för att 

den decentraliserade styrningen ska fungera effektivt (Anthony et al. 2014). 
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3.2.1 Val av organisationsstruktur 
 
Vid valet av organisationsstruktur är det viktigt välja en struktur som är tillämpbar 

med verksamhetens mål. Verksamhetens strategi tenderar att vara det som ligger 

till grunden för vilken form av struktur företaget använder. Anthony et al. (2014) 

tar upp tre olika former av organisationsstrukturer: (1) funktionsstruktur, (2) 

affärsenhet och (3) matrisorganisation. (1) Denna form av struktur tillämpar 

specialiserade chefer som ansvarar över olika funktionsgrupper eller avdelningar. 

Användandet av chefer som är specialiserade på det valda området möjliggör bättre 

beslutsfattande då dessa ledare förmodligen kommer ha bättre insikt i vilka beslut 

som är rätt och fel i deras avdelning. Tillskillnad från om det hade varit en ansvarig 

chef för flera avdelningar som då inte hade haft samma insikt i den delen av 

verksamheten. Problematiken med funktionsstruktur ligger i konflikter som kan 

uppstå mellan olika chefer som då kan kräva hög auktoritet för att lösa. Denna form 

av struktur försvårar även tvärfunktionella arbetsgrupper, vilket gör det svårt att 

integrera olika enheter (Anthony et al. 2014). Christiansen (2000b) menar att 

funktionsgrupper har olika makt, beroende på vikten gruppen har för företagets 

framgång. I verksamheter med snabbt föränderliga produkter är det vanligt att 

marknadsavdelningen har mest vikt. Företag med produkter som har lång 

varaktighet kan det vara teknikavdelningen som har mest att säga till om. Detta 

leder till att vissa avdelningar har mindre att säga till om, vilket kan resultera i att 

arbetet känns mindre relevant för anställda i avdelningar som prioriteras lägre än 

andra (Christiansen 2000b). 

 

(2) Strukturen ger en ledare ansvar över en enhet som arbetar mer som en 

oberoende, separat enhet från verksamheten. Den tilldelade chefen får ansvar för 

alla aktiviteter som sker inom enheten. Affärsenheterna mäts oftast utifrån 

lönsamheten de visar upp, vilket kan skapa problematik för verksamheten i stort då 

fokus tenderar att gå mer mot att försäkra sig om att det går bra för enheten istället 

för verksamheten. (3) I matrisorganisationer kan enheterna ha två eller flera 
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ansvarsområden. Matrisorganisationer kan därmed anses vara mix mellan 

funktionsstruktur och affärsenhet. Verksamheten med matrisstruktur, möjliggör 

integrering mellan enheter och avdelningar, det är vanligt vid användandet av 

denna form av organisationsstruktur att anställda har två olika chefer beroende på 

arbetsuppgift (Anthony et al. 2014). Matrisorganisationer möjliggör en bättre 

nyttjande av den interna kompetensen, då denna struktur integrerar anställda och 

avdelningar. Christiansen (2000a) menar att detta är en viktig del för att förbättra 

och effektivisera innovativt arbete. 

   

Verksamheter som jobbar i högt kunskapsorienterade miljöer kräver högre frihet 

för de anställda att samarbeta för att lösa problem. Verksamheter som kräver 

kreativitet och experiment är bättre anpassat för en decentraliserad verksamhet. 

Centraliserad eller hierarkisk verksamheter är bättre att tillämpa i företag med 

standardiserade arbetsuppgifter (Christiansen 2000b). I kunskapsorienterade 

organisationer är en av de primära utmaningarna att lyckas integrera avdelningar 

och skapa samarbete mellan anställda för att dela med sig av den kunskap som de 

är specialiserade inom. Komplexa problem kräver ofta kunskap inom flertal olika 

områden för att lösas. För att integrera och ta vara på kunskap inom organisationen 

är det vanligt att företag skapar multifunktionella arbetslag för att uppmuntra 

kunskapsdelande och samarbete mellan anställda. Dessa organisationer brukar dela 

upp arbete och projekt i två olika grupper kallat multifunktionella projektlag och 

tvärfunktionella arbetsgrupper. Multifunktionella projektlag används vanligtvis för 

att ta fram nya produkter, skapa strategisk planering och för att reagera på kriser. 

Tvärfunktionella arbetsgrupper kallas det när olika undergrupper med arbetare 

integrerar med varandra för att dela information. Att arbeta med tvärfunktionella 

arbetsgrupper är viktigt för att effektivt bredda kunskapen för de anställda, 

förbereda dem på att anpassa sig efter nya förutsättningar och att få anställda att 

gemensamt arbeta mot samma mål (Young-Hyman 2017).   
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Samtidigt menar Young-Hyman (2017) att för stor frihet kan resultera i 

undermåliga utfall ifall spridningen av befattningshavare och styrning blir allt för 

stor. Integrerande arbetsmetoder som tvärfunktionella arbetsgrupper kan i dessa fall 

bidrar till suboptimering. Optimala organisationsstrukturen för en 

kunskapsorienterad arbetsplats behöver därför inte vara decentraliserad. I vissa fall 

kan det vara bättre att använda en hierarkisk struktur istället för decentraliserad 

även i högt kunskapsorienterade företag då denna struktur tydligt definierar vad de 

anställda förväntas ha kunskap inom (Young-Hyman 2017). 

 

Bäst passande organisationsstruktur för ett givet företag är svårt att definiera utifrån 

ett utomstående perspektiv. Contingency-teorin förklarar att det inte finns ett klart 

bästa sätt att organisera, styra eller leda verksamheter eftersom alla verksamheter 

har specifika utgångslägen. Faktorer som istället ska påverka valet av styrning och 

strukturer ska påverkas av externa och interna faktorer som påverkar företagets 

processer vilka ska optimera verksamhetens resultat, utifrån dess förutsättningar 

(Grötsch, Blome & Schleper 2013). 

 

3.3 Innovationsprocessen 
 
Dagens konkurrensutsatta miljöer för high-tech företag har starkt bidragit till att 

livscykler i högteknologiska industrier kortats ner. Detta har vidare lett till att 

företag inom high-tech industrin ständigt måste utvecklas, förbättras och innoveras 

för att kunna överleva. Genom att utveckla en stark förståelse och kontroll över de 

aktiviteter som är del av processen för innovation och utveckling kan företag skapa 

bättre utgångsläge för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på sina marknader 

(Edison, Ali & Torkar 2013). Innovation och utveckling kräver en väl integrerad 

hantering och insamling av information som är sammanlänkad med verksamhetens 

mål och strategi (Josifovski & Minovski 2015). Detta sker genom att skapa rutiner 

och ett strukturerat arbete kring olika utvecklingsaktiviteter, för att detta ska ske så 

effektivt och bra som möjligt utvecklar verksamheter en innovationsprocess. 
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Innovationsprocessen är det flöde av aktiviteter inom organisationen som bidrar till 

att utveckla och förbättra verksamheten samt dess produkter eller tjänster (Kaplan 

& Norton 1996). Pavitt (2005) definierar innovationsprocessen som utforskning 

och utvinning av möjligheter för nya eller förbättrade produkter, processer och 

tjänster, baserat på en förändring i antingen teknologiska framsteg eller förändring 

av efterfrågan, eller en kombination av de båda. 

 

Christiansen (2000a); Aasen & Amundsen (2013); Tidd et al. (2001) undersöker 

vidare olika faser som bör vara del av en innovationsprocess för att verksamheten 

skall kunna generera nya eller vidareutvecklade produkter.  

 

Christiansen (2000a) menar att det finns sex olika faser där en idé framkommer vid 

en viss tid och plats. Idén innehåller någon typ av teknisk lösning till dagens eller 

framtidens behov på marknaden. När en ny idé är genererad måste denna erhålla 

ekonomiska resurser för att kunna genomföras. Nästa fas i processen är utveckling 

av idén till verklighet och under denna fas blir idén utvecklad till en slutprodukt 

som är redo för lansering. När en produkt blivit lanserad sker dessutom 

vidareutveckling av den lanserade produkten (Christiansen 2000a). 

 

Aasen och Amundsen (2013) beskriver innovationsprocessen i fem steg. 

Idésökning och idéutveckling är det första steget, i detta steg gäller att hitta idéer 

och försöka utveckla dem. I nästa steg sker valet av de bästa idéerna för att sedan 

föras vidare till utveckling. När innovationen är utvecklad introduceras den på 

marknaden, sista steget är att optimera vinsten på det erbjudandet som utvecklats 

av den ursprungliga idén (Aasen & Amundsen 2013). 

 

Vidare beskriver Tidd et al. (2001) fyra liknande faser företag måste gå igenom för 

att kunna utveckla och innovera produkter i verksamheter: Söka av och granska 

extern miljö och marknad för att kunna finna signaler om potentiella nya 
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innovationer. Strategiskt välja vilka av dessa signaler verksamheten skall fullfölja 

och vilka av dessa potentiella innovationer företaget skall satsa på. Efter dessa val 

är gjorda måste resurser av olika slag allokeras till valda potentiella innovationer. 

Slutligen måste verksamheten implementera innovationer och utveckla denna från 

idé till slutlig produkt eller tjänst för att slutligen lansera denna på marknaden 

(Tidd et al. 2001). 

 

Utifrån författarnas studier går det att identifiera fem faser i innovationsprocessen 

som Christiansen (2000a); Tidd et al. (2001); Aasen & Amundsen (2013) alla 

diskuterar för utveckla en idé. Det finns alltså en tydlig bild från flera författare 

kring vilka faser en innovationsprocess ska innehålla för att kunna bidra med 

utveckling och förbättring av nya eller redan lanserade produkter. Christiansen 

(2000a); Tidd et al (2001); Aasen & Amundsen (2013) förklarar alla att det ska 

finnas ett skede av idésökande, vidare ska selektion ske av vilka idéer som skall 

genomföras. Efter att ha valt idé ska resursallokering ske till de idéer som ska 

utvecklas. Efter resurser allokerats till idén ska utveckling av idén genomföras. 

Slutligen måste produkter eller tjänster lanseras som slutprodukt efter utveckling. 

Vidare menar dem också att en ny produkt eller tjänst har som avsikt att bidra till 

mervärde för verksamheten. Till skillnad från Tidd et al (2001); Aasen och 

Amundsen (2013) menar Christiansen (2000a) att det finns ett sjätte steg i 

innovationsprocessen avsett för vidareutveckling. Vidare menar Christiansen 

(2000a) att det är viktigt att fullfölja denna process och inte låta redan lanserade 

produkter bli föråldrade utan måste fortsätta att utvecklas och förbättras. Aasen och 

Amundsen (2013) skiljer sig också lite och beskriver sista steget av 

innovationsprocessen som optimering av vinst, dock anses detta som ändamålet för 

innovationsprocessen då innovation och utveckling har som avsikt att generera 

mervärde för verksamheten.  
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Figur 7. (Egen konstruktion). Innovationsprocessen, gemensamma faser av innovationsprocessen 

från Christiansen (2000a); Tidd et al (2001); Aasen & Amundsen (2013). 
 

Som tidigare nämnt är ändamålet att en lyckad innovation på något sätt bidrar till 

ökad lönsamhet eller mervärde för verksamheten. Eftersom ledare av olika slag 

siktar mot finansiell framgång kan innovationsprocesser vara skadliga då det inte 

alltid är så att det utvecklas nya innovativa konkurrenskraftiga produkter eller 

tjänster. En innovationsprocess garanterar därför inte att utfallet blir en 

framgångsrik produkt eller tjänst (Tajeddini 2016). 

 

För att undvika misslyckande av innovation och utveckling menar Johne (1994) att 

företag måste ta reda på vart de vill komma samt vad avsikten med 

innovationsprocessen är. Vidare beskrivs detta som fyra olika metoder för 

produktutveckling där Johne (1994) menar att företag måste arbeta olika beroende 

på avsikten. Dessa fyra typer av metoder är:  

 

Rutinmässig produktutveckling, innebär utveckling av redan existerande produkter 

på redan aktiva marknader. Detta avser alltså att utveckla redan aktiva produkter 

för att verksamhetens produkter skall fortsätta vara i framkant. I denna typ av 

utveckling och innovation är hela verksamheten delaktig och hämtar ständigt 

information kring vad som skall förbättras i produkten/tjänsten från 

marknadsrepresentanter, kundenkäter samt internt från produktspecialister (Johne 

1994). 

Radikal produktutveckling, vilket avser att bidra med nya funktioner och attribut 

för redan aktiva produkter. Radikal produktutveckling ska bidra med mervärde för 
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framförallt redan aktiva kunder. Detta kräver vaksamt lyssnande av marknaden för 

att kunna avgöra vilka nya features som borde inkluderas i den produkt eller tjänst 

som erbjuds. Här är det viktigt att verksamheten lyssnar på sina kunder genom 

undersökningar, alldagliga problem och se till vad som faktiskt kan bli bättre i 

denna produkt/tjänst (Johne 1994). 

 

Utvidgad produktutveckling, avser att utvidga kunderbjudandet av den aktiva 

produkten, alltså att skapa en “familj” av produkter vilket ska bidra till att kunden 

får hjälp från start till slut av samma verksamhet. Här är det viktigt för 

verksamheten att ta reda på potentiella utvidgingsmöjligheter i deras 

produkter/tjänster. Det är viktigt att ta reda på vad kunden behöver utöver det 

erbjudande verksamheten erbjuder idag. Denna typ av utveckling är för både 

etablerade marknader men samtidigt mot nya kunder som kräver att 

produkten/tjänsten innehåller en samlad rad av attribut som erbjuder ett högre 

kundvärde (Johne 1994). 

 

Ny stil produktutveckling, som riktar sig mot nya potentiella marknader, 

verksamheten ser möjligheter att utveckla nya produkter/tjänster som skiljer sig 

från de kunderbjudande som finns idag. Målet med denna typ av utveckling är att 

omforma existerande marknader med nya produkter/tjänster som inte finns idag. 

Detta kräver att verksamheter instinktivt gör undersökningar och lyssnar på vad 

som faktiskt inte finns idag för att se potentiella nya produkter som kan förändra 

marknader (Johne 1994). 

 

Vidare ser innovation och utveckling olika ut beroende på företag och beroende på 

verksamhetens storlek har företaget vissa klara utgångslägen. Teknologiska 

innovationer är viktigare för mindre företag, för att de ska kunna etablera sig på 

marknader och överleva. Mindre företag behöver därmed lägga högre fokus på att 

utveckla nya teknologier för att att kunna slå sig in på marknader. Detta bidrar till 
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att mindre high-tech företag tar större risker i deras arbete med innovation och 

utveckling. Vidare har mindre verksamheter fördelen att i större utsträckning slippa 

byråkratiska hinder till skillnad från större verksamheter då detta ofta bidrar till att 

det tar längre tid från idé till lansering (Ryoo 2015). 

 

Större verksamheter har dock betydande fördelar när det kommer till resurser och 

har betydligt mer erfarenhet inom utveckling och innovation. Om verksamhetens 

interna utveckling inte innovera och utveckla framgångsrikt, är förvärv av 

teknologi är ett effektivt sätt att hänga med i marknadsutvecklingen. High-tech 

företag som befinner sig på marknader där det är viktigt att ha den bästa 

teknologin, kan därmed tvingas förvärva ny teknologi för att kunna överleva. Att 

köpa nya teknologier är vanligtvis betydligt mer kostsamt än att utveckla egna 

innovationer vilket kan göra det svårt för mindre verksamheter att göra dessa 

teknologiska förvärv (Kotabe & Helsen 2009; Swan & Allred 2003). Dock är inte 

alltid teknologiska förvärv till verksamhetens fördel utan kan leda till flertalet 

negativa konsekvenser som externt beroende, missmatchning med verksamhetens 

befintliga funktioner, koordineringssvårigheter samt att kunskap angående den 

förvärvade teknologin är låg, hur produktionen ska gå till på ett effektivt sätt, 

verksamheter riskerar även att deras interna utvecklingsprocesser får mindre 

betydelse om förvärv av teknologi genomförs kontinuerligt (Kotabe & Helsen 

2009).   

 

3.3.1 Aktiviteter kopplade till innovationsprocessen 
 

För att kunna hantera innovation och utveckling måste företag styra och kontrollera 

arbetet med deras interna och externa miljö med hjälp av olika aktiviteter. Detta för 

att kunna samla information kring vad som ska utvecklas måste verksamheter 

använda aktiviteter inom och utanför företaget. Interna aktiviteter används för att 

styra och kontrollera organisationen och dess individer medan externa aktiviteter 

avser att samla relevant information kring företagets externa miljö. De interna 
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aktiviteter som anses kopplade till innovation och utveckling är: styrning och 

kontroll, planering, budgetering, kultur och ledarskap. De externa aktiviteterna 

kopplade till innovation och utveckling är: kunder, konkurrens och omvärld 

(Anthony et al. 2014).  

 

 
Figur 8. (Egen konstruktion). Förklaring av aktiviteter involverade i innovationsprocessen. 
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Figur 9. (Egen konstruktion). Kopplingen mellan organisationen och den externa miljön. Samt 

förtydligande kring vilka aktiviteter som ingår internt inom organisationen och externt i den externa 
miljön. 

 

3.4 Interna aktiviteter 
 

Interna aktiviteter används för att styra, kontrollera samt skapa initiativ för 

utveckling och innovation. Vid utveckling av nya produkter och tjänster finns det 

en osäkerhet kring huruvida den utvecklade idén kommer fungera som planerat och 

om den är redo för marknaden vid lansering. Interna aktiviteter ämnar därmed att se 

till att initiativ för utveckling och innovation skapas samt att säkerställa att 

osäkerhet undviks i största möjliga mån kring den utvecklade idén (Ryoo 2015). 

Aktiviteter används internt för att rikta uppmärksamhet, motivera och uppmuntra 

medarbetare att arbeta efter de mål och objektiv som verksamheten har (Long, 

Sitkin, Cardinal & Burton 2015). I high-tech företag är kunskapsutbyte ett 

strategiskt verktyg som är avgörande för att hjälpa arbetet med innovation och 

utveckling samt beslutsfattande kring detta (Johne 1994). En effektiv hantering av 

interna aktiviteter ska leda till att rätt information tas fram, vilket är huvudkällan 
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för en verksamhets konkurrenskraftighet och ligger till grund för hur bra ett företag 

kan anpassa sig och innovera (Long et al. 2015).  

3.4.1 Styrning och kontroll 
 

Styrning och kontroll används för att uppmuntra förändringar, innovation och 

organisatoriskt lärande. Kontroll och flexibilitet är dock två motsägande 

värderingar (Henri 2006b). Samtidigt behöver innovativa företag hitta en balans 

mellan flexibilitet och kontroll för att de ska fortsätta innovera framgångsrikt (Gurd 

& Helliar 2017).  

 

Det finns generellt två typer av styrverktyg som används för att kunna hantera och 

kontrollera verksamheter: informell och formell styrning. Formella styrmedel avser 

traditionella mätbara styrmedel som är konkreta och går att mäta för att kunna 

avgöra faktiska prestationer. Formella styrmedel är alltså kopplade till formella 

aktiviteter som avser att styra verksamheten enligt de strategier och mål 

verksamheten satt upp. Formella styrmedel avser aktiviteter som planering, 

budgetering, finansiella mått och icke-finansiella mått. Informella styrmedel 

däremot syftar till mjuka värden och har under senare år uppmärksammats hos 

ledare och forskare. Dessa styrmedel är inte alltid mätbara utan har som avsikt att 

bidra med exempelvis högre trivsel, bättre kundrelationer, starkare 

företagsvärderingar och kultur. Dagens verksamheter måste finna en balans mellan 

dessa styrmedel för att kunna leda verksamheten mot uttalade mål och strategier 

(Anthony et al. 2014). Det som avgör till vilken grad styrning och hantering ska 

vara formell eller informell beror på komplexiteten av arbetsuppgifterna. Vid låg 

komplexitet kring arbetsuppgifter är formell styrning effektivt för att styra och 

kontrollera dessa processer. Arbetsuppgifter med hög komplexitet kräver mindre 

formell styrning och mer informell styrning för att skapa flexibilitet, kreativitet och 

frihet som krävs för att utföra arbetsuppgifterna (Long et al. 2015). 
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Anthony et al. (2014) beskriver prestationsmått av olika slag som indikatorer och 

mätinstrument för att kunna utvärdera och kontrollera verksamhetens prestationer i 

olika avseenden. Vidare menar Anthony et al (2014) “What gets measured gets 

done” (Anthony et al. 2014 s. 385) med detta menas att finansiella mått ger ledning 

och chefer indikationer på hur hela verksamheten fungerar och presterar samt hur 

olika enheter presterar tillsammans. För att kunna utvärdera och bedöma 

verksamhetens prestationer används olika typer av finansiella mått. Dessa mått är 

indikatorer på hur väl företaget presterar finansiellt inom en viss given tidsperiod. 

Exempel på finansiella indikatorer är: omsättningsstorlek, marknadsandelar, 

avkastning på investerat kapital, avkastning på eget kapital. Det finns mängder med 

olika mått som är anpassade för att visa just hur en viss typ av verksamhet presterar 

i ett visst avseende. Dock kan det vara skadligt att enbart använda finansiella mått 

för prestationsutvärdering kan ge upphov till kortsiktighet och att anställda enbart 

tänker på att prestera idag utan en baktanke av vad som kan vara bra för 

verksamheten i framtiden (Tseng, Chiu & Chen 2009).  

 

På senare tid har verksamheter börjat använda sig av icke-finansiella mått för att 

kunna utvärdera och kontrollera prestationer på längre sikt, detta särskilt inom 

high-tech industrin där innovation och utveckling av teknologi är avgörande för 

framgång och överlevnad (Ma & Wang 2006). Bedömning av hur en verksamhet 

presterar uttrycks alltså inte enbart i finansiella termer utan uttrycks också icke-

finansiella mått som exempelvis: kundbelåtenhet, trivsel på arbetsplatsen, 

kompensation till anställda, leverantör-relationer. Det finns mängder med icke-

finansiella mått som är viktiga att beakta för ledare inom verksamheter för att inte 

bara se till hur verksamheten presterar finansiellt (Kaplan 2001). 

 

För att kunna utvecklas måste företag följa upp formell och informell styrning samt 

mål och mått genom att utvärdera sina prestationer. Att mäta och utvärdera 

innovationsprocessen är avgörande för high-tech företags framgång. På grund av 
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den höga komplexitet som infinner sig inom high-tech industrin är det dock väldigt 

svårt att genomföra givande utvärderingar. Det resulterar ofta i att utvärderingar 

blir generella och inte lika ingående som det bör vara (Josifovski & Minovski 

2015). Trots problematiken är det viktigt att utvärdera vad som görs. 

Framgångsrika organisationer tar lärdom av misslyckande såväl som lyckade 

projekt och operationer. Organisatorisk inlärning är viktig aspekt för innovativa 

och utvecklande organisationer. Det gäller inte bara lära sig av vad som görs bra 

utan även misslyckanden, genom att kontinuerlig utvärderar processer och projekt 

(Trott 2005).  

 

Vid utvärderingen av innovation och utveckling menar Josifovski och Minovski 

(2015) att följande faktorer är viktiga: kvalitet, tid, kostnad och flexibilitet. För att 

utvärdera dessa faktorer krävs det väletablerade rutiner och system. Problematiken 

och komplexiteten som uppstår vid utvärderingen grundas ofta i att mätsystemen är 

ineffektiva (ibid).  

 

3.4.2 Planering 
 
Att använda långtidsplanering är ett effektivt verktyg för företagsledare för att 

granska hur det går för projektet. Planen behöver inte följas till punkt och pricka 

utan kan bli rationaliserad och förändrad utefter de förutsättningar som uppkommer 

under projektets gång. Genom att använda en plan kan företagsledare sätta upp 

milstolpar som ska nås vid vissa tidpunkter och därmed skapa en bättre översikt 

över hur hela projektet går genom att övervaka hur långt gånget projektet är 

gentemot de uppsatta milstolparna (Christiansen 2000b). 

 

Till vilken grad verksamheter ska planera är helt beroende av företagets 

förutsättningar under ett nytt projekt. Projekt med hög osäkerhet, exempelvis när 

det är svårt att förutspå hur framtiden kommer se ut, minskar syftet med 

långtidsplanering. Däremot vid projekt med hög säkerhet där framtiden är 
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förutsägbar är långtidsplanering ett effektivt verktyg och kan vara avgörande vid 

projekt som involverar komplicerade och detaljerade produkter (Christiansen 

2000b). 

3.4.3 Budgetering 
 
En budget är planering inför framtiden, denna plan utgår från särskilda 

förutsättningar och innehåller en del antaganden om framtiden. Vidare är budgeten 

en plan beskriven i ekonomiska termer som allokerar ansvar mot individer inom 

organisationen. En budget har som avsikt att vara framtidsinriktad, fördela ansvar, 

den skall uttryckas i monetära termer och skall omfatta en given tidsperiod. Det är 

alltså den process som avser att planera och förutse vad som kan ske i framtiden, 

denna plan följs sedan upp för att se om verksamheter fullföljt den plan som 

planerat (Greve 2011). 

 

Att skapa budgetar för innovation och utveckling är en svår uppgift för 

verksamheter överlag, att investera i innovation och utveckling garanterar inte 

ökade intäkter för en verksamhet. Resurser för att utveckla skiljer sig därför om 

företaget förväntas generera mycket intäkter för kommande period eller inte, hur 

mycket verksamheterna spenderar på innovation och utveckling skiftar alltså 

beroende på situation. Innovation och utveckling är därför svårt att skapa budgetar 

för, vissa projekt blir väldigt framgångsrika innovationer medan andra enbart blir 

en extra kostnad för verksamheten (Anthony et al. 2014). Anthony et al (2014) 

menar därför att många verksamheter låter en viss procent av försäljningsintäkterna 

gå direkt till utveckling för att förhålla sig till en jämn utveckling av innovationer, 

oavsett hur företaget presterar i nuläget. 

 

3.4.4 Kultur 
 
Informella faktorer har en stark påverkan på företags målkongruens, Anthony et al 

(2014) menar att företagskulturen är den informella faktor som påverkar 

målkongruensen mest inom företag. Vidare menar Slater, Olson och Finnegan 
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(2011) för att kunna säkerställa att strategi utförs efter förväntan, krävs det att 

medarbetarnas beteende och kultur är i linje med företagets strategi. Strategin som 

sätts av ledning eller liknande styrgrupper inom verksamheten behöver därmed 

stämma överens med kulturen inom verksamheten för att försäkra att utförandet 

genomförs utefter förväntan (Slater, Olson & Finnegan 2011). 

   

Henri (2006b) delar upp företagskultur i två grundgrupper, antingen kontrollerad 

eller flexibel. Kontrollerad kultur associeras med förutsägbarhet, stabilitet, 

formalitet och stelhet. Kulturen lägger stor vikt på hård kontroll, struktur och 

begränsad tillgång till information. Flexibel kultur är spontan, föränderlig, öppen 

och mottaglig. Denna kultur uppmuntrar lös kontroll och informell styrning, med 

öppenhet för information och kommunikation inom verksamheten. I den 

kontrollerade kulturen tar Henri (2006b) upp två olika undergrupper: hierarkisk 

kultur och påtvingade roller. Hierarkisk kultur är uppbyggd på produktivitet, 

planering och måluppfyllelse. Påtvingade roller betonar vikten av regleringar. 

Även inom den flexibla kulturen existerar två underliggande grupper: utvecklande 

kultur och gruppkultur. Utvecklande kultur förlitar sig på anpassningsbarhet och 

beredskap för att uppnå tillväxt och innovation. I gruppkultur är sammanhållning, 

lagarbete och moral viktiga värderingar för att fostra utveckling och ökat 

ansvarstagande (Henri 2006b). 

 

Dessa fyra kulturgrupper är extrema sidor på varsin sida av den kulturella nivå ett 

företag kan förväntas ligga på. I praktiken tenderar företag vara närmare en typ 

kulturgrupp men man kan inte tydligt definiera kulturen som en av dessa 

kulturgrupper (Henri 2006b). Ali och Park (2016) menar att för att ha en innovativ 

kultur krävs det att anställdas värderingar, antaganden, attityder, övertygelser och 

beteenden överensstämmer med en inställning till att utveckla och innovera. En 

innovativ kultur uppmuntrar öppenhet mot förändringar och en attityd kring att 

konstant söka efter nya konkurrensfördelar (Ali & Paik 2016). Detta stämmer i viss 
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mån överensstämmer med Henris (2006b) beskrivning av utvecklande kultur. 

Innovativ kultur implementeras i större utsträckning i  företag på turbulenta 

marknader eller högt kunskapsorienterade miljöer. Ali och Park (2016) kommer 

fram till att verksamheter med en väl inarbetad innovativ kultur skapar en bättre 

absorptionsförmåga av innovativa beslutsunderlag vilket resulterar i mer produkt-, 

process- och ledningsinnovationer.   

  

Verksamheter och dess företagsledare ska dock vara försiktiga med att förändra ett 

företags normer och värderingar då det kan visa sig vara skadligt för 

organisationen. Att förändra en verksamhets normer och värderingar är högst 

ovanligt i low-tech företag och sker nästan endast i high-tech organisationer. Kok 

och Biemans (ibid) menar att det är bättre att göra en innovationsprocess som är 

mer marknadsorienterad genom att förändra strukturen och systemen snarare än att 

förändra anställdas beteenden, normer och värderingar (Kok & Biemans 2009). 

 

3.4.5 Ledarskap 
 

För ledare är det en komplex uppgift att hantera och leda projekt. En projektledare 

har många olika uppgifter som: organisering, medarbetaransvar, granska, utvärdera, 

kontrollera samt att leda gruppen framåt. Eftersom ledare inom projekt har 

blandade uppgifter uppstår också stora utmaningar. Ledare måste exempelvis 

kunna hantera problem kring flera företagsfunktioner, konflikter samt förändring. 

Vidare är projektledarens största uppgift att hantera projekt-teamet, eftersom 

projekt-team ofta består av flera olika specialister med olika intressen är detta en 

väldigt komplicerad uppgift (Berg & Karlsen 2010). Vidare beskriver Berg och 

Karlsen (2010) att coachande ledarskap av olika slag kan bidra till ett effektivt 

ledarskap inom projektledning. Blanchard (2007) fortsätter beskriva det coachande 

ledarskapet och menar att det är passande för anställda där kunskap och expertis 

saknas inom ett visst område. Denna ledarskapsstil finns till för att stötta samt låta 

medarbetaren bygga självförtroende, initiativtagande, skapa ett starkt engagemang 
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för sina arbetsuppgifter och samtidigt våga ställa frågor för att kunna lära och 

utvecklas under tiden (Blanchard 2007). Det coachande ledarskapet ska finnas där 

på lång sikt och har som styrka att låta individen i fråga utvecklas och förbättras 

gentemot sina arbetsuppgifter. Denna ledarskapsstil kan dock vara väldigt 

ineffektiv om individen i fråga inte är villig att lära och utvecklas eller besitter en 

högre expertis inom området än ledaren (Blanchard 2007). 

 

Jones och Austin (2002) förklarar vidare vissa tydliga karaktärsdrag som finns hos 

innovationsledare, här framhävs fem tydliga drag som en innovationsledare bör ha: 

djup kundinsikt, ledande teknisk medvetenhet och kunskap, inspirerande ledarskap, 

motiverande organisatoriska belöningar samt delar med sig av sin kunskap. 

Genom att en ledare har dessa karaktärsdrag menar Jones och Austin (ibid) att 

ledaren förespråkar innovation och utveckling samt använder dessa egenskaper för 

att få medarbetare att arbeta mot detta. 

  

Vidare menar Christiansen (2000b) att ledare i utvecklingsprojekt ofta bedöms 

utifrån hur väl de lyckats uppnå uppsatta mål. Att leda projekt med hög osäkerhet 

eller låg osäkerhet innebär två väldigt olika arbetssituationer för den 

projektansvariga. Vid projekt med låg osäkerhet kan som tidigare nämnt 

företagsledare sätta upp milstolpar som ska nås vid angivna datum och bedöma 

projektledare utefter detta. Detta är inte möjligt vid hög osäkerhet, då behöver 

företagsledare övervaka hur projektledare identifierar och hanterar risk. 

Företagsledare behöver övervaka samtliga projekt som verksamheten är 

involverade i. Det är mer problematiskt att övervaka projekt med hög osäkerhet, 

därför blir det större fokus på hur projektledare agerar och reagerar vid oväntade 

komplikationer. Företagsledares förmåga att snabbt agera och utföra lösningar efter 

oväntade komplikationer är det som bedöms vid projekt med hög osäkerhet snarare 

än uppsatta milstolpar (Christiansen 2000b). 
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3.5 Externa aktiviteter 
 
När det kommer till innovation och utveckling av produkter och tjänster är det 

viktigt för verksamheter att se till den marknad där deras produkter eller tjänster är 

aktiva. Marknaden i sig utvecklas och det är viktigt för aktörer att se till hur dessa 

trender förändras för att kunna utveckla konkurrenskraftiga produkter för en 

specifik marknad (Johne 1994). Nya teknologier kan helt plötsligt lanseras i rask 

takt, medan befintliga teknologier kan integreras och detta kan resultera i att 

befintlig teknologi bli föråldrad (Ryoo 2015). 

 

3.5.1 Kunder 
 

På marknader finns det olika typer av kunder. Christensen, Anthony och Roth 

(2004) tar upp tre olika kundgrupper, som påvisar att en förändring behövs. Den 

första är (1) människor som inte konsumerar produkterna, vilket är potentiella 

kunder som inte är konsumenter i dagsläget. De övriga två befinner sig på två olika 

sidor i en kundstege av befintliga kunder. Kunder längre ned på kundstegen 

identifieras som (2) konsumerande kunders behov underskrids. Högst upp på 

kundstegen befinner sig (3) konsumerande kunders behov överskrids. 

Kundgrupperna identifieras genom olika faktorer: (1) Folk som saknar förmågan, 

rikedomen eller tillgängligheten för att enkelt klara ett viktigt projekt själva. (2) 

Kunder som köper produkten men är frustrerade av produktens begränsningar. 

Kundgruppen är villig att betala extra för förbättringar av produkten. (3) Kunder 

som inte är villiga att betala extra för förbättringar av produkten (Christensen, 

Anthony & Roth 2004). 

 

Kundinformation kan samlas in genom många specifika kanaler för att skapa en 

bred bas av input från kunder. Det är dock viktigt att verksamheter utnyttjar 

kundernas åsikter snarare än att drivas av dem. För att kunna göra detta 

framgångsrikt måste företaget först se till vilka typer av kunder som verksamheten 

bör lyssna på. Kunder som är marknadsledande inom en sektor och ses som 
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innovatörer är troligen viktigare att lyssna på än mindre kunder vars åsikter är om 

små förändringar i produkter/tjänster. Kundernas åsikter måste sedan ställas mot 

marknadstrender för att kunna ta framgångsrika beslut inom innovation och 

utveckling (Johne 1994). Stor del av problematiken och utmaningen för 

verksamheter ligger i att koppla ihop huruvida teknologin är redo för marknaden 

mot utvecklingsprocessen. Företag med väl fungerande metoder och 

utvecklingsprocesser kan se huruvida teknologin är lämplig och redo för 

marknaden (Hicks, Larsson, Culley & Larsson 2009). För att lyckas krävs det att 

nya produkter eller tjänster får attraktionskraft från stora delar av marknaden och 

det starkaste instrumentet för att lyckas är att använda kundernas faktiska input 

(Johne 1994).  

 

3.5.2 Konkurrens 
 
På grund av bristen på information kring konkurrenskraftighet bland verksamheters 

konkurrenter och övriga uppkommande företag på marknaden bildas en osäkerhet 

som ökar konkurrensen på marknaden. Osäkerhet kring innovation och utveckling 

tenderar att utökas vid konkurrenter med aggressiv marknadstaktik (Ryoo 2015). 

Aggressiv marknadstaktik och hög konkurrens bidrar ofta till att nya teknologier 

tvingas ut på marknaden i förtid, vilket kan sänka kvalitén på tjänsten eller 

produkten (Swan & Allred 2003). 

High-tech företag befinner sig i turbulenta och föränderliga miljöer, detta leder till 

att befintliga konkurrenter inte är de enda som verksamheten behöver beakta, vilket 

skapar en negativ påverkan på företagen inom marknaden. Uppkommande 

konkurrenter kan bli branschledande med en lyckad innovation. Trots detta 

tenderar marknadsledande företag ta mindre initiativ att innovera och utveckla när 

konkurrensen inte är på en hög nivå eller luckan mellan deras teknologi och den 

näst bästa står långt från varandra. Det finns nästan alltid konkurrenter på 

marknaden, marknadsledande företag måste fortsätta innovera och utveckla för att 

behålla positionen som marknadsledande. När marknadsledande verksamheter inte 



 

 

45 

utvecklar ny teknologi under en längre period kommer uppkommande 

verksamheter konkurrera om positionen som marknadsledande (Steinmetz 2014). 

 

3.5.3 Omvärld 
 

Nya idéer kommer ofta från den externa miljön. Hitta nya idéer på den externa 

marknaden är inte begränsat till konkurrenter och företag med liknande 

erbjudanden (Kim & Lui 2015). Marknadsförare förklarar ofta att dagens och 

potentiella framtida kunder sitter på information kring vilka produkter eller tjänster 

som ska utvecklas. Goldenberg, Mazursky, Horowitz och Levav (2003) menar 

dock att kundernas kreativitet och fantasi kring vad som ska utvecklas har på 

senare dagar minskat och under ser gärna små förändringar i existerande produkter 

snarare än nya innovativa lösningar. Med tanke på detta måste verksamheter se till 

andra externa kanaler för att kunna samla inspiration kring vad som ska innoveras 

eller utvecklas för att kunna utveckla verksamheten (Goldenberg et al. 2003). Det 

är därmed viktigt för företag att samla information kring omvärldsfaktorer för att 

kunna se potentiella förändringar i befintliga produkter, eller hitta nya potentiella 

innovationer (Pérez-Luño & Cambra 2013). 

 

Att ta inspiration från indirekta konkurrenter och företag i helt andra branscher och 

delar av världen är en effektiv idésöknings metod. Vidare är ett allt vanligare 

koncept bland företag att skapa nätverk som delar med sig av sina utvecklingar och 

innovationer för att hjälpa varandra (Kim & Lui 2015). Delaktighet i ett nätverk 

ämnat för kunskapsdelande av innovation och utveckling ämnar att skapa en win-

win situation för delaktiga organisationer vilket ska bidra med mer information för 

att hitta nya idéer kring innovation och utveckling (Inkpen & Tsang 2005).  
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3.6 Konceptuell modell 
 

 
Figur 10. (Egen konstruktion). Den konceptuella modellen visar vilka aktiviteter som påverkar 
innovationsprocessen i de olika faser som Tidd et al. (2001); Christiansen (2000a); Aasen och 

Amundsen (2013) diskuterar. Detta för att tydligt beskriva hur mål och strategi, 
organisationsstruktur och interna samt externa aktiviteter spelar in i de olika faserna av 

innovationsprocessen för att high-tech företag ska innovera och utveckla effektivt och framgångsrikt 
utefter den teoretiska referensramen. 
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4 Empiri 
 

4.1 Visma 
 

Visma är ett av Sveriges ledande företag inom datoriserade ekonomisystem. Visma 

grundades 1996 och består idag av ett tiotal olika bolag runt om Europa. Den 

Norska koncernen hade 2015, 5500 anställda och en omsättning på 8,338 miljarder 

NOK. Som en av de ledande aktörerna inom datoriserade ekonomisystem har de 

över 500 000 användare av deras tjänster.  Visma anses vara marknadsledande 

inom desktop-produkter för datoriserade ekonomisystem och står nu inför 

utmaningen att cloud-basera sina tjänster då detta anses vara framtiden inom denna 

bransch (Visma 2017). 

 

4.1.1 Mål och strategi 
 
Visma tror på att det går att köra bil utan chaufför. Det är denna metafor Lindkvist 

(2017) använder när hon beskriver Vismas vision för år 2020. Företaget kallar det 

self driving business solutions. Det finns idag många manuella steg i företagandet 

vilka sköts av redovisningsbranschen som Visma tror de kan eliminera med hjälp 

av self driving business solutions. Visma tror även att 75% av alla uppgifter som 

genomförs i ett företag är genomförbara via mobilen. Utöver detta övergår 

företaget allt mer från lokalt installerade produkter till cloudbaserade produkter, 

dessa är åtkomliga överallt. Cloudteknologin är framtiden och det är något Visma 

arbetar hårt med, för att säkerställa att deras produkter kommer fortsätta vara 

konkurrenskraftiga (Lindkvist 2017). 

 

Visionen för år 2020 har Visma brutit ner till årliga mål som ska genomföras för att 

nå visionen för 2020. Mål och strategi är baserade på verksamhetens övergripande 

vision men är olika beroende på vilken produkt en medarbetare arbetar med. De 

som ansvarar för de olika produkterna får direktiv utifrån verksamhetens vision och 

huruvida de ska lägga upp mål och strategi för respektive produkt. Utöver dessa 
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direktiv har varje produktansvarig fria tyglar att sätta upp strategier och mål utefter 

det dem tycker är lämpligt för att lyckas nå visionen (Lindkvist 2017). 

 

Lindkvist (2017) förtydligar hur de bryter ner övergripande mål för hela 

verksamheten för att alla olika affärsenheter ska arbeta mot samma mål. Lindkvist 

(2017) arbetar med utveckling och innovation för produktlinjen eAccounting som i 

sin tur är del av divisionen SMB (small and medium sized business). Lindkvist 

(2017) förklarar mer om specifika långsiktiga mål ambitioner inför 2020, detta för 

divisionen SMB. Lindkvist (2017) beskriver ambitionerna för produktlinjen 

eAccounting som vidare är kopplade till Vismas övergripande mål och strategi. 

 

 
Figur 11. (Visma 2017). Bilden ovan illustrerar Vismas produktlinje eAccountings ambitioner för 

2020. 
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4.1.2 Organisationsstruktur 
 

 
Figur 12. (Visma 2017). Bilden ovan illustrerar Vismas övergripande organisationsstruktur. 

 

PU (product unit) består av 700 anställda som alla arbetar med innovation och 

utveckling kring Vismas produkter. PU är en virtuell organisation inom koncernen 

och produktutveckling som skapas här distribueras neråt i olika BU:s (business 

units), exempelvis Visma SPCS som är Sveriges BU. PU har en ledningsgrupp som 

består av 55 medarbetare och kallas PUMA (product unit management group). 

PUMA tar beslut om vad och vilka som ska utveckla eller innovera delar inom 

deras produkter och tjänster. I PUMA är varje medarbetare delaktig i en viss 

produktlinje som exempelvis Lindkvist som är ansvarig för produkten 

eAccounting. PU består vidare av olika utvecklingsteam som har i uppgift att 

utveckla och innovera de produkter/tjänster som PUMA tar beslut om. I varje 

produktutvecklingsteam finns en produktägare som rapporterar till PUMA och har 

nära kontakt med den som är produktansvarig för den produktlinje utvecklingen 

sker i. Detta för att PUMA ständigt ska vara uppdaterade kring vad och hur 

utvecklingen ser ut i respektive produktlinje (Lindkvist 2017).  
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4.1.3 Innovationsprocessen 
 
Samtliga anställda har möjligheten att framföra en idé de anser ska utvecklas. 

Företaget förespråkar dock att en affärsplan medkommer vid framförandet av idén. 

Lindkvist (2017) beskriver det som följande: 

 

“Alla kan lägga upp en idé på något sätt, vi önskar också att man skriver en 

affärsplan, det tvingar oss att tänka till är det någon marknad på det här? Ska vi 

investera i detta? Vi kallar affärsplanen för business case.” (Lindkvist 2017). 

 

Affärsplanen är viktig för att säkerställa att de investerar i rätt idé. Beslutsfattande 

angående om idéer ska tas vidare eller inte tas av olika grupper beroende på 

projektets storlek. Vid stora projekt, till exempel vid utvecklandet av en ny produkt 

tas beslutet av PUMA. Vid stora beslut av PUMA kan det krävas att resurser 

möjliggörs. Vid dessa beslut är det styrelsen som godkänner om PUMA får ta 

utvecklingen vidare eller inte, det är styrelsen som kan möjliggöra mer resurser för 

utvecklingen Lindkvist (2017). 

 

Vid mindre projekt kan avdelningarna själva driva igenom projekt, då är det 

produktutvecklingschefen för produktlinjen som kan ta beslut om projektet ska dra 

igång eller inte. Lindkvist (2017) berättar att på hennes avdelningar fungerar det 

likadant som det gör vid beslut av PUMA, nämligen att innan hon beslutar att gå 

vidare med ett projekt vill hon ha en tydlig plan för att försäkra sig om att 

investeringen är rätt och står i linje med Vismas mål och strategi. Alla idéer som 

utvecklas behöver inte öka försäljningen av en produkt. En idé som utvecklas kan 

ofta vara till för att effektivisera internt exempelvis fixa en funktion som är 

tidskrävande i supporten och behöver därför korrigeras eller att effektivisera en 

process som leder till tidsbesparingar (Lindkvist 2017). 
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Vid utvecklingen av en idé startas projekt småskaligt för att sedan växa. Lindkvist 

(2017) säger: 

 

“Många gånger när vi startar upp projekt, försöker vi ha projektet på den storleken 

att antalet medverkande är så att man kan dela på en pizza, man är någonstans 

mellan 5-7 personer. Två utvecklare, kanske produktägaren, någon som är lite 

inom businessen, någon som kan testa saker.” (Lindkvist 2017). 

 

Projekten utvecklas med tiden beroende på hur många anställda som krävs för 

projektet. Vid utveckling av ett större system kan projektgruppen delas upp i flera 

grupper som utvecklar olika delar och moduler till systemet. Att börja småskaligt 

innebär att Visma kan se om utvecklandet av idén faktiskt kommer resultera i vad 

de förväntat sig och då öka resurserna efter behov. Om det visar sig att idén inte 

blir som förväntat kan de avbryta projektet innan verksamheten investerat allt för 

mycket resurser (Lindkvist 2017). 

 

Visma har en omfattande process vid idéutveckling, för att säkerställa kvalitén på 

den utvecklade idén går de igenom ett flertalet olika steg. Figur 13 visar vilka steg 

som en idé går igenom innan ett färdigt projekt skapats. Processen startar med att 

en idé presenteras, vilket alla anställda kan göra. Idéutvecklingen startar med att en 

styrgrupp bestämmer om det är värt att fullfölja idén. Efter detta ska en affärsplan 

presenteras, där ställs frågor hur det ska introduceras med ett av de redan 

existerande programmen och hur det hänger ihop med företagets strategi. Beroende 

på projektets storlek kan det delas upp i delkomponenter som sedan överförs till 

prioriteringslistor över vad som är viktigast att utvecklas. I nästa fas kommer en 

process med företagets intressenter (stakeholders) involveras, ett net promoter 

score test genomförs för att testa kundnöjdheten. Det följs upp med att lägga in allt 

i backloggen (samling av önskemål som ska genomföras) för att sedan lägga in det 

i Vismas roadmap kring utveckling, som leder till den slutgiltiga utvecklingsfasen. 
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I utvecklingsfasen startas projektet, olika krav och kriterier sätts, tester genomförs 

samt eventuella pilottester. När den färdiga tjänsten/produkten släpps går 

innovationsprocessen in i sista fasen, vilket kallas release cykeln. I release cykeln 

ingår olika processer som priser och andra riktlinjer som den utvecklade idén ska 

följa (Lindkvist 2017).  

 

 
Figur 13. (Visma 2017). Bilden ovan beskriver Vismas innovationsprocess. 

 

4.1.4 Interna aktiviteter 
 
PUMA arbetar med att ta fram vilka produkter som ska innoveras eller utvecklas, 

detta delegeras sedan ut i de olika produktutvecklingsteamen. För att kunna arbeta 

mot uppsatta mål och strategi arbetar Visma internt inom PU för att varje team ska 

kunna uppfylla delmål av deras övergripande målsättningar. Varje team får uttalade 

projekt och vad de ska bidra med till utveckling av produkter. Hur de tar sig till 

delmålen är upp till teamet som arbetar mot dem. Varje produktägare är ansvarig 
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för att rapportera och se till att dess team uppfyller dessa krav och mål. Varje team 

samlar information från olika kanaler inom och utom verksamheten där de skapar 

sig en bild av vad olika intressenter utanför och innanför organisationen önskar. 

Information samlas in från en supportansvarig för en viss produkt inom BU genom 

månatliga rapporter över vad som skall förbättras eller ändras (Lindkvist 2017). 

 

Visma har som avsikt att alltid förändras och utvecklas, Lindkvist (2017) berättar 

att det är avgörande för deras överlevnad att ständigt försöka förändras. Ungefär 60 

% av de anställda inom PU jobbar ständigt med att utveckla och förbättra deras 

produkter och tjänster för att  ligga i framkant inom deras industri. Resterande 40% 

arbetar för att deras redan befintliga produkter/tjänster ska vara up-to-date och 

fungerande då det är dessa produkter de faktiskt tjänar pengar på idag. I de 

befintliga produkterna arbetar exempelvis vissa som så kallade “firefighters” som 

tar hand om dagliga akuta supportintensiva problem som måste åtgärdas snabbt. 

När ett utvecklningsteam får en uppgift som ska genomföras är det upp till varje 

team att skapa en prioriteringslista av vad som ska göras först respektive sist. 

Teamet ansvarar tillsammans för att det ska genomföras på ett sätt som PUMA 

förväntar sig. I daglig verksamhet för befintliga produkter finns en prioriteringslista 

för vad som är mest akut att åtgärda, när det kommer till nya innovationer och 

utveckling av befintliga produkter är det viktigt att utvecklingen sker löpande på ett 

effektivt sätt (Lindkvist 2017). 

 

Vidare arbetar Visma med utbildning och utveckling av medarbetare där personer 

som är verksamma i organisationen själva måste se till att de kompetensutvecklas 

inom de områden där de anser att de behöver utvecklas. Lindkvist (2017) berättar 

att Visma arbetar med något som heter my competence day där varje medarbetare 

ska investera i sig själv och utvecklas inom de områden där de känner att de 

behöver utvecklas. Varje individ ska göra en enskild utbildningsplan som ska följas 
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för att se till att de anställda får möjligheten att utveckla sina kompetenser 

(Lindkvist 2017). 

4.1.4.1 Styrning och kontroll 
 

Visma arbetar intensivt med både formell och informell styrning. Övergripande 

mål för koncernen bryts ner i KPI:er som ska följas för alla utvecklingsteam inom 

PU. Formellt ska utvecklingen bidra med utveckling som är mätbar. Målen är 

uppsatta på årsbasis för att varje team ska ha en klar bild av vad som ska 

åstadkommas under en viss period. Ett formellt styrmedel för PU:s team är 

predictability där varje team ska klargöra hur mycket dem kan hinna med att 

utveckla under en viss period, Lindkvist (2017) förklarar vidare att: 

 

“Vi säger att vad varje team ska ta på sig måste mätas, klarar vi det här eller inte? 

En del team som är nya har svårare att bedöma, det tar tid innan man hittar sin 

nivå på vad man kan ta på sig. Vi säger att predictability nivån ska ligga på 80-

100% t.ex. Men vi har många team som har en predictability på 50% och säger, ja 

men vi hinner med allt och är super optimistiska.” (Lindkvist 2017). 

 

Vidare arbetar Visma med informell styrning då varje utvecklingsteam har fria 

tyglar i hur de ska arbeta. Lindkvist (2017) förklarar att det är upp till varje team att 

välja taktik för hur målen skall nås. Produktägaren som är del av 

utvecklingsteamen har en diskussion om vad som skall prioriteras inför 

nästkommande period för att alla delaktiga ska vara på samma plan och veta vilken 

riktning projektet och verksamheten är på väg mot. 

 

“Vi försöker också jobba med det som kallas self-manage team. Det är en 

projektmodell som är agil. Jag kan säga att vi har helt skippat rollen som heter 

product-manager. För vi vill att när teamen frågar vad tror vi att vi kommer göra 

under kommande period, då är det teamen själva som gör den planen. Det är inte 



 

 

55 

någon projektledare som räknar och säger vad varje medarbetare skall göra.“ 

(Lindkvist 2017). 

 

Finansiella mått används hos Visma och de arbetar med övergripande nyckeltal för 

hela PU, dessa KPI:er sätts av ledningen och alla produktlinjer inom PU har som 

avsikt att nå dessa finansiella mål. Vidare har varje produktlinje vissa uppsatta 

KPI:er som måste följas för att de övergripande nyckeltalen skall kunna nås 

(Lindkvist 2017).  

 

Som tidigare förklarat arbetar varje team i PU självständigt efter hur dem ska 

arbeta för att kunna utveckla eller innovera en viss produkt. Vidare mäts deras 

prestationer inte hur de genomfört denna process utan vad teamet faktiskt 

åstadkommit. Visma mäter alltså prestationerna hos varje team snarare än på 

individnivå. Dessa mätningar kan vara exempelvis vara ett en produktutveckling 

eller innovation ska bidra med en viss avkastning (Lindkvist 2017). 

  

Icke-finansiella mått används för att kunna arbeta med utveckling och innovation 

mot vad kunderna faktiskt vill ha och förväntar sig arbetar Visma med ett NPS-

system (net promoter score) vilket mäter kundnöjdhet i deras system. Detta system 

används flitigt för att hela tiden veta vilka typer av kunder som är nöjda med vad. 

För att skapa en relation mellan utvecklingsteamen och programmens användare 

ska varje team i PU minst 18 gånger per år träffa användare för att kunna samla 

information om hur användarna känner kring tjänster de använder. Beroende på vad 

teamet arbetar med för produkt ska de träffa användare som är relevanta för den 

utvecklingen för att ha en bra input om vad som är bra eller vad som borde bli 

bättre (Lindkvist 2017).  

 

Vidare får kunder av olika slag testa versioner som utvecklas för att kunna få 

relevant feedback från kunderna. Vid användartesterna har Visma satt in funktioner 
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i vissa system där kunden kan kryssa i om de gillar den nya förändringen eller inte. 

Lindkvist (2017) förklarar att det är väldigt viktigt att testa nya idéer mot kunder 

för att kunna veta om de kommer uppskatta förändringen eller inte.  

 

“Just det här att våga testa, try, fail, learn är viktigt.” (Lindkvist 2017). 

 

4.1.4.2 Planering 
 

När en idé ska utvecklas är det upp till PUMA att delegera neråt mot de 

utvecklingsteam som sitter i PU och har som uppgift att utveckla detta till 

verklighet. När ett utvecklingsteam i PU tilldelats en uppgift är det upp till teamet 

att sätta en prioriteringslista, vissa saker kanske måste göras innan andra kan 

påbörjas. Utefter denna prioriteringslista arbetar sedan detta team under en period 

för att ta fram eller utveckla den produkt som PUMA tagit beslut om. Vid större 

investeringar kan det även komma direktiv från företagsledningen vidare till 

PUMA som delegerar neråt mot sina utvecklingsteam. För planeringen på 

gruppnivå är det dock upp till teamet i fråga att lägga upp en plan som 

medarbetarna i denna grupp kan fullfölja så effektivt som möjligt (Lindkvist 2017).  

 

4.1.4.3 Budgetering 
 

När det kommer till att budgetera inför innovation och utveckling arbetar Visma 

olika beroende på typ av projekt. Projekten tilldelas resurser beroende på behovet, 

dessa resurser används sedan för att utveckla projektet. Beslutas tas angående hur 

mycket som ska återinvesteras efter varje period och detta är beroende på hur 

verksamheten presterat i föregående period (Lindkvist 2017). I normala fall berättar 

Lindkvist (2017) att Visma börjar småskaligt vid utvecklandet av projekt och om 

det finns potential i projektet kommer detta projekt tilldelas resurser efterhand. 

 

4.1.4.4 Kultur 
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Lindkvist (2017) säger att Vismas kultur är baserad på ständig utveckling och 

förbättring. Kulturen bygger på att dagens arbetsmetoder ska ifrågasättas för att 

fortsätta utvecklas och förändras. Just nu står Visma inför en period av 

automatisering och effektivisering där frågan alltid ska ställas om det går att 

automatisera? Detta avser då inte bara arbetsmetoder utan processer och 

arbetsuppgifter som finns idag (Lindkvist 2017). 

 

“Från att ha haft manuella checklistor och speciella personer, där endast den 

speciella personen kan göra vissa uppgifter, har vi verkligen ifrågasatt detta och 

tänkt kan det här automatiseras? Detta är en kultur som har växt sig starkare de 

sista åren, vilket är positivt. Men det innebär att vissa typer av tjänster eller 

personer som hade rollen som manuell attestare för fem, tio år sedan, har vi inte 

längre behov av. Dessa personer har vi behövt kompetensutveckla till att lära sig 

att utveckla och kanske köra test, automatisera osv.” (Lindkvist 2017). 

 

Vidare beskriver Lindkvist (2017) att det finns en stark kultur kring 

kundengagemang och det är alltid slutkunden som står i fokus för utveckling och 

förändring. För att kunna nå önskad kundnytta och en bättre relation till kunder 

krävs ett lojalt samarbete inom hela verksamheten där alla hjälps åt att nå de 

gemensamma målen. Visma anser att kulturen måste vara en del av vardagen och 

inte bara uttalat mål i verksamheten (Lindkvist 2017). 

 

4.1.4.5 Ledarskap 
 

Lindkvist (2017) beskriver ledarskap som en viktig del av hur alla ska kunna 

samverka inom verksamheten och menar att alla inom Visma går mot ett coachande 

ledarskap. Vidare är det  viktigt att ledare visar engagemang och är delaktiga i 

utvecklingen och förändringen. Visma anser också att det är viktigt att inspirera 

sina anställda så att alla gemensamt kan arbeta mot övergripande mål. Därför är 

varje teamledare även kallad produktägare delaktig i varje utvecklingsteam. 
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Däremot när det kommer till motivation är det svårt för en ledare att motivera 

anställda. Det är inte ledaren som är anledningen till att anställda går till jobbet på 

morgonen utan att det är de faktiska arbetsuppgifterna som gör det (Lindkvist 

2017). 

 

“Jag tror inte att ledare kan motivera anställda, motivera kan du bara göra själv. 

Vad är det som får dig att gå upp på morgonen? Vi kan däremot skapa 

förutsättningar som gör att man känner sig engagerad. Din motivation och varför 

man går till jobbet varje dag den måste du hitta själv. Det är skitsamma om vi 

ställer fram ett pingisbord och har AW varje fredag. Men tycker du det är 

jättetråkigt att göra dina arbetsuppgifter så kommer du inte finna din motivation.“ 

(Lindkvist 2017). 

 

När det gäller coachande ledarskap menar Lindkvist (2017) också att det är viktigt 

att inte alltid leda utan att man faktiskt är en del av gruppen och försöka styra hela 

gruppen mot de gemensamma målen. Ledaren ska känna av om det är någon som 

inte är lika delaktig och försöka få den eller de personerna att vara mer delaktiga. 

Ledarskap handlar alltså mer om att driva gruppen tillsammans och inte delegera 

uppgifter eller ansvar (Lindkvist 2017). 

 

4.1.5 Externa aktiviteter 
 
Vismas arbete mot marknaden utgår från att studera slutkunder, nya kunder, 

konkurrenter, nationella marknader samt internationella marknader. Lindkvist 

(2017) menar att det är intressant att se på internationella marknader då det finns 

väldigt många spännande företag i länder som Australien, Nya Zeeland och USA. 

Visma kollar på närliggande konkurrenter men Visma och deras konkurrenter i 

Sverige arbetar ganska traditionellt det är därmed bättre att hitta inspiration i övriga 

delar av världen. Samtidigt ligger Sverige inte heller i framkant när det kommer till 

lagar och regler inom företags administrativa arbete. Detta försvårar Vismas arbete 
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då lagarna blir ett hinder för verksamheten att kunna hitta innovativa och smarta 

lösningarna för deras kunder. Överlag ligger Sverige fortfarande på en hyfsad nivå, 

men det hade kunnat vara bättre (Lindkvist 2017). 

 

För att hitta kundbehov ser Visma till existerande och icke-existerande kunder. 

Detta genomförs genom ett flertal olika kanaler. Företaget har ett forum där vem 

som helst kan lägga upp klagomål och önskemål, detta är något företaget kollar 

mycket på. Ibland låter de även kunder på forumet rösta på olika idéer som de helst 

hade velat se som funktioner i programmen. Supporten är också delaktig i att ta 

fram önskemål och klagomål från existerande kunder. Lindkvist (2017) menar dock 

att supporten ofta har kontakt med missnöjda kunder och får därför ingen feedback 

från kunder som är nöjda, vilket kan göra att feedback från supporten ibland kan 

vara missvisande. Det PU använder från supporten är att se vad som är 

supportintensivt och vilka som är de vanligaste frågorna (Lindkvist 2017). 

 

Varje produkt har medarbetare som kommer från försäljning och marknadssidan av 

företaget, deras uppgift är att samla information angående sin produkt från de land 

medarbetaren är stationerad i. Varje månad görs en kundundersökning med hjälp av 

ett NPS test. Kundundersökningen frågar: “skulle du rekommendera den här 

produkten till en vän eller kollega?”, och låter kunden betygsätta detta på en skala 

från 0 - 10. Utöver detta har Visma samarbete med flera stora företag för att hjälpa 

utveckla deras produkter, framförallt KPMG som är ett av världens största 

redovisningsföretag. Dessa samarbeten är viktiga för den strategiska utvecklingen 

av företagets produkter (Lindkvist 2017). 

   

Visma låter alla nyanställda sitta och medlyssna på supporten i början av deras 

anställning. Detta gör dem för att låta de anställda bättre förstå vilka kunder de 

kommer arbeta mot. Inom  olika team i PU uppmuntras anställda att medlyssna i 

supporten lite då och då för att släppa arbetet kring konstant utveckling och istället 
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få kundkontakt. I varje team ingår även något som kallas user interactions. User 

interactions involverar användartester, möten med kunder och andra 

kundbemötanden. Detta görs för att utvecklingen av nya produkter och funktioner 

ska bli ännu säkrare och effektivare samt för att verifiera att de verkligen bygger 

rätt saker för användarna. Innan nya funktioner eller produkter släpps, genomförs 

kundtester. Testerna kan variera i storlek beroende på funktion eller produkt som 

ska testas. När företaget testade den idag etablerade produkten eAccounting var det 

cirka 1000 kunder som fick testa och ge feedback angående programmet under ett 

par veckor (Lindkvist 2017). 

 

Det är viktigt att hålla koll på alla konkurrenter och startup-företag som kommer 

fram. Konkurrensen inom Sverige har de god insikt kring, dock anses 

uppkommande företag som är det största hotet. Utmaningen är att utveckla 

produkter och funktioner som passar den breda målgrupp företaget har. Kunderna 

till Vismas produkter varierar mellan redovisningsfirmor med hög koll på lagar, 

regler och hur olika uppgifter i programmen ska genomföras till småföretagare som 

inte är alls lika insatta i den administrativa delen av företagandet (Lindkvist 2017). 

 

4.2 Implema 
 
Implema är ett konsultbolag grundat 1998 som arbetar med att effektivisera 

affärsprocesser med hjälp av affärsstödslösningar. Företaget har idag 100 anställda, 

där samtliga konsulter är certifierade för ett av följande tre affärssystem SAP, 

Microsoft Dynamics AX eller IFS. Implema har idag 170 miljoner kronor i 

omsättning. Implema arbetar mot att vara snabbast med att implementera 

affärssystem på marknaden med så hög kvalité som möjligt och måste ständigt 

utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga i en starkt konkurrensutsatt bransch 

(Aronsson 2017). 
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4.2.1 Mål och strategi 
 
Implemas mål är att få företag att jobba smartare och effektivare med hjälp av 

affärssystem. Filosofin är att arbeta med de ledande systemen. Fram till för tre år 

sedan hade de endast arbetat med ett affärssystem. Implema ansåg då att den 

Svenska marknaden var för liten för endast en mjukvara. Valet var att antingen 

försöka etablera sig utomlands eller utöka erbjudandet på svenska marknader. 

Implema tog beslutet att börja arbeta med ytterligare två affärssystem på den 

svenska marknaden. Målet är att kunna implementera affärssystemen så snabbt som 

möjligt. Företaget specialiserar sig på att få affärssystemen att fungera på ett bra 

och effektivt sätt (Aronsson 2017). Vidare förklaras bytet ut ett affärssystem som 

en komplex uppgift, och det beskrivs som följande: 

 

“Om man jämför med en människokropp är det som att byta hjärta och lunga. Att 

byta detta är en väldigt komplicerad operation och vi har bara en helg på oss, 

eftersom att kunden stänger systemet på fredag klockan 17 och sen får vi helgen på 

oss, så på måndag kl 8 ska vi har bytt hjärta och varenda tråd ska ha blivit rätt, 

har man 70 000 artiklar ska du veta vart de ska och göra så att varenda artikel 

hamnar på rätt plats i systemet.” (Aronsson 2017) 

 

Aronsson (2017) menar att Implema utför dessa byten snabbare än något annat 

företag på marknaden. Att arbeta med implementering av affärssystemen i ett nytt 

företag är ett stort projekt, vilket tar tid. I och med att Implema är genomför 

implementering snabbare än sina konkurrenter sparar kunderna pengar, detta då det 

är tjänsteproduktion företaget arbetar med, det vill säga konsulterna tar betalt per 

timme. Företaget arbetar för närvarande med en fem års plan som sträcker sig från 

år 2015 till 2019. Det långsiktiga målet för Implema är att bli den ledande 

affärssystemspartnern inom Sverige. Övriga mål är en årlig tillväxt på 10% och en 

ökning av lönsamheten med 10 % (Aronsson 2017). 
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4.2.2 Organisationsstruktur 
 

 
Figur 14. (Implema 2017). Bilden ovan illustrerar Implemas organisationsstruktur. 

 

Implema arbetar efter en organisationsstruktur som är uppdelad efter 6 olika 

affärsområden. Idag arbetar de med tre olika affärssystem SAP, IFS och Microsoft 

dynamics AX. Det finns en övergripande chef för varje affärssystem. Resterande 

tre affärsområden är IT, HR och ekonomi där det finns en ansvarig för respektive 

område. Cheferna för de olika affärssystemen ansvarar för ett visst antal konsulter 

och säljare. Säljarna ansvarar för att hitta nya kunder och sälja in affärssystemen 

hos kunden. Vidare arbetar konsulterna för att implementera, underhålla och 

uppdatera affärssystemen. Chefen för SAP sitter exempelvis i Stockholm och har 

ca 60 st konsulter då SAP är det största affärsområdet inom organisationen. 

Konsulterna är utspridda från högt upp i norr till långt ner i de södra delarna av 

Sverige (Aronsson 2017).  

 

Aronsson (2017) berättar vidare att det inte spelar någon roll var hans medarbetare 

sitter, detta gäller både chefer och andra medarbetare då mycket av deras arbete 
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sker på distans. Implema har ingen fysisk produkt och därför heller inget krav på 

fysisk närhet utan konsulter och andra medarbetare kan åtgärda problem på distans. 

Dock måste Implemas anställda vara beredda på att resa då viss fysisk närhet måste 

finnas för att kunna bygga förtroende för deras kunder. Utöver cheferna för varje 

affärsområde finns en person som är kontorsansvarig på respektive kontor och har 

hand om trivsel och miljö på arbetsplatsen. Säljare och konsulter är indelade i team 

som består från allt mellan 3-10 medarbetare per kund. Teamen är alltså baserade 

på kunden och varje säljare eller konsult är del av mellan 8-10 olika konto-team. 

Medarbetare delas in i olika konto-team anpassat efter vad som behövs för den 

aktiva kunden (Aronsson 2017). Exempel: 

 

“Ser man då att kunden har valt att köpa våra tjänster, antingen säger dem - nej vi 

har en egen It-avdelning som kör systemet själva. Då behöver vi inte ha en 

tekniker, då har dem det själva, vi kör ekonomidelen och vi kör MPSen (material 

och produktionsstyrning). Ja då behöver vi en ekonomikonsult och en MPS-konsult. 

En kanske dem har rapportering också, så vi sätter ihop teamet utifrån vilka delar 

och vilka tjänster organisationen köper av oss.” (Aronsson 2017). 

 

Aronsson (2017) är Vd samt marknadschef för verksamheten och har som 

arbetsuppgift att rapportera till styrelsen kring verksamhetens olika områden. Som 

marknadschef har Aronsson två personer vid sin sida som enbart arbetar med 

omvärldsanalys och deras uppgifter är att ta fram information om konkurrenter och 

potentiella marknader. Aronsson är själv ägare och delaktig i styrelsen men ska av 

styrelsen ses som oberoende Vd och inte ägare. Vidare rapporterar varje chef för 

respektive affärsområde direkt till Vd:n för att vara uppdaterad över kring hur 

verksamheten presterar i olika avseenden. Ordföranden i styrelsen är då Vd:ns chef 

och den högsta chefen i organisationen som Aronsson rapporterar till. I styrelsen 

tas beslut om verksamhetens mål och strategier inför framtiden (Aronsson 2017). 

Vidare förklaras: 
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“Styrelsen arbetar fram strategin, sen ska jag acceptera den, ‘du ska ditåt’, när det 

gäller de stora besluten som att ta in två stora mjukvaror, fattas dessa beslut av 

styrelsen.“ (Aronsson 2017).  

 

4.2.3 Innovationsprocessen 
 
Mycket av innovationsarbetet i företaget har handlat om att bli så effektiva som 

möjligt under projektarbetet vid implementeringen av affärssystemen. Aronsson 

(2017) berättar: 

 

“Vår huvuddel av innovation är metoden, hur gör vi detta smartast, på det 

effektivaste sättet.” (Aronsson 2017). 

 

Detta är dock inte den enda typen av innovation företaget arbetar med. Implema 

erbjuder olika lösningar för att lösa problem i programmen som kunderna inte är 

nöjda med, att anpassa funktioner eller skapa nya funktioner utefter efterfrågan. 

Genom att koda in lösningar och funktioner i programmet kan Implema erbjuda 

“trimsatser” av affärssystemen. Att hitta nya “trimsatser” är något konsulterna 

arbetar flitigt med. Innan företaget bestämmer sig för att försöka utveckla en 

“trimsats” ser de till hur många kunder som kan tänka sig vara intresserade av 

detta. Är det tillräckligt många utvecklas detta på Implemas bekostnad och sedan 

säljs “trimsatsen” för ett lämpligt pris (Aronsson 2017).  

 

Aronsson (2017) berättar att företagets innovationsprocess består till stor del av 

“bottom up”, alltså att det ofta är konsulterna som är ute och arbetar med kunderna 

som hittar nya idéer. Förutom att effektivisera projekt, letar verksamheten konstant 

efter nya sätt att effektivisera och hjälpa deras kunder. En av värdegrunderna i 

Implema är innovation, företaget hade dock vissa problem under en period med just 

innovation (Aronsson 2017). Problematiken kring innovation beskrivs som 

följande: 
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“Problemet är... man har mycket att göra konsulten kommer på något, men hur får 

man det till att bli en paketering? Man kan inte beordra innovation heller riktigt” 

(Aronsson 2017). 

 

De fick inte fram några idéer i början, trots det kände ledningen att konsulterna 

måste ha haft en mängd idéer, men det var ingen som tog initiativ till att framföra 

dem. Aronsson (2017) tror att det hela låg i ordet innovation, att ordet i sig var för 

revolutionerande, många tänkte att idéerna som skulle framföras var som att 

komma med revolutionerande förändringar. För Implema är inte innovation något 

närliggande en revolutionerande förändring utan snarare små tricks, enkla tips och 

snabba lösningar. För att bättre få fram konsulternas idéer skapades en form av 

tävling där alla inom verksamheten har möjlighet att framföra sina idéer. Istället för 

att använda ordet innovation, valde de att använda inspiration (Aronsson (2017). 

Vidare förklaras: 

 

“Vi är väl inget uppfinnarbolag? Nej, men däremot kan vi inspirera kunden att 

ändra informationen, manövrera en bra rapport som gör att man får se 

lönsamheten på ett nytt sätt. Då kunde konsulterna titta, jo men det här håller jag 

på med varje dag, jag är ju innovatör egentligen” (Aronsson 2017). 

 

I tävlingen får de anställda ta fram idéer och framföra detta för vad Implema valt 

att kalla inspirationsrådet. I rådet sitter två av ägarna som har hög expertis i 

produkten och lösningar, en säljare sedan sitter ytterligare en ansvarig chef, totalt är 

det fyra personer i rådet. Aronsson (2017) beskriver presentationen av idén lite som 

TV programmet draknästet. Konsulter får komma dit och presentera en idé, där 

kollar de hur många kunder som faktiskt behöver det här och frågar sälj vad de 

tycker, är detta något ni kan sälja? Vid detta skede kan även kunder vara med och 

avgöra om det är något som intresserar dem. Aronsson (2017) berättar att kunder 

som deltagit i inspirationsrådet har varit väldigt positiva till att hjälpa Implema med 
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deras utveckling då det även hjälper dem. Efter detta utses ett vinnande bidrag, tre 

stycken bidrag får gå vidare och då får konsulten tre arbetsdagar på sig att bygga en 

prototyp. Detta för att hela lösningen tenderar att ta för lång tid att göra färdigt. 

Prototypen ska visa rådet hur idén är i verkligheten och avgöra om den är 

genomförbar. Efter detta är nästa steg att se om det konsulten sa stämmer överens 

med verkligheten. Om detta är fallet kan Implema tänka sig att investera i idén. 

Först ser de till hur mycket ekonomiska resurser konsulten behöver för att slutföra 

projektet. Efter det vill ledningen gärna att konsulten gått ut och kollat med en 

kund, så kunden kan vara med och delfinansiera projektet (Aronsson 2017). 

 

4.2.4 Interna aktiviteter 
 
För att alla medarbetare ska arbeta tillsammans i samma riktning får alla 

medarbetare ta del av mål och strategier i en broschyr och folder för att tydligt visa 

anställda vad ledningen bestämt. Dessa används då som kommunikationsverktyg 

och presenterar långsiktiga mål, företagets värdegrund och affärsidé. Vidare visas 

aktuella mål och visioner i de anställdas intranät för att de anställda alltid ska vara 

uppdaterade kring vart dem är påväg (Aronsson 2017). 

 

Implema arbetar i en kunskapsorienterad bransch där det är viktigt att ha expertis 

inom specifika affärsområden. För att behålla sina medarbetare måste Implema 

aktivt arbeta mot nöjda medarbetare för att säkerställa att de inte byter till en 

konkurrerande verksamhet. Internt används utbildning för att alla medarbetare hela 

tiden skall utvecklas. Implema arbetar efter en utbildningstrappa, vid nyanställning 

börjar medarbetare längst ner och med tiden då den anställde utvecklas klättrar 

denne uppåt. I sista steget av trappan är konsulten expert inom sitt affärsområde. 

Beroende var i denna utvecklingstrappan medarbetaren befinner sig tilldelas olika 

förmåner och löner. En medarbetare ska inte känna att de nått toppen av utbildning 

då risken finns att de tappar motivation för arbetet. Därför sker inte bara utbildning 
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inom affärssystemen utan de har också sin egna ledarskapsakademi där Implemas 

ledare utbildas (Aronsson 2017). 

 

4.2.4.1 Styrning och kontroll 
 
Implema förespråkar informell styrning, med ledare som använder mjukare 

styrmedel. Det används även formell styrning där utvärdering av medarbetare 

genomförs en gång om året. Den årliga utvärderingen bygger på feedback från tre 

medarbetare, input från kund samt kommentarer från chefen. 

Utvärderingskriterierna för konsulterna är strikta, men det är även under 

utvärderingsperioden som bra arbete kan belönas med lönehöjningar eller att 

anställda klättrar inom den interna konsulttrappan (Aronsson 2017). 

 

Den viktigaste delen av styrningen anses ligga i det vardagliga arbetet och då är det 

ansvarig chef som har kontroll. Därför är det viktigt för företaget att inte 

kontrollera cheferna för hårt, utan de ska känna att de kan styra sig själva, genom 

att driva egna agendor och vara initiativtagande (Aronsson 2017). 

 

Implema arbetar vidare med finansiella mått för att veta hur verksamheten 

presterar. Eftersom konsulter arbetar i team och tillsammans ska de arbeta mot 

gemensamma mål mäts lönsamhetsmått på affärsområden och inte på individer. För 

hela verksamheten arbetar de med ett lönsamhetsmått som menar att de ska 

generera 10 % i vinst, vidare ska de ha en tillväxt på 10 % per år Aronsson (2017).  

 

Implema arbetar efter att få avkastning på sina investeringar i utveckling och 

innovation. Man har dock inget uttalat procentuellt krav på hur mycket avkastning 

en investering ska generera. Dock ser man gärna att det som utvecklas ska kunna 

säljas till fler kunder än en kund och på så sätt generera mer intäkter till 

verksamheten, Aronsson (2017) berättar att: 
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“Vi tar på oss att utveckla för exempelvis 200 000 kr att göra en viss sak, om vi gör 

det en gång och sen säljer vi det för 100 000 till 10 kunder. Då blir det en miljon 

och då tjänar vi pengar.” (Aronsson 2017). 

 

För att kunna ta vara på kompetens är det viktigt för Implema att behålla sina 

experter inom verksamheten därmed arbetar Implema kontinuerligt med nöjdhet 

bland medarbetare. Det finns icke-finansiella mått för att kontrollera detta, 

Implema använder medarbetar-index för att ta vara på medarbetarnöjdheten, 

Aronsson (2017) berättar: 

 

“I vår bransch är kanske det svåraste är att behålla personalen, det finns ett 

väldigt stort konkurrensintresse, så har vi en duktig medarbetare som kan det här 

så vill ju konkurrenten sno den. För snor man den så kanske man snor kunder 

också. Vi är ju väldigt konkurrensutsatta från ett medarbetarperspektiv, så vi 

arbetar med ett medarbetarindex en gång om året.” (Aronsson 2017). 

 

Vidare arbetar Implema intensivt för att ha nöjda kunder, då verksamheten är så 

konkurrensutsatt är det viktigt att veta att kunderna är nöjda och inte väljer en 

annan leverantör före Implema. Om företaget förlorar en kund genomförs en loss-

analys för att se vad man gjorde fel och varför. Sammantaget arbetar Implema 

internt med utvärdering för att ständigt ha ett grepp om varför saker går som de gör. 

Detta gäller för i princip hela verksamheten på både bra och dåliga arbeten, de 

ställer sig alltid frågan om vad som kan bli bättre (Aronsson 2017). 

 

4.2.4.2 Planering 
 
Planering är ett avgörande verktyg för Implema, detta då alla måste vara 100 % 

förberedda när bytet av affärssystem ska ske. Därför krävs långa planeringsperioder 

innan själva skiftet sker så att alla konsulter vet exakt vad som ska göras samt hur 

detta ska genomföras. Det är viktigt att allt i det nya systemet ska fungera som 
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tänkt och att kunden faktiskt förstår hur allt ska användas. Byte av affärssystem ska 

genomföras på endast en helg, och efter dessa två dagar ska allt flyta på som 

vanligt fast med ett nytt affärssystem. Vidare berättar Aronsson (2017) att det är 

helt avgörande för både dem och kunden att allt blir rätt. 

 

“Det är ju viktigt för kunden att veta vad som ska ske, det är ju hjärtat av 

verksamheten som ska bytas och kunden vill ju veta att det är rätt kirurg som 

genomför operationen. Det finns ju en hel del företag som faktiskt har dött på 

grund av att det inte fungerar. Hittar du inte grejerna eller om en artikel ligger fel, 

då kan företaget inte fakturera, dem kan inte leverera. Kunderna börjar skriva nu 

går jag till konkurrenterna istället. Att göra det här bytet innebär en stor risk.” 

(Aronsson 2017). 

 

För att kunna genomföra detta skifte över en helg använder sig Implema av mallar 

som beskriver hur de ska gå tillväga. Dessa mallar är utvecklade från tidigare 

genomförda arbeten och ligger till grund för att allt genomförs på ett effektivt och 

bra sätt, samt att kunden blir utbildad och förstår allting på måndagen. Implema 

räknar med att en nöjd kund stannar i deras system mellan 15-20 år, under denna 

perioden är det otroligt viktigt att konsulterna hanterar kunderna på rätt sätt och att 

kontinuerlig uppdatering sker (Aronsson 2017). 

 

4.2.4.3 Budgetering 
 
När det kommer till att planera och budgetera för innovation och utveckling 

används en procentuell andel av omsättningen som skall återinvesterar i 

verksamheten. För kommande år har styrelsen i Implema beslutat att investera 540 

000 kr i innovation och utveckling, dessa resurser ska sedan fördelas på olika 

projekt som valts ut i inspirationsrådet. I första stadiet av utvecklingen ska varje 

innovationsbidrag tilldelas 60 000 kr som ska användas för utvecklingen. 

Investeringarna i innovation och utveckling är beroende av hur företaget presterar 
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och ett bra år kan större investeringar ske, medan vid sämre år kommer mindre 

resurser att allokeras till detta område (Aronsson 2017). 

 

4.2.4.4 Kultur 
 
Implema arbetar efter en stark företagskultur med en värdegrund som de kallar 

LIKE. L står för laganda vilket anses vara viktigt och har som avsikt att genomsyra 

hela verksamheten. Det är omöjligt för en medarbetare att veta mest om allting i 

hela systemet, detta eftersom det är oerhört stora och komplexa system som är 

anpassade efter kunden. Systemen har väldigt skilda delar där det krävs expertis 

(Aronsson 2017). 

 

“Det är både applikation, teknik, etc. Vi måste alltid vara beredda att samarbeta, 

ensamvargar som inte kan lira i ett lag, dem funkar inte på Implema.“ (Aronsson 

2017). 

 

I står för inspiration och anses viktigt för att kunna guida kunden genom den 

förändring som ska göras. Vidare ska konsulter och säljare kunna förklara för 

kunden hur denna effektivisering ser ut och vad den kommer påverka. Implemas 

anställda är experter och det är viktigt att få kunderna att förstå hur allting fungerar 

(Aronsson 2017). 

 

K står för kvalitet, Implema vill arbeta efter en filosofi som fungerar som att de 

håller vad de lovar. Aronsson (2017) berättar att: 

 

“Precis som byggbranschen är IT-branschen känd för att utfört arbete inte blir 

som utlovat. Att hitta en byggare som håller det han lovar är en på fem. Du är 

nästan beredd på att fyra av fem inte gör det, det blev dyrare och det blev inte det 

man hade tänkt. Därför är det viktigt att vi håller det vi lovat kunden” (Aronsson 

2017). 
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Kvalitetskravet gör att det är viktigt för Implema att detta genomsyrar hela 

verksamheten och om det har satt en deadline så ska den hållas. Om det 

uppkommer förhinder ska detta flaggas så att kunden är beredd på detta och kan 

ändra i sin planering (Aronsson 2017). 

 

E står för engagemang, man ska visa att man brinner för dessa typer av tjänster 

samt visa engagemang mot kunden. Det är viktigt att vara intresserad av de kunder 

de möter och visa ett engagemang för att förbättra deras verksamhet. Vidare 

försöker Implema att arbeta efter dessa fyra grundpelare som värdegrund och 

belönar anställda som följer det beteende som värdegrunderna uppmuntrar 

(Aronsson 2017). 

 

4.2.4.5 Ledarskap 
 
Implemas ledarskap lägger stort ansvar vid ansvariga chefer för att säkerställa att 

saker och ting utförs enligt förväntan. Hur hårt en anställd styrs av den ansvariga 

chefen beror till stor del på vilken position den anställde besitter inom 

verksamheten. Beroende på vilken nivå den anställde befinner sig uppmuntras 

antingen coachande ledarskap eller rak styrning Aronsson (2017) beskriver: 

 

“Som ny medarbetare kanske man behöver en mentor, mer att man får hjälp och 

råd kring hur man ska göra. Sen när man har arbetat ett tag och känner sig trygg, 

kan saker och är senior, då är det mer det coachande ledarskapet börjar, så vilken 

stil man har beror på vilken fas en medarbetare befinner sig i” (Aronsson 2017). 

 

För att ledarskapet ska kunna utföras enligt Implemas arbetssätt har företaget ett 

internt ledarskapsprogram. Ledarskap är viktigt och det är kring ledarskapet som 

mycket av verksamhetens styrning utgår från. Ledarskapsprogrammet ska lära 

ledare att bättre uppmärksamma individer samt använda rätt ledarstil beroende på 

vart individen befinner sig. Förutom att styra och leda medarbetare förväntas ledare 
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var aktiva och initiativtagande medarbetare som kommer med egna idéer till 

förbättringar och utveckling. Det är viktigt att ledare känner att de har möjlighet att 

vara initiativtagande och kan driva egna agendor. Vidare ska ledare på Implema stå 

upp för vad den tycker och samtidigt vara en person medarbetarna är redo att följa 

(Aronsson 2017). 

 

4.2.5 Externa aktiviteter 
 
Implema arbetar på en högt kunskapsorienterad marknad. Aronsson (2017) menar 

att de har bra koll på befintliga marknader samt deras konkurrenter. Möjligheten att 

expandera utomlands finns, dock finns det redan etablerade konsultföretag som 

arbetar med implementering av samma affärssystem som Implema i de flesta 

länderna. Valen av vilka affärssystem Implema ska arbeta med genomförs utifrån 

en årlig utvärdering av mjukvarorna. Det är viktigt för Implema att arbeta med 

ledande program inom affärsprocess-stöd. Den huvudsakliga indikatorn de ser till 

vid den årliga utvärderingen är Partner Groups årliga analys och utvärdering av 

mjukvaror. Implema har en uttalad strategi som säger att verksamheten alltid ska 

arbeta med det program som ligger bäst till i Partner Groups utvärdering (Aronsson 

2017). 

 

Aronsson (2017) menar att företaget är beredda att ta bort ett av de befintliga 

programmen om det rankas dåligt i Partner Groups utvärdering och om dem själva 

inte tror på programmets framtid. Även om de slutar arbeta med ett affärssystem 

kommer inte Implema att sluta med det helt och hållet då de fortsätter att 

underhålla programmen för de kunder som använder det. Som det ser ut nu kan inte 

Implema ha fler än tre program samtidigt eftersom att det hade sänkt expertisen och 

kvalitén på arbetet som konsulterna utför (Aronsson 2017). 

 

Det ofta är en väldigt lång process vid införskaffandet av kund. Att implementera 

ett nytt affärssystem betyder att kunden gör ett långsiktigt åtagande. För att hitta det 
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konsultföretaget som passar kunden bäst är det vanligt att kunden kontaktar en 

upphandlingskonsult för att hjälp till med att hitta den affärssystemskonsult som 

passar kundens företag bäst (Aronsson 2017). Det beskrivs som följande: 

 

“Eftersom man gör detta en gång per 20:e år känner dem kanske att de måste ta 

reda på vad det finns för olika system. Vad finns det för olika leverantörer. Då tar 

man hjälp av någon som hjälper att hitta rätt, man skriver då en behovsbild, man 

tycker att det är viktigt att partnern finns nära, så vi kan ringa. Precis som när du 

ska titta på en bil, du tittar runt lite, vad är det för bil du vill ha? Och funderar 

liksom hur viktigt är detta? Ska det vara en kombi? Ska den ha stark motor, etc. Så 

då tar kunderna hjälp i den processen” (Aronsson 2017). 

 

Ungefär hälften av Implemas affärer sköts genom en upphandlingskonsult som 

hjälper kunden. Vid dessa affärer är det flera olika konsultbolag inom affärssystem 

som konkurrerar om kunden. Denna process kan ta upp till tre år och då brukar 

kunder ge leverantörer olika uppdrag för att se hur bra de är på att klara av 

uppgifterna. Konkurrerande leverantörer tävlar därmed ofta om kunderna, där det 

börjar med 7-8 stycken för att sedan bli en ensam vinnare av kunden. Detta innebär 

risk i och med att pengar spenderas för att införskaffa kunden, tvåan kommer i 

slutändan ha lagt ner lika mycket resurser som ettan utan att tjäna något på det. Vid 

de fall Implema förlorar en kund så ringer kunden upp och berättar varför de inte 

var Implema som blev valda. Att få reda på vad företaget gjorde rätt och vad de 

gjorde fel hjälper Implema att se vad de gör bra och dåligt. I denna process kan de 

även se om affärssystemen som Implema använder inte är tillräckligt bra enligt 

kunderna och detta är också något Implema beaktar vid utvärderingen av 

affärssystemen. Det finns dock inte många affärssystem på marknaden och att de 

har rätt så bra koll på dem. Dessa tävlingar bidrar även till en bättre översikt över 

konkurrenterna och hur de arbetar (Aronsson 2017). 
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Den svenska marknaden är relativt liten och Aronsson (2017) menar att de vet hur 

de ska läsa den. Implema ser till omvärlden och har två stycken anställda som 

ansvarar för omvärldsbevakning, vilket involverar konkurrenter och uppkommande 

konkurrenter. Utöver detta får säljavdelningen feedback från kunder när de anser 

att Implema inte gör något tillräckligt bra. Då utvärderas detta likväl som om en 

kund förloras genomförs en loss-analys för att analysera vad som gick fel och vad 

de skulle kunna göra bättre. Konkurrensen tittas extra på vid den årliga 

affärsplanen då brukar även en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot analys) genomföras (Aronsson 2017).  

 

4.3 Eniro 
 

Eniro är ett sök-företag med etablerade verksamheter i Sverige, Norge, Finland, 

Danmark och Polen. Idag har Eniro ungefär 2000 anställda i hela koncernen och 

har en omsättning på ungefär 2,5 miljarder SEK. Verksamheten är specialiserade 

på lokala sökningar och informationen i Eniros databaser är tillgänglig genom 

internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och SMS-

tjänster. Varje månad har deras tjänster omkring 23,2 miljoner användare som 

tillsammans utgör cirka 70,6 miljoner sökningar (Eniro Group 2017). 

 

Eniro har under senare år haft likvida problem då verksamheten stått inför stora 

förändringar i digitaliseringen. Tidigare hade Eniro en etablerad marknad av “gula 

sidorna” som med tiden har kommit att bli föråldrad och nya vägar för att finna 

intäkter har varit ett måste för verksamhetens överlevnad. På grund av förluster i 

intäkter som resultat av digitalisering har Eniro belånat verksamheten vilket har lett 

till kortsiktig syn för att generera intäkter för verksamhetens överlevnad. I mars 

2017 gick bankerna med på att ta en del av lånen som stamaktier vilket har lett till 

större utrymme för att verksamheten ska kunna förändras och ha resurser för att 

kunna utvecklas. Eniro själva ser detta som en stor fördel då de nu har mer tid och 
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resurser för att utveckla sin verksamhet snarare än att generera intäkter för att på 

kort sikt betala ränta och amortering (Ottosson 2017). 

 

4.3.1 Mål och strategi 
 

Eniro står inför en stor utmaning att förändras för att kunna hitta den position på 

marknaden som de en gång hade. Det övergripande målet för verksamheten 

beskrivs som:  

 

“Tillsammans ska vi vända, Eniro, finns ni fortfarande? till, har du kollat Eniro? 

Där finns det du söker.” (Eniro 2017).  

 

Eniro har under senare år gått från att vara vägvisande bland nordens digitala 

tjänster till att idag stå för stora utmaningar då stora aktörer som Google och 

Facebook tagit över stora andelar av deras marknader. Företaget har under en 

längre period arbetat efter en analog affärsmodell som saknat den flexibilitet som 

behövts för att kunna förändras efter kundernas behov. De står idag för en 

förändringsresa där det krävs hårt arbete där kunden och användarna måste sättas i 

fokus för att kunna nå dessa mål. Målet är att kunna erbjuda lokal marknadsföring 

online, detta för att användare ska kunna se lokala erbjudande och event från Eniros 

kunder. För att kunna bli marknadsledande inom den lokala marknadsföringen har 

Eniro nyligen gjort ett skifte i strategi. Tidigare har verksamheten arbetat intensivt 

med att sälja sina produkter till kunder genom en push-strategi. Numera ska 

företaget kunna utveckla produkter som är lockande för kunderna och försöka 

skapa en pull-strategi där kunderna vänder sig till Eniro för att kunna ta del av 

innovativa och bra produkter samt rekommendera dessa tjänster till andra 

potentiella kunder. Kort och gott ska det skapa enkla erbjudande som mer sälja sig 

själva (Eniro 2017). Nedan visas en illustration av verksamhetens övergripande 

vision.  
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Figur 15. Vision (Eniro Group 2017). 

 

 

Strategin är framtagen för att kunna skapa ett högre värde för deras kunder. 

Fortsättningsvis har de utvecklat en strategi för användarna av deras tjänster, detta 

för att öka datatrafiken på hemsidan. Eniros löfte till sina användare är: 

 

“Tillgång till det mest värda att veta om ett område, i sin hand på några sekunder: 

Erbjudanden, tips från andra användare, aktuella events och intressanta detaljer 

om området de befinner sig i. De får koll helt enkelt.” (Eniro 2017)  

 

Nedan visas en illustration hur Eniros strategi ser ut för att kunna uppnå de 

övergripande målen för verksamheten.  
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Figur 16. Strategi (Eniro Group 2017). 

 

4.3.2 Organisationsstruktur 
 

 
Figur 17.  (Egen konstruktion). Bilden ovan visar organisationsstrukturen för Eniros nordiska 

organisation. 
  

Eniro är en stor organisation som är aktiv i flera olika länder. Vd:n svarar till 

styrelsen och har som arbetsuppgift att styra bolaget och samtidigt vara med och ta 
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beslut inom UCE (user and customer experience), där all innovation och utveckling 

sker. CFO Group består av verksamhetens finansiella organ och denna del av 

organisationen ansvarar för att ta fram finansiell data kring verksamheten i alla dess 

avseenden. Vidare är den största delen av Eniros verksamhet uppdelad i 

säljorganisationer, Nordic sales står för säljorganisationerna inom norden, detta 

organ i verksamheten ska sälja och förmedla produkter samt tjänster mot dess 

kunder och användare. Slutligen finns UCE som är en separat del av organisationen 

och ansvarar för all innovation och utveckling inom verksamheten. UCE arbetar 

självständigt med nära kontakt till Vd och styrelse, detta för att det som utvecklas 

eller innoveras ska vara i linje med verksamhetens övergripande mål och strategi. 

UCE utvecklar inte bara produkter och tjänster inom norden utan deras utfall skall 

vara applicerbart genom hela verksamheten (Ottosson 2017). 

 

Vidare förklarar Ottosson (2017) att verksamheten är decentraliserad med en nära 

koppling till högre chefer. Organisationen består av flera enheter och Ottosson är 

del av den svenska säljorganisationen som i sin tur är del av Nordic sales. Ottosson 

(2017) menar att möjligheten att lyfta fram sina och medarbetarnas åsikter finns 

enkelt genom sin överordnade chef. Dock kan vi se att verksamheten består av 

många hierarkiska lager med många mellanchefer innan det når ledningen, detta 

kan bidra till att informationsutbyte kan ta längre tid än förväntat. 

 

4.3.3 Innovationsprocessen 
 

Eniros utvecklingsavdelning kallas UCE. Det är UCE som tar fram idéer samt 

utvecklar dessa till färdiga produkter/tjänster. Det UCE som är ute på mässor och 

företag runt om i världen för att hitta idéer och inspiration. Marknadsarbetet 

genomförs för är att finna lösningar, funktioner och produkter som stämmer 

överens med den strategi och vision som ledningen satt. När en utvecklad idé är 

färdig skickas den till säljavdelningarna som ska lära säljarna att sälja den 

utvecklade idén. UCE arbetar alltså självständigt från idé till lansering av produkter 
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till tjänster och säljorganisationerna är inte delaktiga i processen förrän faktisk 

lansering. Besluten kring vilka idéer som ska utvecklas tas av Vd:n efter att UCE 

presenterat dessa idéer. Dock involveras inga andra enheter av organisationen i 

själva innovation- och utvecklingsprocessen (Ottosson 2017). 

 

Detta året har Eniro lagt ner mer pengar på utveckling än tidigare år. Ett nytt CRM-

system har införts och Eniro har även nyligen lanserat en ny produkt som kallas 

“närvarokollen”. Detta för att verksamheten fått tillgång till mer ekonomiska 

resurser på grund av bankernas beslut kring deras lånesituation (Ottosson 2017).  

 

4.3.4 Interna aktiviteter 
 

Det nya CRM-systemet infördes på grund av det kraftiga behovet av att förnya det 

gamla. Det tidigare systemet var snarare ett registreringsverktyg som var utbyggt 

flera gånger om. Denna stora satsning har gjorts i och med att mer pengar frigjorts 

för verksamheten. Inom Eniros verksamhet arbetas det aktivt med att utbilda 

anställda. Företaget har väldigt många säljare och deras säljkår ingår i en av de fem 

pelare som Eniro kallar dess “fem hörnpelare” (Eniro Group 2017). Säljarna har 

dock inga rutinbaserade aktiviteter där de får delta i arbetet kring innovation och 

utveckling. Säljare kan komma med önskemål och liknande som ledningsgrupperna 

lyssnar på, men mer än så deltar inte säljarna i utveckling- och innovationsarbetet 

(Ottosson 2017). Anledningen till detta beskrivs som:  

 

“Man blir snabbt hemmablind och man tänker inte så mycket utanför boxen när 

man sitter som säljare, man kanske kan använda saker och ting, men det är inte 

många som översätter det till konkreta produkter som kan säljas” (Ottosson 2017). 

 

Eniros verksamhet arbetar intensivt med internrekrytering samt att utbilda 

medarbetare för att utvecklas och växa inom verksamheten. Eniro vill att oavsett 

vad man jobbar med i verksamheten ska det finnas karriärmöjligheter som gör det 
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möjligt att växa inom företaget. När en anställd börjar arbeta hos Eniro sker en 

introduktionsutbildning som är skräddarsydd efter den tjänst som den anställde 

blivit tilldelad. Denna utbildning finns till för att alla anställda ska få en 

övergripande bild i hur verksamheten fungerar och arbetar inom respektive 

arbetsområde. För vidare utveckling har Eniro sin egna business school som avser 

att utveckla säljare, ledare och chefer av olika slag. Utbildningen har som avsikt att 

utveckla medarbetare och behålla anställda för att dem ska vara motiverade att 

stanna i organisationen samt kunna utvecklas och växa inom verksamheten (Eniro 

Group 2017). 

 

4.3.4.1 Styrning och kontroll 
 

Eniro arbetar hårt med att mäta sina anställda och deras prestationer efter olika 

nyckeltal. I säljorganisationen i Sverige mäter man mätetal som: förändring i 

kundbas, andel betalande kunder, andel bibehållna kunder, nyanskaffningar av 

kunder och grad av ökad försäljning till en kund för att nämna några. Mätetalen 

förtydligar hur verksamheten presterat inom de olika delarna av verksamheten. 

Vidare mäts säljarna på individnivå för att se vad som gått bra och mindre bra samt 

i vilka avseenden medarbetaren behöver utvecklas. På säljsidan ser man till 

formella nyckeltal som förklarar exempelvis hur individens kundbas förändras, hur 

mycket denna säljare mersålt till sin kundbas osv. Dessa formella styrmedel ger 

chefer en tydlig indikation på prestationer och vem eller vilka som gjort ett bra 

arbete och mindre bra (Ottosson 2017).  

 

Eniro arbetar intensivt med formella styrmedel och ser informella styrmedel mer 

som hygienfaktorer för att kunna skapa en trivsam arbetsplats. Alla anställda ska 

respektera varandra och tillsammans bidra till en bättre stämning. Ottosson (2017) 

berättar:  
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“Om någon är på dåligt humör, ta det med din chef eller någon annan… Låt inte 

det påverka dina arbetskamrater.” (Ottosson 2017). 

 

Vidare hålls utvecklingssamtal med de anställda för att känna av trivsel och för att 

bedöma hur mycket en anställd är ambassadör för företaget, alltså hur mycket man 

delar med sig av kompetens och kunnande inte bara mot anställda utan mot kunder. 

Ottosson (2017) menar att detta är svårt att mäta men det är något dem lägger vikt 

vid.  

 

Icke-finansiella mätetal används för arbetet med utveckling och innovation kring 

Eniros produkter och tjänster. De genomför användarundersökningar på användare 

som använder deras plattform, vidare testas förändring som genomförts på 

hemsidan. Dessa tester kan avse att se om ett nytt typsnitt gör att det blir bättre eller 

exempelvis en viss layout av deras webbsida uppskattas eller ej. Detta för att se vad 

som är mest användarvänligt som i sin tur förbättrar utgångspunkten för deras 

kunder. Vidare är det inte bara användare som mäts och granskas utan det sker 

även löpande kundundersökningar för att ta del av deras åsikter och tankar kring 

deras produkter och tjänster (Ottosson 2017). 

 

Ottosson (2017) kan inte gå in närmare på några finansiella mått används för 

prestationsutvärdering och kontroll vid innovation och utveckling. Eniro genomför 

bedömningar genom att mäta på olika sätt, exempelvis vid en investering 

förutsätter det att investeringen kommer bli lönsam för att den ska genomföras. 

Ottosson (2017) berättar: 

 

Vad tycker vi att det är värt? Man räknar hur mycket kommer vi få in på detta, ser 

om det blir plus eller minus. Vidare finns det vissa grejer som är nice to have och 

vissa som inte är det.” (Ottosson 2017). 
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4.3.4.2 Planering 
 

UCE arbetar efter olika planeringsperioder där de sätter upp mål som ska uppfyllas 

under den bestämda perioden. På lång sikt arbetar de efter olika visioner fem år 

framåt, som visar vad som ska förändras, innoveras och utvecklas för att nå 

övergripande mål och strategi. Dessa visioner bryts ner till delmål på tre år, vilka 

vidare bryts ner till mål på ettårsperioder. Detta för att se hur god måluppfyllelse 

det varit under den senaste perioden. Utefter uppsatta mål skapas prioriteringslistor 

inom UCE för att veta vad som ska utvecklas eller innoveras först respektive sist, 

detta för att utveckling ska ske effektivt som möjligt med minsta möjliga resurser 

(Ottosson 2017).  

 

4.3.4.3 Budgetering 
 

Eniro skapar inför varje år en budget för innovation och utveckling till deras 

produkter, processer och arbetssätt. Inför varje år skapas denna budget som en 

prioriteringslista av styrelsen, säljledningen och utvecklingsavdelningen (UCE). 

Utefter denna prioriteringslista resursallokeras olika mängder resurser åt projekt 

som är prioriterade att utvecklas under kommande period. Budgeten avser inte bara 

produktutveckling utan även andra interna utvecklingsprojekt för att effektivisera 

Eniros arbete. Dock är den största delen av dessa utvecklingsresurser är allokerade 

till UCE som självständigt utvecklar och förbättrar deras produkter och tjänster. 

Eniro skapar snarare en budget för utveckling av verksamheten snarare än för 

produktutveckling (Ottosson 2017). 

 

4.3.4.4 Kultur 
 

Då verksamheten består av 2000 anställda varav 900 är säljare som länge har 

arbetat efter en push-strategi med höga intäktskrav, ses kulturen i verksamheten 

som säljorienterad. Vidare anses det vara snabba puckar och intensivt arbete som 
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gäller på Eniro. Denna säljkultur har länge genomsyrat verksamheten och haft en 

stark påverkan då Eniro både med utveckling och försäljning (Ottosson 2017). Då 

Eniro står inför ett skifte i strategi är planen att kulturen skall förändras och i 

strategin (Eniro 2017) beskrivs värderingarna som Eniro nu ska arbeta efter som 

följande:  

 

“Engagerade: Vi gillar det vi gör och drivs av ambitionen att förbättra, förnya och 

förenkla våra tjänster. Vi vill att våra kunder och våra användare - och även vi 

själva - ska bli så engagerade att de stannar kvar hos oss. Det vi gör är viktigt och 

vi gör det tillsammans.” (Eniro 2017). 

 

“Hjälpsamma: Alla som vänder sig till oss vill ha utveckling. De vill synas bättre, 

få nya kunder, hitta rätt och uppleva mer där de befinner sig. Hjälpsamhet är vår 

viktigaste egenskap - inte minst när vi hjälper varandra att lyckas nå längre.” 

(Eniro 2017). 

 

“Pålitliga: Vi vet vad vi talar om. Vi har rätt innehåll och relevant kompetens och 

skulle någonting vara fel gör vi allt för att rätta till det, vi tar alltid ansvar: Mot 

kunder, användare och varandra.” (Eniro 2017). 

 

Strategins beskrivning av kulturen stämmer därmed inte överens med den kultur 

som Ottosson (2017) beskriver är aktuell inom verksamheten. Ett skifte i kulturen 

håller på att ske men syns inte ännu inne i organisationen.  

 

4.3.4.5 Ledarskap 
 

Ottosson (2017) beskriver ledarskapet inom Eniro och ser motivation som en stark 

faktor för hur deras verksamhet ska ledas. Som tidigare nämnt är en stor del av 

verksamheten säljare som behöver motiveras för att fortsätta att prestera och 

generera intäkter till företaget. Vidare ska ledare vara energiska och brinna för sitt 
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arbete, en ledare ska också älska sitt arbete. Att älska sitt arbete smittar av sig och 

de anställda motiveras av en ledare som brinner för sitt arbete. Det finns strikta 

riktlinjer för hur olika avdelningar ska prestera i olika avseenden och det är upp till 

ledaren att styra sina medarbetare mot dessa riktlinjer. Därmed kan ledarskapet bli 

hårdare i vissa avseenden där pressen är högre (Ottosson 2017).  

 

4.3.5 Externa aktiviteter 
 

Eniro håller ständig koll på sina marknader genom att se hur väl produkten faktiskt 

säljer. När det går dåligt för en produkt analyserar Eniro detta och agerar utefter 

vad de anser är korrekt. De som främst ser på marknader och tar fram 

beslutsunderlag för vad som behöver utvecklas är UCE avdelningen. UCE åker runt 

på mässor, kongresser och liknande för att hitta funktioner och produkter som 

Eniro kan inspireras av vid idéutvecklingen. Utöver detta har Eniro även kontakt 

med andra gulasidor-företag runt om i världen framförallt Kanada och Frankrike 

(Ottosson 2017).  

 

Eniro har flera konkurrenter, huvudkonkurrenter till verksamheten är hitta.se 

(Sverige), Opplysningen 1881 (Norge), 118.dk (Danmark) och PKT (Polen). 

Företaget har även flera stora indirekta konkurrenter som Google, Yahoo och 

Facebook. Google är en konkurrent som rör sig närmare Eniro med mer lokalt 

sökande, men samtidigt är en kund till Eniro för att Google ska kunna komma 

närmare kunderna (Eniro Group 2017).  

 

För att hålla koll på hur många som besöker Eniros hemsida används ett verktyg 

som kallas key index, företaget som skapar detta index släpper rapporter varje 

vecka angående antalet sidvisningar och liknande information. Detta index visar 

även sidvisningar för konkurrenterna (Ottosson 2017).   
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Eniro har gjort en storsatsning i år vilket ska leda till att verksamheten kan 

differentiera sig från konkurrenterna genom att bli den lokala 

marknadsföringskanalen. Innan den nya strategin lades i bruk, analyserade Eniro 

marknaden. Detta gjordes genom att ta hjälp av ett externt analysbolag vid namn 

Growth. Growth hjälpte Eniro att hitta en ny marknad de kan fokusera på. Med den 

nya strategin och kulturen finns det förväntningar kring att fokus på sälj ska 

minska. Ottosson (2017) menar att de snarare hoppas på att säljvolymerna från 

säljsidan ska öka, och om antalet abonnenter ökar, så menar Ottosson (2017) att 

Eniro måste fortsätta sälja:  

 

“Nej dem har ju glömt varför de betalade det där om ett år ett år. Vi måste hålla 

dem varma, jag tror att vi måste vänja dem vid att vi ringer dem oftare kanske 

tilläggssäljer lite mer och är lite mer levande och aktiva.” (Ottosson, 2017). 

 

4.4 PriceRunner 
 

PriceRunner är en prisjämförelsesajt för alla typer av produkter som finns att köpa 

online. Företaget grundades 1999 och har sedan 2004 varit ägda av den stora 

nordamerikanska koncernen ValueClick och IAC. Verksamheten har under detta 

ägarskap inte utvecklats särskilt mycket utan har i princip arbetat på samma sätt. 

Under 2016 blev bolaget uppköpt och står nu inför en stor förändringsresa där 

verksamheten ska förändras och utvecklas från grunden. Under det senaste året har 

personalstyrkan förstärkts med 50 medarbetare, från 70 till 120 stycken. Vidare har 

verksamheten ca 150 anställda i ett bolag i Indien som står för matchning av 

produkter och priser (Lindahl 2017). 

 

4.4.1 Mål och strategi 
 

PriceRunner har som mål att bli Europas ledande sajt för jämförande innan köp. 

För cirka ett år sedan förvärvades PriceRunner från ValueClick och IAC. Lindahl 
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(2017) menar att under de senaste tio åren har PriceRunner prioriterat lönsamhet 

framför tillväxt, vilket lett till en underinvesterad produkt. Ett exempel på detta är 

att PriceRunners hemsida blivit föråldrad med tio år utan riktigt utveckling. 

Ledningen håller för tillfället på med en renovering av företaget. PriceRunners IT-

plattform håller på att bytas ut och en ny sajt ska lanseras inom kort. Lindahl 

(2017) beskriver förändringen:  

 

“Just nu finns det egentligen inte en enda skruv i hela bygget som vi inte håller på 

och byter ut eller skruvar till.” (Lindahl 2017). 

 

Det slutgiltiga målet är att bli den ledande jämförande innan köp sajten i Europa. 

PriceRunner är idag aktiva i Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Det 

är dessa länder som företaget kommer fokusera på i första hand för att få ut en 

produkt de är nöjda med, innan de eventuellt tar steget in på nya marknader. 

Lindahl (2017) menar att det kan ta ett, två eller till och med tre år innan de är 

nöjda med produkten och fram tills dess kommer de inte försöka etablera sig i 

några nya länder.  

 

4.4.2 Organisationsstruktur 
 

 
Figur 18. (Egen konstruktion). Bilden ovan illustrerar PriceRunners organisationsstruktur. 
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PriceRunner består av ungefär 120 anställda som är anställda via PriceRunner, sen 

är det ca 150 anställda via ett separat bolag i Indien. Medarbetarna i Indien 

ansvarar för att matchning av produkter och priser, dvs att de registrerar de 

produkter alla e-handlare skickar in till PriceRunner för att ha med på deras 

jämförelsesajt. I PriceRunners organisation finns det åtta olika affärsområden som 

enskilt jobbar med aktiviteter för att hela verksamheten ska kunna nå de 

övergripande mål som styrelsen och ledningen satt. Varje affärsområde har en chef 

som är del av ledningsgruppen och varje chef rapporterar direkt till Vd:n som 

vidare rapporterar till styrelsen. Styrelsen beslutar om övergripande mål för 

verksamheten som ska uppfyllas under nästkommande period, dessa mål bryts 

sedan ner till respektive affärsområde. Efter varje affärsområde tagit del av vad 

denna del av bolaget ska åstadkomma för kommande period bryts dessa mål ner till 

aktiviteter på individnivå, där varje anställd ska genomföra vissa aktiviteter för 

kommande period för att de ska kunna lyckas med sina arbetsuppgifter (Lindahl 

2017).  

 

4.4.3 Innovationsprocessen 
 

Det första steget PriceRunner tar när de letar efter nya idéer att utveckla är att göra 

en makroanalys. Analysen hjälper att bestämma vart företaget vill vara och varför 

det vill vara där. Efter denna analys diskuterar ledningsgruppen vart de vill ta 

företaget och hur de ska nå detta ändamål. Efter att ledningen bestämt vad som 

behöver göras delegeras uppgifter till de som är ansvariga för respektive 

affärsområde. De får komma fram till hur uppgifterna ska genomföras samt hur 

långt tid de ska ta att genomföra dem. De olika uppgifterna bryts ner till 

individnivå så att alla individer involverade i utvecklingsarbetet ska veta vad som 

behövs göras för att hjälpa utvecklingen av verksamheten (Lindahl 2017). 

 

Lindahl (2017) menar att just nu finns det inget behov av diskussion kring vilka 

idéer som ska utvecklas. Detta eftersom hemsidan har många självklara funktioner 
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som PriceRunner anser bör läggas till eller förändras och därmed behövs ingen 

vidare diskussion kring vad som ska utvecklas och inte. Lindahl (2017) säger:  

 

“Om man säger att sökfunktionen inte är bra. Vi behöver inte ha konferens kring 

om vi ska göra om söken, för den är katastrof, alla står bakom det, vi måste göra 

om sökfunktionen, det är självklara grejer som vi jobbar hårt på. Det har vi inte 

behövt bolla med varandra, utan på många områden är alla överens” (Lindahl 

2017).  

 

Funktioner som läggs till testas och rullas ut kontinuerligt. PriceRunner har en 

feedback kanal och interna feedback loopar som folk får testa för att sedan skicka 

tillbaka feedback. En grupp samlar sedan ihop feedbacken strukturerar den för att 

sedan göra olika “tickets” som tas vidare till utvecklarna (Lindahl 2017).  

 

PriceRunner vill utveckla deras hemsida från den version de har idag till framtidens 

jämförelsesajt. Lindahl (2017) tar upp flera exempel på helt nya funktioner som 

kan finnas i en framtida jämförelsesajt och menar att det är åt det hållet hemsidan 

måste utvecklas för att kunna ge kunderna bästa möjliga service. Det är inte bara 

priserna som PriceRunner fokuserar på, de kallar sig en jämförelsesajt och målet är 

att kunna ge kunderna all den information de behöver innan de genomför ett köp 

(Lindahl 2017).  

 

4.4.4 Interna aktiviteter 
 

I PriceRunner är det korta beslutsvägar som gäller. Det ska inte vara för många 

mellanchefer som saktar ner processen från idé till arbete. Lindahl (2017) berättar 

att i hans team är det tre medarbetare som arbetar som projektledare. Om Lindahl 

bestämmer att något ska genomföras, så kan en av dessa projektledare sätta igång 

med det. Projektledarna har tillgång till ungefär 30 utvecklare som ska hjälpa till 

och säkerställa att utvecklingen är klar inom den bestämda tidsramen. Intern 



 

 

89 

kompetens tas vara på inom PriceRunner och företaget lyssnar på önskemål och 

förslag från anställda. Som tidigare nämnts behövs inte alltid önskemål då 

funktioner som arbetas med och utvecklas anses vara självklara förbättringar av en 

underinvesterad produkt (Lindahl 2017).  

 

För att kunna se hur användarvänlig en ny feature eller förändring på deras hemsida 

är genomför PriceRunner användartester både internt och med hjälp av ett externt 

bolag. I testerna bjuder de in ett visst antal användare som får testa den nya 

upplagan av sajten, bakom användaren sätts en kamera och mick så att ansvariga på 

PriceRunner kan följa användaren undersökningen (Lindahl 2017). Caset förklaras 

som:  

 

“Köp den billigaste hundmaten du hittar till en stor hund med leverans om senast 

två dagar. Det kan vara ett typiskt användarcase.” (Lindahl 2017).  

 

Under tiden användaren genomför caset kan PriceRunner följa dess rörelser på 

skärmen och vad dem säger. Med hjälp av detta kan dem avgöra hur bra 

förändringen är och vad som kommer behöva göras annorlunda för att kunna öka 

användarvänligheten (Lindahl 2017). 

 

4.4.4.1 Styrning och kontroll 
 

PriceRunner arbetar främst med formell styrning och kan i sina system mäta och se 

precis hur det går för varje enskild medarbetare. PriceRunner arbetar i ett stort 

system där varje chef kan mäta och se hur deras medarbetare presterar i förhållande 

till sina individuella mål. När mål bryts ner till aktiviteter på individnivå kan därför 

cheferna mäta och se hur deras anställda arbetar inom uppsatta tidsramar och hur 

långt de kommit. Vidare har bolaget valt att sätta bonusar som kan bidra till att 

medarbetarna har incitament till att uppfylla bolagets övergripande mål (Lindahl 

2017). Vidare förklaras: 
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“Vi mäter i ett system så man kan se hur alla ligger till, hur fort vi rör oss framåt. 

Det är ju väldigt motiverande naturligtvis och man ser att alla vill uppfylla sina 

mål. Att vi har bundit bonusar till målen gör man kan få bättre ju mer man bidrar 

till de övergripande målen.” (Lindahl 2017). 

 

När det kommer till den informella styrningen arbetar PriceRunner mer informellt 

för att alla medarbetare ska trivas och tycka det är kul på arbetsplatsen. De 

använder dessutom andra informella styrmedel mot kunder och användare och 

mäter deras nöjdhet för att alltid stämma av om det PriceRunner gör uppskattas 

såväl av kunder som användare (Lindahl 2017). Finansiella mått används för att 

mäta prestationer kring produkter och dess utveckling och Lindahl (2017) förklarar 

mått som: 

 

“Average session duration, bounce rate, click out rate (andel av besökarna som 

klickar ut till en butik), pages per session och user satisfaction (finns olika verktyg 

för att mäta detta).” (Lindahl 2017).  

 

Dessa mått används för kunna stämma av hur väl den nya tjänsten på hemsidan 

faktiskt fungerar. PriceRunner vill se hur mycket bättre deras produkt blir efter en 

innovation eller utveckling och använder därför dessa KPI:er för att kunna mäta 

vad användarna tycker om förändringen (Lindahl 2017).  

 

För att kontrollera på längre sikt används icke-finansiella mått. PriceRunner 

använder exempelvis en medarbetar-app som slussar ut frågor till dem anställda vid 

olika tillfällen, exempelvis kan det komma en fråga när man närmar sig kontoret: 

Hur känns det att gå till jobbet idag? Kul att gå till jobbet, motigt eller trött och 

ofokuserat? Alla medarbetare svarar anonymt och ändamålet är att chefer ska få en 

indikation på hur medarbetarna mår för att kunna arbeta med detta för att 
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tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö. Det är väldigt viktigt för dem att nästan 

100 % svarar på dessa frågorna, då han menar att om 80 % svarar är det de 

resterande 20 % som inte mår särskilt bra. De arbetar hela tiden utifrån dessa 

indikationer för att dem ska kunna påverka de anställda positivt och att ingen ska 

ha en dålig magkänsla när dem kommer till arbetsplatsen (Lindahl 2017).  

 

När företaget samlat information om hur medarbetarna känner för arbetsplatsen 

används denna information för att skapa en bättre arbetsplats för alla. Om det 

kommer negativ input på hur en medarbetare mår och känner har de olika åtgärder 

för att kunna hantera detta och förbättra. Lindahl (2017) ger ett exempel:  

 

“Ät enskilda luncher med alla i gruppen minst en gång i månaden” (Lindahl 2017).  

 

Tillsammans med cheferna för respektive affärsområde kommer de överens hur 

dem ska tackla dessa situationer och se till att alla tillsammans bidrar till en nöjdare 

medarbetare (Lindahl 2017).  

 

4.4.4.2 Planering 
 

PriceRunner planerar och sätter mål för tre olika perioder på ett år, de tre 

perioderna är: easter som är inför påsk, back to school som är i slutet av augusti 

och black friday som är i slutet av november. Inför varje period sätts vissa 

övergripande mål som ska uträttas innan detta datum. Varje mål bryts ner till 

respektive affärsområde som sedan bryter ner detta till individuella aktiviteter för 

de anställda för att varje affärsområde tillsammans ska kunna nå de uppsatta målen. 

Inför varje period sätts någonstans mellan 5 till 10 mål som ska uppfyllas (Lindahl 

2017). Ett exempel på mål är:  

 

“Vår ansvarige för användarkommunikation har kanske ett projekt som heter 

lansera personifierad kundkommunikation, det kanske betyder att ingen ska få en 
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slumpartad reklamgrej i sin mail, ingen av er två ska få barnvagnar i era 

nyhetsbrev utan ni ska få något som är relevant för någon som pluggar och är i 20 

årsåldern.” (Lindahl 2017). 

 

För att kunna åstadkomma detta krävs att de uppfyller flera delmål, dessa delmål 

bryts sedan ned till aktiviteter. Detta blir sammanlagt många små aktiviteter som 

varje medarbetare måste jobba efter. Efter varje period sker uppföljning för att se 

och mäta hur väl dessa mål uppfylls och genomfördes, vad gick bra respektive vad 

som gick mindre bra (Lindahl 2017).  

 

4.4.4.3 Budgetering 
 

I dagsläget arbetar PriceRunner under stor förändring och ska för det kommande 

året göra en enorm satsning för att förändra och förbättra deras verksamhet samt 

deras erbjudna tjänster. Tidigare om åren då bolaget stod under ägarskap av ett 

amerikanskt bolag har i princip inga resurser använts för att förbättra 

verksamheten. Det är därför svårt att sätta fingret på hur mycket de budgeterar för 

innovation och utveckling i vanliga fall. Just nu sker dock stora investeringar för att 

kunna genomföra förändringen PriceRunner håller på med (Lindahl 2017). Hur 

mycket de har investerat beskrivs som: 

 

“Det är ju ett ägarbeslut. Hur mycket pengar tycker vi att det ska vara värt, är det 

20 miljoner? är det 50 miljoner? är det 100 miljoner kronor? För att göra det här 

till ett riktigt bra bolag. Sen när vi hade bestämt det så trycker vi på bara helt 

enkelt.” (Lindahl 2017). 

 

Det skiljer sig alltså för kommande period då det mer handlar om att utveckla hela 

verksamheten snarare än att lägga en viss mängd resurser för att förbättra. Denna 

förändringen handlar mer om att förbättra PriceRunner och hela verksamheten ska 
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innoveras och utvecklas för att bli starkare och förbättra deras erbjudande gentemot 

användarna (Lindahl 2017). 

 
4.4.4.4 Kultur 
 

Lindahl (2017) berättar att det är svårt att sätta fingret på kulturen hos PriceRunner 

i dagsläget, detta för att i princip halva företaget är nyanställda. Just nu är många 

anställda väldigt hungriga och vill visa framfötterna och därför är kulturen just nu 

väldigt driven och innovativ. Dock är det svårt att veta om detta kommer fortsätta 

då han menar att de flesta är mer arbetsvilliga och drivna det första året av sin 

anställning (Lindahl 2017). Vidare förklaras detta: 

 

“I vårt fall är det lite speciellt för att mer än hälften har jobbat mindre än ett år på 

PriceRunner, nu är det en väldigt framåtlutad kultur där alla vill väldigt mycket 

och sådär… Så är man ju det första året på en arbetsplats, alla vill ju liksom 

leverera och alla tycker det är kul. Sen kommer ju det här att mogna naturligtvis” 

(Lindahl 2017). 

 

I dagsläget är därför organisationen väldigt måna om förändring och alla 

medarbetare är fokuserade på att bidra och utveckla PriceRunner tillsammans 

(Lindahl 2017). 

 

4.4.4.5 Ledarskap 
 

Ledarskapet på PriceRunner ska vara situationsanpassat beroende på ledarens 

uppgifter och position i bolaget. Vidare vill Lindahl (2017) att chefer arbetar 

operativt och har koll på sina medarbetare och vad de arbetar med, han menar dock 

att det är svårt att veta i detalj vad varje medarbetare arbetar med men vill ändå se 

att ledaren har koll på vad som sker. Lindahl (2017) berättar:  
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“En IT-chef för mig... Det finns inget annat än att det är en riktigt bra utvecklare 

som också är bra chef. Den har inget förtroende hos mig om inte den också är en 

riktigt bra IT-utvecklare, som har koll på koden och kan gå in och riva av den och 

se, titta på någons kod och avgöra om det är skit eller inte.” (Lindahl 2017).  

 

Vidare beskriver Lindahl (2017) det coachande ledarskapet som bra men inte om 

ledaren själv inte vet vad som händer samt förstår vad som ska göras. Det går att 

vara coachande till en viss grad men ledaren måste ha bred förståelse och 

kompetens i vad denne leder och måste kunna finnas där för att vara del av det 

operativa arbetet (Lindahl 2017).  

 

4.4.5 Externa aktiviteter 
 

Företagets kunder är 10 000 e-handlare som är med på PriceRunners hemsida för 

jämförande av priser. Det viktiga för företaget är att så många e-handlare som 

möjligt är del av deras webbsajt så att kunderna kan jämföra alla olika erbjudanden 

på marknaden. Innan förvärvet av företaget, genomfördes omfattande analyser 

utifrån ett makroperspektiv för att ta reda på hur PriceRunner stod sig på 

marknaden (Lindahl 2017). Vidare berättar:  

 

“Det finns lite olika perspektiv, men man kan säga att grundförutsättningarna är 

att e-handel i Europa växer med 15-20% per år, utanför Europa växer det ännu 

snabbare. Det är ingen som förutspår att det ska lugna ner sig de närmsta 10 åren, 

det är en marknad man vill vara i. Det är otroligt tufft att vara e-handlare idag för 

marginalerna trycks ned i botten, det är otrolig konkurrens, alla måste köpa trafik 

från google, adwords, facebook och alla de här kanalerna” (Lindahl 2017). 

 

Det är otroligt tufft att vara e-handlare idag, men att det är kanalerna som säljer 

annonser och marknadsför e-handlarna som kan bli lönsamma. PriceRunner 

befinner sig i de kanaler som marknadsför e-handlarna och befinner sig därmed i 
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ett väldigt bra utgångsläge. På den svenska marknaden finns inte många 

konkurrenter till PriceRunner, den enda konkurrenten i Sverige är Prisjakt. Det är 

svårt för nya konkurrenter att bara dyka upp då den databas som jämför alla 

produkter är så pass omfattande och att den tar lång tid att bygga upp. Att ha en 

konkurrent som Prisjakt anses dock som positivt då konkurrens gör att företaget 

måste anstränga sig mer för att skapa en ännu bättre produkt/tjänst (Lindahl 2017). 

 

PriceRunner ser till omvärlden och hittar inspiration därifrån. I Tyskland finns det 

många bra jämförelsesajter företaget inspireras av. Dock har inte många länder i 

Europa några prisjämförelsesajter. PriceRunner tittar även mycket på indirekta 

konkurrenter för att se potentiella hot eller funktioner som företaget kan lägga in i 

sin produkt (Lindahl 2017). Angående att hitta funktioner eller inspiration 

förklaras: 

 

“Sen gillar jag ett uttryck som heter copy with pride. Alltså om man hittar något 

som är riktigt bra, då får man kopiera det med stolthet för det är ingen som har 

patent på det, det är bara ta allt man tycker är bra och baka ihop det till din egen 

tårta” (Lindahl 2017) 

 

Amazon gör mycket som Lindahl (2017) anser vara väldigt bra som korta 

leveranstider och kundvänliga bekvämligheter. Angående konkurrenter som oroar, 

anses just Amazon som det företag som oroar mest. Lindahl (2017) menar dock att 

så länge PriceRunner fortsätter utvecklas i den takt som de gör idag är dem alldeles 

strax oslagbara. 
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5 Företagsanalys 
Det femte kapitlet analyserar varje fallföretags arbete kring innovation och 

utveckling kopplat till deras mål och strategi, organisationsstruktur, 

innovationsprocess, interna- och externa aktiviteter. 

 

5.1 Visma 
 

5.1.1 Mål och strategi 
 

Vismas långsiktiga strategi och vision för 2020 visar ett långsiktigt tänk med en en 

tydlig idé om vart företaget vill komma. Strategi och mål ska hjälpa att visa 

företagets anställda vart företaget vill vara och vart det ska ska (Toma, Bratu & 

Burcea 2013). De långsiktiga målen som bryts ned till årliga delmål ger en tydlig 

bild av som förväntas. Grant (2013) menar att en bra strategi kräver vissa 

egenskaper: konsekvent långsiktiga mål, förståelse för marknaden och 

konkurrenter samt effektiv implementering av strategi Visma visar dessa 

egenskaper i den strategi som vi tagit del av. Samtidigt tillåter Visma att varje 

enhet får ta sig an de delmål som ställs på dem precis som de vill. Detta ger varje 

enhet kreativitet och frihet vilket Toma, Bratu och Burcea (2013) menar är ett krav 

för att företag ska kunna innovera och utveckla och på sikt överleva. Målet att alla 

dagliga uppgifter ska kunna skötas genom mobilen och att företagets produkter ska 

bli cloudbaserade, visar vilka innovationer och utvecklingar som ska genomföras. 

De Wit och Meyer (1999) menar att innovation och utveckling inte ska vara en del 

av strategin då de menar att det är omöjligt att förutsäga vad som kommer lyckas 

samt att innovation och utveckling inte ska planeras eller kontrolleras. Det är dock 

svårt att argumentera mot Vismas strategi, då det utgår från det håll marknaden går, 

att koppla företaget med dessa externa miljö är en kritisk del av strategin (Toma, 

Bratu & Burcea 2013). Vi kan också se en koppling mellan uppsatta mål för 

divisionen SMB (Small medium sized business) och de överbryggande mål som 

skall genomföras på lång sikt inför 2020.  
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5.1.2 Organisationsstruktur 
 

Visma använder en variant av det Anthony et al. (2014) beskriver som 

affärsenheter. Inom PU kan varje produktägare ses som ansvarig för en affärsenhet 

som i detta fall är en av Vismas produkter. Produktägare får egna delmål som ska 

följas för att uppfylla organisationens övergripande mål. Denna form av frihet är ett 

krav enligt Christiansen (2000b) i den kunskapsorienterade miljö som Visma 

befinner sig i. Då många av de mål företaget ska uppfylla kräver kreativa och 

flexibla lösningar kan detta anses vara en lämplig organisationsstruktur för 

företaget. PU arbetar i ett flertalet olika länder och projekten som genomförs 

involverar ofta anställda som befinner sig i olika länder (Lindkvist 2017). Detta 

hjälper Visma att integrera anställda och därmed dela information vilket hjälper 

verksamheten i stort, då kunskapen olika individer samlat på sig i olika projekt kan 

läras ut till varandra (Young-Hyman 2017). Att arbeta med det Young-Hyman 

(2017) beskriver som tvärfunktionella arbetsgrupper är därmed ett effektivt 

tillvägagångssätt för att bredda kunskapen bland de anställda. Den största 

problematiken som kan uppstå med denna typ av organisationsstruktur är att 

enheterna arbetar enbart för sig själva och enbart fokuserar på sina egna mål, vilket 

kan resultera i felaktig suboptimering (Anthony et al. 2014). Detta är något Visma 

bör beakta men så länge uppsatta mål inom olika enheter är målkongruenta med de 

övergripande målen (Anthony et al. 2014), möjliggör denna organisationsstruktur 

en flexibilitet och frihet som behövs i den arbetsmiljö Visma arbetar i (Christiansen 

2000b).  

 

5.1.3 Innovationsprocessen 
 

Vid idéutveckling börjar projekt ofta i mindre grupper vilket hjälper Visma få svar 

på Christiansens (2000a) olika faktorer som påverkar utvecklingen. Om det visar 

sig att en idé lever upp till förväntningarna ökar Visma satsningen på projektet allt 
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eftersom (Lindkvist 2017). För att skapa en effektiv innovationsprocess krävs 

strukturerat arbete kring hur innovation och utveckling ska utföras (Kaplan & 

Norton 1996). Visma arbetar strukturerat kring utveckling av idéer, deras 

omfattande process möjliggör att alla idéer som tas fram ska vara sammanlänkade 

med mål och strategi samt säkerställa att de är redo för marknaden. 

 

Processen kring idéutveckling visar upp samtliga faser som Tidd et al. (2001); 

Aasen och Amundsen (2013); Christiansen (2000a) menar krävs i en 

innovationsprocess. Lindkvist (2017) menar dock att all idéutveckling som 

genomförs inte enbart är funktioner och produkter som ska bidra till direkt vinst 

utan kan vara för att göra något internt effektivare eller justera en funktion för 

smidighet. Processen kring idéutveckling tillåter flexibilitet kring utveckling av 

idén precis som Christiansen (2000a) menar är ett måste, då olika projekt varierar i 

längd och storlek. 

 

5.1.4 Interna aktiviteter 
 

De delmål som utvecklingsteam arbetar efter visar medarbetarna vad som ska 

genomföras. Interna aktiviteter ska bidra till att ge anställda en förståelse kring hur 

de ska arbeta samt hjälpa medarbetare att ta initiativ för att arbeta mot 

verksamhetens övergripande mål (Ryoo 2015).  

 

Varje utvecklingsteam samlar information kring det dem arbetar med för att hjälpa 

ta fram nya idéer. Detta riktar anställda mot betydelsen av utveckling och 

innovation vilket Ryoo (2015) menar är positivt samt att det hjälper att uppmuntra 

innovation och utveckling för företaget. Större delen av företaget jobbar med att ta 

fram information för att hjälpa företaget hitta nya funktioner och produkter, det 

viktiga vid denna informationsinsamling är att relevant information utnyttjas (Long 

et al. 2015). Vismas prioriteringslista bidrar till att informationen som tas fram 

diskuteras utifrån olika synvinklar, vilket bör hjälpa med sållandet av information 
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och kan därmed bidra till en effektiv hantering av information vilket Long et al. 

(2015) menar är avgörande för att kunna vara fortsatt vara konkurrenskraftig. 

 

Vidare arbetar Visma med utbildning av sina anställda, my competence day tillåter 

anställda att utbilda sig själva. Det är då upp till varje anställd att lägga upp en plan 

för hur och vad man vill utbildas inom, till detta avsätts då arbetstimmar för att låta 

dem anställda utvecklas. Detta ger ett stort eget ansvar till de anställda att faktiskt 

hitta relevanta utbildningar samt utföra dem. Anthony et al (2014) menar “what get 

measured gets done” (Anthony et al. 2014 s. 385) Visma bör genomföra mätningar 

vid användandet av självständig utbildning då risken annars finns att medarbetare 

inte utvecklas.    

 

5.1.4.1 Styrning och kontroll 
 

Visma arbetar med både formella och informella styrmedel för att kunna hantera 

och styra verksamheten mot övergripande mål. Gurd och Helliar (2017) menar att 

verksamheter måste hitta en balans mellan dessa styrmedel för att kunna skapa en 

effektiv och fungerande styrning inom verksamheten. Teamen utvärderas utifrån 

KPI:er för att se hur väl deras prestationer varit men också för att gruppen ska se 

vad som gått bra eller mindre bra under en given period. Trott (2015) förtydligar 

också att denna typ av styrverktyg är viktigt för att bli bättre och utvecklas. 

Josifovski och Minovski (2015) diskuterar utvärdering och lärande och menar att: 

kvalitet, tid, kostnad och flexibilitet är viktiga faktorer att beakta. För att utvärdera 

dessa faktorer krävs det bra rutiner och system. I Vismas fall arbetar de med att 

utvärdera projekt och processer utefter dessa faktorer för att se till att lärande och 

utveckling samt genomföra förändringar om det är något som är mindre bra i 

dagsläget.  

 

Long et al. (2015) diskuterar den informella styrningen och menar att vid högre 

komplexitet är den informella styrningen viktig. Visma uppmuntrar frihet till de 
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olika utvecklingsteamen, skapar delmål vilket bidrar till styrning och kontroll 

samtidigt som friheten uppmuntrar kreativitet och flexibilitet (Long et al. 2015). 

Henri (2006b) menar att flexibilitet och kontroll är två motsägande värderingar. 

Visma visar upp att en balans mellan dessa två, vilket Gurd och Helliar (2017) 

menar är kritiskt för att lyckas kontinuerligt fortsätta innovera och utveckla 

framgångsrikt. 

 

Anthony et al. (2014) diskuterar finansiella mått och menar att det är ett starkt 

verktyg för att ledare och ledning ska kunna följa verksamhetens prestationer. 

Lindkvist (2017) berättar att deras KPI:er används för att se hur respektive del av 

företaget bidrar till de övergripande mål och mått som är satta. På gruppnivå hos 

varje enskilt utvecklingsteam är de finansiella måtten satta på de faktiska utfallet av 

innovationen eller utvecklingen. Tseng, Chiu och Chen (2009) menar vidare att det 

kan vara skadligt att utvärdera i stor utsträckning utifrån finansiella prestationer då 

detta kan bidra till en kortsiktighet inom innovation och utveckling som kan vara 

skadligt för framtiden.  

 

Visma använder icke-finansiella mått som NPS (net promoter score, 

användartester, kontinuerlig kontakt med kunder för feedback för att få in icke-

finansiell information. Icke-finansiella mätningar är kritiskt för att kunna utvärdera 

utveckling- och innovationsarbetet (Ma & Wang 2006). Kaplan (2001) menar 

vidare att det finns mängder med liknande icke-finansiella mått ledare måste ta 

hänsyn till för att kunna styra och leda en verksamhets innovation och utveckling 

framåt. Vidare utvärderas varje grupp internt efter predictability som ska förklara 

hur mycket av de mål som blev uppsatta innan denna period har blivit genomförda. 

Visma ser gärna att det ligger mellan 80-100% men Lindkvist (2017) berättar även 

att vissa är överoptimistiska och tar på sig för mycket arbete. Risken finns då att 

målen inte fullföljs då för det skapas för höga förväntningar på utvecklingen.  
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5.1.4.2 Planering 
 

Vanligtvis är det upp till PUMA (Product unit management group) att ta beslut om 

vilka idéer som skall genomföras. När dessa beslut är fattade skapas ett 

utvecklingsteam som ska genomföra själva utvecklingen. Christiansen (2000b) 

menar i sina studier att syftet med planering påverkas av komplexiteten i projektet, 

om framtiden är väldigt oförutsägbar är det också väldigt svårt att planera inför 

denna framtid. Utvecklingsteam arbetar väldigt olika beroende vad det är som ska 

utvecklas eller innoveras. Då en plan skapas efter en idé blivit vald kan den ha 

olika betydelse beroende på komplexiteten av projektet. Då många inom 

utvecklingsavdelningen på Visma arbetar mot framtida produkter är 

oförutsägbarheten väldigt hög vilket kan göra att dessa planer blir oanvändbara och 

onödiga resurser används för att skapa denna plan (Christiansen 2000b).  

 

5.1.4.3 Budgetering 
 

Visma gör en bedömning på årsbasis kring hur mycket resurser som ska allokeras 

till innovation och utveckling. Dessa resurser fördelas sedan av PUMA till olika 

utvecklingsteam där det gjort en plan över vad detta utvecklingsprojekt kommer att 

kosta. Detta i enlighet med Greve (2001) som menar att en budget ska vara 

framtidsinriktad, fördela ansvar, den skall uttryckas i monetära termer och skall 

omfatta en given tidsperiod . Lindkvist (2017) berättar att de normalt sätt vid 

nystartade projekt börjar småskaligt för att stämma av potentialen i projektet, 

utefter hur projektet går tilldelas ytterligare resurser om så behövs. Precis som 

Anthony et al. (2014) diskuterar är det svårt att budgetera för innovation och 

utveckling då det är svårt att bedöma utfallet i förtid, i Vismas fall arbetar man 

därför efter att en viss mängd resurser ska gå till utveckling varje år. Eftersom 

resurser fördelas utefter verksamhetens prestationer under föregående period 

minskar risken för att verksamheten investerar för mycket resurser under en given 

period.  
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5.1.4.4 Kultur 
 

Visma arbetar efter ständig förbättring där det alltid finns bättre sätt att arbeta och 

där de anställda uppmuntras utveckling och förbättring (Lindkvist 2017). Slater, 

Olson och Finnegan (2013) menar att kulturen ska avspegla verksamhetens mål och 

strategi för att kunna arbeta i samma riktning, Visma arbetar idag för att ständigt bli 

bättre och detta genomsyrar verksamhetens kultur. Henri (2006b) talar om 

utvecklande kultur, denna typ av kultur avspeglas inom Visma koncernen där det 

syns att dem är positiva till förändring. Ali och Park (2016) menar att för att ha en 

innovativ kultur krävs det att anställdas värderingar, antaganden, attityder, 

övertygelser och beteenden överensstämmer med en inställning till att utveckla och 

innovera, tjänster och produkter. Lindkvist (2017) beskriver kulturen i enlighet med 

Ali och Park (2016) och menar att dessa kriterier följer den övergripande strategi 

som verksamheten arbetar efter idag. Då Visma idag är verksamma på high-tech 

marknader där det sker stora skiften av teknologi är det passande att arbeta efter en 

kultur som uppmuntrar innovation och utveckling (Ali & Park 2016).  

 

5.1.4.5 Ledarskap 
 

Precis som Blanchard (2007) menar Lindkvist (2017) att ledaren ska finnas där för 

att inkludera alla medarbetare i arbetet och försöka skapa en gruppkultur kring 

självförtroende och initiativtagande där alla vill dela med sig av sina åsikter. Berg 

och Karlsen (2010) beskriver det coachande ledarskapet som effektivt vid 

projektledning i grupper, detta menar dessutom Lindkvist (2017) då det handlar om 

att gruppen ska driva projekt framåt snarare än en individ i gruppen. Därför är det 

väldigt viktigt att en ledare skapar sammanhållning och tydliggör gemensamma 

mål för att få gruppen att arbeta mot dem tillsammans. Jones och Austin (2012) 

diskuterar olika kompetenser som ledare bör ha för att skapa ett effektivt ledarskap, 

dock anser Lindkvist (2017) att dessa kriterierna inte är avgörande då det snarare 



 

 

103 

handlar om att leda individerna i gruppen och lyfta deras kompetenser snarare än 

att delegera uppgifter och ansvar inom gruppen. Hos Visma är det väldigt viktigt att 

hela utvecklingsteam samarbetar tillsammans i alla lägen (Lindkvist 2017). Vi kan 

se att ledarskapet försöker skapa en stark målkongruens med koppling till 

övergripande mål och strategi.  

 

5.1.5 Externa aktiviteter 
 

Visma hittar inspiration från omvärlden och inte bara från verksamheter inom 

samma bransch. Att se till andra marknader och inte bara konkurrenter kan ge 

Visma en bättre förståelse över aktiva trender, detta kan hjälpa dem att utveckla 

konkurrenskraftiga produkter (Johne 1994 & Kim & Lui 2015). Det är även viktigt 

att kolla på omvärlden då nya teknologier kan utvecklas, detta kan helt slå ut 

befintlig teknologi (Ryoo 2015). Inom Sverige existerar flertalet konkurrenter till 

Visma. Lindkvist (2017) menar dock att detta är företag som Visma har koll på, det 

största hotet ligger i uppkommande företag. Precis som Steinmetz (2014) menar 

angående high-tech företag, befinner sig Visma i turbulent och föränderlig miljö 

där uppkommande företag kan komma in och ta över marknaden. Framförallt med 

hjälp av ny teknologi (Ryoo 2015). Visma är ledande inom Sverige vilket enligt 

Steinmetz (2014) kan leda till att företaget tar mindre initiativ till att innovera och 

utveckla. Detta framstår inte som fallet för Visma då de har en klar plan om att 

utveckla deras produkter mot att bli tillgängliga via cloud och mobiler. Finns det 

någon konkurrent som visar sig vara längre inom utveckling kring cloudbaserade 

tjänster och mobil tillgänglighet, riskerar Visma att tvinga ut produkter och 

funktioner i förtid vilket kan sänka kvalitén (Swan & Allred 2003). Positionen som 

marknadsledare kan därmed bli hotad om konkurrerande verksamhet lyckas 

utveckla cloud- och mobilbaserade tjänster bättre än Visma (Steinmetz 2014). 

 

Visma använder sig av flertal kanaler för att hålla kontakt med kunder för att se vad 

de är nöjda med, missnöjda med och vad de efterfrågar detta menar Goldenberg et 
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al. (2003) är viktigt för att kunna ta beslut om framtiden. Vismas konstanta kontakt 

med marknaden och kunder ger företaget en bra bild över det Christiansen, 

Anthony och Roth (2004) beskriver som underskridande och överskridande 

konsument. Risken finns att företag drivs av informationen från marknaden, vilket 

kan leda till att företag väljer fel riktning (Johne 1994). Vismas 

informationshantering framstår som målmedveten och kritik mot funktioner och 

önskemål tas fram, vidare granskas den insamlade informationen innan den går 

vidare till utveckling eller justering. Innan lansering av nya produkter och 

funktioner genomförs tester. Enligt Hicks, Larsson, Culley och Larsson (2009) kan 

företag med bra metoder och processer kring utveckling se när en produkt är redo 

för marknaden. Visma genomför deras lansering försiktigt och genomtänkt vilket 

bidrar till att företaget har bättre insikt kring när deras nyutvecklade idé lanseras 

väl är redo för marknaden.  

 

5.2 Implema 
 

5.2.1 Mål och Strategi  
 

Implema utgår i nuläget från en strategi som startade 2015 och sträcker sig till 2019 

(Aronsson 2017). Grant (2013) menar att långsiktiga mål, förståelse för marknaden 

och konkurrenter, effektiv implementering av strategi samt objektiv bedömning av 

resurser är viktiga faktorer vid utformandet av en strategi. Implema visar upp 

samtliga egenskaper av den strategi vi fått ta del av. Samtidigt som De Wit och 

Meyer (1999) menar att förändring i strategi ska ske stegvis, visar Implema upp att 

de har bra insikt kring vad den strategiska förändring gjord från och med år 2015 

innebar för verksamheten. Aronsson (2017) menar att som företaget ser ut nu så är 

det tre stycken affärssystem som är max och är inget de kommer att ändra på. 

Vilket stärker argumenten kring att stora förändringar inte görs i onödan.   
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Mål och strategi ska ge företaget en riktning och visa för de anställda vad som 

förväntas av dem samt vart verksamheten är påväg (Toma, Bratu & Burcea 2013). 

Företagets filosofi att vara snabbast på att implementera affärssystem på 

marknaden, med så hög kvalitet som möjligt ställer höga krav på dess anställda 

men visar också tydligt vad som förväntas av dem. Implema ger sina konsulter 

frihet att agera och hjälpa kunderna på de sätt konsulten anser vara bäst. Den 

kreativa frihet som denna strategi ger konsulterna stämmer väl överens med det 

Toma, Bratu och Burcea (2013) menar med att kreativ frihet behöver vara en del av 

strategin för att dagens verksamheter ska bli framgångsrika och faktiskt överleva.  

 

5.2.2 Organisationsstruktur 
 

Typen av organisationsstruktur ska anpassas för att optimera företagets resultat 

utifrån dess förutsättningar (Grötsch, Blome & Schleper 2013). Implema arbetar i 

en högt kunskapsorienterad miljö, enligt Christiansen (2000b) krävs då en 

decentraliserad styrning som tillåter den frihet som krävs för att kunna lösa de 

problem som anställda på företaget stöter på. Implema arbetar dock enligt 

Aronsson (2017) hierarkiskt med strukturen kring arbetsfördelning med och 

ansvariga chefer som rapporterar uppåt. Implemas organisationsstruktur bör trots 

Aronssons (2017) antydan definieras som decentraliserad snarare än centraliserad 

(Anthony et al. 2014). Anthony et al. (2014) beskriver funktionsstruktur och det är 

denna organisationsstruktur som stämmer överens med hur Implema jobbar, med 

avdelningschefer som är specialiserade inom det område de är ansvariga för. Med 

denna organisationsstruktur får Implema större problem med integrering olika 

avdelningar och risken finns att konflikter uppkommer mellan ansvariga för olika 

avdelningar (Anthony et al. 2014). Samtidigt uppkommer problematik kring att 

vissa avdelningar har mer makt än andra vid funktionsstruktur. Implemas största 

inkomstkälla är SAP vilket kan bidra att den avdelningen får betydligt mer att säga 

till om, detta kan leda till att anställda inom andra enheter känner sig lägre 

prioriterade (Anthony et al. 2014). Young-Hyman (2017) menar dock att denna 
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form av struktur i kunskapsorienterade miljöer inte behöver vara fel, då detta ger 

anställda en tydlig bild av vad de förväntas ha kunskap inom. Samtidigt som 

konsulterna får tydliga uppgifter kring vad de arbetar med då de har hand om ett 

affärssystem, arbetar de ofta i arbetslag vid implementering av affärssystem, vilket 

möjliggör informationsutbyte mellan medarbetarna (Young-Hyman 2017).  

Eftersom strukturen tydligt definierar vilken kunskap som förväntas av konsulterna 

(Young-Hyman 2017), men samtidigt tillåter frihet inom det område de är satta, är 

det svårt att argumentera mot Implemas funktionsstruktur. Integrering av 

information mellan anställda som arbetar med olika affärssystem sker förmodligen 

inte i den utsträckning som hade varit optimalt för Implema, samtidigt satsar 

företaget på att få så hög kvalité som möjligt på deras erbjudanden och då krävs 

hög expertis hos de anställda inom respektive affärsområde. Detta gör att Implema 

arbetar med en organisationsstruktur som är anpassad efter företagets strategi, mål 

och förutsättningar vilket enligt Grötsch, Blome och Schleper (2013) samt Anthony 

et al. (2014) är precis vad organisationsstrukturen ska utformas efter. 

 

5.2.3 Innovationsprocessen 
 

Edison, Ali och Torkar (2013) menar att ständig utveckling och förbättring är 

kritiskt för att ha verksamheter ska ha en chans att överleva, vilket enligt Aronsson 

(2017) är precis vad Implema ständigt arbetar med. Detta i enlighet med Kaplan 

och Norton (1996) som menar att ett strukturerat rutinmässigt arbete kring 

innovation och utveckling förbättrar möjligheterna för att utvecklas och förbättras. 

Implema arbetar med två olika metoder för innovation och utveckling, där den 

första metoden sker i vardagligt arbete där konsulter delaktiga i projekt kan ta fram 

idéer kring innovation och utveckling. Tidd et al (2001); Aasen och Amundsen 

(2013) samt Christiansen (2000a) diskuterar olika faser i innovationsprocessen och 

den första metoden kring innovation och utveckling har ingen uttalad process från 

idé till lansering. Här sker arbetet med nära kontakt till en kund och kunden är med 

i utvecklingsprocessen.  
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För att kunna ta vara på det Pavitt (2005) beskriver som utvinning av idéer och 

möjligheter har Implema skapat ett strukturerat arbete kring innovation och 

utveckling. Detta för att undvika perioder där det inte tas fram idéer, därmed har 

Implema skapat en andra metod för att ta fram idéer kring förändring. Denna 

innovationsprocess kallas inspirationsrådet (Aronsson 2017). Tidd et al (2001); 

Aasen och Amundsen (2013) samt Christiansen (2000a) diskuterar faserna av en 

innovationsprocessen, där första steget är idésökning. Hos Implema innebär denna 

process att anställda får komma med idéer och presentera dem inför ett råd med 

anställda med expertis inom olika avdelningar. Konsulter med idéer kring 

innovation och utveckling får presentera sina idéer till inspirationsrådet (Aronsson 

2017). Nästa steg som diskuteras i teorin kring innovationsprocessen är selektion av 

idé (Tidd et al 2001; Aasen & Amundsen 2013; Christiansen 2000a). 

Ispirationsrådet väljer här ut 3 stycken idéer som de anser är bra för utvecklingen 

av Implema. När de idéer som anses relevanta är valda är det upp till konsulten att 

utveckla en prototyp av den “trimsats” som ska utvecklas, därefter presenteras 

denna prototyp för inspirationsrådet. Om prototypen uppfyller de krav rådet 

förväntar sig ska resurser tilldelas projektet, här ser även rådet gärna att det redan 

finns en intresserad kund som är med och delfinansierar utvecklingen. Steg tre och 

fyra i denna process avser Tidd et als (2001); Aasen & Amundsens (2013); 

Christiansens (2000a)  tredje och fjärde steget också kallat resursallokering och 

utveckling. Vidare om alla kriterier uppfylls och finansieringen är på sin plats 

kommer detta utvecklas fram till lansering som också är det fjärde steget i Tidd et 

als (2001); Aasen och Amundsens (2013) samt Christiansens (2000a) teorier kring 

en innovationsprocess olika faser.  

 

5.2.4 Interna aktiviteter 
 

Implema uppdaterar kontinuerligt anställda genom att förmedla mål, strategi, vision 

och vad som faktiskt händer med företaget genom broschyrer, folders och 
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företagets interna intranät (Aronsson 2017). Implema uppmuntrar anställda att 

kontinuerligt komma på nya trimsatser och kreativa lösningar som ska hjälpa dem 

höja kvalitén på deras erbjudande samt att öka hastigheten kring implementering, 

vilket är positivt enligt Ryoo (2015). Att effektivt styra anställda för att säkerställa 

att rätt information tas fram som leder till bättre beslutsunderlag, är kritiskt i en 

kunskapsorienterad bransch som Implema befinner sig i (Long et al. 2015). 

Därmed kan aktiviteter som utbildningsstegen, utbildningsakademier och 

inspirationsrådet anses vara bra exempel på aktiviteter som skapa initiativ hos 

anställda och att hjälpa företaget utveckla och innovera nya produkter (Ryoo 2015).  

 

5.2.4.1 Styrning och kontroll 
 

Implema verkar i en högt kunskapsorienterad och komplex bransch, enligt Long et 

al. (2015) innebär detta att informell styrning är viktigare än formell för att tillåta 

den kreativitet som krävs för att utföra arbetet. Företaget arbetar informellt och 

förespråkar en “mjukare“ styrning och ger mycket kontroll åt ansvariga chefer 

(Aronsson 2017). Detta för att precis som Long et al. (2015) argumenterar för vid 

arbete med komplexa uppgifter, för att tillåta flexibilitet och kreativitet kring 

arbetet.  

 

Den formella styrningen består framförallt av en årlig utvärdering. Här menar 

Aronsson (2017) att kriterierna är strikta, det är här viktigt att rätt kriterier sätts då 

företaget förlitar sig väldigt mycket på den informella styrningen. Trott (2005) 

diskuterar utvärdering och menar att det är ett starkt verktyg för att kunna skapa 

bättre och effektivare produkter. Josifovski och Minovski (2015) menar vidare att 

det är väldigt svårt att utvärdera innovation och utveckling och hur det bidrar till 

verksamhetens prestationer. Aronsson (2017) är tydlig med att utvärdering är 

viktigt och måste göras ingående för att hela tiden utvecklas. Att Implema 

utvärderar det de gör är viktigt för att fortsätta bli bättre, organisatorisk inlärning är 
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en av de viktigaste grunderna för att framgångsrikt utveckla och innovera (Trott 

2005). 

 

Gurd och Helliar (2017) menar att det är viktigt att hitta en balans mellan formell 

och informell styrning. Det är viktigt för Implema att sätta kriterier som uppfyller 

nödvändiga krav och samtidigt riktar anställda att arbeta mot företagets mål och 

strategi eftersom företaget förlitar sig på årliga utvärderingar. Det är den form av 

kontroll som krävs för att styra de anställda och uppnå målkongruens samt undvika 

att anställda arbetar efter egen vinning (Anthony et al. 2014). 

 

Finansiella nyckeltal ska ge en indikation på hur väl verksamheten presterar 

(Anthony et al. 2014). Implema mäter inte individuella konsulter utan mäter de 

arbetslag som konsulterna arbetar inom. Detta för att de ska arbeta mot 

gemensamma mål. Detta menar Tseng, Chiu och Chen (2009) kan vara positivt då, 

individuell prestationsmätning kan leda till kortsiktigt tänkande.  

 

Vid utvecklandet av trimsatser inom affärssystem som Implema arbetar med sker 

mätning kring avkastning, ett vanligt nyckeltal att kolla på för att bedöma huruvida 

investeringen var lönsam eller inte (Tseng, Chiu & Chen 2009). I längden är det 

viktigt att verksamheten arbetar med mätetal som är anpassade efter företagets 

förutsättningar (Tseng, Chiu & Chen 2009), något som går att argumentera för att 

avkastning är. Detta eftersom innovation och utvecklingskostnader för Implema 

inte är speciellt höga. Implemas närliggande kontakt med kunder och marknader 

gör att de har en bra inblick i huruvida en investering ger bra utfall.  

 

Ma och Wang (2006) förtydligar i sina studier vikten av att använda icke-

finansiella mått för att veta hur verksamheten presterar i andra avseenden än 

finansiella, detta särskilt för företag etablerade i  high-tech marknader. Kaplan 

(2001) beskriver att de icke-finansiella måtten är många och väldigt olika beroende 
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på vad som anses relevant för den givna verksamheten. Implema använder olika 

icke-finansiella mått för att kunna bibehålla och förstärka den position som dem 

idag har på sina marknader. Det finns två typer av icke-finansiella mått som är 

väldigt betydande för Implema, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Vilket går att 

koppla till strategin där hög kvalité är det som erbjuds och då är det icke-finansiella 

nyckeltal reflekterar huruvida de lyckas leverera detta både internt och externt. 

 

5.2.4.2 Planering 
 

Planering är ett strategiskt avgörande styrverktyg för Implema, detta för att själva 

implementeringen av affärssystem måste ske så snabbt som möjligt samtidigt som 

allting som implementeras ska fungera felfritt (Aronsson 2017). Christiansen 

(2000b) diskuterar i sina studier relevansen av planering och menar att vid hög 

säkerhet om vad som komma skall är det väldigt effektivt med långtidsplanering. 

Aronsson (2017) beskriver att konsult-team börjar planera inför en implementering 

långt innan själva arbetet sker, detta för att kunden ska få ett 100 % fungerande 

affärssystem direkt efter bytet. Christiansen (2000b) menar att långtidsplanering är 

ett starkt verktyg när framtiden är förutsäg, precis som i fallet med Implemas 

implementation. All implementation måste ske snabbt och skadefritt då kunden 

direkt efter bytet ska kunna använda systemen utan problem, därmed är detta 

väldigt användbart hos Implema.  

 

När det kommer till planering av nya innovationer eller om en ny innovation ska 

implementeras är det viktigt för Implema att den är färdigutvecklad och fungerande 

för kunden (Aronsson 2017). För att Implema ska kunna vara konkurrenskraftiga 

måste de leverera väl implementerade system med kort implementeringstid och 

detta avser också att allt fungerar felfritt för kunden. Planering är därmed ett 

kritiskt verktyg för Implemas framgång, då det är avgörande att använda projekt 

komplicerade och detaljerade produkter (Christiansen 2000b), vilket 
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implementeringen av affärssystem är. Risken finns att Implema ständigt arbetar 

efter långtidsplaner vilket gör att de blir mindre flexibla mot oväntade förändringar.  

 

5.2.4.3 Budgetering 
 

Anthony et al. (2014) menar att problematiken kring att budgetera för innovation 

och utveckling är ligger i att det är svårt att bedöma utfallet. Att Implema arbetar 

med en budget för innovation och utveckling är positivt enligt Greve (2011) då det 

visar att företaget har en plan för att uppnå ändamålet. Implema befinner sig dock i 

en annorlunda situation från andra high-tech företag. Budgeten för innovation och 

utveckling ligger på 540 000 kr vilket är lite över 0,3% av Implemas omsättning. 

Fördelen för Implema är därmed att kostnaden inte är särskilt hög för dem, vilket 

bidrar till att problematiken med budgetering vid innovation och utveckling som 

beror på osäkerheten kring avkastningen den kommer resultera i inte är speciellt 

stor för företaget (Anthony et al. 2014). Implema måste fortsätta att utvecklas för 

att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga, risken finns här att investeringen i 

innovation och utveckling är låg och att konkurrenter tar marknadsandelar från 

Implema på grund av snabbare utveckling.  

 

5.2.4.4 Kultur 
 

Kulturen Implema försöker bygga upp utifrån dessa värdegrunder är högt 

kvalitativt fokus med hög lagmoral, där anställda uppmuntras att vara engagerade 

och inspirerade. Kultur ska enligt Slater, Olson och Finnegan (2013) utformas så att 

den stämmer överens med företagets strategi, precis som strategin ska utgå ifrån 

kulturen. Företagets starka värdegrunder har stark koppling till övergripande 

strategi. Anställda blir belönade för att följa dessa värdegrunder, vilket bör öka 

målkongruensen vilket Anthony et al. (2014) menar är kritiskt då kultur är de 

informella styrmedel som påverkar målkongruensen mest, något Implema tagit vara 

på.  
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Implemas starka fokus på gruppdynamik och engagemang ska hjälpa till att driva 

anställda mot mål och strategi. Detta tyder på att företagets kultur ligger mot det 

som Henri (2006b) beskriver som grupp kultur. Denna typ av kultur fokuserar mer 

mot sammanhållning och starkt lagarbete än utveckling och innovation. Detta är 

dock inte negativt för Implema, då de arbetar hårt med mindre och smarta 

förbättringsalternativ snarare än revolutionerande uppfinningar, vilket hårt 

engagemang och bra lagarbete likväl kan hitta som en utvecklande kultur.  

 

5.2.4.5 Ledarskap 
 

Ledarskapet som används av Implema varierar beroende på vilket 

utvecklingsstadium den anställde befinner sig i. Ledarskapet går från mer strikt 

med tydliga riktlinjer till mer coachande desto längre upp i utvecklingsstegen den 

anställda kommer (Aronsson 2017). Blanchard (2007) talar om coachande 

ledarskap i sina studier och menar i motsats till Aronsson (2017) att vid ett tidigare 

stadium av kompetensutveckling ska medarbetaren styras genom ett coachande 

ledarskap. Detta för att kunna skapa starkare självförtroende, bli mer 

initiativtagande, våga göra fel samt ställa frågor om det är något denne inte förstår 

(Blanchard 2007).  

 

Justin och Austin (2002) talar om fem starka karaktärsdrag hos en ledare för 

innovation. Dessa karaktärsdrag är: djup kundinsikt, ledande teknisk medvetenhet 

och kunskap, inspirerande ledarskap, motiverande organisatoriska belöningar och 

delar med sig av sin kunskap. På Implema kan man se att fyra av dessa fem 

karaktärsdrag finns hos ledarna, detta då ledarna är ansvariga för respektive 

affärsområde, alltså exempelvis för affärssystemet SAP. Ledare inom Implema 

börjar vanligtvis arbeta som konsulter för att därefter genomgå deras interna 

utbildning för ledarskap, detta för att ledarskapet ska fungera på samma sätt genom 

hela verksamheten. Detta betyder att en ledare har både djup kundinsikt och 
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ledande teknisk medvetenhet och kunskap. Vidare finns det motiverande 

organisatoriska belöningar för både ledare och andra utvecklare, det finns 

belöningar för att komma fram med idéer och beroende på hur mycket en konsult 

arbetar bli denne belönad efter prestation. Då ledaren har som uppgift att utbilda 

sina nya medarbetare som ett mentorskap arbetar de också effektivt med att dela 

med sig av sin kunskap (Justin & Austin 2002). Ledare hos Implema bedöms 

utefter prestationer inom respektive affärsområde och om de lyckats nå de uppsatta 

målen för kommande period, detta i enlighet med vad Christiansen (2000b) 

diskuterar sina studier.  

 

5.2.5 Externa aktiviteter 
 

Med det långa åtagande som deras erbjudande innebär för deras kunder, gör att 

Implema automatiskt får långsiktiga relationer med sina kunderna. Med den 

expertis företaget byggt upp med långsiktiga relationer har givit dem god insikt 

kring vad kunderna vill ha. Detta innebär att Implema har koll på de tre 

kundgrupper Christiansen, Anthony och Roth (2004) diskuterar. Den goda insikten 

hos kunderna och förståelse över vad de behöver innebär också att företaget vet 

vilka kunder som behöver vad och vilka åsikter som är bra eller mindre bra, precis 

som Johne (1994) argumenterar för är kritiskt för att lyssna på rätt marknaden 

korrekt.  

 

Implema är beroende av andra företags produkter, detta innebär att de måste ha bra 

insikt i vilka produkter som är aktuella och kommer fortsätta vara det. I många 

branscher kan företag med revolutionerande teknologi komma fram och ta över 

marknaden (Steinmetz 2014). Implema har inte kontroll över produkterna de 

erbjuder utan förlitar sig på företagen de samarbetar med. Årligen granskar 

Implema vilka program som är bäst och är beredda på att hitta nya program och 

samarbeten om det skulle visa sig nödvändigt (Aronsson 2017). Det Implema har 

kontroll på är det erbjudande som de kan ge kunderna, Aronsson (2017) menar att 
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företaget kan implementera ett nytt affärssystem dubbelt så fort som 

konkurrenterna något som har gör att de sticker ut på marknaden. Enligt Steinmetz 

(2014) måste dock företaget fortsätta vara innovativa och utvecklande för att inte 

låta konkurrenterna komma ikapp. Det är viktigt att Implema fortsätter att förbättra 

sig inom alla områden, då deras bransch är begränsad till de produkter de erbjuder 

konsultarbete inom.  

 

5.3 Eniro 
 

5.3.1 Mål och strategi 
 

Den nya strategin har därmed startat förändringsresan, vilket är i enlighet med 

Grant (2013) som menar att en verksamhetsstrategi ska visa vart företaget vill bli. 

Det nya målet mot att bli mer lokalt förankrade för att kunna erbjuda lokal 

marknadsföring, kopplar samman Eniro med extern miljö vilket är kritiskt för en 

fungerande strategi (Toma, Bratu & Burcea 2013). De Wit och Meyer (1999) 

menar dock att förändring av strategi ska ske stegvis och försiktigt. Då 

förändringen av strategi förändrar hur Eniro kommer arbeta finns det en risk att 

kulturen, anställdas uppgifter och maktpositioner kommer ändras helt och hållet 

(De Wit & Meyer 1999). Detta kan vidare bidra till medarbetare har svårt att 

avgöra vem och vad som ska följas. Den strategiska förändringen Eniro visar upp 

är omfattande, då deras tidigare arbete fokuserat på att sälja produkter med en 

push-strategi så ska de gå över till att locka kunder genom att skapa lockande och 

konkurrenskraftiga produkter. Den kraftiga förändringen i strategin kan bidra till att 

alla tre faktorer som De Wit och Meyer (1999) tar upp förändras, vilket kan skapa 

problem för företaget. Det går dock att argumentera för att den gamla strategin 

blivit föråldrad och att en strategisk förändring var nödvändig då Eniro varit i en 

nedåtgående spiral i flera år. Idag behöver företaget konstant hitta kreativa 

lösningar för att överleva på marknaden, den nya strategin kan hjälpa Eniro att 

möjliggöra med utrymme för kreativitet, innovation och utveckling (Toma, Bratu & 
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Burcea 2013). Det viktiga i den nya strategin är att lyckas hålla sig till de fyra 

egenskaper som Grant (2013) tar upp: konsekvent långsiktiga mål, förståelse för 

marknaden och konkurrenter, objektiv bedömning av resurser samt effektiv 

implementering av strategin. Annars finns risken att den nya strategin skadar 

företaget.  

 

5.3.2 Organisationsstruktur 
 

Anthony et al. (2014) diskuterar två grundstrukturer, centraliserad och 

decentraliserad organisationsstruktur. I Eniros fall kan vi se tydliga drag av en 

centraliserad organisationsstruktur där beslutsfattande sker högre upp i 

verksamheten och chefer längre ner i organisationen har som avsikt att följa dessa 

beslut. Eniros organisation består av många lager av chefer av olika slag vilket kan 

skapa en organisation som är mindre flexibel mot förändring. Devika och Latifah 

(2016) menar att en mer decentraliserad organisationsstruktur gör det enklare för 

verksamheten att använda en mer processorienterad styrning som i många fall ökar 

flexibiliteten och kan bidra till att verksamheten blir bättre på att innovera och 

utveckla. Samtidigt menar Young-Hyman (2017) att i högt kunskapsorienterade 

företag behöver inte organisationen vara decentraliserad utan med en centraliserad 

organisationsstruktur finns högre grad av kontroll vilket kan gynna 

målkongruensen och gör det klart för de anställda vilken kunskap som förväntas av 

dem.  

 

Vidare diskuterar Anthony et al. (2014) att det finns olika strukturer i 

organisationen när det kommer till ansvarsfördelning. I Eniros fall kan man se drag 

från det som kallas affärsenheter där varje enhet inom organisationen arbetar 

självständigt och ofta mäts utifrån dess förmåga att uppnå uppsatta mål. Ledning 

och Vd tar beslut om vad som ska göras och vilka mål och mått som ska följas av 

respektive enhet som i sin tur arbetar självständigt för att nå dessa mål och mått 

(Anthony et al. 2014).  
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5.3.3 Innovationsprocessen 
 

Eniros avdelning UCE arbetar enbart med innovation och utveckling av företagets 

produkter och tjänster (Ottosson 2017). Tidd et al. (2001) menar att den externa 

miljön måste granskas innan beslut kring vilka idéer som ska utvecklas tas. Vidare 

menar Aasen och Amundsen (2013) att första steget i innovationsprocessen är att 

komma med idéer för att sedan välja ut vilka av idéerna som ska utvecklas. Det 

första steget i Eniros innovationsprocess sköts av UCE, i detta skede behöver 

avdelningen främst tänka på att idéerna de tar fram följer Eniros strategi och mål. 

Valet av idéer diskuteras mellan styrelsen, säljavdelningarna och UCE som gör en 

prioriteringslista över vilka idéer som ska utvecklas och vad som är viktigast att 

fokusera på. Vid utvecklingsskedet som är nästa steg i innovationsprocessen (Tidd 

et al. 2001; Aasen & Amundsen 2013; Christiansen 2000a), har UCE fullt ansvar 

för utvecklingen, beslut kring resurser som allokeras till utvecklingen tas av 

ledningen. Processen under utvecklingen sköts av UCE, enligt Aasen och 

Amundsen (2013) så är nästa fas lansering av produkten, vilket Eniro nyligen 

gjorde med “närvarokollen”. 

 

5.3.4 Interna aktiviteter 
 

Företagets tidigare push-strategi innebar att fokus låg på att sälja befintliga 

produkter och tjänster snarare än att utveckla och innovera nya tjänster och 

produkter som efterfrågas av marknaden. Eniro lägger fortfarande högt fokus på att 

utbilda säljare och övriga anställda för att lära upp dem hur de ska arbeta (Eniro 

Group 2017). Enligt Long et al. (2015) ska Eniro använda utbildning för att rikta 

och uppmuntra anställda att följa verksamhetens mål och strategi. Fokus på att 

utbilda säljare som inte har någon rutinbaserad aktivitet eller uppgift som kan bidra 

till Eniros innovationsprocess kan bidra till en förlust av viktig kunskap som hade 

kunnat förbättra verksamhetens erbjudande. Ryoo (2015) menar att interna 

aktiviteter bör uppmuntra anställda till att hitta nya innovationer och utveckling av 
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det nuvarande erbjudande från verksamheten, vilket Eniro inte utnyttjar fullt ut i 

dagsläget. Vidare ska den nya strategin göra att verksamheten går till att locka 

kunder snarare än att tvinga ut erbjudande på marknaden, vilket minskar behovet 

av att utbilda säljare för att pressa ut produkter till potentiella kunder. Företaget 

befinner sig dock för närvarande i en förändringsprocess, vilket kan vara orsaken 

till att de interna aktiviteterna inte helt överensstämmer med den nya strategin. Det 

är dock viktigt att en effektiv implementering av strategin genomförs enligt Grant 

(2013). För att lyckas med detta behöver de interna aktiviteterna stämma överens 

med Eniros övergripande mål och strategi. 

 

5.3.4.1 Styrning och kontroll 
 

Eniro fokuserar på formell styrning genom att mäta, utbilda och ge tydliga riktlinjer 

angående arbetsuppgifter (Ottosson 2017). Säljare mäts på individnivå, dessa 

mätetal bidrar till att Eniro erhåller hög kontroll över vad de anställda gör och hur 

de presterar (Henri 2006b). Då företaget framförallt låter anställda fokusera på sina 

egna arbetsuppgifter och inte bidra med idéer kring utveckling och innovation 

används inte den interna styrningen till den grad att det exempelvis ger en säljare 

den flexibilitet som behövts för att uppmuntra organisatoriskt lärande, förändring 

och innovation (Henri 2006b). Vidare riktas fokus på att medarbetare gör som de är 

upplärda att göra. Detta bidrar till att arbetsuppgifterna är mindre komplicerade och 

mer linjära, vilket enligt Long et al. (2015) gör att formell styrning är att föredra.  

 

Den informella styrningen är det inte lika högt fokus på, Ottosson (2017) menar att 

det är något Eniro beaktar för att säkerställa hygienfaktorer som trivsel. Bristen på 

informell styrning leder dock till att balansen mellan formell och informell styrning 

är betydligt mer riktad mot formell, vilket Gurd och Helliar (2017) menar är dåligt 

om ett företag vill vara innovativt. Vidare menar Ottosson (2017) att det är “snabba 

puckar” som gäller på Eniro och att utvärderingen blir lidande på grund av att allt 

går så fort inom verksamheten. Utvärdering är därmed något Eniro kan bli bättre på 
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enligt Ottosson (2017). Utvärdering är ett kritiskt verktyg för företags framgång 

(Josifovski & Minovski 2015). Att utvärdera innovation och utveckling är en svår 

uppgift enligt Josifovski och Minovski (2015), men trots detta är det viktigt att 

utnyttja kunskapen som framkommer från lyckade projekt såväl som misslyckade 

(Trott 2015). Utvärdering är alltså ett styrverktyg som verksamheten bör se över. 

Om företaget vill bli mer innovativ och utvecklande är organisatorisk inlärning en 

central del av arbetet och att utvärdera det är då kritiskt (Trott 2005).  

 

Ottosson (2017) säger att det genomförs bedömningar kring avkastning på 

investeringar vid innovation och utveckling, men att i det i detta skede är det svårt 

att ta fram direkta finansiella mått kring innovation. Anthony et al (2014) 

diskuterar vikten av mätinstrument och menar att detta ger tydliga indikationer på 

företagets samt olika enheters prestationer under en given tidsperiod. Eniro har 

under en längre tid haft svårt med innovation och utveckling, för närvarande pågår 

dock en stor förändring (Ottosson 2017). Det kommer därmed uppkomma 

finansiella mått kring innovation och utveckling när denna förändring träder i kraft, 

detta kommer att ge verksamheten en högre grad av kontroll kring hur dessa 

aktiviteter fungerar och arbetar gentemot de övergripande mål verksamheten 

arbetar mot. Tseng, Chiu och Chen (2009) menar att dessa mått ska vara anpassade 

efter företaget i fråga och i Eniros fall kan se att det behövs skapas en bättre bild 

kring vad som ska mätas samt hur detta ska genomföras.  

 

När det kommer till icke-finansiella mått genomför Eniro regelbundet mätningar på 

hemsidan, framförallt vid förändringar av layout och andra justeringar. Icke-

finansiella mått är ett viktigt verktyg för att bedöma hur väl det går för nya 

innovationer och förändringar av Eniros erbjudanden (Ma & Wang 2006). 

Kundundersökningar genomförs löpande för att lyfta kundernas åsikter och tankar 

kring förändringen. Eniros användande av icke-finansiella mått hjälper 

verksamheten att få en bättre överblick kring vad kunderna tycker om dem och se 
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vad de behöver förändra för att få nöjda kunder vilket bidrar till lönsammare 

företagande (Kaplan 2001).   

 

5.3.4.2 Planering 
 

När det kommer till planering för innovation och utveckling arbetar affärsenheten 

UCE självständigt med hela processen kring innovation och utveckling. Ottosson 

(2017) berättar att säljorganisationen går in i sista steget och paketerar produkten så 

bra som möjligt, detta för att produkten eller tjänsten ska vara så lätt att sälja som 

möjligt. Christiansen (2000b) diskuterar problematiken kring oförutsägbarheten 

kring planering och menar att planeringen blir mindre användbar ju högre 

oförutsägbarhet projektet har. Eniro står idag för en förändringsresa för att kunna 

överleva och ta tillbaka det som de en gång hade, idag handlar det snarare för UCE 

att utveckla konkurrenskraftiga produkter eller tjänster som kan komma ut på 

marknaden så snabbt som möjligt. Detta gör att det blir väldigt svårt att planera för 

framtiden då denna är oviss för Eniros utveckling (Christiansen 2000b). Eniro 

arbetar efter femårsplaner vilket vidare Christiansen (2000b) beskriver som ett 

dåligt planeringsverktyg då framtiden är oviss, Eniro bör se över att skapa kortare 

planeringsintervall för innovation och utveckling.  

 

5.3.4.3 Budgetering 
 

Eniro arbetar årligen med budgetering till innovation- och utvecklingsprojekt som 

framförallt sköts utav UCE. Budgeten ger Eniro en bättre insikt kring vad som kan 

förväntas av framtiden (Greve 2011). Samtidigt menar Anthony et al. (2014) att 

budgetering kring utveckling och innovation är en svår uppgift då detta arbete inte 

garanterar framtida intäkter. Beslut över hur resurser ska allkoreras vid 

budgeteringen tas genom att bygga upp en prioriteringslista där olika avdelningar 

inom Eniro deltar för att få in olika perspektiv kring vad som faktiskt är viktigast 

för verksamheten. Prioriteringslistan ger Eniro en bättre insikt i vad som faktiskt är 



 

 

120 

värt att satsa på, vilket visar att problematiken med budgetering vid innovation och 

utveckling Anthony et al. (2014) tar upp, tas hänsyn till i budgeteringen. 

 

5.3.4.4 Kultur 
 

Eniros företagskultur har länge präglats av ett starkt behov att generera intäkter, 

detta har bidragit till att verksamheten är väldigt säljorienterad med en tydlig 

“push” strategi för att öka företagets intäkter. Slater, Olson och Finnegan (2013) 

menar att kultur är de verktyg som får medarbetare att arbeta mot den övergripande 

strategi verksamheten arbetar efter. Det är viktigt att de anställdas beteende är i 

linje med vad företaget vill åstadkomma. Då Eniro länge arbetat efter höga 

intäktskrav avspeglas detta i kulturen då det är tydligt att verksamheten präglas av 

en högt tävlingsinriktad kultur med fokus på sälj. Eniros nya riktning (Eniro 2017) 

ska leda till en kultur byggd på engagemang, hjälpsamhet och pålitlighet. Med 

detta menar Eniro att medarbetarna ska vara engagerade i kundernas verksamhet, 

Eniro ska finnas där för att utveckla och förbättra för deras kunder, alltså vara 

hjälpsamma och slutligen vara pålitliga, alltså att de ska veta vad de talar om och 

hjälpa kunden på bästa sätt. Kok och Biemans (2009) diskuterar förändring i kultur, 

normer och värderingar hos medarbetare och menar att det kan vara skadligt för 

verksamheten då medarbetarna arbetat efter vissa värderingar under en längre tid. 

Detta skifte i kultur kommer vara väldigt svårt då 900 av deras 2000 medarbetare är 

säljare som är utbildade och tränade att följa den säljkultur som länge funnits hos 

Eniro. Det är tydligt att något måste förändras inom Eniros verksamhet för att dem 

ska överleva på sikt, dock är det väldigt tids- och kostnadskrävande då alla 

medarbetare måste utbildas och tränas för att kunna bemöta kunder och utveckling 

på ett annat sätt än idag.  
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5.3.4.5 Ledarskap 
 

I ledarskapet hos Eniro kan man se kopplingar till den säljstruktur de länge arbetat 

efter. Ottosson (2017) förklarar att ledarskapet handlar mycket om motivation som 

en drivande faktor för att medarbetare ska arbeta så effektivt som möjligt. 

Blanchard (2007) talar om ett coachande ledarskap där ledaren låter medarbetare ta 

egna initiativ och bygga självförtroende kring sina arbetsuppgifter. Hos Eniro kan 

vissa drag av detta ledarskap synas men till skillnad från Blanchard (2007) arbetar 

även Eniro med mål och mått som de anställda hela tiden måste prestera efter. 

Jones och Austin (2002) menar vidare att en ledare för innovation ska ha vissa 

karaktärsdrag för att öka innovation och utveckling. Vi kan se att ledarskapet inom 

Eniro ska uppfylla fyra av dessa fem karaktärsdrag: inspirerande ledarskap, 

motiverande organisatoriska belöningar, dela med sig av sin kunskap och djup 

kundinsikt. Det sista karaktärsdraget ledande teknisk medvetenhet och kunskap är 

inte ett krav för ledarskapet inom Eniros verksamhet, detta kan bidra till att vikten 

innovation och utveckling inte blir lika uppmärksammat hos alla ledare inom 

verksamheten. Berg och Karlsen (2010) menar att ledare i projektgrupper står inför 

stora utmaningar, speciellt vid förändring något Eniro genomgår i dagsläget. Eniro 

behöver säkerställa att ledarna inom organisationen förstår vad de nya 

förändringarna innebär för att kunna leda medarbetarna mot företagets strategi och 

mål. 

 

5.3.5 Externa aktiviteter 
 

Det är viktigt att företaget fortsätter hålla koll på marknaden för att se aktiva 

trender på marknaden, detta för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga (Johne 

1994). Konkurrensen som uppkommit i och med att globaliseringen har gjort att 

Eniro fått förändra sin strategi, för att göra detta tog det hjälp av ett externt företag 

som granskat marknaden åt dem. Målet med detta är att differentiera sig från 

konkurrenterna genom att hitta nya kundgrupper. Christiansen, Anthony och Roth 
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(2004) beskriver helt nya kundgrupper som potentiella konsumenter som inte 

konsumerar i nuläget. Det är denna kundgrupp som företag bör fokusera på och för 

att nå ut till dem behöver Eniro utveckla produkter som uppfyller deras behov 

(Christiansen, Anthony & Roth 2004). Eniro har utvecklat nya erbjudanden som 

fokuserar på den lokala marknadsföringen för att kunna nå detta segment (Ottosson 

2017).  

 

Konkurrensen som uppkommit i och med globaliseringen har gjort att Eniro fått 

internationella konkurrenter såsom Google, Yahoo och Facebook (Eniro Group 

2017). Detta är en risk som alltid finns i high-tech marknader där stora aktörer kan 

komma in och ta över (Steinmetz 2014), likväl som små uppkommande aktörer 

med ny teknologi kan ta över (Ryoo 2015). Samtidigt går det att argumentera för 

att sedan Eniros digitalisering från deras tidigare kassako “gula sidorna” har inte 

många förändringar genomförts, något som Steinmetz (2014) menar leder till att 

uppkommande konkurrenter kan komma att ta över marknader. Samtidigt bör Eniro 

beakta att hög konkurrens kan bidra till att ny teknologi tvingas innan den är redo 

(Swan & Allred 2013), vilket kan göra att deras nysatsning inte når upp till 

förväntan och produkter som utvecklas inte är redo för lansering.  

 

5.4 PriceRunner 
 

5.4.1 Mål och strategi 
 

Toma, Bratu och Burcea (2013) talar i sina studier om strategi och hur 

verksamheten faktiskt ska arbeta för att nå de långsiktiga målen. Vidare menar dem 

att strategin bestämmer vad företaget vill bli och vara för deras medarbetare och 

slutligen vilket bidrag företaget ämnar att skapa för sina intressenter. Eftersom 

verksamhetsutvecklingen stått stilla under en längre tid finns det många självklara 

saker som ska förändras för att den erbjudna tjänsten ska kunna bli starkare på 

marknaden (Lindahl 2017).  
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I och med detta är det viktigt att den nya strategin uppfyller de egenskaper som 

krävs för att leda företaget mot de uppsatta målen. Grant (2013) menar att följande 

egenskaper är ett krav för en bra strategi: konsekvent långsiktiga mål, förståelse för 

marknaden och konkurrenter, objektiv bedömning av resurser samt effektiv 

implementering av strategin. PriceRunners nuvarande strategi visar upp alla 

egenskaper Grant (2013) tar upp. Det viktig för företaget är att effektiv 

implementering av strategin har genomförts (Grant 2013). Utifrån det Lindahl 

(2017) säger att går det argumentera för att PriceRunner har lyckats implementera 

strategin då nyanställda medarbetare har en stark hunger för förändring, vilket är 

huvudfokus i PriceRunners nuvarande strategi. De Wit och Meyer (1999) förklarar 

att när företag väljer riktning och bestämmer vad som ska uppnås kommer idéer på 

förbättring komma fram från medarbetare. Lindahl (2017) beskriver att mycket av 

de idéer som kommer fram är självklara och måste genomföras för att dem ska 

utvecklas och bli starkare på sikt.  

 

5.4.2 Organisationsstruktur 
 

Anthony et al. (2014) diskuterar olika typer av organisationsstrukturer och dess 

påverkan på verksamheten, på PriceRunner kan vi se en decentraliserad 

organisation och en tydlig koppling till den processorienterade 

verksamhetsstyrningen. Anthony et al. (2014) diskuterar vidare mer specifikt kring 

tre olika strukturer som finns inom ansvarsfördelning för verksamheter. 

PriceRunner har en funktionsstruktur där ansvaret är fördelat efter respektive 

funktion inom företaget och chefen inom en viss funktion besitter relevant 

kompetens för att kunna fullfölja dessa arbetsuppgifter. Med denna struktur över 

ansvarsfördelning tillkommer en högre expertis inom verksamhetens olika 

funktioner, men det tillkommer även svårigheter kring integrering mellan olika 

funktioner inom företaget och kan bidra till en svårare konflikthantering (Anthony 

et al. 2014). Ytterligare problematik ligger i att vissa avdelningar tenderar att få 
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mer makt än andra vid denna form av organisationsstruktur (Christiansen 2000b), 

vilket PriceRunner bör beakta för att undvika konflikter och felaktig suboptimering 

(Anthony et al. 2014).  

 

Christiansen (2000b) diskuterar organisationsstruktur i kunskapsorienterade 

verksamheter och klargör att i denna typ av verksamheter måste friheten hos de 

anställda vara högre för att öka kreativiteten. PriceRunner står idag inför en 

förändringsresa, Lindahl (2017) berättar att nya idéer om vad som ska förändras 

kan komma från alla medarbetare oavsett position inom företaget. För tillfället är 

detta mindre relevant dock, då väldigt mycket av det som ska förändras anses som 

självklart. Lindahl (2017) berättar att det är viktigt att ledare är väldigt kompetenta 

inom sin funktion av företaget och Young-Hyman (2017) menar att denna tydliga 

funktionsindelning av enheter bidrar till att kunskapsutbytet mellan olika enheter 

blir mindre och verksamheten riskerar att medarbetare inte lär sig lika mycket av 

varandra. Young-Hyman (2017) menar vidare att detta kan göra det svårare för 

medarbetare inom verksamheten att arbeta mot de övergripande målen.  

 

5.4.3 Innovationsprocessen 
 

Josifovski och Minovski (2015) menar att innovation och utveckling ska följa mål 

och strategi och att rätt saker ska utvecklas avsett rätt ändamål. Detta avspeglas hos 

PriceRunner enligt Lindahl (2017) eftersom dagens strategi för PriceRunner utgår 

från att skapa en stark konkurrenskraftig tjänst och för att kunna göra detta krävs 

stora förändringar. Pavitt (2005) menar vidare att det är genom 

innovationsprocessen företag ska ta vara på möjligheter och idéer från anställda. 

Lindahl (2017) menar att idag är många nya medarbetare som vill visa framfötterna 

och därför produceras många idéer om förändringar i princip hela tiden, många av 

dessa förändringar känns dessutom självklara för att följa den övergripande 

strategin.  
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Däremot menar Lindahl (2017) att om en större investering i innovation och 

utveckling ska ske har dem en strukturerad innovationsprocess med strukturerade 

aktiviteter som är relevanta för att innovation och utveckling ska kunna ske så bra 

som möjligt. Kaplan och Norton (1996) menar att detta krävs för att nya 

innovationer ska ha möjligheten att träda fram och utvecklas. Vid större 

förändringar i PriceRunners tjänster används en längre process för att skapa en 

tydlig koppling till strategi. Lindahl (2017) berättade att dem började med en 

makro-analys för att se till omvärlden och vad som behövs samt vad kunderna vill 

ha. Detta går att koppla till första steget av Tidd et als (2001); Aasen och 

Amundsens (2013) samt Christiansens (2000a) faser av en innovationsprocess och 

avser idésökning. Nästa fas är selektion, här samlas ledningen för att diskutera 

idéerna för att se vilka som kan genomföras i enlighet med PriceRunners strategi 

och långsiktiga mål. När ett beslut tas om vad som ska göras går det till det tredje 

och fjärde steget som avser resursallokering och utveckling, inom PriceRunner 

tilldelas därefter ett utvecklingsteam uppgiften där en gruppansvarig sedan fördelar 

ner aktiviteterna som skall genomföras på individnivå (Lindahl 2017). Vidare är det 

upp till respektive utvecklingsteam att genomföra utvecklingen och när alla 

individ-aktiviteter är gjorda och utvecklingen är klar är det dags för lansering, detta 

är också det fjärde steget i Tidd et al. (2001); Aasen och Amundsens (2013) samt 

Christiansens (2000a) faser som innovation genomgår. Efter lansering sker även 

utvärderingar för att kunna bedöma hur väl utvecklingen är genomförd samt vad 

den bidragit med.  

 

5.4.4 Interna aktiviteter 
 

Eftersom PriceRunner just nu befinner sig i ett förändringsarbete med 

verksamheten och deras produkt, menar Lindahl (2017) att direktiv kring vad som 

ska göras är tydligt för närvarande. Enligt Ryoo (2015) är interna aktiviteter 

redskap för att ge anställda initiativ till att ta fram idéer kring utveckling och 
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innovation. Detta behov har inte PriceRunner i nuläget då produkten de erbjuder är 

föråldrad och därmed är förbättringarna självklara (Lindahl 2017). 

 

5.4.4.1 Styrning och kontroll 
 

PriceRunner arbetar främst med formell styrning, det finns formella styrmedel ner 

på individnivå. Detta för att styra de anställda i rätt riktning. Motivation är ett starkt 

verktyg och om anställda uppfyller individuella mål belönas dem. Formell styrning 

är enligt Long et al. (2015) bäst att använda vid uppgifter med låg komplexitet. 

Samtidigt menar Gurd och Helliar (2017) att det krävs en balans mellan formell 

och informell styrning. Då PriceRunner bryter ner den formella styrningen till 

individnivå, ger ledningen de anställda en tydlig bild av vad som förväntas av dem, 

detta kan dock minska flexibilitet och kreativitet hos medarbetarna (Long et al. 

2015). Det är inte enbart formella styrverktyg som används, PriceRunner 

uppmuntrar välmående och detta mäts genom en applikation där medarbetare får 

svara på hur de känner angående olika aspekter runt arbetsplatsen, denna 

information ger chefer och ledning en bild över de anställdas välmående. Ledare 

uppmuntras att ha gemensamma luncher och tillställningar för att öka gemenskapen 

bland de anställda (Lindahl 2017). Henri (2006b) menar att kontroll och flexibilitet 

två motsägande värderingar, PriceRunner är i en förändringsprocess där väldigt 

mycket kommer att förändras inom en snar framtid. Lindahl (2017) uppger att 

ledningen har en tydlig bild av vad som behöver genomföras. På grund av detta går 

det argumentera för att formell styrning som visar anställda vad som förväntas av 

dem är rätt väg att gå, detta för att säkerställa att uppsatta mål uppfylls. 

PriceRunner arbetar dessutom med de formella och informella verktygen för att 

utvärdera och förbättra deras verksamhet. Josifovski och Minovski (2015) 

diskuterar problematiken kring utvärdering av innovationsprocesser och menar att 

det måste finnas en stark rutin kring dessa aktiviteter för att dem ska vara effektiva 

och användbara. Detta är dock svårt i dagsläget då PriceRunner övergripande mål 

idag är att förändra och skapa en konkurrenskraftig produkt. Lindahl (2017) menar 
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att detta måste ske nu, vilket kan bidra till att utvärdering inte kommer med planen. 

Att utvärdera innovation och utveckling är dock en viktig del av verksamheters 

arbete, organisatorisk inlärning är en av grunderna för att framgångsrikt fortsätta 

utveckla och innovera PriceRunner och är därmed något företaget bör beakta (Trott 

2005). 

 

PriceRunner använder framförallt finansiella mätetal för att se hur det går för 

hemsidan. Fokus ligger på att se förändringen efter en nyutvecklad funktion eller 

tjänst har lagts till. Detta stämmer väl överens med Tseng, Chiu och Chen (2009) 

som menar att mätningarna som görs ska stämma överens med företagets strategi, 

vilket de nuvarande måtten ger en indikation på. Detta eftersom fokus på 

avkastning och omsättning är inte lika prioriterat för tillfället. 

 

Trivsel på arbetsplatsen är en bra indikator för att se till så att de anställda tycker 

om att komma till jobbet (Kaplan 2001). Vidare sker icke-finansiella mätningar på 

kunder för att kunna bedöma hur de upplever förändringar i tjänsten. Ma och Wang 

(2006) menar att det är viktigt för verksamheter att använda icke-finansiella mått 

för att på längre sikt kunna skapa mervärde för kunden. PriceRunner använder detta 

vilket bör hjälpa dem att bli konkurrenskraftigare på sikt.  

 

5.4.4.2 Planering 
 

PriceRunner arbetar efter tre planeringsperioder för varje år, för varje period sätts 

mål kring vad som ska utvecklas eller innoveras under kommande period. 

Christiansen (2000b) diskuterar att det ska finnas milstolpar för en period för att 

kunna mäta hur projekt går samt ha kontroll över vad som innoveras eller 

utvecklas, men också för att säkerställa att det genomförs på rätt sätt. Det går att se 

att dessa tre planeringsperioder som milstolpar för vad som ska genomföras på ett 

helt år, detta gör att PriceRunner har möjligheten att tre gånger om året följa upp 

det som skett för att se hur det gått (Lindahl 2017). Christiansen (2000b) diskuterar 
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långtidsplanering och menar att det kan vara ganska oanvändbart för verksamheter 

som inte kan förutsäga framtiden, detta är fallet hos PriceRunner för att det är svårt 

att avgöra hur långt de kommit i utvecklingen förrän nästa milstolpe.  

 

5.4.4.3 Budgetering 
 

I dagsläget använder inte PriceRunner budgetering för innovation och utveckling. 

Detta för att dagens förändring snarare handlar om en investering från ägare som 

placerat en vissa resurser i bolaget för att kunna utveckla (Lindahl 2017). Greve 

(2011) menar att budgetering för projekt används för att ge en överskådlig bild av 

vad som ska omfattas under en given tidsperiod. Eftersom det i nuläget snarare 

handlar om en renovering av PriceRunners tjänster är det svårt för dem att sätta en 

budget för varje projekt som skall genomföras. Detta eftersom de totalrenoverar 

tjänsten så snabbt så möjligt med de resurser som blivit tilldelade utvecklingen. 

Anthony et al. (2014) menar finns det stora svårigheter i att budgetera för 

innovation och utveckling då det är ovisst vad innovationen eller utvecklingen 

faktiskt kommer att kosta verksamheten. Lindahl (2017) förtydligar också detta och 

beskriver det mer som en företagssatsning där företaget kommer dra nytta av dessa 

förändringar i framtiden.  

 

5.4.4.4 Kultur 
 

Idag beskriver Lindahl (2017) kulturen som väldigt taggad och villiga att komma 

med nya idéer snabbt på vad som ska förändras. Anthony et al (2014) menar att 

kulturen är väldigt viktig för att verksamhetens medarbetare ska arbeta mot 

övergripande mål och strategi. Kulturen hos PriceRunner gynnar idag 

verksamhetens utveckling och Ali och Paik (2016) menar att innovation och 

utveckling gynnas av medarbetare som uppmuntrar förändring och ser 

konkurrensfördelarna i att förändras. PriceRunners kultur kan ses som utvecklande 

enligt Henris (2006b), dock kan inte Lundahl (2017) förklara hur det kommer se ut 
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i framtiden och vet inte om denna starka föränderliga kultur kommer att vara 

fortsatt stark i framtiden.  

 

Kok och Biemans (2009) menar att det enbart är möjligt för high-tech företag att 

göra ett skifte i sin företagskultur. Hos PriceRunner kan man se ett tydligt skifte 

inför den förändringsresa som just nu utspelar sig inom verksamheten. Lindahl 

(2017) menar dessutom att detta gynnar verksamheten i detta stadium då det 

uppmuntrar den förändring som är pågående. Risken med ett skifte i kultur är att 

medarbetare förlorar bilden av vart verksamheten vill och varför.  

 

5.4.4.5 Ledarskap 
 

Ledare på PriceRunner ska arbeta efter ett situationsanpassat ledarskap, där ledaren 

för ett visst område har övergripande förståelse och kompetens kring det 

affärsområde den ansvarar för, vilket är i enlighet med Berg och Karlsens (2010) 

beskrivning av situationsanpassad ledarskap. Lindahl (2017) menar vidare att en 

ledare måste kunna sätta sig in i medarbetarnas arbetsuppgifter och stötta och 

kunna se vad som är bra respektive dåligt av deras prestationer.  

 

Blanchard (2007) diskuterar ett coachande ledarskap där ledaren finns till för att 

stötta och coacha medarbetare genom deras arbete. Lindahl (2017) menar att 

coaching utan kompetens fungerar till en viss mån men vidare måste en ledare 

besitta den kompetens som krävs för att hjälpa sina medarbetare att arbeta på rätt 

sätt så effektivt som möjligt. Precis som Jones och Austin (2002) menar Lindahl 

(2017) att det krävs djup kundinsikt, ledande teknisk medvetenhet och kunskap, 

motiverande organisatoriska belöningar och att ledare delar med sig av sin 

kunskap för att ledarskapet ska vara fungerande. När det kommer till inspirerande 

ledarskap menar Lindahl (2017) att det är viktigare med kunskap och kompetens 

kring området snarare än att inspirera anställda att arbeta mot ett mål. Precis som 

Christiansen (2000b) vill Lindahl (2017) se ett ledarskap som agerar och sätter sig 



 

 

130 

in i situationen vid uppkomsten av problem eller komplikationer för att så snabbt 

och effektivt som möjligt lösa det.  

 

5.4.5 Externa aktiviteter 
 

John (1994) förklarar att marknader konstant utvecklas och det är viktigt att finna 

trender som kan förutsäga framtiden. Ägarna genomförde en omfattande analys av 

marknaden innan uppköpet av företaget för att säkerställa att PriceRunner hade ett 

bra utgångsläge för utveckling. I och med att PriceRunner befinner sig på 

marknadsförings delen av den e-handels baserade marknaden, har de ett starkt 

utgångsläge om deras prognos om fortsatt tillväxt på e-handelsmarknaden stämmer. 

Lindahl (2017) nämner en konkurrent inom Sverige som faktiskt kan konkurrera 

med PriceRunner. På högt konkurrensutsatta marknader är osäkerheten hög, vilket 

tenderar att leda till att företag tvingar ut nya produkter och teknologier för att få 

övertag gentemot konkurrenterna (Swan & Allred 2003). Detta är då inte fallet för 

PriceRunner som har en konkurrent och enligt Lindahl (2017) så är det svårt för 

nya konkurrenter att komma fram då databasen PriceRunner har är så pass svår och 

tidskrävande att skapa. Den stora satsning företaget just nu genomför kan leda till 

att Prisjakt gör en egen satsning, ett vanligt utfall vid aggressiv marknadstaktik 

enligt Ryoo (2015).  

 

Det företag som oroar Lindahl (2017) mest är dock Amazon vilket enligt Lindahl 

(2017) kan avskaffa behovet av prisjämförelser. Att ha en potentiell konkurrent 

som kan slå ut en från marknaden helt och hållet är givetvis farligt. I fallet med 

Amazon är det inte PriceRunners produkt i sig som har möjligheten att förändras, 

utan det är snarare den bransch som de befinner sig i som hotas överlag. Hur 

PriceRunner ska ta sig an ett sådant hot, kan kräva ny innovativ teknologi tas fram 

som leder till att gamla system blir föråldrade (Ryoo 2015), eller att företaget går in 

på nya marknader och hittar nya kundsegment (Christiansen, Anthony & Roth 

2004).  
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6. Analys av innovationsprocess 
 

6.1 Mål och strategi 
 

Visma, Implema, Eniro och PriceRunner har alla en gemensam nämnare i sin 

strategi. Samtliga företags strategi har någon form av teknikutveckling som del av 

det långsiktiga mål som ska ta dem till deras vision. Samtliga fallföretag förutom 

Implema har utveckling och innovation som en huvudpunkt för deras mål och 

strategi. De Wit och Meyer (1999) menar att innovation och utveckling ska vara en 

del av strategin men att den inte ska planeras och kontrolleras, vilket Visma, Eniro 

och PriceRunner gör i viss mån. Samtidigt menar Toma, Bratu och Burcea (2013) 

att strategin ska koppla samman verksamheten med den externa miljön samtidigt 

som den visar företagets anställda och intressenter vart verksamheten är idag och 

vart den är på väg. Genom att ha med utveckling och innovation av 

produkter/tjänster i strategin visar företagen upp vad som kommer hända för 

intressenterna och vad som förväntas från de anställda. Det viktiga vid valet av att 

ha med innovation och utveckling som en del av strategin kan snarare vara om den 

är uppnåelig inom det bestämda tidsintervallet snarare än att förkasta det från 

strategin, vilket De Wit och Meyer (1999) anser. Risken finns i att innovation och 

utveckling som ingår som en kritisk del av strategin inte går att utveckla inom det 

bestämda tidsintervallet. Vilket innebär att Visma, Eniro och PriceRunners mål inte 

kommer nås om förutbestämd innovation och utveckling inte lyckats tas fram i 

enlighet med strategin (Tajeddini 2016).  

 

Implema och Visma befinner sig för närvarande i framkanten av deras respektive 

marknader. Båda jobbar med en långsiktig strategi, visar upp god förståelse för 

marknaden och framstår som företag med en objektiv bedömning av marknaden 

(Grant 2013). Detta är egenskaper som Grant (2013) menar är grundläggande 

egenskaper för en bra strategi. Visma och Implema visar också de tillåter kreativ 

frihet inom verksamheten vilket Toma, Bratu och Burcea (2013) menar är kritiskt 
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för att företag överhuvudtaget ska överleva. Vidare ska strategin möjliggöra att 

idéer för utveckling och innovation kommer fram (De Wit & Meyer 1999), vilket 

Visma och Implema uppmuntrar, även om det framstår som att Implema tillåter och 

uppmuntrar mer idéer från dess anställda än Visma som har en tydligare bild av vad 

de vill utveckla. Risken för Implema är att idéer kring innovation och utveckling 

blir vaga eftersom det inte finns tydliga riktlinjer kring vad som behövs utvecklas. 

Detta kan bidra till att det uppkommer perioder för verksamheten där innovation 

och utveckling stannar av och kreativiteten avstannar hos medarbetarna. Detta kan 

resultera i att Implemas konkurrenter tar över marknadsandelar från dem genom 

bättre utvecklade metoder kring konsultarbetet (Steinmetz 2014). I Vismas fall är 

risken att då det finns en tydlig bild av vad som ska utvecklas eller innoveras inom 

de närmaste åren kan bidra till att idéer kring annan innovation och utveckling kan 

förkastas vilket kan bidra till att Visma missar potentiellt framgångsrika 

innovationsidéer.  

 

Eniro och PriceRunner befinner sig för närvarande i ett förändringsstadium, där en 

ny strategi har implementerats och förändringar kommer att ske. De Wit och Meyer 

(1999) menar att förändring av strategi ska ske stegvis samtidigt som Grant (2013) 

menar att en av de viktigaste egenskaperna i en strategi är effektiv implementering. 

PriceRunner gör en nysatsning, med många nyanställda och en renovering av 

företaget överlag. PriceRunners strategi kan anses vara en satsning som ska 

förbättra ett redan fungerande koncept. Kritiskt i detta skede är att PriceRunners 

satsning bidrar till ökad lönsamhet och förstärkt position på marknaden (Tajeddini 

2016). Skulle inte satsningen öka kundvärde kan detta snarare skada verksamheten 

då investeringen inte resulterar i avkastning. Eniros strategi är betydligt mer 

föränderlig och drastisk då de ska ändra hur de arbetar helt och hållet genom att gå 

från att trycka ut produkter med stora säljteam till att få kunderna att komma till 

dem genom att vara bäst inom det nya kundsegment de valt att fokusera på. 

Implementeringen av strategin hos Eniro blir därmed betydligt mer kritisk att införa 
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effektivt, då den är mer revolutionerande och därmed ändras maktpositioner, kultur 

och arbetsuppgifter (De Wit & Meyer 1999). Eftersom företaget redan dragit igång 

med den nya strategin, kan det vara för sent och därmed kan det visa sig att Eniro 

har genomfört en förändring av strategin utan att ha få med medarbetarna på denna 

förändring. Bristen på målkongruens riskerar därmed att skada Eniro (Anthony et 

al. 2014). 

 

6.2 Organisationsstruktur 
 

Enligt Christiansen (2000b) är en decentraliserad organisationsstruktur bättre 

anpassat för företag i högt kunskapsorienterade miljöer. Studiens fallföretag 

befinner sig samtliga i kunskapsorienterade miljöer med high-tech produkter som 

kräver en hög expertis. Visma, Implema och PriceRunner arbetar efter en form av 

decentraliserad organisationsstruktur som Anthony et al. (2014) tar upp. Eniros 

organisationsstruktur är dock svår att kalla decentraliserad och kan snarare ses mer 

som hierarkisk, med betydligt fler mellanchefer än övriga fallföretag. Ett 

gemensamt spår är funktionsstruktur (Anthony et al. 2014) som används av både 

Implema och PriceRunner. Båda företagen förlitar sig på hög expertis där ledarna 

förväntas vara både kunniga inom det området de arbetar samt kunna leda andra. 

Funktionsstruktur tillåter ansvariga med betydligt bättre förståelse för deras 

underordnades arbetsuppgifter (Anthony et al. 2014), samtidigt kan konflikter 

mellan avdelningar uppstå i och med denna typ av organisationsstruktur (Anthony 

et al. 2014; Christiansen 2000b). Vidare menar Young-Hyman (2017) att företag i 

högt kunskapsorienterade miljöer kan gynnas av organisationsstruktur som 

definierar vilken kunskap som förväntas av anställda. Det är svårt att argumentera 

mot Implema och PriceRunners val organisationsstruktur då syftet är optimera 

resultatet utifrån verksamhetens strategi (Grötsch, Blome & Schleper 2013). Med 

krav på hög expertis är funktionsstrutktur ett lämpligt val, samtidigt så begränsar 

denna struktur integrationen mellan olika avdelningar vilket gör att kunskapsutbyte 
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mellan anställda inte möjliggörs i samma mån som andra decentraliserade typer av 

organisationsstrukturer (Brajer-Marczak 2016). 

 

Eniros mer hierarkiska organisationsstruktur kan antas vara baserad på 

verksamhetens tidigare strategi. Samtidigt som hierarkisk struktur kan bidra med 

tydliga definitioner kring vad som förväntas av de anställda (Young-Hyman 2017), 

så kan den nuvarande strukturen potentiellt bli ett hinder för Eniros strategi. Detta 

då den framgår som mer fokuserad gentemot att hitta kundvärde och därefter skapa 

en efterfrågan som får kunderna komma till företaget. Processorienterad styrning 

ämnar att hitta och skapa kundvärde, genom att ta bort icke-vinstgivande aktiviteter 

(Lindvall 2011), en övergång till en mer processorienterad styrning hade därmed 

kunnat anses vara mer lämpligt i och med Eniros nuvarande strategi. Att övergå till 

en decentraliserad organisationsstruktur med större fokus på processer och flöden 

hade kunnat ökat kunskapsutbytet mellan anställda inom Eniro (Brajer-Marczak 

2016), vilket framstår som icke existerande i vissa delar av företaget för tillfället, 

speciellt kring arbetet med utveckling och innovation. Visma har visat upp 

betydligt bättre integrering mellan enheter och anställda på företaget, 

kunskapsutbyte inom organisationen framstår som stark och rutinbaserad, vilket 

kan hjälpa öka kundnöjdheten (Devika & Latifah 2016). Fallföretaget som visar 

upp en den mest avdelnings integrerade organisationsstrukturen är Visma, som 

arbetar hårt med den processorienterade styrningen, vilket bidrar till en ökad 

flexibilitet och därmed blir det lättare för verksamheten att anpassa sig vid behov 

(Devika & Latifah 2016). Risken med denna organisationsstruktur är felaktig 

suboptimering med anställda som börjar jobba för egen vinning snarare än 

företagets bästa (Anthony et al. 2014). 

 

6.3 Innovationsprocessen 
 

Innovation och utveckling har olika utgångslägen beroende på i vilken verksamhet 

det sker. Ryoo (2015) diskuterar skillnaden beroende på verksamheters olika 
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utgångslägen och menar att mindre high-tech verksamheter som PriceRunner och 

Implema slipper i större utsträckning byråkratiska hinder som kan uppstå i större 

verksamheter. Detta kan gynna dessa verksamheter då det kan bidra till en snabbare 

process från idé till verklighet. Vidare beskriver Ryoo (2015) mindre verksamheter 

är mindre riskmedvetna och har fördelen att de inte är lika rädda för riskerna som 

kan uppkomma. Tillskillnad från PriceRunner och Implema är Visma och Eniro 

betydligt större organisationer där byråkratin kan bidra till mindre effektiva 

processer där beslut ska gå genom fler hierarkiska led innan själva utvecklingen 

sker (Johansson 2001).  

 

Vidare beskriver Ryoo (2015) att större organisationer har fördelen att de har 

tillgång till mer resurser som kan investeras inför framtiden, vilket kan göra att 

innovation och utveckling blir starkare i större verksamheter. Visma visar att de 

tagit vara på sina resurser och faktiskt utvecklat produkter och tjänster som bidragit 

till mervärde. I Eniros fall har mycket resurser spenderats men har inte bidragit till 

den starka utveckling som var förväntad för några år sedan. Detta kan bero på 

Vismas position som marknadsledare och deras mer försiktiga tillvägagångssätt vid 

utvecklandet av nya idéer, de behöver inte tvinga ut produkter så länge som de 

fortsätter att utveckla idéer i den takt att de behåller sin position som 

marknadsledare (Steinmetz 2014). Eniro har fått stora konkurrenter och tappat stora 

marknadsandelar på detta. Hög konkurrens bidrar till att ny teknologi tvingas ut på 

marknaden i förtid, vilket kan ha varit det som har lett till att Eniro gått nedåt 

medan Visma har fortsatt med en positiv utveckling (Swan & Allred 2003).   

 

Edison, Ali och Torkar (2013) diskuterar innovation och utveckling och menar att 

det krävs en väl integrerad hantering och insamling av information som är 

sammanlänkad med verksamhetens övergripande mål och strategi. Vi kan se att alla 

fallföretag samlar in information beroende på vad som ska innoveras eller 

utvecklas. I Eniros fall används dock ett separat bolag för att genomföra denna 
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insamling, detta kan vara riskfyllt för verksamheten då risken finns att information 

kring vad som ska göras inte är sammanlänkad till företagets mål och strategi 

(Edison, Ali & Torkar 2013). Beslut kring vad som ska innoveras eller utvecklas 

kan vara avgörande för verksamhetens framtid och att lägga detta i ett 

utomståendes företags händer kan innebära risker om dessa beslut blir felaktiga. 

Särskilt i det känsliga läge Eniro befinner sig i dagsläget där ett felsteg i 

utvecklingen kan vara förödande för deras överlevnad.  

 

Alla deltagande fallföretag har en uttalad innovationsprocess som genomgår de fem 

gemensamma faser Tidd et al. (2001); Aasen och Amundsen (2013) samt 

Christiansen (2000a) diskuterar i teorin. För att kunna innovera och utveckla 

produkter inom high-tech verksamheter måste det finnas en tydlig process som 

visar vilka steg en innovation ska gå igenom från idé till lansering. Visma, 

Implema och PriceRunner har alla aktiviteter för att lyfta idéer och tankar från alla 

medarbetare inom verksamheten till skillnad från Eniro där deras 

utvecklingsavdelning UCE arbetar helt självständigt med framtagandet av idéer. 

Den första fasen i innovationsprocessen som diskuteras av Tidd et al. (2001); 

Aasen och Amundsen (2013) samt Christiansen (2000a) är idésökning, Eniro 

missar därmed chansen att medarbetare som inte är del av utvecklingsavdelningen 

kommer med idéer som kan ligga till grund för innovation och utveckling för 

verksamheten (Pavitt 2005; Devika & Latifah 2016).  

 

Tidd et al. (2001); Aasen och Amundsen (2013) samt Christiansen (2000a) anser 

vidare att nästa steg i innovationsprocessen avser selektion av vilka idéer 

verksamheten ska satsa på. Visma, Implema och PriceRunner har samtliga en typ 

av beslutsgrupp som består av medarbetare inom olika företagsfunktioner med 

insikt i hur dessa beslut påverkar olika delar av respektive verksamhet. Här sker 

diskussioner kring risk och möjligheter och hur beslut om innovation och 

utveckling är kopplade till verksamhetens mål och strategi. Hos Eniro däremot är 
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det Vd:n som tar beslut om vilka idéer som ska utvecklas och hur dessa är kopplade 

till verksamhetens mål. Med detta uppkommer risker då det kan uppkomma 

oväntade problem inom företagsfunktioner Vd:n inte har lika bra inblick i. Detta 

kan leda till att felaktiga beslut kring vad som ska göras genomförs.  

 

Vidare är tredje och fjärde steget i innovationsprocessen enligt Tidd et al. (2001); 

Aasen och Amundsen (2013) samt Christiansen (2000a) resursallokering och 

utveckling av idén. Hos Visma och Implema används avsatta resurser från ledning 

som enbart ska användas för utveckling, dessa resurser är helt beroende på hur 

verksamheten presterat i föregående period. Alltså utnyttjas mer resurser i goda 

perioder medan mindre resurser används vid sämre prestationer. Utvecklingen är 

sedan fördelad på utvecklingsteam som arbetar självständigt för att skapa en 

produkt eller tjänst. Eniro och PriceRunner står som nämnt inför en förändringsresa 

och det finns därför inga tydliga riktlinjer kring resurser som ska användas utan här 

handlar det snarare om en tydlig investering inför företagens framtida 

konkurrenskraftighet. PriceRunner involverar samtliga anställda i utvecklingen och 

tydliggör för alla medarbetare vad och hur detta ska genomföras för att skapa 

framtida mervärde. Däremot syns inte denna starka involvering hos Eniro då UCE 

fortfarande arbetar självständigt med utvecklingen och involverar inte resten av 

verksamheten, detta kan bidra till att viktig input till utvecklingen uteblir vilket kan 

skapa en mindre effektiv utvecklingsprocess (Devika & Latifah 2016).  

 

Vidare är sista fasen av innovationsprocessen lansering (Tidd et al. 2001; Aasen & 

Amundsen 2013; Christiansen 2000a). Visma och PriceRunner arbetar med att testa 

sina produkter innan lansering, de anser att det är viktigt att produkter eller tjänster 

är färdigutvecklad innan den släpps på marknaden. Här sker utskick till utvalda 

kunder och användare som får testa så kallade BETA-versioner av det som blivit 

utvecklat. Detta för att undvika att nya funktioner eller features är konstiga för 

användaren eller helt enkelt för ofärdiga för lansering. I Implemas fall arbetar dem 
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nära kund för att få feedback på hur väl denna funktion fungerar innan integrering i 

deras system, detta för att undvika att det ska uppstå komplikationer i deras kunders 

affärssystem. Eniros sista steg i innovationsprocessen involverar deras 

säljorganisation då de är delaktiga i paketeringen av produkten/tjänsten, detta för 

att innovationen ska vara lättare att få ut till kunden samt att säljorganisationen har 

större förståelse kring hur och vad kunden vill då de dagligen arbetar mot 

kunderna. 

 

Johne (1994) diskuterar innovationsprocesser och menar att det finns olika typer av 

innovationsprocesser beroende på vilken typ av innovation eller utveckling som ska 

ske. Eniro och PriceRunner visar att de står inför en förändringsresa där väldigt 

mycket ska förändras. I dessa två fallföretag sker vad Johne (1994) radikal och ny 

stil produktutveckling. Den radikala produktutvecklingen avser att skapa nya 

attribut och funktioner i redan existerande produkter medan ny stil 

produktutveckling avser att skapa nya produkter/tjänster för helt nya kundsegment. 

Den radikala utvecklingen är applicerbar på PriceRunner där deras tjänster ska 

förändras för att skapa en konkurrenskraftigare produkt, insamlad information 

kring hur detta ska göras på rätt sätt för kunderna är vitalt för PriceRunner. Detta 

för att deras tjänster ska utvecklas på ett sätt som bidrar till mervärde för 

verksamheten. Hos Eniro handlar det däremot om att bli den “lokala 

marknadsföringsportalen” vilket gör att verksamheten kommer rikta sig mot nya 

potentiella kunder, vilket gör att det är viktigt att Eniro vet att detta är vad kunderna 

efterfrågar. Vidare arbetar Visma och Implema under stabilare förhållanden där det 

snarare handlar om innovation och utveckling som Johne (1994) avser som 

rutinmässig och utvidgad produktutveckling. I båda fallen måste det kontinuerligt 

ske små förändringar i deras tjänster för att de ska vara “up-to-date” och attraktiva 

för deras kunder. Samtidigt arbetar båda dessa verksamheter för att utvidga deras 

“familj” av produkter för att locka kunder som söker helhetslösningar (Johne 

1994).  
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6.4 Interna aktiviteter 
 

Arbetet kring interna aktiviteter varierar mellan fallföretagen. Visma och Implema 

arbetar rutinmässigt med att uppmuntra idégenerering till utveckling och 

innovation, vilket är viktigt för att skapa initiativtagande hos medarbetare i high-

tech företag (Ryoo 2015). Viktigt att beakta är att företagen befinner sig i olika 

skeden. PriceRunner befinner sig i en utvecklingsfas där utvecklingen av företagets 

befintliga tjänster är självklara enligt Lindahl (2017) och därmed har företaget inget 

större arbete kring att uppmuntra idéer hunnit uppkomma från anställda, dock låter 

företaget anställda att kontinuerligt skicka in feedback om deras tjänster som kan 

användas för att skapa bättre tjänster. Interna aktiviteter ska bidra till att anställda 

följer de mål och strategier verksamheterna satt upp (Long et al. 2015). Visma, 

Implema och PriceRunner visar tendenser av att de arbetar mot detta. Arbetet 

mellan företagen varierar något och framförallt för PriceRunner, detta då de 

befinner sig i ett utvecklande skede. Det syns även i Eniros verksamhet att 

idégenerering från anställda som inte arbetar inom utvecklingsavdelningen saknas 

och risken finns att Eniro går miste om innovativa idéer från medarbetare delaktiga 

i andra delar av organisationen (Pavitt 2005; Devika & Latifah 2016).  

 

Implema och Eniro arbetar med utbildning kring ledarskap, medan Visma låter 

anställda utbilda sig själva utefter det som medarbetarna själva anser passar dem. 

Vidare arbetar PriceRunner inte särskilt mycket med utbildning av sina 

medarbetare. Något företaget bör beakta för att få anställda att stanna i 

verksamheten på längre sikt. Det fallföretag vars interna aktiviteter är minst riktade 

mot innovation och utveckling är Eniro. Eniro arbetar intensivt med utbildning, 

både inom sälj och ledarskap då de gärna ser att en medarbetare utvecklas inom 

verksamheten. De interna aktiviteterna ska bidra till att medarbetare arbetar efter 

företagets mål och strategi (Long et al. 2015). Därmed bör Eniro överväga ett 

starkare fokus kring integration av verksamhetens säljare samt uppmuntra beteende 

som leder till idéer för innovation och utveckling. Detta för att bygga högre 
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kunskap hos säljare som kan bidra till innovationsprocessen snarare än att fokusera 

på att lära ut hur företagets produkter ska säljas. Fokus på internrekrytering är 

positivt då detta gör att anställda lär sig vad företaget står för, kan jobba uppåt i 

organisationen och erhålla positioner som innebär att de har förståelse för deras 

underordnade. I slutändan ska de interna aktiviteterna leda till att rätt information 

tas fram för beslutsunderlag (Long et al. 2015), vilket ett större fokus på innovation 

och utveckling hade kunnat bidra med på Eniro.  

 

6.4.1 Styrning och kontroll 
 

Användandet av mätningar, formell styrning och informell styrning varierar mellan 

fallföretagen. Enligt Long et al. (2015) är informell styrning att föredra vid 

arbetsuppgifter med hög komplexitet. I fallföretagen ser vi dock ett större fokus 

mot formell styrning. Visma framstår som det företag som arbetar mest mot att 

hitta en balans mellan informell och formell styrning, vilket Gurd och Helliar 

(2017) menar är kritiskt för att utveckla och innovera framgångsrikt. Eniro och 

PriceRunner jobbar mer mot den formella styrningen där anställda mäts på 

individnivå. PriceRunner arbetar dock med individuella mätningar för samtliga 

anställda beroende på arbetsuppgift medan Eniro arbetar mer mot att mäta 

medarbetarnas säljprestationer. Att styra anställda med olika mått ger dem en tydlig 

bild av vad som förväntas av dem “what gets measured gets done”(Anthony et al. 

2014 s. 385). Det är dock viktigt att mått som PriceRunner och Eniro använder mot 

anställda är sammanhängande med verksamheternas mål och strategi för att uppnå 

målkongruens och därmed hjälpa anställda att bidra till företagets framgång 

(Anthony et al. 2014). Visma mäter inte på individnivå utan deras mätningar utgår 

från de utvecklingsteam medarbetare arbetar i. Implema arbetar med mått på 

individnivå och utvärderar varje anställd en gång om året, under perioden mellan 

den årliga utvärderingen förlitar sig Implema på mjuka värden och ledare. Enligt 

Long et al. (2015) är detta rätt väg att gå för företag som Implema och Visma med 

anställda som har komplicerade arbetsuppgifter.  
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Ingen mätning genomförs huruvida anställda på fallföretagen bidrar till innovation 

och utveckling. Utveckling av nya produkter mäts olika, Eniro och PriceRunner 

använder icke-finansiella mätningar vid införandet av nya funktioner och 

erbjudanden. Implema ser till avkastning som en idé genererar. Visma däremot 

bedömer utfallet av den utvecklade idén, detta kan variera kraftigt beroende på vad 

som faktiskt har utvecklats. Att mäta både finansiellt och icke-finansiellt är att 

föredra för att se hur det faktiskt går för verksamheten (Tseng, Chiu & Chen 2009). 

Att mäta utveckling och innovation är dock en svår uppgift (Josifovski & Minovski 

2015). Användandet av mätetal hjälper dock utvärderingen vilket är viktigt för 

high-tech företag (Trott 2005). Visma, Implema och PriceRunner utvärderar arbetet 

kring innovation och utveckling, vilket ger dem organisatorisk inlärning, detta är en 

viktig aspekt för innovativa och utvecklande företag (Trott 2005). Detta är en punkt 

som Eniro själva menar att dem är dåliga på (Ottosson 2017), vilket i sin tur bidrar 

med att den information som medkommer vid projekt inte tas med in i 

nästkommande projekt. Detta kan bidra till att innovation och utveckling inom 

Eniros verksamhet inte blir lika fungerande och effektivt som det hade kunnat vara 

om fler medarbetare var integrerade i processen.  

 

6.4.2 Planering 
 

Vid planering inför innovation och utveckling menar Christiansen (2000b) att det 

ska finnas en plan för ett visst tidsintervall alltså en viss period. Vidare ska dessa 

perioder vara uppdelade i milstolpar som möjliggör uppföljning och möjligheten att 

stämma av för att bedöma hur väl utvecklingsprojektet går eller har gått under en 

viss period. PriceRunner och Eniro arbetar idag för att förändra deras verksamheter 

för att kunna skapa en starkare position på respektive marknader. Då framtiden för 

Eniro och PriceRunner är oviss och oförutsägbar menar Christiansen (2000b) att 

långtidsplanering är ett verktyg som är mindre användbart och menar att 

planeringen på längre sikt inte kommer bidra med kontroll. PriceRunner planerar 
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efter ett tidsintervall på årsbasis som sedan är nedbrutet i tre milstolpar, detta för att 

kunna stämma av vid varje milstolpe och se om målen på årsbasis är nåbara eller 

inte. Eniro däremot arbetar efter en femårsplan där milstolparna är uppdelade på tre 

och ett år. I Eniros fall är det oförutsägbart hur deras framtid ser ut och bör därmed 

fokusera på att planera på kortare sikt. Detta skulle underlätta arbetet för 

uppföljning över hur utvecklingsprojekt faktiskt går. På ett år kan mycket ske och 

det är viktigt att Eniros utveckling följer vad som ska göras för att kunna utvecklas 

på sikt (Christiansen 2000b).  

 

Visma använder planeringsverktyget för att delegera ut ansvar för utvecklingsteam. 

Det finns inga tydliga tidsramar för hur länge ett projekt ska fortgå eller milstolpar 

när projekt ska följas upp för se hur väl det gått, detta kan leda till vad Christiansen 

(2000b) menar brist av kontroll av projektet och att det saknas grepp kring hela 

projektet. Vid innovation och utveckling skapar Vismas utvecklingsteam 

självständigt prioriteringslistor för vad som ska prioriteras i utvecklingen, detta i 

sig kan vara ett bra verktyg men utan tydliga riktlinjer av tid kan det vara svårt att 

följa upp (Christiansen 2000b). Implema däremot arbetar effektivt med planering, 

särskilt vid implementering av deras produkter. Aronsson (2017) menar att 

långtidsplanering är det som gör att Implema lyckas genomföra implementering av 

affärssystem på så pass kort tid. Då själva implementeringen för kunden är 

förutsägbar och alla konsulter hos Implema har klart för sig vad som ska göras hos 

kunden är detta ett väldigt starkt verktyg (Christiansen 2000b). När det kommer till 

planering inför innovation och utveckling av Implemas produkter ges en konsult tre 

arbetsdagar vid godkännande av idé för att skapa en prototyp. Vidare sker 

planering för innovation och utvecklingsprojekt tillsammans med kund då det kan 

vara tidskrävande, då det är oförutsägbart att sätta en tidsbegränsning i planen 

menar Christiansen (2000b) att verktyget är oanvändbart.  
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6.4.3 Budgetering 
 

Greve (2001) beskriver budgetering som en plan för framtiden vilket förmedlas i 

ekonomiska termer, budgeten gör vissa antaganden om framtiden för att kunna 

utformas som en ekonomisk plan för verksamhetens nästkommande period. Visma, 

Eniro och Implema arbetar samtliga med budgetering där en viss del av 

verksamhetens tillgängliga resurser för en viss period tilldelas till innovation och 

utveckling. Dessa resurser fördelas sedan mellan olika projekt som ska bidra med 

utvecklandet av deras verksamhet. Anthony et al. (2014) menar att det är 

problematiskt att skapa budgetar för innovation och utveckling då resultatet av 

investeringarna är oförutsägbara och garanterar inte generering av nya intäkter för 

en verksamhet. I enlighet med Anthony et al. (2014) arbetar dessa tre fallföretag 

utefter att en viss del av tillgängliga resurser tilldelas för att kunna utvecklas. I 

Vismas och Implemas fall fördelas resurser successivt under projektets gång, alltså 

tilldelas vissa resurser vid starten av projektet. Ifall beslut tas att utvecklingen ska 

fortgå fördelas ytterligare resurser för att fortsätta utveckla. Eniro avsätter resurser 

som ska ha som avsikt att utveckla verksamheten, detta behöver inte nödvändigtvis 

vara innovationer utan kan vara en investering i nya affärssystem. 

 

PriceRunner arbetar mot förändring och Lindahl (2017) förklarar att budget är ett 

verktyg som inte används idag. Under företagets förändringsprocess handlar det 

snarare om ett ägarbeslut om vad som är värt att satsa för att förändra 

verksamheten. Att inte budgetera för den utvecklingsresa som sker kan bidra till att 

verksamheten spenderar mer resurser på att utveckla verksamheten än vad som var 

tänkt och det kan göra att kostnaderna överstiger förväntan och vad verksamheten 

klarar av att spendera (Greve 2011). 
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6.4.4 Kultur 
 

Kulturen är enligt Anthony et al. (2014) den informella aktivitet som påverkar 

målkongruensen mest inom verksamheter. Visma, Implema och PriceRunner visar 

samtliga upp kulturer som är sammankopplade med deras strategi och mål, vilket 

bidrar till högre målkongruens (Slater, Olson & Finnegan 2011). Vidare menar 

Slater, Olson och Finnegan (2011) att strategin behöver utgå från kulturen, likväl 

som kulturen behöver byggas upp efter strategin, något Eniro inte visar upp. Eniros 

kultur verkar inte präglas av engagemang, hjälpsamhet och pålitlighet som deras 

strategi vill ha det till, utan snarare tävlingsinriktat med fokus på att sälja så mycket 

som möjligt. I och med förändringen av strategin kommer kulturen att förändras 

(De Wit & Meyer 1999). Att förändra kulturen kan bli farligt för Eniro (Kok & 

Biemans 2009), men behöver genomföras om företaget vill få ut maximalt av deras 

nuvarande strategi (Slater, Olson & Finnegan 2011). 

 

PriceRunner har idag en kultur som står i linje med företagets övergripande 

strategi, dock menar Lindahl (2017) att denna taggade kultur kan möjligtvis 

förändras inför kommande år då man inte säkert vet om nya medarbetare kommer 

fortsätta visa framfötterna. Kok och Biemans (2009) diskuterar förändring i kultur 

och menar att det kan vara farligt för verksamhetens mål och strategi. Därmed finns 

det risk att PriceRunners kultur om något års tid inte samspelar med den uttalade 

strategin.  

 

6.4.5 Ledarskap 
 

Ledarskapet inom fallföretagen skiljer sig avsevärt, Visma arbetar i stor 

utsträckningen med ett coachande ledarskap för att utveckling inom PU (Product 

unit) ska ske så effektivt som möjligt. Lindkvist (2017) menar att ett coachande 

ledarskap låter utvecklingsteam arbeta självständigt och att det är upp till ledaren i 

gruppen att involvera alla i detta arbetet. Coachande ledarskap används även på 
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Implemas konsulter som besitter den högsta expertisen. Däremot arbetar Implema 

olika med ledarskap beroende på medarbetarens expertis och menar att ju högre 

kompetens desto mer ska ledarskapet vara coachande för att låta experterna utnyttja 

sin kompetens inom området. Blanchard (2007) menar att det coachande 

ledarskapet är passande när medarbetare i fråga besitter lägre kompetens och för att 

utvecklas ska denna ledarskapsstil användas. Detta är inte fallet hos varken Visma 

eller Implema som motsäger det Blanchard (2007) säger, de menar snarare att vid 

hög kompetens ska det coachande ledarskapet bidra till att utvecklarna tänker mer 

själva och kommer fram till lösningar.  

 

Vidare syns inga tendenser till ett coachande ledarskap inom varken Eniro eller 

PriceRunner. På Eniro handlar det snarare om faktorer som Justin och Austin 

(2002) förklarar som inspirerande ledarskap, motiverande organisatoriska 

belöningar, dela med sig av sin kunskap och djup kundinsikt. Det syns därmed att 

säljkulturen finns kvar inom verksamheten och att det snarare handlar om att 

motivera anställda snarare att det är medarbetarna som är med och bygger 

framtiden. Då Eniro nu står inför en utvecklingsfas där strategin har som avsikt att 

förändra kulturen måste ledare byta ledarskapsstil samt skapa ett mer 

kunskapsbaserat ledarskap, annars finns risken att Eniro inte förändras och stannar 

kvar i den säljande inriktning de befinner sig idag.  

 

PriceRunner vill snarare se en ledarskapsstil som är med kunskapsorienterad och 

från Justin och Austins (2002) faktorer djup kundinsikt, ledande teknisk 

medvetenhet och kunskap, motiverande organisatoriska belöningar och att ledare 

delar med sig av sin kunskap. Där stor vikt ligger vid just ledande teknisk 

medvetenhet och Lindahl (2017) förklarar att det är givet att en ledare inom 

PriceRunner besitter hög kompetens inom sitt arbetsområde för att kunna bedöma 

huruvida en medarbetarnas prestationer är bra eller dåliga i en viss kontext. Vidare 

anses också denna faktor vara viktig inom ledarskapet hos Implema där samtliga 
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ledare har utvecklats inom verksamheten och har tidigare arbetat med utveckling. 

Detta bidrar till hög kompetens hos ledare som förstår medarbetarnas 

arbetsuppgifter.  

 

6.5 Externa aktiviteter 
 

Visma, Implema, Eniro och PriceRunner jobbar på olika sätt med externa 

aktiviteter, det går dock att sammanfatta att samtliga gör ett omfattande arbete 

kring deras externa miljöer. Arbetet i sig skiljer sig dock och är beroende på 

verksamheten i fråga.  

 

Eniro använder sig av ett externt bolag för att granska marknaden, vilket kan bidra 

till att de inte har samma kontroll över denna process som om det hade skett inom 

organisationen. Edison, Ali och Torkar (2013) menar att kontroll över de aktiviteter 

som påverkar innovationsprocessen krävs för att få förståelse över processen och 

därmed kunna skapa ett bättre utgångsläge för att kunna vara fortsatt vara 

konkurrenskraftiga. Eniro är det fallföretag som helt förlitar sig på ett externt bolag 

för att undersöka marknaden. Även Implema arbetar i viss mån med ett externt 

företag som hjälper dem att ta beslut kring vilka affärssystem som ska användas. 

Det kan vara riskabelt att använda externa bolag för att samla information kring 

den externa miljön då risken finns att all extern information inte når verksamheten 

(Edison, Ali och Torkar 2013).  

 

Visma och PriceRunner arbetar självständigt för att bevaka och granska den 

externa miljön genom olika externa aktiviteter för att samla relevant information 

till innovation och utveckling utanför organisationen. Edison, Ali och Torkar 

(2013) menar att det måste finnas kontroll över de aktiviteter som är relaterade till 

innovationsprocessen och dessa två fall är risken mindre att förlust av information 

från den externa miljön förloras då insamlingen sker inom organisationen.  
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6.5.1 Konkurrenter 
 

Visma arbetar aktivt med att granska marknaden och menar de har bra insikt i sina 

konkurrenter. Risken för Visma är konkurrenter som också försöker utveckla 

cloudbaserade och mobilt tillgängliga produkter precis som Visma. Skulle det visa 

sig att konkurrerande företag är längre fram än Visma i sin utveckling finns risk för 

att verksamheten tvingar fram utvecklade produkter för tidigt (Swan & Allred 

2003). Eniro kan också befinna sig i denna riskzon då företagets överlevnad till stor 

del hänger på att de lyckas utveckla framgångsrika produkter och tjänster och 

företaget inte har samma resurser och marknadsandelar att förlita sig på som 

Visma. 

 

I och med att samtliga fallföretag ligger i framkant i respektive marknad, behöver 

företagen kontinuerligt fortsätta granska den för att säkerställa att konkurrenter och 

ny teknologi inte kommer fram och ta över deras position (Ryoo 2015; Johne 

1994). Vikten av detta är inte lika stor för PriceRunner som genomgår en kraftig 

satsning kring att utveckla en redan etablerad och lönsam produkt. Risken finns 

såklart att konkurrenter som Prisjakt påbörjar ett liknande projekt för att inte hamna 

på efterkälken och därmed tvinga ut produkter som kan hota PriceRunner (Swan & 

Allred 2003).  

 

Vidare arbetar Implema intensivt med granskning av sina konkurrenter för att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga. Även om verksamheten är snabbast vi 

implementering av affärssystem måste verksamheten se till sina konkurrenter och 

lära för att utvecklas och bibehålla sin position på marknaden. Steinmetz (2014) 

menar att det är avgörande för ledande verksamheter som Implema att fortsätta 

utvecklas och förbättras för att kunna överleva på längre sikt.  
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6.5.2 Kunder 
 

Visma och Implema visar en etablerad kundkontakt, med kunder som hjälper 

företagen att innovera och utveckla produkter. I och med att båda företagen har en 

närstående relation till flertal kunder och marknaden överlag går det anta att både 

Visma och Implema har insikt angående samtliga kundgrupper Christiansen, 

Anthony och Roth (2004) tar upp i deras studie. Vidare tar Visma in information 

från kunderna via ett antal olika kanaler, vilket är positivt, men kan leda till ett 

överflöd av information (Johne 1994). Implema har stora kunder som kan vara nära 

deltagande vid utvecklandet av idéer, vilket gör att informationsöverflöd inte borde 

vara ett problem för verksamheten.  

 

Eniro och PriceRunner arbete mot kunderna varierar, att båda befinner sig i ett 

förändringsskede bidrar dock till företagen inte har lika etablerade kundkanaler 

som de två andra fallföretagen. PriceRunner arbetar med beta-tester och 

användartester för ta vara på information från kunderna under utvecklingsarbetet, 

vilket bör hjälpa dem med att se huruvida de utvecklade produkterna börjar bli redo 

för marknaden eller ej (Hicks et al. 2009). Eniro har tagit hjälp av ett externt 

analysföretag för att hitta nya kundsegment. Fortsättningsvis använder företaget 

försäljningsdata för att få en insikt i hur produkterna presterar, de har inte några 

rutiner på att låta säljarna ta in information angående kundernas åsikter kring 

produkterna. Vilket gör att Eniro inte utnyttjar kundernas åsikter, vilket är viktigt 

för att kunna ta beslut kring innovation och utveckling (Johne 1994).  

 

6.5.3 Omvärld 
 

Samtliga företag har någon form av arbete med granskning av omvärlden. 

Goldenberg et al. (2013) menar att kundernas uppfattning vad som behöver 

utvecklas är begränsad därför behöver verksamheter se till sin omvärld för att hitta 

idéer som kan utvecklas. Visma och PriceRunner hämtar idéer från företag i andra 
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branscher runt om i världen, för att paketera och anpassa det efter företagens 

målsättningar. Vanligt vid arbete med omvärlden är att företag ingår i nätverk som 

delar information kring innovation och utveckling (Inkpen & Tsang 2005). Eniro 

har samarbete med andra gula sidorna företag för att hjälpa utveckla deras och 

nätverkets produkter och tjänster. Vidare har Implema två arbetare som granskar 

omvärlden, vilket är viktigt för att hitta potentiella erbjudanden att utveckla (Kim 

& Lui 2015). 

 

6.6 Fungerande och effektiv innovationsprocess i high-tech företag 

 

Figur 19. (Egen konstruktion). Fungerande och effektiv innovationsprocess för high-tech företag. 
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Aasen och Amundsen (2013); Tidd et al. (2001) samt Christiansen (2000a) har fem 

gemensamma faser som ska vara med i en innovationsprocess: idésökning, 

selektion, resursallokering, utveckling och lansering. Vidare menar Christiansen 

(2000a) att vidareutveckling ska vara ytterligare en fas i innovationsprocessen. En 

fas som inte var med i den konceptuella modellen och även förkastas i den 

framtagna innovationsprocessen. Efter att ha analyserat fyra olika high-tech 

företags innovationsprocess anser vi att vidareutveckling inte är en fas i 

innovationsprocessen utan ses snarare som steget idéutveckling. Vid arbete med 

vidareutveckling, börjar processen om till början av innovationsprocessen och går 

igenom samma steg som en vanlig idé. Utöver faserna i den konceptuella modellen 

har fasen utvärdering lagts till. Organisatorisk inlärning är en vital del för high-tech 

företag som ständigt behöver innovera och utveckla för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga (Trott 2005). På grund av denna kritiska faktor som lärdom har 

i high-tech företag (Trott 2005) har utvärdering lagts till som ytterligare en fas som 

innovationsprocessen bör innefatta. 

 

Samtliga faser i innovationsprocessen är kopplade till mål och strategi. Alla idéer 

som utvecklas behöver vara kopplade till verksamhetens mål och strategi. 

Målkongruens är kritiskt för verksamhetens framgång (Anthony et al. 2014), mål 

och strategi visar vart företag vill komma (Toma, Bratu & Burcea 2013). Vad 

företag väljer att utveckla och innovera ska hjälpa att uppfylla företagets mål. All 

innovation och utveckling som genomförs ska grundas på den strategi och mål som 

företaget har. Vidare är det organisationsstrukturen som möjliggör till vilken grad 

utveckling och innovation kan genomföras. Att välja processorienterad styrning 

som integrerar anställda och möjliggör bättre kunskapsutbyte (Brajer-Marczak 

2016), är ett lämpligt val för high-tech företag. Det är dock inte ett krav, som både 

Implema och PriceRunner visar upp samt Young-Hyman (2017) säger, så fungerar 

funktionsstruktur som fokuserar på hög expertis och även hierarkisk 

organisationsstruktur för high-tech verksamheter vars fokus ligger på utveckling 
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och innovation. Contingency-teorin menar att definiera en optimal 

organisationsstruktur är omöjligt då alla företag har olika förutsättningar och 

behöver därmed hitta en struktur som är bäst lämpat för dem (Grötsch, Blome & 

Schleper 2013). Det går dock argumentera för att kunskapsutbyte är en 

fundamental del av innovation och utveckling (Johne 1994), att därmed möjliggöra 

detta inom den valda organisationsstrukturen är kritiskt för high-tech verksamheter 

för att etablera en effektiv innovationsprocess.  

 

6.6.1 Idésökning 
 

Aktiviteter i denna fas: styrning och kontroll, kultur, ledarskap, kunder, 

konkurrenter samt omvärld. 

 

Att ta fram idéer som är kopplade till företagets mål och strategi som samtidigt är 

genomförbara efter verksamhetens förutsättningar är en komplicerad process 

(Josifovski & Minovski 2015). Kritiskt i denna fas är att det finns etablerade 

processer för att granska den externa miljön med hjälp av verksamhetens externa 

aktiviteter (Kim & Lui 2015). Granska konkurrenter och kunders åsikter är en 

fundamental del i idésökningsfasen. Att även granska omvärlden för att hitta 

processer, tjänster och produkter som kan överföras till den egna verksamheten är 

en effektiv metod för att hitta nya idéer att utveckla (Pérez-Luño & Cambra 2013). 

“Copy with pride” (Lindahl 2017), är en fungerande metod som både PriceRunner 

och Visma använder, så länge som patent eller andra legala hinder inte stoppar 

dem. Fortsättningsvis kan kundenkäter, kontinuerlig kundrapportering kring 

verksamhetens befintliga erbjudanden och långsiktiga relationer med kunder som 

ger feedback hjälpa i idésökningsfasen (Johne 1994). 

 

Att granska den externa miljön är kritiskt i denna fas, men för att göra detta så 

effektivt som möjligt behöver de interna aktiviteterna fungera. Genom att använda 

styrmedel som leder anställda inom verksamheten till ta fram idéer ökar företagets 
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chanser att hitta idéer att utveckla och innovera (Ryoo 2015). Fortsättningsvis bör 

high-tech företag förespråka kultur som först och främst överensstämmer med 

verksamhetens mål och strategi (Slater, Olson & Finnegan 2011), men också 

uppmuntrar innovation och utveckling (Ali & Paik 2016). Ledare kan hjälpa att 

stärka kulturens effekt samt förtydliga de styrningsmedel som verksamheten valt att 

använda (Berg & Karlsen 2010).  

  

6.6.2 Selektion 
 

Aktiviteter i denna fas: styrning och kontroll, planering, budgetering, kultur samt 

konkurrens. 

 

Att hitta idéer är en komplicerad process som kräver omfattande arbete genom hela 

verksamheten, men att välja ut vilka/vilken idé företaget väljer att utveckla kräver 

omfattande förståelse kring vad som faktiskt kommer skapa värde för företaget. 

Trots att det är svårt att planera och budgetera för innovation och utveckling 

(Christiansen 2000b; Anthony et al. 2014), är det kritiskt för företag att genomföra 

denna process för att få en bild av tidsåtgången samt vilka resurser som krävs för 

att utveckla idén (Greve 2011). I idésökningsfasen behöver verksamheter se till 

sina konkurrenter för att få en överblick kring vart de är på väg (Steinmetz 2014). I 

selektionsfasen behöver denna information användas för att säkerställa att 

idén/idéerna som verksamheten väljer att utveckla säkerställer att företaget 

fortsättningsvis är konkurrenskraftigt på marknaden. I selektionsfasen har samtliga 

fallföretag ett beslutsorgan som väljer ut vilka idéer som ska satsas på. Dessa beslut 

kring vad som ska utvecklas måste vara i linje med verksamhetens övergripande 

mål och strategi, därmed spelar kulturen också in i detta skede av 

innovationsprocessen (Slater, Olson & Finnegan 2011). I denna fas förespråkar vi 

att använda kunskap från olika avdelningar för att ge fler infallsvinklar kring vilken 

idé som bör utvecklas. Att använda styrning som säkerställer att olika avdelningar 

involveras i selektionsfasen är därmed viktigt för att integrera kunskap kring 
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utveckling och innovation (Brajer-Marczak 2016). Att få alla avdelningar att känna 

att de bidrar kan dock vara svårt. För att hjälpa målkongruensen behövs därmed en 

kultur som uppmuntrar utveckling och innovation även i denna fas (Ali & Paik 

2016).  

  

6.6.3 Resursallokering 
 

Aktiviteter i denna fas: planering, budgetering samt kultur. 

 

När verksamheten har bestämt vilken/vilka idéer som ska utvecklas behöver 

företaget ta beslut kring vilka resurser som ska allokeras till det. Redan i 

selektionsfasen förespråkar vi att planering och budgetering behöver ta hänsyns till. 

I detta skede är det dock kritiskt att bestämma hur mycket resurser företaget ska 

allokera till utvecklingen. Visma visade upp en försiktig plan när det kom till 

resursallokering, då de började med små grupper som utvecklade idén och började 

inte lägga in stora resurser förrän de var säkra på att idén skulle fungera och bli 

framgångsrik. Detta tillvägagångssätt kan anses vara ett bra exempel på en 

genomarbetad metod kring utveckling och innovationsarbete. Visma befinner sig 

dock under andra förutsättningar än många andra high-tech företag då de både är 

marknadsledande samt har stora resurstillgångar. Företag som inte befinner sig i 

samma situation som Visma behöver oftast utveckla en vald idé snabbare och har 

inte heller resurserna för att göra flera små grupper där olika idéer utvecklas 

parallellt. I verksamheter där kulturen förespråkar innovation och förändring är det 

större sannolikhet att företag vågar satsa resurser på innovation och 

utvecklingsmöjligheter som verksamheter som inte har denna del av sin kultur kan 

gå miste om (Ali & Paik 2016). Selektionsfasen är kritisk för att fastställa att rätt 

idé väljs, om resursallokeringsfasen inte utförs tillförlitligt kan verksamheten 

hamna i en situation som innebär att de kan förlora enorma resurser på utveckling 

av en idé som inte resulterar i något (Tajeddini 2016).   
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6.6.4 Utveckling 
 

Aktiviteter i denna fas: styrning och kontroll, planering, kultur samt ledarskap.  

 

Fjärde delen av innovationsprocessen är utvecklingsfasen. Viktigt här är att 

företagets styrning och kontroll tillåter den flexibilitet och anpassningsbarhet som 

krävs för innovation och utveckling (Long et al. 2015). Planeringen fortsätter in i 

denna fasen och något som förespråkas är att sätta upp milstolpar som ska vara 

delmål för utvecklingen (Christiansen 2000b). I studien ser vi att företagen jobbar 

olika med hur de kontrollerar de medarbetare som utvecklar idéerna. Det är viktigt 

att hitta en balans mellan formell och informell kontroll (Gurd & Heliar 2017), 

samtidigt så har denna studie i viss mån visat att denna balans inte går att 

generalisera. Företag arbetar efter olika förutsättningar (Grötsch, Blome & 

Schleper 2013), utveckling av nya tjänster/produkter kräver olika former av 

kontroll beroende på vad som ska utvecklas. Kritiskt i denna fas är att styrningen 

som verksamheten applicerar överensstämmer med mål och strategi samt 

säkerställer att de anställda faktiskt går mot det håll verksamheten ämnar att styra 

dem mot (Anthony et al. 2014). För att bidra till detta är ledarskap en kritisk del av 

arbetet, ledarskapet kan precis som valet av formell och informell styrning variera 

mellan företag. Det viktiga är här att ledaren uppmuntrar det beteende som 

företaget vill ha av sina anställda (Berg & Karlsen 2010), vilket ska bidra till högre 

målkongruens och slutligen en idé som utvecklas efter plan. Vidare spelar kultur in 

i denna fas då kulturen ska avspeglas i hur utveckling sker för att slutprodukten ska 

gå i linje med verksamhetens mål och strategi (Slater, Olson & Finnegan 2011). I 

genomförandet av utveckling ska också organisationens kultur genomsyra 

arbetsmetoder och innovativa förändringar (Ali & Park 2016).  
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6.6.5 Lansering 
 

Aktiviteter i denna fas: styrning och kontroll, ledarskap, kunder samt konkurrens. 

När idén börjar bli färdigutvecklad behöver verksamheten förbereda lanseringen. 

Att veta när en utvecklad produkt/tjänst är redo för marknaden är högst komplicerat 

(Hicks et al. 2009). Det är viktigt att säkerställa produkten/tjänsten håller förväntad 

kvalitét från den verksamheten som utvecklar (Swan & Allred 2003). High-tech 

företag som arbetar med IT har fördelen att de kan möjliggöra BETA-tester och 

andra användartester innan lansering. Företag med långsiktiga och etablerade 

relationer med deras kunder kan använda relationerna för att testa nyutvecklade 

produkter/tjänster för feedback och se om det är något fel och något som saknas 

(Johne 1994). Vidare är det viktigt att hålla koll på vad konkurrenterna gör, har en 

konkurrent ett liknande erbjudande ute på marknaden kan företag behöva anpassa 

pris och andra funktioner för att säkerställa att det utvecklade erbjudandet kommer 

vara konkurrenskraftigt.  

 

Anställda inom verksamheten kan också användas för att få ut så mycket av 

lanseringen som möjligt. Eniro utbildar sin anställda när de lanserar ett nytt 

erbjudande, denna metod kan hjälpa företaget att få större genomslagskraft på 

marknaden vid lansering. Viktigt i detta skede är styrning och kontroll genomförs 

på ett sätt som gör att företaget får en bra bild av den utvecklade idéns faktiska 

förutsättningar. Genom att använda icke-finansiella och finansiella mätetal, får 

verksamheten en bättre bild av erbjudandet (Josifovski & Minovski 2015). 

 

6.6.6 Utvärdering 
 

Aktiviteter i denna fas: styrning och kontroll, budgetering samt kunder. 

 

Den sista fasen i innovationsprocessen är utvärdering. Denna fas ska ge 

återkoppling kring hur det gått för den utvecklade idén, för att se vad som hade 



 

 

156 

kunnat göras bättre och ta med sig denna kunskap till nästa projekt. Viktigt i denna 

fas är att resultatet av den utvecklade idén följs upp utförligt (Trott 2005). Genom 

att vara i kontakt med kunder får verksamheten feedback på vad de anser är bra och 

mindre bra. Budgeteringen ska också följas upp, för även om det är svårt att 

budgetera för innovation och utveckling är det viktigt att en överskådlig 

kostnadsbild genomförs och jämförs med det faktiska resultatet av kostnaden för 

utvecklingen (Greve 2011). I slutändan ska utvärderingsfasen ge high-tech 

verksamheten organisatorisk inlärning vilket är kritiskt för denna typ av företag. 

Detta ska hjälpa dem att bli ännu bättre med utveckling och innovation samt 

effektivisera sitt arbetssätt ännu mer (Trott 2005).  
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7 Slutsats 
 

• Hur är innovationsprocessen uppbyggd i high-tech företag? 

 

Det gick att koppla Christiansen (2000a); Tidd et al (2001); Aasen och Amundsen 

(2013) fem gemensamma faser av en innovationsprocess till samtliga fallföretag. 

Visma och Implema visade dock ett betydligt mer strukturerat arbete kring 

utveckling och innovation än Eniro och PriceRunner som både befinner sig i ett 

förändringsstadium. Visma, Implema och PriceRunner visade att aktiviteterna inom 

företagen kopplade till innovation och utveckling var betydligt mer omfattande än 

Eniro. Komplexiteten i innovationsprocessens olika faser varierar mellan 

fallföretagen. Visma och Implema som både hade en strukturerad 

innovationsprocess visade varierande komplexitet i de olika faserna av 

innovationsprocessen. Detta beror på organisationens storlek snarare än 

teknologisk komplexitet. I större företag ökar antalet byråkratiska hinder (Ryoo 

2015), fler anställda och avdelningar behöver involveras i processen för att kunna 

komma fram till korrekta beslut. Komplexiteten i beslutsfattande kring innovation 

och utveckling ökar därmed i större organisationer. fler anställda, avdelningar och 

beslutsorgan resulterar i högre komplexitet i innovationsprocessens olika faser 

vilket i sin tur resulterar i att det tar längre tid att gå från idésökning till färdig 

produkt och utvärdering.  

 

Resultatet av analysen kring fallföretagens innovationsprocesser visar att mål och 

strategi ska förmedla innovation och utveckling. En organisationsstruktur anpassad 

efter verksamhetens förutsättningar med avsikt att förmedla strategi och mål till de 

anställda, är grunden för att kunna skapa en fungerande och effektiv 

innovationsprocess. 
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• Vilka aktiviteter är avgörande för att skapa en fungerande och effektiv 

innovationsprocess i high-tech företag? 

 

Vår framtagna innovationsprocessen (se avsnitt 6.6) visar vilka aktiviteter som bör 

användas i olika faser av innovations- och utvecklingsarbetet för att skapa en 

fungerande och effektiv innovationsprocess. En drivande faktor för att skapa en 

fungerande innovationsprocess är det organisatoriska lärandet genom att 

verksamheten drar lärdomar från framgång respektive misslyckande. Företag måste 

ta vara på det som gjorts tidigare för att utvecklas för framtida projekt. Visma, 

Implema och PriceRunner arbetar alla med utvärdering av prestationer och tar 

lärdomar av det som gjorts. Eniro däremot arbetar inte med utvärdering vilket 

bidragit till att verksamheten gått miste om information som kunde ha hjälpt 

verksamheten utvecklas och förbättras. 

 

• Hur säkerställer high-tech företag kontroll och styrning av 

innovationsprocessen? 

 

I och med utmaningarna fallföretagen stod inför var det intressant att beakta vilken 

typ av styrning och kontroll som användes. Gurd och Helliar (2017) menar att 

balans mellan informell och formell styrning behöver finnas för att innovation och 

utveckling ska framhävas på en optimal nivå. Balansen mellan informell och 

formell styrning har visat sig vara varierande beroende på företag. Att enbart arbeta 

med formell styrning som Eniro arbetat med i större utsträckning har visat sig vara 

ett hinder för innovation och utveckling. Samtidigt visade PriceRunner att formell 

styrning kan vara att föredra när utvecklingsarbetet är tydligt och självklart. Nivån 

på formell och informell styrning är upp till företagets förutsättningar. Företag med 

självklara idéer om vad som behöver utvecklas och innoveras behöver inte 

informell styrning i samma utsträckning som ett företag med problem med att hitta 

idéer att utveckla. 
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Studien visar att innovation och utveckling är avgörande för att verksamheten ska 

förändras och utvecklas. Det framtagna ramverket för en fungerande och effektiv 

innovationsprocess visar vilka faser och aktiviteter samt hur dessa aktiviteter bör 

styras och kontrolleras. Fallföretagen hade olika förutsättningar och stod inför 

varierande innovations- och utvecklingsutmaningar. Studien framhäver vikten att 

anpassa innovationsprocessen efter utmaningar och verksamhetens förutsättningar. 

Den avgörande fasen i innovationsprocessen för att fortsätta innovera och utveckla 

är idésökning. Formen av styrning och kontroll bör anpassas efter verksamheten 

idégenerings förmåga. Företag med svårigheter i idésökningsfasen ska fokusera 

styrning mot hög flexibilitet och kreativt utrymme med en processorienterad 

styrning för att integrera anställda och uppmuntra kunskapsutbyte. När idéerna 

framtagna i idésökningsfasen är självklara kan formell styrning vara att föredra för 

att ge anställda tydliga riktlinjer kring vad som behöver genomföras. I high-tech 

företag kan en fungerande och effektiv innovationsprocess anses som ett strategiskt 

avgörande verktyg för verksamhetens överlevnad. 

 

7.1 Kritik mot studien 
 

Det empiriska materialet har endast utgått från intervjuer och material tilldelat från 

anställda med koppling till utveckling och innovation inom fallföretagen samt 

offentligt material. Kritik kring objektiviteten till det empiriska materialet kan 

därmed ställas. Detta har bidragit till att insikten på målkongruensen samt 

utvecklings- och innovationsarbetet som sker på fallföretagen inte varit 

djupgående. Vidare var insikten i innovation och utveckling något sämre vid 

fallföretaget Eniro på grund av dålig respons från anställda inom denna del av 

företaget. Vi tog del av hur de arbetade från en medarbetare vid den svenska 

säljorganisationen som inte hade lika djup insikt i utvecklingen, detta har bidragit 

till sämre förståelse för deras innovationsprocess jämfört med övriga företag.  
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Samtliga fallföretag var försiktiga med att dela med sig av finansiella mått i de 

flesta avseenden. Med tydliga finansiella beskrivningar hade en tydligare koppling 

kunnat göras mellan lönsamheten av innovation och utveckling samt 

verksamhetens processer och aktiviteter. Vidare hade detta tydligare beskrivit 

finansiella framgångsfaktorer inom innovationsprocessen.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

• En organisatoriskt djupgående studie som undersöker hur olika avdelningar 

samspelar med innovationsprocessen. 

• Kartläggning av low-tech företags innovationsprocess och kringliggande 

aktiviteter. 

• Samspelet mellan kultur, styrning och framgångsrik innovation och 

utveckling. 

• En jämförande studie kring innovationsprocessens betydelse i teknologiska 

kluster till skillnad från andra high-tech företag. 

• En kvantitativ studie kring innovationsprocessens betydelse för high-tech 

verksamheters överlevnad på lång sikt.  

• En granskning kring innovationsprocessens misslyckande. 

• Kartläggning av större börsnoterade företags innovationsprocess  
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Figur 9. (Egen konstruktion). Kopplingen mellan organisationen och den externa 
miljön.  
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Figur 19. (Egen konstruktion). Fungerande och effektiv innovationsprocess för 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Mål och strategi 
 

• Vad är er verksamhets uttalade mål och strategi? 
• Hur arbetar ni för att fullfölja dessa mål och strategier?  
• Ser ni er själva som innovativa i er bransch? 
• Vilka är er kunder? 

 
Organisationsstruktur 
 

• Hur ser er organisationsstruktur ut? 
• Vilka ansvarsområden har du? Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Vem rapporterar du till? Och vem rapporterar till dig? 
• Hur arbetar ni för att integrera enheter i ert företag? Det vill säga hur 

samverkar olika enheter. 
 
Innovationsprocessen 
 

• Vad innebär innovation och utveckling för ert företag? Vad har ni för 
möjlighet att förbättra era produkter/tjänster?  

• Hur ser er innovationsprocess ut? Vilka företagsaktiviteter inkluderar ni i 
denna process? 

• Vem eller vilka tar beslut om vilka idéer som ska satsas på? 
• Hur bestämmer ni hur mycket resurser som ska lägga på innovation och 

utveckling? 
• Är alla enheter i er verksamhet delaktiga i innovationsprocessen? Om inte 

vilka är vilka är inte delaktiga? 
 
Interna aktiviteter 
 

• Hur arbetar enheter inom er verksamhet för att ta fram information kring 
vad ni behöver innovera eller utveckla? 

• Hur planerar ni projekt för innovation och utveckling? Utgår ni från en mall 
eller anpassar ni er olika beroende på projekt? 

• Vad kännetecknar er företagskultur? 
• Hur ser värdekedjan ut för er? Hur arbetar ni mot kunder och leverantörer 

vid innovation och utveckling? 
 
Externa aktiviteter 
 

• Hur arbetar ni mot leverantörers leverantörer? Likaså mot kunders kunder? 
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• Hur arbetar ni mot marknaden för att hitta befintliga eller framtida 
kundbehov? 

• Hur mäter ni era produkters prestationer på marknader? 
• Hur ser ni och lär från andra aktörer på marknaden? Vilka är era 

konkurrenter? 
• Vad har ni för position på era marknader? Är ni marknadsledande? 

 
Kontroll och styrning av processer 
 

• Hur säkerställer ni att aktiviteter anknutna till innovationsprocessen följs? 
Mäter ni? Övervakar ni?  

• Förespråkar ni formell eller informell styrning vid innovation och 
utveckling? 

• Hur arbetar ni med ledarskap? Ger ni era anställda mycket frihet? 
• Vad söker ni hos en ledare? Hur ser ni på ledarskap?  
• Hur utvärderar ni era egna processer? 

 
 

 
 


