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Experter konstaterar ofta att de hellre går på sin intuition (maggropskänsla), istället för att använda 
olika formella kriterier när de utvärderar idéer. Aktuell forskning utförd av Peter Magnusson, Johan 
Netz och Erik Wästlund vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet visar dock att 
experters intuitiva beslut till stor del kan förklaras av att de faktiskt undermedvetet använder sig av 
olika kriterier för att fatta sina intuitiva beslut.

Vad döljer sig bakom 
maggropskänslan?

av Peter Magnusson, Johan Netz och Erik Wästlund

Screening av nya produkt-/tjänsteidé-
er är en viktig del i en organisations 
innovationsprocess. Förenklat kan 

det sägas att det finns två principer för att 
göra detta; antingen används formella kri-
terier eller också förlitar sig organisationen 
på experter som gör en holistisk bedöm-
ning baserad på sin erfarenhet. Det sist-
nämnda brukar också kallas för intuitiva 
expertbeslut. 

I en nyligen publicerad artikel i forsk-
ningsjournalen Technovation1 redogör 
forskarna Magnusson, Netz och Wästlund 
för en studie där de undersökt huruvida 
intuitiva beslut faktiskt också kan förklaras 
genom traditionella kriterier. I studien fick 
en expertgrupp på Telia Mobile individu-
ellt utvärdera 83 idéer till nya mobila tjäns-
ter som hade lämnats in till en webbpor-
tal. Utvärderingen gjordes i två omgångar 
på två olika sätt. 

I den första omgången fick experterna 
göra holistiska bedömningar för respek-
tive idé. Detta innebar att de inte gavs 
några instruktioner om vilka kriterier de 
skulle använda. Istället fick de bedöma 
idéerna utifrån två olika scenarier, ett mer 
banbrytande innovativt och ett med fo-
kus på snabb lönsamhet. I det första sce-
nariot skulle experterna premiera idéer 
som stack ut och gjorde att företaget kän-
netecknades av att vara innovativt. Fokus 
skulle alltså inte vara kortsiktig lönsamhet 
utan att skapa attityd. I det andra scenariot 
skulle istället idéer som företaget snabbt 
kunde tjäna pengar på premieras. Innova-
tivitet var alltså inte så viktigt, utan istället 
var det viktiga att idén var lätt att imple-
mentera och snabbt få ut på marknaden. 
Fokus var alltså på kortsiktig lönsamhet. 

I samband med bedömningarna fick en 
av experterna också tänka högt under 
sin utvärdering. Syftet med detta var att 
forskarna skulle få en djupare insikt i hur 
utvärderingsprocessen såg ut, samt vilka 
kriterier som togs i beaktande. 

I den andra omgången fick experterna 
utvärdera samma idéer igen men denna 
gång genom att använda tre etablerade 
kriterier, nämligen idéernas: (1) originalitet, 
(2) värde för användaren och (3) enkelhet att 
realisera. 

RESULTAT
Idéindex
En regressionsanalys genomfördes där 
man undersökte i vilken utsträckning ex-
perternas båda holistiska (intuitiva) värde-
ringar kunde förklaras av hur de värderade 
idéerna utifrån de tre fastställda kriteri-
erna. Det visade sig att drygt 50% av deras 
holistiska utvärderingar kunde förklaras 
av de tre variablerna. På detta sätt kunde 
forskarna skapa två idé-index, ett radikalt 
och ett inkrementellt. Dessa index kan se-
dan användas för att rangordna idéer som 
har utvärderats med de tre kriterierna med 
hänsyn tagen till vilken typ av innovation 
man eftersträvar.

Utvärderingsprocessen
Genom att analysera inspelningarna av ex-
pertens ”tänka högt” utvärdering så kunde 
forskarna delvis förstå hur denne tänkte 
och resonerade vid sina utvärderingar. 
Ytterligare minst två kriterier, förutom de 
tre som användes i studien, användes vid 
expertens utvärdering nämligen: "strate-
gic fit" (hur väl idén passade in i den nu-
varande verksamheten) samt "potentiell 

lönsamhet". Det är tveksamt om dessa 
kriterier egentligen bör användas så tidigt 
som i screening-processen, men det är 
antagligen svårt att inte beakta huruvida 
idéerna passar in i nuvarande affärsmodel-
ler och i vilken utsträckning de kan gene-
rera intäkter alternativt sänka kostnaderna. 
Dessa två kriterier kan dock ses som häm-
mande om man söker efter att förnya sig. 

Utöver kriterierna så fick forskarna även 
insyn i och förståelse för hur processerna 
som experten använde sig av ser ut. För 
att bilda sig en uppfattning om en idés 
potential så skapade experten ofta ad-hoc 
ett litet miniscenario där han tänkte sig in 
i en tänkt tillämpning av idén. Detta skulle 
också kunna vara ett sätt att mer direkt in-
struera utvärderare att använda sig av för 
att på så sätt få till bättre utvärderingar. 

Ytterligare sex faktorer identifierades 
som påverkade utvärderingen. Dessa 
kom att benämnas påverkare (affectors). I 
artikeln benämns dessa: trend, simplicity, 
legitimacy, cluster, existence, och timing. 
Dessa påverkade på ett eller annat sätt ex-
pertens bedömning antingen positivt el-
ler negativt. Om experten till exempel no-
terade att en idé var en del i en pågående 
trend så kunde detta påverka originalitets-
bedömningen negativt, medan det samti-
digt hade en riskminimerande effekt, d.v.s. 
användarvärde och lönsamhet värderades 
därmed högre. På samma sätt gavs indika-
tioner på att de fem övriga påverkarna in-
fluerade bedömningen antingen positivt 
eller negativt. 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER
Studien visar hur kriteriebedöm-
ningar till viss del skulle kunna ersätta 
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expertbedömningar. Ett problem med 
kriteriebedömningar är att bestämma om 
och hur kriterierna skall viktas om man 
önskar en rangordning av ett antal idéer. 
De idé-index som konstruerades i studien 
tog tillvara på experternas känsla för hur 
olika kriterier bör viktas om man söker ef-
ter inkrementella alternativt radikala idéer. 

De fem kriterier som identifierats i stu-
dien är antagligen tillämpbara även i an-
dra områden än mobila tjänster. Däremot 
kan viktningen troligtvis skilja sig åt mellan 
olika branscher. Metoden som användes i 
studien skulle dock kunna användas för att 
ta fram skräddarsydda idé-index för en viss 
bransch eller organisation. Detta gör det 
också möjligt att distribuera idéscreen-
ingen på ett företag så att olika personer 
utvärderar utifrån olika kriterier och att en 
rangordning av idéerna åstadkoms ge-
nom att tillämpa framtagna index. 
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Slutsatser kan även dras från expertens 
användning av miniscenarier för att levan-
degöra idéerna. En insikt är att det antag-
ligen skulle kunna gå att förbättra kvalite-
ten på idéhanteringsprocessen genom att 
uppmana idégivare att exemplifiera sina 
idéer med en möjlig tillämpning, som il-
lustrerar såväl hur idén skulle fungera i 
praktiken samt hur den skulle skapa nytta 
för användaren. Detta torde vara extra vik-
tigt för tjänsteidéer eftersom tjänster är 
processer som annars kan vara svåra att 
förstå. 

PÅGÅENDE FORSKNING
Forskargruppen har i en pilotstudie kunnat 
konstatera att de fem nämnda kriterierna 
påverkar hur experter bedömer idéer. I en 
större studie på Volvo under våren 2014 
kommer således de två ”nya” kriterierna 
att ingå. Därtill läggs även ett psykologiskt 

perspektiv till i forskningen, så förutom att 
ge svar på hur en idé väljs ut rent praktiskt 
hoppas forskarna även kunna fastställa 
om, och i så fall hur, utvärderarens person-
lighet påverkar urvalet. Kanske vissa per-
sonlighetstyper är mer lämpade att plocka 
ut radikala idéer och andra bättre på att 
identifiera inkrementella dito. Detta och 
flera andra frågor hoppas forskarna inom 
kort få svar på. 

1 Magnusson, P.R., Wästlund, E. & Netz, 
J. (In press). Exploring holistic intuitive 
idea screening in the light of formal 
criteria. Technovation, DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.technovation.2014.03.003
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