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Många organisationer strävar efter att förbättra sin innovationsförmåga genom att nyttja nya arbetssätt och
verktyg, ett av dessa är IT-baserade verktyg för kollektivt idéskapande och idéutveckling. Med dessa nya system
kan ett stort antal individer gemensamt skapa och utveckla idéer för innovation, inne i organisationer eller
genom öppen innovation. Just potentialen att nyttja och möjliggöra många hjärnors kreativitet och intelligens
motiverar framväxten av kollektiva arbetssätt för idéskapande, men att utfallet av dessa arbetssätt entydigt är
positivt är ingen självklarhet. Ibland kan den ökade mängden av idéer som skapas i sådana system, tillsammans
med den påföljande kommunikation mellan idéskapare och personer som kommenterar på idéer också ha
oönskade effekter. I synnerhet kan organisationer möta en över-belastning av idéer med en proportionell
ökning av kostnaderna för att utvärdera och välja idéer som ska gå vidare i innovationsprocessen. Med detta
i beaktande framträder ett stort behov av att förbättra idéutvärdering och stödja tillhörande beslutsfattande.

av Mats Magnusson, Jennie Björk, Jakob Lindvall och Ola Lindmark-Eriksson
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enna artikel bygger på det VINNOVAfinansierade forskningsprojektet ”Beslutsstöd för idéutveckling och innovationsledning” som Mats Magnusson och Jennie Björk genomfört
tillsammans med Wide Ideas. I projektet har olika sätt att underlätta
utvärdering av idéer och tillhörande beslutsfattande i IT-baserade
system för idéskapande undersökts. Studien har baserats på en serie experiment med olika organisationer som använder IT-baserade
verktyg för kollektivt idéskapande, där olika sätt att utvärdera och
välja innovationsidéer har testats. Det primära syftet har varit att
utveckla ett användarvänligt system som stödjer och underlättar
idéurvalsprocessen så att den blir mer träffsäker och mindre resurskrävande än vad som är fallet med gängse metoder och verktyg. I
praktiken har detta skett genom en serie iterationer mellan de involverade forskarna och utvecklarna. I denna artikel försöker vi summera upp de viktigaste generella insikterna om idéutvärdering.
Potentiella möjligheter och utmaningar som uppstår vid
användning av nya metoder för idéutvärdering
Två huvudsakliga tillvägagångssätt för idéutvärdering kan urskiljas. Dessa är 1) att öka kapaciteten att bearbeta information som
behövs för att utvärdera idéer i tid och på korrekt sätt, och 2) att
minska det totala behovet av att bearbeta information för att utvärdera idéer. Det första sättet - att öka informationshanteringsförmågan - är utan tvekan lovande, eftersom kostnaderna för att erhålla
synpunkter av andras idéer från andra individer är relativt låga tack
vare modern informations- och kommunikationsteknik. Det är dock
viktigt att inte bara beakta den direkta kostnaden för kommunikation, utan att också fånga andra kostnader och svårigheter att engagera individer i kollektivt beslutsfattande. Ett sätt att ta itu med
denna fråga är att helt enkelt avsätta dedikerade resurser till att utvärdera idéer. Detta är dock sällan möjligt på grund av organisationers resursbegränsningar. En annan möjlighet att öka kapaciteten
för idéutvärdering är att i andan av öppen innovation utnyttja kollektiv av externa individer för utvärdering. Detta har emellertid tydliga begränsningar i fråga om tillämpbarhet då det vanligen medför
utmaningar vad gäller immateriella rättigheter. Ett resultat av den
genomförda studien är nya sätt att förbättra idéutvärderingsarbetet, mer specifikt i form av att demokratisera idéutvärderingen, att
identifiera och använda experter, samt genom att använda lösningar baserade på artificiell intelligens.
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Demokratisering av idéutvärderingen
Ett sätt att hantera det ökade kravet på utvärdering och urval av
idéer är att låta ett större antal av medarbetarna rösta eller kommentera på idéer och via detta välja vilka idéer som bör ges resurser för fortsatt utveckling, antingen i form av vidare utvärdering
eller genom formell start av ett innovationsprojekt. Visserligen har
anställda inte obegränsat med tid att ägna åt idéskapande och idéutvärdering, men ofta kan detta ske utan att det inkräktar alltför
mycket på andra arbetsuppgifter. Medan denna typ av mer demokratiska idéutvärderingslösningar har fått mer och mer utrymme
som en möjlig väg framåt finns det här en viktig sak att beakta,
nämligen att detta sätt att arbeta förutsätter att individer har den
kunskap som behövs för att göra ett informerat val. Idéer varierar
i termer av komplexitet och därmed också i form av erforderlig
kompetens som behövs för att utvärdera dem. Vissa idéer kan utvärderas fullgott utan någon särskild kunskap utöver det som presenteras i den föreslagna idén, medan andra idéer endast kan analyseras och utvärderas av experter. Vidare finns en risk att detta sätt
att arbeta är svårmatchat med en tydlig innovationsstrategi och att
man får ett icke önskvärt glapp mellan idéutvärdering och den väg
framåt man tänkt. En idés värde är i hög grad subjektivt och varierar
för olika organisationer och dessas specifika innovationsbehov. För
att kunna göra en god bedömning av en idé behövs således en klar
bild av det egentliga innovationsbehovet och det är inte nödvändigtvis känt av alla i en organisation. Vidare tarvar denna lösning att
man aktivt hanterar aspekter såsom tillgänglig tid och enkelhet för
medarbetare att bidra, samt möjliga incitament som kan användas
för att motivera deltagande i idéutvärderingsarbetet.
Identifiera och använda experter
Ett annat möjligt sätt att arbeta med idéutvärdering i kollektiva
idéhanteringssystem är att aktivt arbeta med experter, Dessa experter kan vara sådana som har formella expertroller i organisationen, eller också kan de identifieras baserat på individers egentliga
insatser i idéskapande och idéutveckling. Dessa experter kan på
olika sätt engageras i utvärdering av idéer i ett tidigt skede. Experter kan även verka som nav mellan olika idéer och kan skapa nya
kopplingar mellan kunskapsmängder och medarbetare. Att nyttja
experter har dock även potentiella negativa effekter. För det första
är det troligt att experter är mer kritiska till idéer som ligger utanför
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deras specifika kunskapsexpertis, och följaktligen kan detta ha
en konserverande effekt på innovationsverksamheten genom
att innovation i etablerade teknik- och affärsområden prioriteras på bekostnad av idéer med högre nyhetsgrad. Detta kan
självfallet motverkas med en tydlig innovationsstrategi som
omfattar olika typer av innovation, men om ingen sådan strategi finns riskerar användningen av experter leda till överdrivet
fokus på inkrementell innovation. En annan möjlig effekt av att
använda expertbedömningar är att dessa tenderar att leda till
ett snabbt slut på diskussioner kring idéer. Med tanke på experternas kunskap och relaterade legitimitet kan negativa uttalanden från experter lätt döda idéer på ett tidigt stadium. Detta
är givetvis ett effektivt sätt att minska den tid som spenderas
på att diskutera dåliga idéer, men samtidigt potentiellt farligt
då det innebär att utvärderingen av idéer kan ske alltför snabbt
för snabbt och i förlängningen leda till förlorade innovationer.
Med tanke på att det inte alltid är den ursprungligen föreslagna
idén som visar sig vara bra, utgör en alltför tidig bortsållning
av en idé en risk. Slutligen kan ett alltför kritiskt förhållningssätt
hos experter också minska motivationen hos andra deltagare,
då dessa ser sina idéer ratas och ibland även får direkt negativ feedback på föreslagna idéer. För att undvika dessa möjliga
negativa effekter av expertutvärdering är det viktigt att utbilda
experter i hur och när de ska ge feedback på idéer.
Automatisering av idéutvärderingen
Ett tredje sätt att ta itu med problemet med en överbelastning
av idéer är att använda ny teknik, mer specifikt artificiell intelligens baserad på maskininlärning, för att automatisera utvärderingen och urvalet av idéer. Med tanke på de snabba framsteg
som görs inom detta teknikområde är det föga överraskande
ett antal sådan lösningar testas i nuläget. I vår studie testades
utfallet av en maskininlärningsalgoritm mot de utvärderingar
av idéer som organisationer själva gjort och det visade sig att
den uppvisade hög träffsäkerhet vad avsåg de allra högst rankade idéerna, men lägre överensstämmelse om alla utvalda
idéer betraktades. Det ska här dock understryks att algoritmen
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inte finslipats på det sätt som egentligen krävs för denna typ av lösningar
och att en mer utvecklad variant av tekniken sannolikt skulle uppvisa en
betydligt högre grad av funktionalitet. Sammantaget pekar detta på en
möjlighet att radikalt effektivisera utvärderingen av ett stort antal idéer.
En nödvändig brasklapp i sammanhanget är att försiktighet måste til�lämpas vid användningen av automatiserad idéutvärdering. Då denna
teknik är baserad på mönsterigenkänning bör den vara tillförlitlig för att
identifiera innovationsidéer som på olika sätt liknar tidigare identifierade
värdefulla idéer. Däremot finns det en möjlig risk att disruptiva och radikala idéer som per definition påtagligt avviker från andra idéer riskerar att
förbigås.
Slutsatser och implikationer
I takt med att många organisationer inför nya IT-baserade system för
idéhantering är det inte ovanligt att antalet idéer som kommer upp till
ytan ökar betydligt, till den grad att utvärderingen och urvalet av idéer
blir så pass omfattande att det utgör ett problem. För att inte detta ska
leda till negativa effekter i termer av långsamma beslutsprocesser och
minskad motivation att bidra med idéer på grund av utebliven feedback
kan olika åtgärder vidtas. Dessa kan antingen syfta till att öka organisationens kapacitet att utvärdera idéer. Detta kan företrädesvis ske genom
att man använder sig av ett internt kollektiv av anställda, som på ett demokratiskt sätt bidrar till utvärdering och urval av idéer. En viktig fråga i
sammanhanget är hur man försäkrar sig om att de som deltar i utvärderingen besitter tillräcklig kompetens och kännedom om organisationens
egentliga innovationsbehov. En annan möjlig ansats är att förlita sig på
experter. Det potentiella problem som kan påträffas här är risken att experter är överdrivet kritiska och att de därför kan ha en dämpande effekt
på motivationen att bidra med idéer, samt att de även kan vara överdrivet fokuserade på inkrementella innovationer. En tredje möjlig väg framåt
är att minska behovet av att personer utvärderar idéer genom att istället
förlita sig på ny teknik, i detta fall artificiell intelligens baserad på maskininlärningsalgoritmer. De observationer och experiment vi gjort pekar på att
detta inom kort är en högst framkomlig väg, men den exakta tillämpningen av en sådan automatiserad urvalsprocess måste naturligtvis ske med
stor försiktighet för att inte riskera att vissa typer av potentiellt värdefulla
idéer systematiskt sållas bort.
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