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1. Bevezetés
Az innovatív vállalatok sikeresebbek - ez a felismerés mára elfogadottá vált. Jó piaci pozíció
és a vevők szemében jó imázs, pontosan ezt szeretnék a vállalatok. A vállalatok vezetőségei
és az érdekképviseletek, akik tartósan szeretnék biztosítani a foglalkoztatást és a jó
munkafeltételeket, az innovációk közös, párbeszédben történő kialakítására helyezik a
hangsúlyt. Az innovációhoz középtávú perspektívára van szükség, ezért nem csak a
menedzsmentet érinti, hanem éppen annyira a vállalati érdekképviselet feladata is.
A vállalat innovációs képességének erősítéséről folytatott párbeszédhez közös objektív alapra
van szükség. Ehhez az első lépést az elemzés jelenti. Az InnoKenn megfelelő eszköz e célra,
hiszen az InnoKenn pontos képet ad a vállalat "innovációs képesség" magkompetenciájáról,
erősségeiről és gyengeségeiről a folyamatos megújulás képességeire nézve.
Az InnoKenn diagnosztikai eszköz lehetővé teszi a vállalat, üzem, vagy telephely innovációs
képességének gyors felülvizsgálatát. Csoportok, részlegek, vagy egyének értékelik saját
szervezetüket: Láthatóvá válnak az erősségek és gyengeségek, és így párbeszéd alakul ki.
Ennek alapján az újítási javaslatok együtt fejleszthetők ki és valósíthatók meg. Ezen
intézkedések sikere az InnoKenn alkalmazásával és egy újabb párbeszéd-forduló által
pontosan meghatározható.

2. Az InnoKenn diagnosztikai eszköz
Az InnoKenn eszköz tartalmazza az innovációs képesség értékeléséhez szükséges
legfontosabb tényezőket, az innovatív vállalatok sikerének központi tényezőt, és lehetőséget
kínál így a vállalat innovációs képességében mutatkozó erősségek és gyengeségek
felderítésére. A "humán erőforrások" tényező bevonásával az InnoKenn sok más
alkalmazással szemben a teljesség igényét is kielégíti.
Az InnoKenn lehetővé teszi a vállalaton belüli problémás területek felismerését, ill. hogy a
különféle személyzeti csoportokkal (munkavállalói képviselet, vállalatvezetés, dolgozói kör)
együtt, párbeszédben dolgozzanak ki megoldásokat. Így kettős haszon-hatás jelentkezik,
hiszen a különféle látásmódok révén tanulni lehet, és azok elősegítik a megértést, az
elfogadást és a konstruktív együttműködést.
Az InnoKenn rendeltetése szerint egy olyan eszköz, amely a foglalkoztatotti csoportok,
érdekképviseletek és a vállalatok vezetőségei közötti párbeszédet szolgálja. Használható
azonban vezető beosztású dolgozók, vagy érdekképviseleti testületek önellenőrzésére is.

2.1. Az InnoKenn alapjai
Az innovációra képes vállalatok központi jellemzői tudományosan igazoltak: A középpontban
olyan témák állnak, mint az ember, a kultúra, a szervezet és a stratégia. Az InnoKenn számára
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kiválasztásra kerültek a legjelentősebb tényezők, amelyeket tudományos teszteknek vetettek
alá. Négy alapvető tartalmi dimenzióra tagolódnak, ezek a stratégia, a folyamat, a struktúra,
és a dolgozók. Hasonló felosztásokkal lehet találkozni a Balanced Score Card-nál vagy az
EFQM-modellnél.
Az innovációs képességre vonatkozó tartalmi állítások tizenhat jellemző alapján kerülnek
megfogalmazásra; ezek a legfontosabb indikátorok a vállalati innovációs képességre nézve és
ezért az innovációs folyamatokat mozgató tényezőknek minősülnek. Minden jellemzőt három
indikátor reprezentál állítások formájában. Összesen 48 indikátor határozza meg egy vállalat
innovációs képességét: 16 állítás diagnosztikai kérdőívenként.
16 jellemző négy diagnosztikai kérdőíven.

Az InnoKennalapvető felépítése:
1. kérdőív
Stratégia dimenzió

2. kérdőív
Folyamatok dimenzió

jellemzők:

jellemzők:






Célképzés és stratégia-kialakítás
Vezetés
Kapcsolati hálózat
Ügyfélorientáció






Ötletmenedzsment
Termék-/szolgáltatás-orientáció
Folyamat-orientáció
Módszer-alkalmazás

3. kérdőív
Struktúra dimenzió

4. kérdőív
Dolgozók dimenzió

jellemzők:

jellemzők:






Munka- / felépítés-szervezés
Munkafeltételek
Pénzügyek
Személyzeti struktúra






Tudás és kompetencia
Kultúra
Szerepvállalás
Érdekképviselet

Az InnoKenn 48 indikátora olyan állítások, amelyek mindig egy ötfokozatú skálán kerülnek
értékelésre. Ezen felül fennáll a lehetőség arra, hogy egy-egy állítás ne kerüljön értékelésre,
ha az állításhoz nem áll rendelkezésre kellő háttérinformáció. Ez az öt értékelési fokozat
érdemjegy-skálaként is értelmezhető, amelyen az "5-ös" - soha nem igaz - a legrosszabb
érdemjegy.
Érdemjegyek 1-től 5-ig
Az "érdemjegy" számértéke teszi lehetővé a kiértékelést. Ily módon kiszámítható a
megkérdezettek átlagos értékelése, egy jellemző, vagy a dimenzió egyedi értékeléseinek
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átlaga. Egy összesített érdemjegy kiszámítása is elképzelhető, ez azonban nem ésszerű
mutató, fontosabbak ennél az egyes jellemzők eredményei.
Az értékelés eredményei mindig egy meghatározott terület, egy csoport, vagy személy
szubjektív megítéléséről ad képet. Ez a kép azonban nem tetszés szerinti, hiszen a szubjektív
megítélés objektív okokat fejez ki.
Az értékelő érdemjegyek jelentése
1 = Mindig igaz
Az állítás minden területre vagy személyre igaz.
2 = Többnyire igaz
Az állítás majdnem minden területre vagy személyre igaz.
3 = Részben igaz
Az állítás csak részterületekre vagy személyek egy részére igaz.
4 = Ritkán igaz
Az állítás csak néhány területre vagy személyre igaz.
5 = Soha nem igaz
Az állítás egyik területre vagy személyre sem igaz.
Az eredmények a megkérdezett személy, csoport vagy az egész vállalat átlagos értékeléseivel
"erősségek és gyengeségek"- profilvonalként ábrázolhatók az érdemjegytáblázat alapján,
amely az értékelő alkalmazással kinyomtatható. Az értékelő alkalmazás további értékelő
ábrázolásra is lehetőséget kínál jelzőlámpa-modellben készült oszlopdiagramok formájában.
Az InnoKenn-kérdőív megválaszolása kb. 20-30 percet vesz igénybe személyenként. Az
InnoKenn alapváltozata nem tartalmaz a megkérdezettek adataira vonatkozó kérdéseket, ezért
teljes mértékben anonim módon használható.
Szükséges idő: 20 perc
Teljesen anonim használat
Jelzőlámpa-modell az erősségek és gyengeségek meghatározására
Az eredmények erősségként vagy gyengeségként való értékelése egy raszter alapján
jelzőlámpa-modellben történik. A legalacsonyabb zöld értékek erősségnek, a legmagasabb
piros értékek gyengeségnek minősülnek. A jelzőlámpa-modell csupán ajánlás. Egyszerű
hármas felosztást követ. Az InnoKenn témái széleskörűek, a jellemzők és eredmények
súlyozása ezért nem ésszerű. Az eredmények végső besorolását mindig a konkrét vállalati
feltételek figyelembe vételével ajánlott elvégezni.

Eredménytartomány
Középérték 1,0 - 2,3
Középérték 2,4 - 3,6
Középérték 3,7 - 5,0

Teljesülési tartomány
100 - 67%
66 - 34 %
33 - 0 %

Megítélés
Erősség
Közepes
Gyengeség
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2.2. Az InnoKenn alkalmazási területei
Az InnoKenn egy mélyelemző eszköz. Támpontokkal szolgál; az okok részletes azonosítása
és javító intézkedések kifejlesztése képezi a következő lépést, amely az üzemi
érdekképviseletek, az ügyvezetés és a foglalkoztatottak közötti workshopok vagy
megbeszélések, vagy részlegeken és műhelyeken belüli optimalizáló munkaközösségek közös
feladata.
Az InnoKenn hasznos alkalmazásának feltétele a párbeszédben történő nyílt eszmecserére
való hajlandóság.
Számos ágazat és minden üzemméret számára
Az InnoKenn nagyszámú dolgozót foglalkoztató vállalatoknál is teljes körűen alkalmazható.
Mindazonáltal nem alkalmas az adatok részletes elemzésére. Így az összehasonlító
értékelések, pl. a fiatalabb és idősebb, közép- vagy felsőfokú végzettségű megkérdezettek,
férfiak vagy nők válaszadási magatartása tekintetében ugyan elvileg lehetséges, de a
valószínűség statisztikailag nem ellenőrizhető. Az eszköz nem ilyen célra készült, mivel az
ilyen vizsgálatok a vállalatok innovációs képességének alapvető kérdése számára nem
relevánsak.
Az InnoKenn minden vállalati területen és hierarchia-szinten alkalmazható a gyártási
csoporttól az ügyvezetésig. Azonban háttértudásra van hozzá szükség az innovációs folyamat
számára fontos összes vállalati terület vonatkozásában. Nem mindig rendelkezik minden
foglalkoztatotti csoport kellő információkkal. A felhasználás - nem az alkalmazás maga - így
kommentált verzió segítségével, vagy közös worskop keretében ismerhető meg.
Ajánlások az InnoKenn felhasználásához










Az InnoKenn gyártó ágazatok és
technológia-orientált szolgáltató
ágazatok számára alkalmas és bevizsgált
eszköz.
Párbeszéd-orientált eljárások során
történő vállalati használatra készült.
Alkalmazását diagnosztikai eszközként
részlegeknél, csoportoknál, vagy
vállalati területeken ajánljuk.
Az egész vállalatra kiterjedő, teljes körű
alkalmazása szintén lehetséges.
Alkalmazásának feltétele az önkéntes és
érdeklődő érintettek.
Az InnoKenn egy lépést jelent a
részvétel-orientált eljárás felé.
Az InnoKenn kis, közepes, és nagy, ill.
konszern-függő vállalatoknál is nagyon
jól alkalmazható.

Az InnoKenn alkalmazásának határai








Az InnoKenn minőségi módon,
tudományosan bevizsgált (validált)
eszköz.
Vállalatok vagy részlegek között nem
lehetséges benchmark felállítása.
Kvantitatív értelemben nem teljesíti a
szigorú statisztikai-módszertani
mércéket.
Nem komplex statisztikai
kiértékelésekre készült.
Közszolgálati hatóságoknál és
hivataloknál, valamint az oktatásban és
egészségügyben történő alkalmazása
nem került bevizsgálásra.
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3. Számítás és az eredmények ábrázolása a kiértékelő alkalmazással
Az InnoKenn interaktív alkalmazása lehetővé teszi diagnosztikai kérdőívek felvételét,
különböző csoportok kiértékelését és az eredmények megjelenítését különféle ábrázolásban.
A csoportok összehasonlítására is lehetőség van.
A kiértékelés automatikusan történik, alapvetően nincs szükség hozzá statisztikai tudásra,
azonban néhány alapfogalom ismerete a diagnózis eredményeinek kezeléséhez hasznos lehet.
Alapfogalmak
Középérték:




A középérték egy csoporton belül egy indikátor mindenkori értékeléseinek, vagy egy
jellemző indikátorainak számtani átlaga.
A csoport véleményének trendjét tükrözi.
Ha hiányzik egy értékelés, a középérték csak a rendelkezésre álló értékelések
számával kerül kiszámításra.

Terjedelem




A terjedelem megadja, milyen széles tartomány helyezkedik el a legjobb és a
legrosszabb értékelés között. Az értékelések szórását mutatja meg tehát.
Kimutatja, hogy a mindenkori értékelésnél inkább egyetértés, vagy egyet nem értés
jellemző.
A terjedelem szélsőséges értékeléseknél kevéssé kifejező.

Standard eltérés



A standard eltérés az összes értékelés középértéktől való átlagos eltérése.
Ez is a szórás egyik mértéke.

3.1. Az adatok felmérése
Az InnoKenn alkalmazás lehetővé teszi egyetlen egy diagnosztikai kérdőív felmérését, vagy
egy, ill. több csoport felmérését értékeléseikkel együtt. Az egyedi értékelés az adatok
felméréséhez tartalmazza a teljes kommentált diagnosztikai kérdőívet, amely a négy dimenzió
egy-egy önálló kérdőívére tagolódik. Az értékelés egyetlen kattintással elkészíthető. Vállalati
alkalmazásnál rendszerint a csoportos értékelés merül fel.
Egy felmérés előkészítéséhez ajánlatos figyelembe venni, hogy a nagyon magas esetszámokat
jobb professzionális adatfelméréssel és statisztikai programokkal kiértékelni. Az InnoKenn
párbeszédhez és csoportos alkalmazáshoz készült, azonban nem tartalmaz korlátozást az
értékelő kérdőívek számát illetően.
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Előkészítés, felmérés és nyomtatás







Akinek nemek szerinti kiértékelésre van szüksége, annak fel kell tüntetni a
diagnosztikai kérdőíven a nemet.
Diagnosztikai kérdőívek jelölése csoportazonosító rövidítéssel és számozás - ez a
kiértékelő alkalmazásban kerül rögzítésre
A diagnosztikai kérdőívek adatainak csoportos rögzítése és mentése az 1-től 5-ig
terjedő értékelő érdemjegyekkel egy kattintással a "Csoportos értékelés" diagnosztikai
alkalmazással.
A hiányzó értékek a "Nem tudom megválaszolni"-ra kattintva kerülnek rögzítésre.
Nyomtatás indítása, mentés PDF-ként és további feldolgozás

Csoportos értékelés felmérés-felület

Csoportos felmérés
A diagnosztikai kérdőív felülete egy képernyőoldalon kommentárok nélkül.
A csoportok szabadon elnevezhetők.
A nemek opcionálisan rögzíthetők.
Kiértékelés és a csoport eredményeinek nyomtatása PDF fájlba az értékelések
adatmentése nélkül lehetséges.
5. Az egyes csoporteredmények elmenthetők a számítógépre, korlátlan számú csoport
rögzíthető, a csoporteredmény ismételt betöltése egy későbbi időpontban lehetséges.
6. Az adatok továbbításra és más számítógépes programban történő feldolgozásra
exportálhatók máshol is felhasználható CSV-formátumban.
7. A csoportok összehasonlításához legfeljebb 8 csoport tölthető be.
8. Csoport felmérése, a kérdőívek száma csoportonként és az aktuális kérdőív látható,
korlátlan csoportméret.
9. Az egyes kérdőívek törölhetők, kiüríthetők, vagy beilleszthetők.
10. A rögzített kérdőívekben ide-oda lehet lapozgatni.
1.
2.
3.
4.

A felmért adatok elmentése nem kötelező, de ajánlott. A rendelkezésre álló kérdőívek
megadása után kezdődhet a kiértékelés.
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3.2. Kiértékelések és az eredmények ábrázolása
A kiértékelés alapja a leadott értékelések középértéke vagy átlaga - az InnoKenn-nél tehát az
"átlag érdemjegy", amelyet egy felmért csoport adott. A középérték mind a 48 állítás
(indikátorra), és - összefoglalva - a 16 jellemző és a négy dimenzió vonatkozásában kerül
kiszámításra.
A kiértékelő ábrán a középérték mellett az eredmények százalékos eloszlása is elérhető a
jellemzőknél és a dimenzióknál. Itt a középértéknél pontosabban látható, hány csoporttag
adott azonos értékelést. Ez az ábrázolás hasznos, ha magas az értékelések szórása.
Szórás - Egyetértés és egyet nem értés az értékelésnél
A középérték, mint eredmény kezeléséhez azonban az a kérdés is fontos, hogy a
foglalkoztatottak mennyire voltak egyetértők az értékelés során, vagy mennyire szóródtak az
értékelések. Ha a szórás nagyon magas, a középérték kevéssé kifejező.
Ez a szórás a kiértékelő alkalmazásban két különböző mérőszámmal kerül megjelenítésre.
A terjedelem a szórásra vonatkozó egyszerűen érthető adat, amely megadja a legjobb és a
legrosszabb értékelés közötti tartományt. A standard eltérés viszont a szórás mértékére
vonatkozik, ami inkább a specialistákat fogja érdekelni. Az eredmények kifejezőerejéről folyó
vitákban némely esetben ésszerű lehet ehhez visszanyúlni. A csoportos értékelések
középértéke és terjedelme rendszerint elegendő ahhoz, hogy az eredményeket értékeljék, az
innovációs képesség erősségeit és gyengeségeit azonosítsák, és különféle látásmódokat
dolgozzanak ki.
Hiányzó értékelések
Az eredményeknél arra is ügyelni kell, hogy milyen gyakran jelölték meg a "nem tudom
megválaszolni" választ. Ha túl kevés értékelés áll rendelkezésre, mert sok csoporttag nem
tudott választ adni, akkor a kiszámított középérték nem reprezentálja kellőképpen a csoportot.

Figyelmeztetések
Ha a szórás magas (1,25 feletti standard eltérés), vagy csak kevesen adtak értékelést, (csak
50%, vagy az alatt), az alkalmazás figyelmezet az eredmény ábrázolásánál egy figyelmezető
jelzőtábla ikonnal. Ilyenkor át kell gondolni, miért hiányoznak az információk, vagy miért
olyan magas a szórás, és vele együtt az értékelésekben mutatkozó különbségek.
A figyelmeztető jelzéssel ellátott középérték-eredményeket óvatossággal kell kezelni.
Ezek az értékek kevéssé kifejezőek. A gyakoriság eloszlásának ábrája hasznos lehet az
ilyen esetekben.
Automatikus számítások


A csoport középértékének kiszámítása mind a 48 indikátornál.
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A középérték kiszámítása a három indikátorról mind a 16 jellemzőnél.
A középérték kiszámítása a 13 indikátorról mind a négy dimenziónál.
Mind a 48 indikátor összesített középértékének kiszámítása.
A terjedelem és a standard eltérés kiszámítása jellemzőknél és dimenzióknál.
Automatikus figyelmeztetés olyan eredményeknél, amelyek szórása magas, vagy
amelyeknél csak kevés értékelés került leadásra.

Indikátorok eredményének ábrázolása - profilvonal





Az indikátorok eredményeinek ábrázolása profilvonalként.
A profilvonalak differenciálása nemenként a nemek (opcionális) felmérése esetén.
Az eredmények ábrázolása jelzőlámpa-modellben (zöld az 1 - 2,3 közötti
középértékek esetén, piros a 3,7 - 5 közöttieknél, a kettő között sárga).
Figyelmeztető jelzés magas standard eltérésnél, vagy ha az adatok hiányoznak,
részletes információ egérrel történő megérintésnél
Jellemzők és dimenziók eredményének ábrázolása - oszlopdiagram







A jellemzők és dimenziók eredményeinek ábrázolása oszlopdiagramként jelzőlámpamodellben.
Figyelmeztetés, ha a standard eltérés 1,25 fölötti, vagy az összes válasz 50%-a
hiányzik, részletek egérrel érintéskor.
Az összes változat eredményének nyomtatása PDF-be, menthető formában, az
indikátorok egyedi eredményeinek (középértékek, hiányzó értékek száma, minimális
és maximális érték) feltüntetésével.
Megjelenítés standard eltérést tartalmazó változatban.
Megjelenítés terjedelmet ábrázoló változatban a minimális és maximális értékelés
közötti nyíllal.

Jellemzők és dimenziók eredményének ábrázolása - százalékos eloszlás


A jellemzők és dimenziók eredmények ábrázolása jelzőlámpa-modellben (zöld az 1 2,3 közötti középértékek esetén, piros a 3,7 - 5 közöttieknél, a kettő között sárga).

A megkérdezés során nyert adatok az értékelt vállalat, vagy terület innovációs képességéről
hivatottak képet adni. Az egyénileg leadott értékelésekből egy összkép alakul ki különféle
ábrázolási formákban. Lehetséges az is, hogy különböző csoportok eredményeit hasonlítsuk
össze. A csoportok összehasonlítása különböző csoportok szemszögéből mutatja meg a téma
megítélését, pl. a vállalati érdekképviselet, különféle munkavállalói csoportok és a
menedzsment képviselő szemszögéből.
A profilvonalak csoportos összehasonlítása eredményének ábrázolása



Legfeljebb nyolc csoport tölthető be a csoportos összehasonlítás gomb segítségével, és
a profilvonalak megjelennek.
Hiányzó értékek, vagy magas szórás miatt kritikus értelmezést igénylő eredményeknél
figyelmeztető jelzés látható, a részletek egérrel való megérintéssel jelennek meg.
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3.3. Megvalósítás a vállalatnál
Az InnoKenn-hez hasonló diagnosztikai eszközök alkalmazását a vállalatnál jól meg kell
tervezni. A feladatokat világosan fel kell osztani és pontos időkeretet kell szabni, hogy az
elemzés a kívánt sikert eredményezze. Az effajta eljárás projektként irányítható: ez az
"InnoKenn Diagnosztika" projekt, amely több fázisból áll.
A projektcsoport feladata:












A teljes lebonyolítás megtervezése
Célcsoportok kiválasztásai
A dolgozók tájékoztatásaii
Az anonimitás és az adatvédelem biztosítása iii
Az eszköz alkalmazásának megszervezése
Kiértékelés
Dolgozói workshopok szervezése
Az eredmények feldolgozása
Vállalati záró workshop szervezése az eredmények bemutatásávaliv
A dolgozók tájékoztatása az eredményekről.
Szükség esetén a további teendők irányítása.

i

A megkérdezés formája változó: Meg lehet kérdezni az egész személyi állományt, de akár csak egyes
területeket is. Az eszköz alkalmazható kisebb, tízfős csoportban, egy részlegen belül, de az egész vállalatra
kiterjedően is.
Ellenőrző lista a foglalkoztatottak tájékoztatásához (Mi a célja a diagnosztikának?), Mi áll az akció
hátterében?, Milyen hasznot várnak tőle? , Miről van szó részleteiben?, Ki irányítja a lebonyolítást?, Hogyan
alakul az időbeli menete?, Miért fontos, hogy mindenki részt vegyen benne? Mi történik utána?
ii

iii

Az anonimitás megvédi a válaszadókat attól, hogy személyüket és válaszaikat azonosítsák. Az adatvédelem
megvédi a felmérés adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és gondoskodik arról, hogy az adatokat csak a
megállapodás szerinti célra használják fel.
Ezen a workshopon a vállalatvezetés az érdekképviselet részvétele ajánlott. Az InnoKenn mindenekelőtt a
dolgozókat helyezi a középpontba; ezért ajánlott, hogy ők is képviselve legyenek a workshopon. Ez elősegíti az
átláthatóságot és a csoportokon átívelő együttműködést; s így erősíthető a vállalati kultúra is.
iv
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