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Trots att mer nyskapande eller radikalt innovativa projekt eftersträvas av företag domineras projektportföljerna 
ofta av mindre förbättringar på existerande produkter. Därtill visar forskning att ett ensidigt fokus på 
inkrementell innovation riskerar att reducera företags långsiktiga överlevnad. Det finns därför ett tydligt behov 
att bli både effektivare och mer innovativ i produktvecklingsprocessen.

av Susanne Nilsson och Sofia Ritzén

Målstyrning och mätning
- för innovativ produktutveckling

Målstyrning och mätning för innovativ produktutveckling 
heter ett Vinnova-finansierat projekt på som drivs av Sofia 
Ritzén, Mats Magnusson, Susanne Nilsson, Gunilla Ölundh 

Sandström och Jens Hemphälä, verksamma vid Integrerad pro-
duktutveckling på KTH. Projektet undersöker på vilket sätt företag 
använder sig av mål och mätning när de har ambitionen att både 
vara effektiva och innovativa i sin produktutveckling. Fem fram-
gångsrika och tekniktunga företag av olika storlek deltar i projektet 
(Scania, Ericsson, Strömsholmen, Trimble och Bioteria). Baserat på 
forskningsstudien genomförs också förbättringar i företagens ex-

isterande produktutveckling genom att bättre förutsättningar för 
en mer innovativ produktutveckling skapas. Precis som för de allra 
flesta framgångsrika företag tenderar nämligen portföljen av ut-
vecklingsprojekt att över tid domineras av mindre förbättringar på 
existerande produkter trots att också mer nyskapande eller radikalt 
innovativa projekt behövs. 

Flera konsekvenser när innovationsmål saknas
Att sätta mål och mäta för att följa upp målen är traditionella styr-
verktyg i företag och många gånger ett effektivt sätt att vägleda 
och motivera anställda att implementera företagets strategier. Det 
har dock visat sig att mål sällan formuleras eller följs upp för att 
stödja innovation. Målen för att öka effektiviteten i organisationer 
brukar å andra sidan vara desto fler och många gånger ganska 
specifika. Detta skapar en obalans mellan de olika aktiviteter som 
bedrivs i en organisation eftersom mål riktar vår begränsade upp-
märksamhet och dessutom finns det ofta incitament kopplade till 
uppfyllandet av dessa. Det är dock inte trivialt att förstå hur mål ska 
formuleras för att stödja realiseringen av mer radikalt nyskapande 
idéer eftersom det som karaktäreriserar den utvecklingsprocessen 
är just att utgången eller målet är ovisst och att den inte är i linje 

med företagets strategier. 
Några av de problem som projektet har uppmärksammat är att 

företag sällan har uttalade innovationsmål och om mål formule-
ras för innovation så tenderar dessa att bli vaga och på en hög 
nivå (”vi ska bli mer innovativa”) eller handla uteslutande om hur 
många nya idéer som genereras eller patent som beviljas. Inte an-
vänds heller så kallade explorativa mål, dvs mål som fokuserar på 
att lära sig nya strategier eller metoder istället för ett definierat 
slutresultat. Vidare tenderar de innovations-mål och strategier 
som skapas att inte vara tydligt kopplade till företagets affärsstra-
tegier utan utgör mål och strategier vid sidan om. Resultatet blir 
att medarbetare i företagen får bristfälligt stöd för att förstå varför 
och vilken typ av innovation som ska stimuleras i organisationen. 
Det blir istället upp till var och en att utforma egna riktlinjer och 
aktiviteter. 

Studierna visar också att bristen på innovationsmål kan leda till 
att de projektidéer som har mer nyskapande karaktär tenderar att 
prioriteras lägre än de mer inkrementella när valet genomförs i 
grupp i jämförelse med när individer prioriterar enskilt. Resultatet 
från genomförda experiment i projektet visar att själva gruppdis-
kussionerna tenderar att favorisera mer inkrementella idéer. Ett 
skäl är att när det inte är tydligt på vilket sätt mer innovativa idé-
er bidrar till affärsmålen i ett företag blir det svårare för enskilda 
individer att stå på sig och argumentera för de mer innovativa 
idéerna i en gruppdiskussion. Ytterligare ett resultat från studien 
är att när de individuella prioriteringarna av en projektidé skiljer 
sig mycket åt kan det komma att utgöra en värdefull indikator på 
en mer nyskapande idé. Skillnaderna mellan individernas priori-
teringar tenderade nämligen att skilja sig mer åt när projektidén 
uppfattandes som mer nyskapande eller radikal. Experimentet 

visar att det finns anledning för företag att se över sin process för 
hur innovationsprojektidéer ska se ut och att överväga priorite-
ring både individuellt och i grupp. Avsaknad av mål och strategier 
för innovation kan också leda till stress i organisationen eftersom 
det inte minst i mindre företag bidrar till att det startas många 
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projekt men att få avslutas. Strategier handlar om att välja bort 
och utan en koppling mellan innovations- och affärstrategien 
finns risken att alla innovativa möjligheter ageras på.  

Våga sätta mål och följ upp
I studien identifierades de underliggande orsakerna till varför före-
tag tenderar att ha en produktutveckling som domineras av inkre-
mentell innovation. De deltagande företagen visade sig ha olika 
grundläggande utmaningar i fokus. I ett av företagen är orsaken 
att man under så lång tid varit marknadsledande med höga margi-
naler på sina produkter och därför är obenägen att söka efter helt 
nya möjligheter. I ett annat företag befinner man sig i en stark till-

växtfas och försöker förstå hur man ska hantera den genom ökad 
formell struktur och samtidigt behålla sin entreprenöriella kultur 
vilket gjort att idéhanteringen har avstannat. I ett tredje har man 
beslutat att fokusera nästan alla resurser på ett enda projekt vilket 
även där lett till att hanteringen av innovativa idéer avstannar. 

I de större företagen är produktutvecklingen betydligt mer 
komplex med många beroenden och ett starkt fokus på kost-
nad och leveranstider vilket gynnar projekt av mer inkrementell 
karaktär. Det intressanta är att oavsett grundläggande utmaning 
så är den gemensamma nämnaren för samtliga företag avsaknad 
av tydliga mål och mätningar för innovation som är kopplade till 
övergripande affärsmål- och strategier. 
Med de konsekvenser som detta visat sig leda till så finns all an-
ledning för företag att arbeta mer systematiskt med sin målsätt-

ningsprocess för att gynna realiseringen av mer nyskapande idéer 
och därmed skapa förutsättningar för en mer innovativ produkt-
utveckling. Baserat på resultaten är nu en process för att stödja 
organisationer att formulera innovationsmål- och strategier under 
utveckling i projektet. Processen utgörs av tre kritiska steg: 1) inno-
vationsgapen i affärsstrategin identifieras dvs inom vilka områden 
krävs det högre grad av nyskapande för att kunna nå affärsmålen 
2) innovationsmål som är kopplade till innovationsgapen formule-
ras dvs mål inom vilka områden det ska bedrivas mer nyskapande 
projekt och 3) en process för prioriteringen av innovationsprojekt 
utformas där a) prioritering sker både individuellt och i grupp, b) 
innovationsmålen används som viktiga prioriteringskriterier. I ett 
par av de medverkande företagen har några av de föreslagna för-
ändringarna redan införts eller är under införande. 
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