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Agila projekt och ledning av innovation
Under det här året har Stiftelsen IMIT
genomfört olika satsningar på digitalisering vilket utmynnat i flera projekt
med industri och näringsliv. Värt att
nämna i det här sammanhanget är också engagemanget i en företagsfinansierad forskarskola med tre inriktningar
på Management of Digitalization: (1)
nya affärsmodeller, i form av vad som
krävs för att erbjuda varor och tjänster
med nytt digitalt innehåll och hur verksamheten tjänar pengar på digitalisering. Det andra (2) berör ledning och
strategi; hur företag driver den mycket
mångfacetterade förändringsprocess
och kompetensutveckling som behövs
för en digital omvandling. Det tredje (3)
fördjupar frågor kring företagets relationer med omvärlden. Till exempel med
leverantörer, kunder och samarbetspartners om hur data får och kan användas och delas. Forskarskolan startar
under våren 2018 och det finns fortfarande några platser kvar.
Den första artikeln av Jonas Söderlund
handlar om vikten av projektbaserad
organisering och hur det kan förbättras.
Dels som ett effektivt sätt att driva innovation och förändring, dels så att ledning och organisering av projekt blir ett
sätt för ökad konkurrensförmåga. Söderlund menar att framgångsrika verksamheter har ett synsätt på företagets
gränser som kan liknas vid en nätverksstruktur, där konsulter och partners har
en viktig och kompletterande funktion
för att säkerställa tillgång till ny kunskap.
Han konstaterar också att en skandinavisk tradition haft en kritisk betydelse
under åren för att skapa resultat för sina
klienter.
Den andra artikeln är skriven av Christina Keller, Darek Haftor, Birger Rapp
och Klas Sundberg, som fokuserat betydelsen av agil projektledning som
en metodik för att skapa fördelar från
lättrörlighet och småskalighet. Men vad
händer när den agila metodiken möter en stor organisation som har andra
etablerade arbetsformer och en annan
hierarkisk struktur? Och vad krävs för att
överbrygga de två formerna för att därigenom vinna fördelar från minskade
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iterationer och transaktioner för att på
så sätt åstadkomma en högre produktivitet? Två kulturer och metodiker som
ofta kolliderar.
Artikeln tre som författats av Magnus
Persson och Björn Lantz ställer sig undrande till hur väl beprövade strategier i
utveckling och produktion, såsom produktplattformar och moduler, påverkar
företagets lönsamhet? I synnerhet i situationer där trycket på lägre kostnader
blir ett huvudsakligt fokus. Resultat från
studien visar att effekten på såväl räntabilitet på eget kapital som för totalt kapital påverkas positivt. Men i sammanhang där trycket på kostnadseffektivitet
blir stort, så dominerar vinster som kan
kopplas till marginal, vilket är nya slutsatser till tidigare forskning.
Artikeln fyra är en kort version av en nyligen publicerad artikel i den internationellt mycket högrankade journalen MIT
Sloan Management Review av forskarna
Anders Richtnér, Anna Brattström, Johan Frishammar Jennie Björk och Mats
Magnusson, som intresserat sig för mätning av innovation för att skapa bättre
innovationsförmåga. De fem forskarna
utvecklar och föreslår en ’roadmap’ i
tre steg som först påtalar vikten av att
utvärdera nuvarande praxis av innovationsmätning. Därefter identifiera och
förbättra befintliga mätetal och metoder, för att slutligen implementera en
ny mätpraktik. Varje fas är också beskriven med aktiviteter och frågor som bör
behandlas och besvaras.
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Organizing Beyond the Line
Managing modern organizations are to a great extent a matter of managing projects – that is time-limited
and goal-oriented micro-organizations. Projects are used purposefully to drive innovation, create more
dynamic organizations, shake up traditional rigid structures, create improved preconditions for learning
and knowledge integration, and better govern complex transactions across firms, to name a few of the
diverse and many underlying reasons. As a result an increasing number of companies are adopting
properties resembling the project-based organization. However, traditional management thinking has
tended to treat the project-based organization simplistically – primarily as a way to improve coordination
and communication across functional units. This has also led managers to not fully understand the
potential of project-based organizing. This article shows how thinking about project-based organizing
could be re-addressed and improved – to use projects as a way to drive strategy and innovation in the
firm, and ensure that the managing and organizing of projects becomes a source for competitive
advantage.

av Jonas Söderlund
The classic pendulum
Prior research has primarily emphasized
two variables in explaining the needs and
variations of project-based organizations:
sub-system interdependencies and rate
of knowledge change. The first dimension
- sub-system interdependencies - speaks
in favor of an organization that privileges the project dimension, since there is
a need to coordinate across functional or
disciplinary boundaries. The greater the
sub-system interdependencies, the greater the need for communication, and thus
the greater the need for a project-based
organizational structure.
The second dimension – the rate of
knowledge change and specifically the
rate of disciplinary knowledge change – is
negatively associated with the need for a
project-based organizational structure.
The higher the rate of knowledge change,
the more the need for disciplinary communication and dialogue, and thus the

Sub-system
interdependences

Project
structure

Functional
structure
Rate of knowledge
change

Figure 1 Dimensions of project-based
organizations (adapted from Allen, 1995)

better the payoffs for an organization that
privileges functional departments with
moderate emphasis on the project dimension. In between these two dimensions we
find various sorts of ‘weak’ project-based
organizations (or matrix organizations). Figure 1 summarizes the arguments.
This distinction has been, and still very
much is, the story of project-based organizations, and it is even today the dominant
line of reasoning when practitioners consider the underlying motives for adopting
a project-based organization. This distinction – forming a particular kind of pendulum - also very much typifies how managers have thought about organizational
structures as either focusing on the project dimension or focusing on the functional dimension. Indeed, it is an important
challenge for managers to sort out and a
delicate balance that over the years have
attracted much management attention.
However, it is only half the story and its
prevalence does not accurately reflect recent findings and research about the project-based organization. It is time to look
beyond this simplistic pendulum to see
how these dimensions can be transcended – to create an organization in which
projects drive strategy and innovation
Organizing for success
Today’s competitive landscape requires organizations to both handle rapid
integration, integration of disciplinary
knowledge into a continuous process of
complex problem solving. In that respect,
organizations need to excel in the management of sub-system interdependen-

cies. We know this has been a key feature
for Scandinavian business success when
looking at companies such as Scania, Ericsson, ABB, Wärtsilä, and Aker Solutions.
Basically, these companies have all been
extremely good historically at integrating
diverse knowledge. They all have had ‘project competence’ as a core competence
of the firm – applying their knowledge of
project-based organizing in a wide range
of markets and technology domains.
However, they also need to swiftly build
specialized knowledge, of developing
specialized expertise, for instance within
certain technological domains, programming languages, engineering domains,
and so on, to maintain long-term competitive advantage. In that respect, they
would also need to be able to organize rapid knowledge change. As a consequence, they would simultaneously need to
organize for knowledge integration and
a high degree of knowledge specialization. This is definitely not an easy task and
in the past it has been solved by placing
emphasis on each of these dimensions at
different times in the firm’s development.
However, this logic has a number of shortcomings. The question is therefore- how
would they manage to transcend the classic pendulum?
Patterns of success I: beyond the line
In our research, we have observed that
the firms that are at the edge of creating
competitive advantage through their organizational structure are trying to escape
the classic distinction earlier mentioned–
of getting both sub-system interdepen-
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dence and rapid knowledge development
in place – of avoiding being caught in the
conventional pendulum of either a linefocused organization or a project-focused
organization. How are they able to escape
this classic divide? How do these firms simultaneously handle tough requirements
on knowledge integration and knowledge
specialization without ending up with
giving attention to only one of these dimensions? In our research we have seen
a number of organizational innovations
that together bring us closer to the answer
of transcending the pendulum. There are
a few important patterns that we have
found in our research:
• First, successful organizations typically
innovative with regards to their line organization. They have embarked on new definitions of what constitutes a line organization. They have generally focused more
on networks and communities to assume
important knowledge management roles
in the organization. They have dared to
challenge the classic functional organization.
• They have also put a greater responsibility among employees to build their own
networks. To stay current is an individual
responsibility. This has implied individuals taking more responsibilities for knowledge development that was previously
taken care of by managers and line departments. They have dared to delegate
responsibility to the individual employees
in ensuring that they remain competent
and qualified.
• They have created new and different area
of responsibility for the line managers.
Line managers are often replaced by competence coaches. As an effect, line managers responsibility is to a greater extent a
matter of driving competence strategies
and HR issues. Successful organizations
have dared to challenge the conventional
role of the line manager – focusing more
on competence and knowledge issues.
Patterns of success II: beyond the firm
Interestingly, we have discerned another
pattern. This relates to the view of where
the resources and competence are located. We have noted that several organizations have a much broader view and
understanding of where their knowledge
is located – beyond the boundaries of the
focal firm. This has led several organizations to include various types of partners
and consultancies as resources that are
just as important as the resources that are
organized internally. The following patterns were identified:
• Successful companies have developed
a broader view on the boundaries of the
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firm. Traditional line units are not within
but outside the boundaries of the firm. An
increasing use of external communities,
and external partners, including technical
consultancies. This is a major change in
mindset for many of these companies.
• A stronger network of technical consultancies. Line units are not always found
within the boundaries of the firm. This
requires organizations to become open
organizations to allow external partners to
tap into their knowledge base and innovation process.
• Partnerships with technical consultancies to broaden the technology strategy
seems important. These partnerships are
shaped through a complementarity with
the internal resources. We observe that
leading Scandinavian technical consultancies have played a critical role for their
clients over the last decade assuming
greater responsibilities for sourcing knowledge to the traditional Scandinavian technology giants.
The organization of the future
This points out that the organization of
the future needs to be developed along
two critical dimensions. We return to our
initial model pointing out a need of a
strong focus on sub-system interdependence and a strong organization to cope
with challenges of rapid knowledge development. We delineate two key managerial implications. One that centers on ‘moving beyond the line’ and one that centers
on ‘moving beyond firm boundaries’:
Managerial implication I: To handle
the strong sub-system interdependencies
a focus on project management, projectbased organization, systems engineering,
technology and knowledge integration
is definitely needed. This calls for various
kinds of systems integration capabilities
and project capabilities – this calls for
competent project managers, agile organizational approaches, and team-work

capabilities. This also calls for a line organization that is focused on the organization
of projects – of supplying resources and
new ways of looking at the responsibilities of the conventional line organization.
Our message is thus: Dare to challenge the
line.
Managerial implication II: To handle
the strong requirements on rapid knowledge development more responsibilities
need to be transferred to the individual
worker supported by a knowledge-focused line manager. At the same time, the
organization needs to maintain a strong
partnership with external skill containers
to ensure that they both have the speed
to respond to changing technology requirements, yet at the same time, ensure
knowledge depth. Our message is thus:
Dare to challenge the boundary. Look at
technical consultancies as key partners in
the development of knowledge specialization.
Summing up these two dimensions
and where the organization of the future
is locating along them gives us an organization that transcends the pendulum
– of excelling both in terms of handling
sub-systems interdependencies – and at
the same time – knowledge specialization
and the handling of rapid knowledge development.

Sub-system
interdependences

Beyond the Line
Organization

Rate of knowledge
change

Figure 2 Beyond the line
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Agil projektledning
– Något för alla eller bara för några?

Agil projektledning föddes inom mjukvaruindustrin i mitten av 1990-talet och har sedan dess spritt sig
till områden där man tidigare tillämpade traditionella projektledningsmetoder. Agila projekt bygger på
lättrörlighet och småskalighet. Vad händer när agil metodik tillämpas i stora organisationer med väl
etablerade traditionella arbetsformer och en hierarkisk struktur?

av Christina Keller, Darek Haftor, Birger Rapp & Klas Sundberg

I

omvärld. Det agila förhållningssättet till projekt kännetecknas av
arbete i korta cykler med täta avstämningar för att kunna reagera
på förändringar och fånga upp det lärande som kontinuerligt pågår i projektet. Tidshorisonten är också annorlunda. Där den traditionella projektledningen arbetar med längre faser arbetar agil
projektledning med så kallade sprintar, som är kortare etapper
med en fördefinierad längd. Agila arbetssätt är en reaktion på de
många misslyckade projekt som den traditionella vattenfallsmetodiken producerade. I de situationer där påtaglig osäkerhet råder
avseende vad som ska producerar och hur det ska produceras, förser ett agilt arbetssätt med en experimentell ansats som producerar snabbt, färre? prototyper som ger upphov till uppdaterade
krav på produkten som ska skapas. Den agila projektledningsorganisationen har annorlunda roller än den traditionella organisationen. I den agila metodiken Scrum finns rollerna produktägare,
scrum master och utvecklingsteam. Den traditionella projektledaren motsvaras av scrum mastern, som har till uppgift att coacha
utvecklingsteamet och se till att den agila metodiken följs. Scrum
mastern har en mer begränsad roll och ett mindre ansvar än den
traditionella projektledaren. Exempelvis ansvarar hela utvecklingsteamet för planering och resultat i det agila projektet.
Redan 2005 uppmärksammade Barry Boehm och Richard
Turner2 utmaningarna med att införa agil metodik i traditionella,
hierarkiskt styrda organisationer. Fem år senare skrev Bo Tonnquist,

flera studier av olika verksamheter har vi kunnat se ett stort intresse för projektledning och projektadministration. Den samlade bedömningen är att det finns behov av avancerade modeller
för att hantera olika typer av projekt. Under de senaste decennierna har det därför utvecklats flera olika hjälpmedel. Agil projektledning är en princip som ligger bakom projektledningsmetodikerna
Scrum och eXtreme Programming. De skapades inom mjukvaruindustrin i mitten av 1990-talet och har sitt ursprung från Rapid Prototyping. Sedan dess har agil projektledning spridit sig till fler och
fler verksamheter och ersatt de traditionella projektledningsmetoderna. En fråga som särskilt fångar intresse är vad som händer när
en agil metodik möter etablerade och traditionella strukturer.
Traditionella, icke-agila projektledningsmetoder bygger ofta på
Project Management Institutes projektmodell med faserna Förstudie, Planering, Genomförande och Avslut. De fyra faserna är avsedda att följa efter varandra i en sekvens utan möjlighet att gå tillbaka till en tidigare fas. De traditionella projektmodellerna fokuserar
också på planering, uppföljning och kontroll som viktiga uppgifter
för projektledaren och projektteamet. En traditionell projektorganisation förutsätter även en projektägare eller finansiär som har
rätt att fatta viktiga beslut om projektet, baserat på regelbunden
information från projektledaren.
Agil projektledningsmetodik är inkrementell, lättrörlig och kan
snabbt anpassas till ändrade förhållanden i projektet och dess

t
Tes

t
Tes

iew

d

Launch

Plan

Sprint 3

ign

Plan

Sprint 2

Buil

Des

iew

d

ign

Launch

Avslut

Buil

Des

Plan

Sprint 1

ign

Des

Rev

d

Genomförande

iew

Buil

Rev

t
Tes

Planering

Rev

Förstudie

Launch

Det agila manifestet, som fastställdes 2001, stadgar att agil projektledning prioriterar1:
• Individer och interaktioner framför processer och verktyg
• Ett användbart projektresultat framför omfattande dokumentation
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
• Anpassning till förändring framför att följa en plan
Figur 1. En jämförelse mellan faserna i traditionell och agil projektledning.
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projektcoach och författare, i en debattartikel i Computer Sweden3
att det självständiga arbetet i utvecklingsteamen kan skapa problem. I de agila projekten finns det en produktägare som ansvarar
för krav och prioriteringar när det gäller resultatet, men ingen projektägare som ansvarar för hur projektet i sin helhet passar in i och
bidrar till organisationens verksamhet. Tonnquist menar att den
agila metodiken bör kombineras med traditionell projektledning
som sätter in projektet i ett sammanhang.
Hobbs och Petit 4 genomförde en studie av agila projekt i stora,
mjukvaruföretag som tillämpade traditionell systemutveckling. De
skriver att användandet av agil metodik i den här kontexten kräver
omfattande anpassning både på projektnivå och i organisationen.
Det finns en grundläggande motsättning mellan konventionell
byråkratiskt uppbyggda organisationer med väletablerade systemutvecklingsmetoder och de agila principerna och tänkesättet. Byråkratierna bygger på rationalitetsprincipen, att några utvalda har
förmåga att tänka ut på förhand och specificera det som ska producerar medan andra kan producera det, och att slutresultatet blir rätt.
Även den offentliga sektorn kännetecknas ofta av sedan länge
etablerade traditionella sätt att arbeta med projektledning och systemutveckling. En grupp forskare 5 följde ett agilt utvecklingsprojekt i en finländsk myndighet och identifierade utmaningar när det
gällde bristande dokumentation, initiala svårigheter att byta ut den
tidigare vattenfallsmodellen mot det agila arbetssättet, kommunikation med projektets intressenter och projektorganisationens roller, där produktägaren blev mycket arbetsbelastad.
Vad kan göras för att överbrygga dessa svårigheter? Forskningen
inom området rekommenderar till exempel att organisationer bör
arbeta med sin kultur för att kunna tydliggöra vad den agila metodiken kan tillföra när det gäller effektivare arbetssätt och värdeskapande. Det är också viktigt att hitta sätt att ”skala upp” roller, team
och arbetsformer för att kunna passa den större organisationens
krav och struktur. Det kan till exempel innebära att anordna möten
mellan olika agila utvecklingsprojekt, så kallad scrum-of-scrum, och
att definiera och vidareutveckla produktägarrollen. Man kan även
tänka sig att anamma olika grader av agil metodik, där projekt som
kännetecknas av omfattande osäkerheter och förändring avseende
det som ska produceras och hur det ska produceras bör arbeta med
mindre delmängder och högre grad av iteration och experimenterande medan projekt som kännetecknas av väldigt god föreställning av vad som ska produceras och hur det ska producerar samt få
eller inga förändringar i det kan arbeta med större delmängder och
färre iterationer. På så sätt blir det möjligt att reducera repetitioner
och transaktioner och därmed generera högre produktivitet.
Utmaningarna är alltså stora för etablerade och traditionella
strukturer att framgångsrikt implementera agil projektledningsmetodik. De stora problemen uppstår när etablerade organisationer
börjar i fel ände och att någon beslutar om en implementering
trots att de grundläggande förutsättningarna inte föreligger.

Rekommenderad läsning
1
Gustavsson, T. (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning
2
Boem, B. & Turner, R. (2005). Management Challenges to Implement
Agile Processes in Traditional Development Organizations. IEEE Software,
22(5), 30-39.
3
Tonnquist, B. (2010). Agila projekt missförstås. Computer Sweden.
4
Hobbs, B. & Petit, Y. (2017). Agile methods on large projects in large
organizations. Project Management Journal, 48(3), 3-19.
5
Nouttila, J., Aaltonen, K. & Kujala, J. (2016). Challenges of adopting agile
methods in a public organization. International Journal of Information
Systems and Project Management, 4(3), 65-85.
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Plattformsstrategi
och modularisering
– Positiva effekter på lönsamhet

Många företag utnyttjar plattforms- och modulariseringsstrategier för att hantera ökade krav på alltmer
kundanpassade produkter. Men ger detta verkligen positiva effekter på lönsamheten? Denna artikel visar
att dessa två strategier bidrar till ökad vinstmarginal och avkastning på eget kapital så länge företaget
inte befinner sig i en bransch där trycket på låga kostnader är orimligt högt.

av Magnus Persson & Björn Lantz
Ökande krav på kundanpassade
produkter
De allra flesta företag står inför väl kända
utmaningar såsom krav på kortare produktutvecklingstider, lägre utvecklingskostnader och att samtidigt mer frekvent
lansera nya produkter. Till detta kommer
också ökade krav på alltmer kundanpassade och individualiserade produkter.
Många av de produkter som säljs idag ger
kunden en mängd olika val för att uppfylla
varje kunds specifika behov. Exempel på
det är t.ex. kök, där det finns en enorm
mängd av val avseende storlek på skåp,
typ av skåp och färg, men även möjliga
kylskåp, diskmaskiner etc. Ett annat är nya
bilar som kan anpassas vad gäller färg, motor, växellåda, klädsel, fälgar och däck. Allt
för att en produkt skall bli exakt på det sätt
som kunden vill ha den, vilket ger företaget en konkurrensfördel. Men detta leder
också till att företaget får en allt större
mängd av olika produkter, varianter och
komponenter att hantera, vilket leder till
högre kostnader både vad gäller produktutveckling och tillverkning. Även den alltmer ökade graden av globalisering bidrar
till ökande krav på mer kundanpassade
produkter, eftersom det finns olika lagkrav
och kundkrav i olika länder som leder till
en ökande variantflora som skapar komplexitet, och därmed ökande kostnader, i
olika delar av företaget.
Plattformsstrategi och
modularisering
Många företag har valt att använda plattforms- eller modulariseringsstrategier, eller
en kombination av båda, för att hantera
en ökad variantflora. Plattformsstrategin

handlar om att bygga upp flera olika produkter, och varianter av dessa, på en och
samma bas. Basen utgörs oftast av ett
antal gemensamma komponenter, till exempel gemensamma motorer och växellådor för olika bilmodeller eller gemensam
mjukvara för olika varianter av datorer eller
mobiltelefoner. Genom att flera olika produkter innehåller ett antal gemensamma
komponenter ökar volymen av dessa komponenter, vilket leder till positiva skalekonomiska effekter, exempelvis lägre kostnader för inköp. Den gemensamma basen,
plattformen, kan också återanvändas när
en ny produkt utvecklas vilket leder till att
utvecklingstiden kan kortas, men även att

snitt är HDMI-kontakter som gör det möjligt att koppla ihop datorer från olika tillverkare med projektorer av olika märken.
Detsamma gäller möjligheten att montera
på en fälg från en annan tillverkare på en
ny bil. Genom modularisering kan de olika
produktvarianterna därmed byggas ihop
på ett effektivare sätt. De standardiserade
modulgränssnitten gör det också möjligt
att i större utsträckning utveckla de olika
modulerna parallellt, vilket leder till kortare
utvecklingstid. En modulariserad produkt
blir också enklare att förändra och uppgradera, och eftersom de olika modulerna
är frikopplade från varandra är det även
möjligt att förändra en viss modul utan att

” Plattformsstrategi och modularisering
kan öka vinstmarginal
och avkastning på eget kapital ”

risken i utvecklingsprojektet kan minskas
då man redan vet att dessa komponenter
är väl fungerande. Även modularisering
bidrar till att ge företag ökade möjligheter
att skapa kundanpassade produkter på ett
effektivt sätt. Modularisering går ut på att
dela upp en produkt i ett antal delar, moduler, som var och en innehåller ett antal
olika komponenter. Mellan dessa moduler
skapas sedan väl definierade och standardiserade gränssnitt i den meningen att de
är samma oberoende av vilken variant av
modulen som är aktuell. Gränssnitten skall
sedan tydligt definiera hur de olika modulerna fungerar tillsammans med varandra.
Ett exempel på ett standardiserat gräns-

detta påverkar de omgivande modulerna.
Det finns många exempel på företag
som har implementerat plattforms- och
modulariseringsstrategier. Några av de
mer kända exemplen är Scanias modulsystem som de använder för att bygga upp
olika varianter av lastbilar, samt Volkswagen respektive Electrolux sätt att bygga
upp gemensamma plattformar för flera
olika varumärken. Tidigare forskning har
visat att en produktutvecklingsstrategi
med fokus på plattformar och moduler
kan innebära positiva ekonomiska effekter.
Dock är denna tidigare forskning till stor
del baserad på beskrivning av enskilda
framgångsrika företag. Forskningen som
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undersökt om dessa positiva effekter gäller generellt är begränsad.
Positiva ekonomiska effekter
Vi genomförde nyligen en större enkätstudie för att undersöka hur företag organiserar och genomför sitt produktutvecklingsarbete. I enkäten ställdes bland
annat frågor om företagens övergripande
produktutvecklingsstrategier, deras produktutvecklingsprocess, men också om
deras plattforms- och modulariseringsstrategier. Målgruppen för studien var alla
tillverkande företag i Sverige med fler än
100 anställda, och som bedriver produktutveckling. Tillverkande företag utan egen
produktutveckling inkluderades alltså inte.
Totalt rör det sig om cirka 330 företag, av
dessa svarande närmare hälften på vår
enkät, eller närmare bestämt 160 företag.
Enkäten skickades till företagets produktutvecklings- eller konstruktionschef.

tivitet som råder i just den bransch där företaget är verksamt – ju högre detta tryck
är, desto svagare blir sambandet mellan
plattforms- och modulariseringsstrategier
och de finansiella prestationerna. Via det
s.k. Du Pont-sambandet (det faktum att
räntabilitet på totalt kapital matematiskt
sett är lika med vinstmarginal multiplicerat
med kapitalomsättningshastighet) analyserades också om det är effekt på vinstmarginalen eller effekt på kapitalomsättningshastigheten som huvudsakligen gör
att den positiva förväntade effekten på
räntabiliteten på totalt kapital uppkommer
när sådana strategier tillämpas. Det visade
sig då att det inte finns någon säkerställd
effekt på kapitalomsättningshastigheten,
utan att det är förbättrad vinstmarginal
som i princip genererar hela förändringen
för räntabiliteten på totalt kapital. Vinstmarginalen ökar antingen genom ökade
intäkter eller minskade kostnader, eller ge-

” En fördjupad analys visar att effekterna på

de finansiella prestationerna beror på hur högt tryck
på kostnadseffektivitet som råder i just den bransch
där företaget är verksamt – ju högre detta tryck är,
desto svagare blir sambandet mellan plattformsoch modulariseringsstrategier och de
finansiella prestationerna
Resultaten visar att plattforms- eller en
modulariseringsstrategier kan förväntas
ge positiva effekter för såväl räntabiliteten på eget kapital som för räntabiliteten
på totalt kapital i produktutvecklande
företag. En fördjupad analys visar att effekterna på de finansiella prestationerna
beror på hur högt tryck på kostnadseffek-

”

nom en kombination av båda. De positiva
effekterna på vinstmarginal skulle kunna
förklaras av att modularisering kan leda
till ökade intäkter då fler kundanpassade
produkter kan skapas på ett effektivt sätt.
Den positiva effekten av plattformsstrategi på vinstmarginal skulle kunna förklaras
av minskade kostnader då plattformsstra-

tegin underlättar användandet av gemensamma komponenter i olika produkter
samt underlättar återanvände av redan existerande komponenter när en ny produkt
skall utvecklas.
Man bör notera att de nämnda effekterna är statistiskt säkerställda på gruppnivå,
vilket inte betyder att de nödvändigtvis
gäller för varje enskilt företag. Med andra
ord är det klarlagt att företag som i högre
grad använder en modulariseringsstrategi
eller en plattformsstrategi i medeltal kan
förvänta sig bättre utfall när det gäller
räntabiliteten, i alla fall så länge det inte
råder högt tryck på kostnadseffektivitet i
den bransch företaget är verksamt.
Praktiska implikationer
Vad kan det bero på att vi inte kan se samma positiva finansiella effekter för företag
som befinner sig i en marknad med högt
kostnadseffektivitetstryck? En förklaring
kan vara att i sådana förhållanden måste
företag vara extremt kostnadseffektiva
i sin produktutveckling genom att exempelvis jobba med standardisering på
produkt- såväl som på komponentsnivå
för att man skall uppnå skalekonomiska
fördelar, vilket gör att man inte kan erbjuda kundanpassade produkter i en så stor
utsträckning. I en sådan marknad med så
högt tryck på kostnadseffektivitet kan det
mycket väl vara så att det inte varken finns
utrymme eller behov av kundanpassade
produkter, vilket egentligen är en av de
huvudsakliga drivkrafterna till att implementera en modulariseringsstrategi. Baserat på denna forskning skulle vi kunna
säga att företag kan använda modulariseringstrategi som ett sätt att öka intäkterna
genom att mer kundanpassade produkter
kan skapas samtidigt som plattformsstrategin bidrar till att sänka kostnader genom att den underlättar användandet av
gemensamma komponenter i flera olika
produkter.

Magnus
Persson

Björn
Lantz

Docent på avdelningen Innovation
and R&D Management, Teknikens
ekonomi och organisation,
Chalmers.

Docent på avdelningen Innovation
and R&D Management, Teknikens
ekonomi och organisation,
Chalmers.

Mail: magper@chalmers.se

Mail: bjorn.lantz@chalmers.se
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Att mäta innovation

– En roadmap för bättre innovationsmätning
och ökad innovationsförmåga
Kunskapen om att mäta innovation är bristfällig och tar inte hänsyn till framväxande omvärldsutmaningar
och förändrad innovationslogik. Många saknar därför förmågan att systematiskt utvärdera sin egen
prestation och mäter ofta fel saker. Företag börjar också ofta i mått och mätetal, utan att fundera kring
syftet med mätning. Det blir därför svårt att systematiskt och kontinuerligt förbättra den egna
innovationsförmågan.

av Anders Richtnér, Anna Brattström, Johan Frishammar Jennie Björk och Mats Magnusson

E

ftersom mätning av innovation är lika viktigt som svårt har
vi arbetat med att förbättra kunskapen om hur mätning av
innovation kan bidra till ökad innovationsförmåga. En del av
arbetet har utmynnat i en “roadmap” som innehåller konkreta steg
och aktiviteter för förbättrad innovationsmätning. Denna roadmap
publicerades nyligen i tidskriften MIT Sloan Management Review
och här följer en kort version av vår artikel.
Att mäta innovation är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för att kunna leda och organisera innovation på ett bättre sätt..
Om det görs på rätt sätt kan resultatet bli ökad innovationsförmåga. Som en av studiens deltagare påpekade: ”Vi får varje år en påse
pengar för vår innovationsverksamhet. Mätning är nödvändigt för
att jag skall kunna förklara för våra ägare vart de pengarna tar vägen, och för att kunna argumentera för ökad budget när jag tror
att det behövs”. Hur sätter man ett mätetal på något så osäkert,
framtidsorienterat, diffust och i grunden svårmätbart som innovation? Om detta handlar vår artikel.
En roadmap för innovationsmätning
Det finns en mängd olika mätetal för innovation: avkastning på
F&U, andel av total försäljning, genomloppstider, idégenerering,
kundperspektiv, resursåtgång, för att nämna några. Våra resultat visar dock att företag inte bör börja i mått och mätetal. Mätning skall
istället ses som en pågående aktivitet som tar sin utgångspunkt i
ett företags specifika verksamhet och förutsättningar.

” En nyckel till framgång

är att starta genom att kartlägga
existerande sätt att
utvärdera innovation

”

För att guida arbetet i hur företag kan skapa förbättrade principer
för innovationsmätning och därmed blir bättre på innovationsmätning, har vi skapat en roadmap med tre olika faser: (A) utvärdera nuvarande innovationsmätningspraxis; (B) förbättra mätetal
och metoder, och (C) implementering av ny mätpraktik, se Figur
1. Varje fas beskriver aktiviteter som företag bör gå igenom och
frågor som bör besvaras. De tre faserna utvecklas iterativt, och där-

med finns det beroenden som gör att en förändring i en fas ofta
kräver anpassningar i de andra.
A) Utvärdera nuvarande innovationsmätningspraxis
En nyckel till framgång är att starta genom att kartlägga existerande sätt att utvärdera innovation. Även om företag inte har en
explicit strategi för detta används ofta KPIer och andra utvärderingsmetoder som har implikationer även för innovationsarbetet.
Viktiga frågor att besvara i den här fasen:
• Ger er nuvarande innovationsmätning nödvändig hjälp för att
uppnå era innovationsmål och prioriteringar?
• I vilken utsträckning speglar nuvarande mätprinciper den övergripande företagsstrategin?

” Att mäta innovation

är viktigt eftersom det skapar
förutsättningar för att kunna leda
och organisera innovation
på ett bättre sätt

”

STEG 1: Identifiera befintlig innovationsmätningspraxis.
Det första steget mot att förbättra innovationsmätning är att tydliggöra de innovationsmätningsmätetal och metoder som redan
används. Det ger en förståelse av ”baslinjen” och utgångspunkten
för ett företags innovationsmätningspraxis.
STEG 2: Bedöm nuvarande innovationsfokus och prioriteringar.
Olika typer av innovation kan också behöva olika typer av mätning. Därför är det angeläget att klargöra ambitioner och prioriteringar. Alla mål är inte lika viktiga och allt kan inte åstadkommas på
en gång. Innovation kräver ofta tuffa beslut, t ex att avsiktligt avstå
en vinst på kortare sikt för ett lärande på längre sikt. Avslutningsvis betonas vikten av att kombinera kvalitativa och kvantitativa åtgärder. Flera av företagen i vår studie betonade att just kvalitativa
uppskattningar var värdefulla komplement till mer kvantitativa
principer för utvärdering.
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B) Förbättra mätetal och metoder
När den nuvarande praxisen för innovationsmätning är kartlagd
och förtydligad med prioriteringar, är nästa steg att uppdatera
befintliga mätmetoder eller skapa nya. Fokus är att identifiera och
utveckla lämpliga sätt att mäta, avseende a) innovationsportföljen;
b) innovationsprocessen, samt c) enskilda innovationsprojekt. Det
är viktigt att mäta och bedöma enskilda delar, men helheten får
inte glömmas bort. Frågor att svara på i fas B är:
• Har du en balanserad uppsättning åtgärder för
din innovationsportfölj, processer och projekt?
• Har du rätt antal åtgärder?
• I vilken utsträckning är åtgärderna anpassade
till ditt företags innovationsstrategi?
• I vilken utsträckning leder planerade åtgärder/
förändringar till intressekonflikter?

som genererats, medan andra fokuserat på vad som kom ut från
innovationsprocessen och tog inte tiden från idé till produkt på
marknaden i beaktande. Enligt vår uppfattning bör företag behandla det som går in i processen, själva genomströmningen samt
det som kommer ut från innovationsprocessen med lika stor vikt.

” De behöver alltså mäta
både input, output och själva
omvandlingen ”

De behöver alltså mäta både input, output och själva omvandlingen. Ett vanligt misstag är att mäta bara ”nya ideer”; ett annat vanligt
misstag att bara mäta antal nya produkter och tjänster.

STEG 3: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovationsportföljen.
En viktig del i innovationsarbetet är vikten av en innovationsportfölj i balans. Genom att arbeta igenom hur innovationsportföljen
skall mätas är det lättare att enas om att klargöra vilka projekt som
är lämpliga för kortfristiga vinster och för långsiktigt viktiga projekt
som inte genererar vinst på kort sikt. Det gör länken mellan innovationsmätning och innovationsstrategi mer tydlig.
STEG 4: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovationsprocessen.
Studien har också visat på värdet av välfungerande innovationsprocesser. Det finns dock olika sätt att utvärdera själva innovationsprocessen. Vissa i studien betonar mätning på antalet idéer

STEG 5: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovationsprojekt.
I många bolag är projekt viktiga för innovationsarbetet, därför behöver vi utöver att mäta innovation på portfölj och processnivå
även mäta innovation på projektnivå. Två för projekt särskilt viktiga
aspekter att mäta är 1) ”slack”, som möjliggör att det finns tid för
nyckelresurser att hantera den osäkerhet som innovationsprojekt
innebär, och 2) hur och när innovationsprojekt interagerar med
kunder för återkoppling och experiment.
C) Implementering av ny mätpraktik
I denna fas är det lika viktigt att säkerställa att de nya mätverktygen används, som att rensa bort gamla sätt att mäta. För många
mätetal skapar bara förvirring och ofta är det bättre att hålla sig till

EN ROADMAP FÖR INNOVATIONSMÄTNING

A) Utvärdera nuvarande
innovationsmätningspraxis

B) Förbättra mätetal
och metoder

1

5

4

Identifiera befintlig
innovationsmätningspraxis.

C) Implementering
av ny mätpraktik

Utveckla eller förbättra
åtgärder för att utvärdera
innovationsprocessen.

2

Utveckla eller förbättra
åtgärder för att utvärdera
innovationsprojekt.

3

Bedöm nuvarande
innovationsfokus
och prioriteringar.

Utveckla eller förbättra
åtgärder för att utvärdera
innovationsportföljen.

Figur 1: En roadmap för förbättrad innovationsmätning (Richtnér et al 2017)
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Skapa rutiner
för innovationsmätning.

7
Genomför de nya
innovationsåtgärderna och rutiner.

ett fåtal tydliga tumregler än ett detaljerat regelverk. En tumregel
är att företag behöver vara beredda att granska och revidera sin
innovationsmätning regelbundet, det är ett kontinuerligt arbete.

Anders Richtnér

STEG 6: Skapa rutiner för innovationsmätning.
En nyckelaktivitet är att sätta realistiska mål för de åtgärder som
identifierades i den föregående fasen. För att möta målen bör företagets ledning utse ”ägare” för varje åtgärd. Likaså behöver frekvens för mätning beslutas (till exempel om det bör vara månadsvis,
kvartalsvis eller årligen).

Forskar om mätning av innovation samt
hur kunskapsöverföring sker inom
och mellan organisationer – oftast och
helst i nära samarbete med industrin.

” Etablerandet av rutiner

och processer för att kontinuerligt
säkerställa en värdeskapande
innovationsmätning är av stor vikt
för framgång på lång sikt

”

STEG 7: Genomför de nya innovationsåtgärderna och rutiner.
När målen har upprättats bör företaget tillhandahålla information
och utbildning och följa upp att innovationsmätningen sker såsom
planerat. Etablerandet av rutiner och processer för att kontinuerligt
säkerställa en värdeskapande innovationsmätning är av stor vikt
för framgång på lång sikt.
Att lyckas med mätning av innovation
Innovationsmätning möjliggör att vi kan analysera vad vi gjort, vad
utfallet blev, och sedan tänka bättre för framtiden. Innovationsmätning kan vara viktigt både för diskussion och för styrning. Det
synliggör innovationsarbete som bedrivs i organisationer, kan leda
till viktiga diskussioner om hur resurser bäst prioriteras och i den
processen leda fram till nya sätt att arbete. Innovationsmätning
kan också göra det möjligt att styra beteende, genom att sätta
ficklampan på vad som är viktigt och prioriterat, till exempel ett
förbättrat idéarbete.
Vår roadmap är skapad för att hjälpa enskilda chefer och företag att ta kontroll över innovationsmätning genom att förstå och
tänka igenom kritiska beslut, aktiviteter och avvägningar. I förlängningen möjliggör detta förbättrad innovationsförmåga.
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Möjlighet att ansöka om satsningsmedel för nya forskningsprojekt
Du som är forskare inom området ”Innovation and Technology Management” vet väl att du kan ansöka om satsningsmedel från IMIT för arbete med större ansökningar, pilotprojekt, eller andra typer av aktiviteter som syftar
till uppstart av nya projekt och som kan vara svåra att finna annan finansiering för. IMIT har ingen formell utlysning av dessa satsningsmedel utan ansökningar kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar innehållande projektbeskrivning och budget bör ej överstiga tre sidor och skickas till IMITs föreståndare Martin Sköld
(martin.skold@imit.se). Beslut om finansiering fattas vanligen vid påföljande styrelsemöte. Några exakta undre eller
övre gränser avseende projektomslutning finns ej, men en vanlig nivå på hittills beviljade ansökningar är 100-300 kkr.

Stiftelsen IMIT är ett forskningsinstitut
Stiftelsen IMITs målsättning är att främja och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse, samt att
utföra utbildningsinsatser inom detta område. Bakom stiftelsen IMIT står IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Kungliga
Tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola.
IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom tillförsel av industriell och ekonomisk kunskap, exempelvis inom
områdena projektledning, produktionsledning, samt ledning och organisering av innovationsverksamhet. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, magasinet “Management of Innovation and Technology”, och genomförande av seminarier, workshops och konferenser för såväl forskare som
verksamma i industrin.
För mer information om IMITs verksamhet se www.imit.se

Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och vad vi kan göra i samarbete med er.
Stiftelsen IMIT, 412 96 Göteborg. Besöksadress: Chalmers, Vera Sandbergs Allé 8. Telefon 031-772 12 20
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