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2. Att skapa grundförutsättningar för en
framgångsrik hantering av innovation
Peter Fatur och Vassilis Tsaggaris

2.1.

Definition av innovationsstrategi och mål

Behandlingen av en innovation börjar med definitionen av innovationsstrategin och
målen (Beerens et al., 2004, Vemuri et al., 2003, Gellatly och Peters, 1999). Att
bygga upp framgångsrika innovationsstrategier är ofta svårt, vilket förklarar varför
många företag väljer att inte göra detta även om man brett insett fördelarna i att
vara innovativa. Innovation är den process vid vilken företag förbättrar sin
konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa och/eller anamma relevanta nya
produkter och idéer. Innovationstrategi känns igen som en effektiv responsstrategi
mot konkurrerande krafter. Innovationsresultat vid utvecklingen av nya produkter
och service, nya detaljer i existerande produkter och service, och nya sätt att
tillverka eller sälja dessa. Omfattningen av en innovation kan variera. Aktiviteter
som härrör från automatisering av ett ordermottagande till att utveckla
hydrogendrivna bilar är en innovation som kan anses bred.
Företag strävar efter innovationsstrategier för att möta en mängd olika
målsättningar. Nya produkter kan utvecklas för att nå nya marknader eller bara för
att vidmakthålla existerande marknader. Att förbättra produktionsrutiner kan leda
till prisfördelar gentemot konkurrenter då företaget minskar enhetskostnader.
Organisatorisk omstrukturering kan leda till högre produktivitet. I allmänhet tar
innovationsmålsättningar ofta formen av produktion, produkt eller
marknadsstrategier eller en kombination av detta
•

•
•

De element som ingår i en produktionsstrategi kan fokusera på att förbättra
flexibiliteten i produktionen, att reducera ledtider, att förbättra
förutsättningarna i arbetet eller att minska arbetskostnaderna.
Elementen i en produktstrategi kan syfta till att förbättra produktkvalitet, att
byta ut produkter som har fasat ut eller att utvidga produktsortimentet.
En marknadsstrategi kan lägga vikten på att öppna nya inhemska eller
utländska marknader eller bara på att behålla nuvarande marknadsandel.

Mer specifikt är de viktigaste målen för innovation följande:
•
•

Öka tilläggsvärdet för kunderna
Minska produkt-/servicekostnad

