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2 Executive summery
Innovation is seen as essential to compete on a global market with raging competition. But lack of
understanding makes it difficult for many organizations to see innovation as a strategic tool to
growth. The thesis has identified a insufficient strategic perspective in the literature on innovation
theory.
The starting point of the thesis is therefore to demystify innovation by looking at the concept from
different angles to get a broader perspective on innovation. Through the thesis five perspectives on
innovation is identified, which all have different point of view and approaches.
With this understanding of innovation the thesis digs deeper into the concept to identify different
types of innovation. The many types of innovation are the source to its complexity. To organize all
the different types the three dimensions of the innovation space is created. The first dimension identifies the form of innovation, the second shows the novelty of innovation and the third points to the
willingness to incorporate externals in the innovation process.
Then the thesis turns toward the life cycle theory to identify how innovations evolve and what kind
of innovation are best suited to certain stages of the life cycle. This is done by looking at the lifecycle from a marketing perspective and an innovation perspective. Despite their different starting
point they can be seen as complementary and is therefore interlaced to give a broad perspective on
an innovations life cycle.
As a conclusion to the above the thesis creates the strategic innovation model. If an organization is
to use innovation strategic, it has to have knowledge about innovation in general, the different types
of innovation and when and what to innovate. The model gives an overview of the challenges an
organization face through the life cycle and the different types if innovation. Depending on the organizations situation some innovation types are more suited than others.
The strategic innovation model can be used in organizations whose current situation is to solve
problems, as the main cause of its development is to use it strategic. The strategic use of the model
enables the organization to identify what types of innovation is needed to fulfill its strategy.
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3 Introduktion
3.1 Problemfelt
Danske organisationer står i dag overfor en intensiveret global konkurrence grundet den økonomiske vækst i asiatiske som sydamerikanske lande, samt udvidelsen af EU mod øst. En konsekvens af
den økonomiske globalisering er, at industrialiseringens idealer som omkostningsreducering, effektivisering, outsourcing og rekonstruktioner af eksisterende produkter bliver utilstrækkelige, idet disse konkurrencemæssige fordele hurtigt bliver imiteret af konkurrenterne (Toffler, 1980; Prahalad &
Ramaswamy, 2003).
3.1.1 Udviklingen1
Evnen til at innovere bliver derfor en af de vigtigste muligheder for danske organisationer, hvis de
skal overleve eller opnå succes på et globalt marked præget af en intensiveret konkurrence (Prahalad & Ramaswamy, 2003; Rosted, 2005), hvilket understøttes af diverse undersøgelser af danske
organisationer, hvor 80-90 % har et ledelsesmæssigt fokus på innovation som en strategisk afgørende faktor for succes i fremtiden (CFL, 2005; Dahl, 2005; P.A., 2005). Forandringerne i samfundet
og forbrugeradfærden er blandt samtidens mange udfordringer, som danske organisationer står
overfor mht. at skabe innovationer. Samfundet befinder sig i en transitionsperiode mellem det moderne og det hyperkomplekse samfund, hvilket samtidig medfører et skifte i iagttagelsesoptik blandt
samfundets individer. Det moderne samfund var præget af industrialiseringens idealer som stordriftsfordele og masseproduktion, hvor et komplekst hele forenkles til simplificerede delelementer.
Iagttagelsesoptikken placerede troen på mennesket og dets fornuft i samfundets centrum, hvilket er
ved at blive afløst af en opfattelse af mennesket som tilhørende samfundets omverden. Verden kan
pludselig ikke beskrives ud fra et perspektiv og et ikke-centreret hyperkomplekst samfund opstår,
der karakteriseres af flere indbyrdes konkurrerende og iagttagende centre med hver deres subjektive
sandhed (Qvortrup, 1998; 2001; Drejer & Printz, 2004). Baggrunden for overgangen til det hyperkomplekse samfund ligger i globaliseringens verdensfortættende effekt, der øger intensiveringen af
konkurrencen og interaktionen mellem verdensborgerne, hvilket samtidig forøger kompleksiteten i
samfundet. Dermed bliver samfundets udfordring den øgede kompleksitet og håndteringen heraf,
hvilket medfører et skifte kompleksitetshåndteringen fra industrialiseringens komplekse simplicitet
til vidensamfundets organiserede kompleksitet, der er domineret af spillet mellem mennesker
(Qvortrup, 1998; 2001; Bell, 1973).

1

Der henvises til bilag 1 for en uddybning af afsnittet.
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3.1.1.1 Forbrugerne
Som konsekvens af ovenstående forandres forbrugeradfærden også i samme periode, hvilket medfører ændringer i forbrugernes præferencer. Globaliseringen og den teknologiske udvikling har medført en intensivering af konkurrencen grundet imitation, hvilket har resulteret i et større udbud end
efterspørgsel i stadig flere industrier (Kim & Mauborgne, 2005). Dermed stilles forbrugerne overfor
et komplekst valg mellem konkurrerende forbrugsgoder. Den moderne forbruger foretager sit valg
ud fra en social kontekst, hvor forbrugsgoderne skal afspejle et relationelt tilhørsforhold og bør udtrykke en symbolsk værdi, der er i overensstemmelse med den moderne forbrugers livsstil. Derimod
vælger de postmoderne forbrugere yderst individuelt og sætter sig selv højest gennem en eklektisk
og pragmatisk forbrugeradfærd, hvor en mangfoldighed af stilarter blandes for at opnå størst mulig
nytte for dem selv (Firat et al, 1995, van Raaij, 1993). Forbrugerne søger derfor forbrugsgoder, der
kan skabe værdi for og oplevelser til dem (Gilmore & Pine, 1997), samtidig med de har mulighed
for at agere som medproducent og dermed forme forbrugsgoderne efter deres personlighed.
3.1.1.2 Mismatch
Forståelse for forbrugerne er blevet betydeligt sværere i et samfund, hvor forbrugerne kendetegnes
illoyalitet overfor producenterne (Firat et al, 1995). Dette skyldes eksperimenterende og varieret adfærd, samt forbrugernes politiske, sociale og økologiske handlen i henhold til organisationers generelle væremåde. Derfor kan forbrugernes forståelse og anvendelse af forbrugsgoder og koncepter
være anderledes end producentens intention (Kristensen, 2001; Franklin, 2003). Faren ved behovs
forudindtagethed hos de innoverende organisationer er, at de selvprojekterer og gør egne behov almene, hvilket skyldes, at de lader sig opsluge af teknologiens muligheder frem for forbrugernes behov. Derved får de sværere ved at forstå forbrugernes eksplicitte som latente behov og resultatet
bliver introduktioner af innovationer uden reel efterspørgsel, hvilket besværliggør skabelsen af
vækst (Franklin, 2003; Dillon et al, 2005; Kim & Mauborgne, 2005). Ifølge James P. Andrew, leder
af Boston Consulting Groups innovationsafdeling, sker vækst ved voksende markeder, qua fusioner
og overtagelser eller gennem organisk vækst, som kun lader sig gøre gennem innovation (Daniel,
2007). Da ingen specielle forudsætninger mht. innovation er påkrævet udover kvalitet på ledelsesindsatsen, burde alle organisationer innovere (CFL, 2005; Kim & Mauborgne, 2005; Lindholm,
2005a). Alligevel pointerer undersøgelser, at danske organisationer generelt mangler en formuleret
innovationsstrategi, hvilket står i modsætning til det høje ledelsesfokus på området (CFL, 2005;
Dahl, 2005). Op mod 75 % af de danske organisationer innoverer (RM, 2005; RC, 2004), men over
70 % af de innoverende skaber inkrementelle prisdrevne innovation grundet en konkurrenceorienteret strategi (Danmarks Erhvervsråd, 2004; P.A., 2005; RM, 2005). Dermed har mange organisatio8|Side

ner prisen som vigtigste parameter i fastholdelsen af eksisterende markedsandele eller som vækstfaktor på markedrt med velkendte rammer og strukturer (Lindholm, 2005b; Kim & Mauborgne,
2005). Disse organisationer satser på kortsigtede økonomiske gevinster på bekostning af mere risikobetonede innovationsprojekter, der skal skabe platformen for organisationens fremtidige
vækst(Cooper, 2005).
3.1.1.3 Fejlraten
En konsekvens af manglende forståelse for forbrugernes behov og et strategisk konkurrenceorienteret fokus er ifølge undersøgelser fra A.C. Nielsens Bases og Ernst & Young, at fejlraten for nye
produktinnovationer ligger omkring 80-90 % (Clancy & Krieg, 2003). De tre seneste årtiers undersøgelser af innovationsfiaskoer konkluderer generelt, at årsagerne til mange innovationers, produktintroduktioners og iværksætteres fiaskoer er ringe tænkning (Franklin, 2003), herunder manglende
markedsinformationer om forbrugerne og de konkurrerende omgivelser (Calantone & Cooper,
1979). På trods af tre årtiers undersøgelser har danske organisationer stadig svært ved innovation,
idet langt størstedelen vurderer, at de leder innovationsprocessen usuccesfuldt og er utilfredse med
udbyttet (CFL, 2005; P.A., 2005), omendskønt 84 % mener, at deres organisation er i nogen eller
høj grad innovativ (DIEU, 2006). Undersøgelserne peger på, at resultater med innovation kræver en
forståelse for, at ledelsen og forskningsafdelingen ikke er organisationernes eneste arnested for innovation, og at implementering af en innovationsstrategi får organisationen til at arbejde aktivt og
systematisk med innovation gennem involvering af alle medarbejdere. Alligevel er arbejdet med innovation mest udbredt på ledelsesniveau til trods for en forankring igennem hele organisationen er
resultatmæssigt bedre, hvilket kan forklare, at 75 % af medarbejderne har svært ved at definere innovation og forbinder det med at omsætte ideer og udvikle nye produkter (DIEU, 2006). Skal innovationsarbejdet forankres i hele organisationen, er udvikling af innovative kompetencer påkrævet
(P.A., 2005; LO, 2006). Kompetencer som under halvdelen af danske organisationer besidder til at
imødekomme deres innovationsbehov, hvilket understreges af deres ubalancerede blanding af innovationstyper. De mangler værktøjer til at forøge innovationskraften, samtidig med de ikke er komfortable med innovation som begreb og værktøj til vækst og profitabilitet (P.A., 2005; European
Commission, 2006, DI, 2006). Følgeslutningen angående danske organisationers innovationskompetencer er, at de mangler en holistisk forståelse af innovation for at mestre hele innovationspaletten, dvs. alle typer af innovation, samt undgå ensporethed i innovationsarbejdet.
3.1.1.4 Udbyttet
På trods af den høje fejlrate viser diverse undersøgelser, at succesfulde innovationer og i særdeleshed radikale innovationer resulterer i en markant økonomisk forbedring. For eksempel har 30 % af
9|Side

de danske innoverende organisationer en merindtægt på over 30 % (CFL, 2005), ligesom 42 % af
dem har en overskudsgrad over 10 %, mens blot 8 % af de ikke-innoverende organisationer har det
(RM, 2005). Kim & Mauborgne (2005) undersøgte 108 nylancerede produkter, hvoraf 86 % var varianter indenfor eksisterende markeder og udgjorde 62 % af den samlede indtjening, men blot 39 %
af den samlede profit. Desuden har de innovative organisationer omkring 60 % højere produktivitet
end de mindst innovative (Økonomi- & Erhvervsministeriet, 2005), ligesom størstedelen sparer op
til 20 % på de samlede omkostninger (CFL, 2005; RM, 2005).
3.1.2 Forudsætningen
Med afsæt i ovenstående problemfelt vil jeg i afhandlingen arbejde ud fra forudsætningen om, at
organisationer skal have en klar og entydig forståelse af innovation og diverse innovationstyper for
at kunne skabe kontinuerlige innovationer til overlevelse i en intensiveret global konkurrence. Derved søges viden til afklaring af rammen for innovation, samt sammenhæng mellem diverse innovationstyper og en innovations livscyklus.
3.1.3 Incitament
Hvad er og indebærer innovation og hvornår skal en organisation skabe de forskellige innovationstyper? Disse spørgsmål er det reviderede udgangspunkt for opgaven. Min erkendelse af, at en forståelse for innovation som helhed i form af en innovationsramme, der afgrænser området, hvori innovation bevæger sig, er vigtig. Årsagen er, at organisationens individer skal vide, hvad innovation
er og hvad det indebærer, for de til fulde kan forstå, hvor essentielt det er for fremtidig overlevelse
på et dynamisk og globalt marked. Innovationstyperne og deres sammenhæng over tid er også af
central betydning i forhold til organisationernes evne til kontinuerligt at innovere, og et område, der
kræver øget opmærksomhed i en globaliseret konkurrence.
Derfor er afhandlingens incitament at skabe en strategisk innovationsmodel, der anskueliggør en
organisations innovationsmuligheder og hvilke der er mest hensigtsmæssige på forskellige stadier af
livscyklussen. Årsagen er, at jeg gennem litteraturgennemgangen af innovationsteorien har identificeret et manglende strategisk perspektiv på innovation, hvor innovation anskues fra et corporate
management niveau. Hensigten med den strategiske innovationsmodel er at skabe en model, der kan
understøtte strategiens kontekstuelle og indholdsmæssige perspektiv. Det kontekstuelle perspektiv
søger sammenhængen mellem det eksterne og det interne, hvilket viden om livscyklussen kan give
indsigt i. Det indholdsmæssige perspektiv er, hvad organisationen ønsker realiseret i form af mål og
handlingsanvisninger, hvilket forståelsen af innovation og innovationstyperne kan være med til at
forme. Modellen kan således ses som et strategisk redskab til at identificere innovationsmuligheder
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henover livscyklussen stadier, så spørgsmålet om, hvor organisationen skal hen og hvordan den vil
komme derhen, kan besvares.
3.1.4 Antagelser
Kort opridset ud fra ovenstående problemfelt arbejder jeg i denne afhandling med følgende to antagelser, som jeg finder essentielle i forhold til at skabe kontinuerlige innovationer.
En holistisk innovationsforståelse er nødvendig for opnåelse af succes med innovationsarbejdet.
Kendskab til mangfoldigheden af innovationstyper og deres sammenhæng over tid er vigtig i udnyttelsen af organisationens innovationsevner til skabelse af kontinuerlige innovationer.
3.1.5 Afgrænsning
Disse faktorer mener jeg er essentielle for at kunne skabe kontinuerlig innovation, så organisationen
overlever på fremtidens globale og intensiverede marked. Viden om innovation og hvilke innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige at udvikle på givne tidspunkter, giver ingen automatisk overlevelse, idet innovationerne skal udvikles gennem innovationsprocessen. Jeg har dog valgt at afgrænse mig fra innovationsprocessen og udviklingen af nye innovation på trods af, at dette var mit
oprindelige udgangspunkt. Årsagen ligger i min overbevisning om, at organisationer i komplekse
tider med mange forandringer skal skabe sig et overblik over situationens elementer og deres sammenhænge, inden de hovedkulds kaster sig ud i diverse management teoretiske tendenser, som brugerdreven innovation, radikal innovation eller LEAN. Kort sagt, der skal være et overordnet og
langsigtet formål med deres innovationsindsats.
Med afsæt i ovenstående problemstillinger og antagelser har jeg udarbejdet følgende problemformulering.

3.2 Problemformulering
Hvilken betydning har innovationsforståelsen for organisationers udviklingsfokus mht. innovationstyper og hvordan kan en organisation strategisk bedst udnytte innovationspotentialet til skabelse af
kontinuerlige innovationer?
3.2.1 Begrebsafklaring

Innovationsforståelsen kan sidestilles med viden om, hvad innovation som helhed indebærer.
Organisationer er i afhandlingen betegnelsen for både private virksomheder store som små, offentlige institutioner, NGO’er, osv. Kort sagt alle, idet innovation kan anvendes på alle til alle.

Innovationstyper indbefatter diverse måder organisationer kan innovere på, hvilket afsnittet om de
tre dimensioner af innovation giver et overblik over.

Innovationspotentialet er organisationens iboende kompetencer til skabelsen af nye innovationer.
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Kontinuerlig innovation er betegnelsen, der anvendes i afhandlingen omkring organisationers evne
til vedvarende at skabe nye typer af innovationer gennem livscyklussen.
3.2.2 Arbejdsspørgsmål
For at besvare problemformuleringen er nedenstående arbejdsspørgsmål udarbejdet. Disse arbejdsspørgsmål vil således være styrende for strukturen af opgaven og danne grundlag for besvarelsen af
problemformuleringen.
3.2.2.1 Del 1 – De fem innovationsperspektiver
Hvorledes kan begrebet innovation forstås?
Innovationslitteraturen analyseres for at skabe en innovationsforståelse gennem en opdeling af innovation i fem perspektiver og konstrueringen af en innovationsramme. Baggrunden for denne del
er den empiriske analyses pointering om en generel manglende innovationsforståelse i danske organisationer.
3.2.2.2 Del 2 – De tre dimensionerne af innovation
Hvilke typer af innovationer kan organisationer skabe og hvordan hænger de sammen?
En innovationslitteraturanalyse, hvor innovationstyperne afdækkes og sættes ift. hinanden gennem
modellen de tre dimensioner af innovationsrummet.
3.2.2.3 Del 3 – Livscyklussen
Hvordan er innovations livscyklus?
På baggrund af en komparativ analyse argumenteres for en kombination af produkt- og innovationslivscyklussen. Den empiriske analyse peger på et ensidigt innovationsfokus blandt danske organisationer, samt at struktur og strategi forbedrer innovationspotentialet, derfor er det essentielt for danske organisationer at forstå en innovations udvikling over tid.
3.2.2.4 Del 4 – Den strategiske innovationsmodel
Hvordan kan organisationer udnytte sit innovationspotentiale vha. viden om innovation og dens
livscyklus, samt innovationstyperne til at skabe kontinuerlig innovation?
Som konsekvens af danske organisationers manglende innovationsforståelse og udnyttelse af innovationspotentialet skabes en model på baggrund af innovationstypernes tredeling og livscyklusteorien, hvormed organisationerne kan forbedre udnyttelsen af innovationspotentialet gennem en innovations livscyklus.
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4 Metode
Formålet med dette afsnit er at redegøre for afhandlingens metodiske overvejelser ift. besvarelsen af
problemformuleringen samt illustrere projektets opbygning og sammenhæng. Eftersom jeg har valgt
at lave en teoretisk afhandling, vil teorien præsenteres i de respektive afsnit. Derfor vil jeg i dette
afsnit kun beskæftige mig med de metavalg, som jeg har foretaget ift. besvarelsen af problemformuleringen og de underliggende arbejdsspørgsmål.

4.1 Udgangspunktet
Afhandlingens problemstilling udsprang af min interesse for innovation, der blev vækket af DCM
studiets fag om produktudvikling og design, samt valgfaget managing innovation in leading edge
product development projects. Derfor var genstandsfeltet, jeg indledningsvis ville undersøge, innovationsprocessen og i særdeleshed de tidlige stadier af innovationsprojekter. Derfor var udgangspunktet for søgningen og læsningen af litteratur og teori, hvordan organisationer kunne forbedre og
optimere deres innovationsprocesser gennem eksempelvis design, for derved at forbedre innovationsevnen til skabelse af radikale innovationer. Undervejs i afhandlingsprocessens ekstensive litteratursøgning og -læsning opnåede jeg indsigt i innovationslitteraturens og -teoriernes divergerende
perspektiver, der opstiller et utal af komplekse og diffuse fragmenter af innovation. Innovationsbegrebets fragmenterede karakter besværliggør en entydig og klar forståelse af innovation. En del af
problematikken omkring innovation kan tilskrives det moderne samfunds tilgang til kompleksitetshåndteringen, hvorigennem innovation simplificeres, opsplittes og forskellige innovationstyper og perspektiver fordeles ud til organisationens afdelinger og individer. Dermed besidder organisationer
en usammenhængende og divergerende forståelse af innovation.

4.2 Ændring
Jeg kom således til en erkendelse af, at mit udgangspunkt var utilstrækkeligt, idet selve innovationsprocessen var underordnet, så længe organisationerne besad en perpleks forståelse af innovation,
samt en manglende viden om innovationstyperne og deres mest hensigtsmæssige udnyttelse. Samfundets undergående periodeskift ændrer betingelserne for organisationernes forandrings- og tilpasningsvillighed og i den forbindelse anses innovations proaktivitet som værende en vigtig konkurrencefaktor i fremtiden. Konsensus er, at succes på det globale marked kræver excellente innovationsevner. Derfor ændrede jeg afhandlingens fokus i overensstemmelse med samtidens organiserende kompleksitetshåndtering til at kortlægge rammen for innovation og diverse typer af innovation gennem en organiseret kompleksitet, hvorved fokus rettes mod samspillet mellem i sig selv
komplekse elementer for at skabe en holistisk forståelse og et sammenhængsbillede af innovation
14 | S i d e

og dens underliggende typer. Således fandt jeg en teoretisk sammenhæng imellem både innovationsperspektiver og innovationstyper, der igen havde en sammenhæng med livscyklusteorien.
Denne indledningsvis lidt deduktive tilgang gjorde, at jeg kunne indsnævre genstandsfeltet til et
konkret undersøgelsesfelt, hvor jeg søger en forståelse af innovation som helhed og samspillet mellem dens elementer over tid. Den indledende proces skabte således en undren over, mig bekendt, et
generelt manglende strategisk perspektiv på innovation, hvilket understreges af danske organisationers ensidige fokus på inkrementelle og prisdrevne innovationer. Derfor satte jeg mig for at skabe
en strategisk innovationsmodel, hvormed organisationers ledelse fik et overblik over innovationsmulighederne, samt de udfordringer der kan komme henover livscyklussen. Derved kan modellen
anvendes strategisk, ved at organisationen kan handle proaktivt i forbindelse med innovation for at
opnå deres opstillede mål.
Med et konkret undersøgelsesfelt identificeret begyndte jeg at analysere de læste teorier for at finde
divergerende perspektiver på innovation, samt identificere heterogeniteten af innovationstyper. Med
inspiration fra Utterback (1994) og Moore (2004) fokuserede jeg efterfølgende på produktlivscyklussen. For at opnå en bred og mere holistisk forståelse af livscyklusteorien, valgte jeg at analysere
den både fra et marketingsperspektiv i form af produktlivscyklussen og et innovationsperspektiv i
form af innovationslivscyklussen. Dette blev gjort for få indsigt i, hvordan salget af en innovation
udvikler sig på markedet og hvilke forbrugertyper, der optager innovation på forskellige tidspunkter. Samtidig ønskede jeg viden om, hvornår de forskellige innovationstyper er mest hensigtsmæssige at skabe.
Efter at have inddelt teorierne i perspektiver, typer og stadier var afhandlingens sidste del, som sagt
at koble det i en sammenhængende model, der af en organisations ledelse kan anvendes som et strategisk redskab til at identificere innovationsmuligheder henover livscyklussen stadier, så spørgsmålet om, hvor organisationen skal hen og hvordan den vil komme derhen, kan besvares.

4.3 Teoriperspektiv
Et af afhandlingens formål er at skabe en forståelse for innovationsbegrebet og igennem litteraturgennemgangen blev fem divergerende perspektiver på innovation identificeret, hvilket vil fremgå af
første del. Begrebets kompleksitet gjorde, at en fyldestgørende forståelse af begrebet ikke kunne
skabes på baggrund af et enkelt perspektiv. I erkendelse heraf skaber afhandlingen således en forståelse af innovation ud fra en multiperspektivistisk tilgang. Det muliggør skabelsen af nye indsigter, idet tilgangen implicerer forskellige ontologiske og epistemologiske antagelser, hvorved flere
facetter af innovation berøres. Ontologi er det, der inden for en videnskabelig tilgang opfattes som
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genstandsfeltet, og tillige måden genstandsfeltet opfattes på, mens epistemologi er det grundlæggende aksiom for, hvordan genstandsfeltet kan studeres (Fuglsang & Olsen, 2005).
En multiperspektivistisk tilgang fordrer ikke til integration af de forskellige teorier, eller fjerner deres forskelle, men derimod understreges forskelligheden, hvorved en mere holistisk forståelse af innovationsbegrebet kan skabes. Formålet med den multiperspektivistiske tilgang er derfor at skabe
en mere nuanceret forståelse af innovationsbegrebet, der kan bidrage til, at organisationer kan anskue innovation fra forskellige perspektiver og derigennem forbedre deres innovationsevne.

4.4 Videnskabsteoretisk tilgang
På baggrund af afhandlingen tager udgangspunkt i forskellige perspektiver med hver sin ontologiske og epistomologiske antagelse, så lægger jeg mig ikke fast på en enkelt videnskabsteoretisk tilgang gennem afhandlingen. Derimod søges forståelsen af innovation gennem de fem perspektiver,
samt hvilken betydning dette har for organisationernes innovationsevne.
Valget af ikke at have en gennemgående videnskabsteoretisk tilgang skal desuden ses i lyset af samfundsudviklingen. Med et hyperkomplekst samfund og et polycentrisk paradigme, hvor det overordnede centrum er erstattet af individuelle sandheder, kommer der et uoverskueligt antal sandhedsbegreber skabt gennem den sociale og sproglige konstruktion af en perspektivisk virkelighed
(Kvale, 1994). Idet teori er billeder eller afspejlinger af den virkelighed, som direkte ytrer sig gennem empiri (Andersen, 1998), så er en teoretisk retning ikke tilstrækkelig fyldestgørende til at give
et holistisk billede af innovation. Derfor mener jeg, at afhandlingens problemformulering og underspørgsmålene bedst kan besvares gennem en multidisciplinær tilgang.
Gennem afhandlingen anvender jeg en aduktiv analysestrategi, idet jeg søger at skabe en indsigt i en
sammenhæng mellem de divergerende innovationsperspektiver, innovationstyperne og deres anvendelse over livscyklussen. Abduktion er en opbygning af en begrundelse, der bygger på flere forskellige observationer, og som leder til en plausibel forklaring. Det er ikke en logisk konstruktion,
der udelukker andre måder at beskrive forløbet på, men derimod en konstruktion, der kan anvendes
til at forstå en hændelse med de informationer stillet til rådighed (Fuglsang & Olsen, 2005). Den
abduktive tilgang har gjort, at afhandlingens undersøgelsesfelt løbende er blevet indsnævret og præciseret i takt med jeg opnåede et højere niveau af viden. Derfor har tilgangen bidraget med at tilpasse afhandlingens fokus.

4.5 Operationalisering af den strategiske innovationsmodel
Grundlaget for den strategiske innovationsmodel består af to dele. Den første del er selve innovationsdelen. En forudsætning for at kunne anvende modellen er en forståelse af innovation og mulighederne med innovation. Derfor præsenteres først de fem identificerede innovationsperspektiver,
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samt en innovationsramme, hvor fire tværgående fundamentale træk ved innovation er identificeret.
Dette gøres ud fra tesen om, at en organisation må have en forståelse af, hvad innovation er, inden
den kan mestre innovation. Efterfølgende præsenteres innovationstyperne, der på baggrund af en
analyse af deres særlige kendetegn er placeret på tre dimensioner. Dimensionerne samles slutteligt i
modellen over innovationsrummets dimensioner, hvorved organisationen får et overblik over de
forskellige innovationstyper på dimensionerne og deres sammenhæng. Hermed er en forståelse for
innovation og de divergerende perspektiver på innovation opnået, samt et overblik over, hvilke innovationsmuligheder en organisation står overfor.
Den anden del er om livscyklussen, hvilken anskues fra to perspektiver gennem en komparativ analyse. Marketing perspektivet ser på produktlivscyklussen for at give et indblik i, hvordan salget af et
produkt/innovation udvikler sig henover innovationslivscyklussen, samt hvilke forandringer markedet undergår. Desuden tages diskussionen om livscyklussen er blevet kortere gennem tiden og om
teorien er valid. Dette gøres for at undersøge om teorien overhovedet har relevans og kan bruges
som et redskab på strategisk niveau til at skabe overblik over fremtidige muligheder og udfordringer. Det andet perspektiv anskuer innovationslivscyklussen ud fra tre generation. Årsagen til tredelingen er, at modsat produktlivscyklussen, så har innovationslivscyklussen ikke opnået konsensus
omkring udformningen, hvilket kan ses som et udtryk for innovations kompleksitet. De tre generationer af innovationslivscyklussen har hver sit udgangspunkt, som samfundets udvikling, innovationsfokusset over tid og forbrugernes optagelse af innovationen. De tre generationer samles i en syntese, som kan holdes op mod produktlivscyklussen. Til sidst kobles de to perspektiver på livscyklussen for at finde frem til livscyklussen forskellige stadiers kendetegn og udfordringer.
Til sidst samles de to dele i den strategiske innovationsmodel, som giver et overblik over hvilke innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige til de enkelte stadiers udfordringer. Grundet samfundets stigende kompleksitet og markedernes dynamiske og globale karakter vælger jeg ikke at lave
en universel handlingsplan til opnåelse af succesfuld kontinuerlig innovation, idet samtidens omskiftelighed konstant ændrer konkurrencens forudsætninger. Derfor giver den strategiske innovationsmodel et overblik og en indsigt i, hvilke innovationsmæssige, markedsmæssige og organisationsmæssige udfordringer en organisation kan møde gennem livscyklussen og hvilke muligheder en
organisation har i form af forskellige innovationstyper. Alt efter den enkelte organisations situation
og kompetencer vælges de innovationstyper, der er den bedste løsning for den på baggrund af organisationens viden om interne som eksterne forhold.
Baseret på ovenstående er afhandlingens struktur illustreret i nedenstående figur.
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4.6 Afhandlingens struktur
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5 De fem innovationsperspektiver
Afhandlingen har tidligere understreget den manglende forståelse af innovation, hvilket gør, at organisationer ikke er komfortable med innovation som begreb og som et værktøj til vækst og profitabilitet. Dette kan skyldes, at innovation har fået status som et buzzword, der er hævet over behovet for en definition (Osborne, 1998a). En litteraturgennemgang af innovationsteorien viser, at en
lang række teoretiske felter har bidraget med differentierende perspektiver på innovation, hvilket
giver en heterogenitet, som besværliggør skabelsen af en entydig og generelt accepteret innovationsdefinition (Osborne, 1998a; 1998b; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997).
Organisationerne har derfor behov for mere viden om og indsigt i de forskellige perspektiver på innovation og deres begrænsninger og fordele, samt overblik over perspektivernes kobling til hinanden (Gopalakrishnan & Damanpour, 1997). Denne del identificerer derfor fem perspektiver på innovation, samt fire karakteristika ved innovation, der skal danne rammen for, hvad innovation indebærer. En holistisk forståelse af innovation søges skabt gennem perspektiverne, hvorigennem organisationen kan anskue innovation. Baggrunden herfor findes i det hyperkomplekse samfunds organiserende kompleksitetshåndteringen, hvor ekstern kompleksitet simplificeres gennem tilsvarende
intern kompleksitet (Sundbo, 1995). Dette kombineret med Boisots (1998) terminologi, hvor kodificeringen af innovation har medført et uoverskueligt stort antal kategorier, som søges reduceret ved
at hæve abstraktionsniveauet, så en bedre forståelse af innovation kan opnås. Dette videreføres til
næste del, hvor en model over innovationsrummets dimensioner skabes.
Innovationsbegrebets brede spektrum og indlejrede kompleksitet besværliggør en klar definition,
derfor formes til sidst en forståelsesramme for innovation, hvori begrebets mangfoldighed og kompleksitet kommer til udtryk. De fem identificerede perspektiver er baseret på forskelligartede fagdisciplinære retninger, mens innovationsrammen baseres på de tværgående fundamentale elementer
af perspektiverne, hvorom der er konsensus omkring. Indledningsvis ser jeg på innovations oprindelige betydning inden en holistisk forståelse af innovation skabes gennem forklaringen af perspektiverne og innovationsrammen.

5.1 Innovations etymologi
På baggrund af en gennemgang af diverse encyklopædier (Wiktionary.org; AskOxford.com; Den
Store Danske Encyklopædi; Politikens Store Fremmedordbog; Politikens Nudansk Ordbog;
Cambrigde Dictionaries Online; MSN Encarta; Den Danske Ordbog, Wikipedia.org; The Blackwell
Encyclopedia of Management) laves en etymologisk analyse af innovations oprindelse for at finde
dens sande mening. For at se forskellen i anvendelsen skelnes mellem substantivet innovation og
verbet at innovere, der begge udspringer af novus, det latinske ord for ny.
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Verbets anvendes entydigt som introduktionen eller skabelsen af noget ny i form af en forandring,
ny metode, en opfindelse, ideer eller nye produkter. Substantivets anvendelse er derimod tvedelt,
hvilket skyldes, at innovation både kan være processen at innovere, samt resultatet af selvsamme
innovationsproces. Processen er at forandre noget etableret til noget nyt, som derved kan introduceres. Resultatet forudsætter, at en etableret metode eller opfattelse ændres ved fornyelse og at den får
en faktisk anvendelse. Innovation er således skabelsen og implementeringen af nye ideer, hvor ideen opfattes som ny og medfører en ny forandring for de involverede aktører. Derfor forudsætter innovation, at den introduceres, implementeres og anvendes før innovation som resultat er den rette
betegnelse.
F igur 1 – De fem perspektiver på innovation
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5.2 Økonomisk perspektiv
Det økonomiske perspektiv er baseret på Schumpeters teori (1934; 1939) om samfundets økonomiske evolution og dens determinant. Determinanten til samfundsudviklingen er innovation med entreprenøren som den centrale forandringsfaktor og kilden til innovation (Sundbo, 1995). Den økonomiske evolution defineres som forandringerne i den økonomiske proces, der er frembragt af innovation, sammen med alle deres effekter, og det økonomiske systems reaktioner på dem (Schumpeter, 1939; Sloth Andersen & Drejer, 2007).
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Schumpeter skelner i sin forandringsproces mellem stadierne invention, innovation og diffusion.
Selvom entreprenøren står bag både invention og innovation, skal de skelnes fra hinanden. Invention er forenklet udtrykt en opfindelse og handler om at skabe nye ideer, videnskabelige opfindelser,
prototyper på nye produkter eller modeller for nye produktionsprocesser. Invention indbringer i sig
selv ingen relevant økonomisk effekt og medfører ikke nødvendigvis innovation. Kun gennem innovation kan inventioner udbredes succesfuld på markedet, idet innovation involverer den kommercielle anvendelse af nye ideer (Schumpeter, 1939; Sloth Andersen & Drejer, 2007). Innovation defineres således som værende den kommercielle eller industrielle anvendelse af noget nyt og innovationsprocessen består i at gøre nye ting eller gøre ting, der allerede er blevet gjort på en ny måde
(Schumpeter, 1934). Årsagen til innovations vigtighed er, at den økonomiske evolution står og falder på introduktionen af nye kombinationer, som nye forbrugsgoder, nye produktions- eller transportmetoder, nye markeder eller nye former af industrielle organisationer, og at entreprenørerne kan
få disse nye ideer anvendt i praksis. Entreprenørens tre motiver for at skaber innovationer er et ønske om at være selvstændig, viljen til sejr samt glæden ved at kreere og løse problemer (Schumpeter, 1934). Innovation er således den fundamentale impuls, der holder den økonomiske motor gående (Schumpeter, 1934; Te Velde, 2001). Når innovationen så er taget i brug på markedet ender innovationsstadiet og diffusionen begynder, der er udbredelsen af nye produkter og processer på et
potentielt marked og til dets udbydere og kunder. Diffusionsstadiet anses som en driftsfase modsat
de to foregående udviklingsfaser, hvilket er en vigtig pointe, idet innovationsstadiet er linket mellem udviklings- og driftsfasen. Innovationers diffusion sker dels kontinuerligt og dels gennem diskontinuerlige spring, hvilket kan forklares ved måde markedet reagerer på innovationen. Diffusionen vil følge en S-kurve med indledningsvis få brugere inden væksten mod det maksimale antal
bruger, hvorefter antallet vil formindskes igen. Derfor siges det, at den har en livscyklus grundet
den fødes, vokser og dør, samt erstattes af en ny innovation mod slutningen (Drejer, 2004). Derfor
lægges hovedvægten af teorien om samfundets økonomiske evolution på innovation, idet Schumpeter anså innovation som økonomiens vækstdriver.
5.2.1 De tre innovationsparadigmer
I takt med samfundsudviklingen fremkom nye paradigme og i dag konkurrerer tre paradigmer af innovationsfænomenet, hvor ingen af dem har absolut dominans i den videnskabelige verden. Grundlæggende anvender de nye paradigmer innovation ud fra Schumpeters oprindelig betydning, hvor
innovation betegner indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk-kommercielt
brug og få accepteret, at elementet indføres. Innovation kan være fem forskellige typer af nye kombinationer og dermed ikke begrænset til teknologiske innovation (Sundbo, 1994; 1995).
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5.2.1.1 Entreprenør paradigmet
Schumpeter er skaberen af entreprenør paradigmet, der anser entreprenøren som kilden til innovation og innovation forklares med afsæt i en psykologisk forståelse af entreprenørens adfærd (Sundbo,
1994). I forlængelse af Schumpeter findes Drucker (1985, 2002), der er af den overbevisning, at innovation er entreprenørens specifikke redskab til at forandre ressourcernes udbytte og til at skabe en
fordel overfor deres konkurrenter. Entreprenøren refererer til en aktivitet, hvori kernen er innovation, der defineres som bestræbelserne til at skabe betydningsfulde, fokuserede forandringer i en organisations økonomiske eller sociale potentiale. Innovationer kan enten opstå ved glimt af genialitet, hvilke er sjældne, eller ved en systematisk formålsfuldt søgning efter innovationsmuligheder,
der begynder med analysen af kilderne til nye muligheder indenfor en organisation eller industri,
samt i det eksterne sociale og intellektuelle miljø (Drucker, 1985; 2002). Når en mulighed er identificeret, skal en innovation skabes, der tilfredsstiller muligheden. Effektive innovationer er fokuserede, simple og begynder i det små ved at opfylde forbrugernes forventninger, værdier og behov. Derfor er innovation hårdt arbejde, der kræver viden, opfindsomhed og fokus (Drucker, 1985; 2002).
5.2.1.2 Det teknologi-økonomiske paradigme
I takt med samfundsudviklingen blev organisationerne større og entreprenøren mistede sin dynamiske funktion. Derfor opstod det teknologi-økonomiske paradigme med teknologiudvikling som hovedfaktoren og en definition af innovation, som teknologisk nyskabelse, der frembringer økonomisk
vækst (Drejer, 2001; Darsø, 2003; Lybecker, 2007; Sundbo, 1994; 1995). Paradigmet bygger på en
teknologisk reduktionisme, hvor al innovationsadfærd bliver reduceret til et spørgsmål om teknologisk udvikling (Sundbo, 1995). Indenfor dette paradigme begyndte en raffinering af innovationsteorien, og fremkomsten af produktlivscyklussen medførte en skelnen mellem to arter af innovationer.
Den første art var konsumprodukter, der benævnes produktinnovationer og defineres som en ny
teknologi eller en kombination af teknologier introduceret kommercielt for at opfylde brugernes eller markedets behov. Den anden art var produkter, der kunne anvendes som produktionsmidler,
hvilket blev benævnt som procesinnovationer. Produkt- og procesinnovationer har forskellig vægt i
forskellige faser af et produktområde, men med produktinnovation som den første i rækken af innovationstyper (Utterback; 1994; Tidd et al, 2001). En anden skelnen var mellem push- og pullorienterede teorier, men i begyndelsen af perioden var fokus hovedsageligt på push-orienterede teorier. Dette skyldes, at organisationer forsøgte at fremme innovation gennem forsknings og udviklingsafdelinger, hvor grundlaget for innovation var analyser. Den store fokusering på teknologi
medførte en udbudsorientering, hvilket vil sige, at teknologien determineres af teknologiudviklingssystemet. Det var udviklingen af ny teknologi, der gav push-orienterede innovationer. Pull-faktoren,
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der er markedets eller samfundsbehovenes determinering af ny teknologi, kom senere, hvor virksomhederne anvendte kundernes behov til udvikling af nye produkter (Sundbo, 1994; 1995). Endelig kom teorier om udbredelsen af innovationer, hvor Rogers (2003) blev et centralt studie i udviklingen, der grundlagde den detaljerede trindelte diffusionsmodel. Hans fokus er på innovationers
udbredelse mellem individer og hvorfor nogle innovationer bliver en folkelig succes, mens andre
forkastes. Udbredelsen defineres som processen i hvilken en innovation er kommunikeret gennem
bestemte kanaler over tid blandt medlemmer af et socialt system. Innovation er i den forbindelse en
ide, en praksis eller et objekt, der opfattes som ny af et individ eller andre optagelsesenheder. Individets reaktion på ideen er bestemt af ideens opfattede nyhedsgrad og hvis ideen opfattes som ny af
individet, så er det en innovation.
5.2.1.3 Det strategiske paradigme
Det strategiske paradigmes udgangspunkt er sociologisk og baseres på Levitts (1960) postulat om,
at der kun eksisterer muligheder og udnyttelse af muligheder på markedet. Derfor er størstedelen af
teorierne pull-orienterede i form af marketing og strategi teorier. Marketingteorierne tog udgangspunkt i produktlivscyklus tankegangen, hvor produkter på et tidspunkt bliver modne og efterspørgslen falder, derfor er fortsat vækst betinget af udviklingen af nye produkter (Sundbo, 1994; 1995;
Kotler, 2000; Baker, 1996; 2003). Strategiteorien med Porter (1998) i spidsen anser innovation som
grundlaget for organisationers skabelse af konkurrencefordele gennem erkendelsen og opdagelsen
af nye og bedre metoder at konkurrere på i en industri og kommercialisere disse. Innovationsprocessen kan ikke separeres fra en organisations strategiske og konkurrencemæssige kontekst, og innovation defineres som nye måder at gøre tingene, der er kommercialiseret. Innovation er således
ikke begrænset til teknologiske innovationer alene indenfor det strategiske paradigme, men derimod
begrænset af organisationens strategi. Derfor få ledelsen en central placering i innovationsprocessen, idet de afgør, hvilke innovationer, der skal gennemføres (Sundbo, 1994). Grundet den intensive
globale konkurrence står ledelsen overfor et behov om at skabe strategiske innovationer, der er kreative, baseret på et outside-in perspektiv og på en antagelse om en dynamisk fremtid, hvor organisationen skal udvikle alternative forretningsmodeller og bryde regler og traditioner for at skabe mere
værdi for kunderne (Lybecker, 2007). Et eksempel på strategisk innovationer er Kims & Mauborgnes (2005) blå oceaner, der skabes gennem værdiinnovationer. Formålet er at skabe blå nye markeder, hvorigennem de traditionelle konkurrenceparametre elimineres, som findes indenfor de specifikke industrielle grænser af de røde oceaner, hvor organisationerne konkurrerer på positionering og
markedsandele. Organisationer, der stræber efter blå oceaner udskiller sig fra de øvrige ved ikke at
anvende konkurrenterne som benchmark, derimod skaber de værdiinnovationer, hvor innovation
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sidestilles med forbrugerens nytteværdi, pris og omkostningsbetragtninger. Derved opnår organisationerne på de blå oceaner både differentiering og omkostningsminimering (Kim & Mauborgne,
2005; Lybecker, 2007).
T abel 1 - O psummering af de tre innovationsparadigmer

Innovations
grundopfattelsen

E ntreprenørteorien

Den teknologiøkonomiske teori

Psykologisk
Mennesket qua
entreprenørskab

Teknologisk
Maskiner qua
teknologiudvikling

Agent

Iværksætteren

Teknikeren

Markedssituation

Under dannelse

Etablerede,
men uudnyttede

Innovations forklaring
Innovations determinant

Den strategiske teori
Sociologisk
Markeder qua
markedsrettet strategi
Den professionelle leder
og forbrugeren
Mættede, komplekse og
hastigt forandrende

En kort opsummering på det økonomiske perspektiv ses i ovenstående tabel. Innovation i dette perspektiv er både processen og processens resultat i lighed med, hvad den etymologiske analyses påpegede. Men grundlæggende for teorierne på tværs af paradigmerne er, at innovationer skal kommercialiseres og dermed skabe økonomisk vækst i organisationen, før den kan betegnes som værende en innovation. Drejers (2001) definition er kort og koncis i form af en ligning, der siger, at

innovation = opfindelse + udvikling + udnyttelse.

5.3 Design perspektivet
Årsagen til, at jeg har valgt at kalde dette perspektiv for design perspektivet, skyldes, at design kan
defineres som linket mellem kreativitet og innovation, hvor kreativitet er genereringen af nye ideer
og innovation er den succesfuldes udnyttelse af ideerne, hvilket gør design til en nøgleproces i
formningen og spredningen af ideer (Frayling, 2006). I det efterfølgende uddybes begreberne design
og kreativitet, inden det kobles til innovation.
5.3.1 Design
Designdiskussionen er kompliceret, idet design har så mange niveauer af mening, at det i sig selv er
en kilde til forvirring, hvilket Heskett (2002) viser med følgende sætning: ”Design er at designe et
design til at producere et design” (Heskett, 2002). Sætningen understreger designbegrebets mangfoldige anvendelsesmuligheder og grad af kompleksitet ved anvendelsen af design som et substantiv
til en generel betegnelse, et verbum til indikation af en proces, et substantiv til beskrivelsen af et
koncept og sidst et substantiv til indikation af et færdigt artefakt. Mangfoldigheden i begrebet og en
ukritisk brug af det gør, at flere steder i litteraturen betegnes design som et udvandet begreb (Andersen, Lock & Tolstrup, 1994). En etymologisk forståelse af design stammer fra det latinske ord
designara, hvilket oversættes til at tegne, mens design på engelsk har to meninger, nemlig en plan
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eller intention og en skitse eller model. Mozota (2003) opstiller baseret på begrebet etymologi følgende definitionsligning, hvor design er lig intention + tegning. Design forudsætter således både en
designproces ved en intention, et formål eller en plan specielt i de analytiske og kreative faser, samt
et produkt af processen i form af en tegning, model eller skitse i den eksekverende fase for at formgive ideen (Mozota, 2003; Walsh et al, 1992). Hvis design skal ses som en proces, skal fire identificerede karakteristika være til stede. Design kræver kreativitet for at kreere noget ny, kompleksitet
via beslutninger fra flere parametre og variabler, kompromis gennem balance mellem mange og til
tider modstridende krav og til sidst at der tages valg mellem mulige løsninger (Walsh et al, 1992).
Designs uhåndgribelige natur, der gør det svært at nedfælde en simpel definition, skyldes, at begrebet dækker over en lang række fagdiscipliner og -områder og betragtes som en aktivitet, der transcenderer mange professioner. Derfor definerer Heskett (2002) essensen af design, som den menneskelige evne til at forme og lave vores omgivelser på måder uden fortilfælde i naturen, som tjener
vores behov og giver mening til vores liv. Definitionen understøttes af både Romme (2003) og Simon (1996), der definerer design som enhver planlagt aktivitet, der sigter på at forandre en eksisterende tilstand til en bedre. Denne definition siger, at alle professioner i en eller anden grad er problemløsende, værdiskabende og anvendelsesorienterede. Derved begrænses designbegrebet ikke
blot til, hvad designere og arkitekter beskæftiger sig med, idet design er at forestille sig noget, der
ikke findes. Denne forestilling af det ikke-eksisterende er kreativitet, der anses som værende nødvendig, hvis design skal integreres i alle organisationens værdiskabende aktiviteter, hvilket kan give
et væsentligt bidrag til organisationens resultat. Kort sagt er design således forandring med henblik
på at skabe værdi (Dickson & Kristensen, 2004). I tråd hermed arbejder designkonsulentbureauet
The Idea Factory med en definition af forholdet mellem innovation og design, hvor innovation defineres som design anvendt på et formål (Aagaard, 2005). Innovation er således tæt knyttet til design,
der med sin ekspertise i formgivning og kreative planlægningsprocesser kan være med til at nye
kreative ideer udnyttes og bliver til innovationer.
5.3.2 Kreativitet
Kreativitet spiller en afgørende rolle i designprocessen, idet den udløser den oprindelige ide og
hjælper med at forbedre ideen igennem processen. For at en ide kan være kreativ, skal den være
hensigtsmæssig, nyttig og handlingsrettet, samt have indflydelse på organisationens ageren i form af
forbedring af produkter eller nye tilgange til processer (Amabile, 1998). Kreativitet er for alle individer og anses som funktionen af komponenterne ekspertise, kreative tænkningsfærdigheder og motivation. Ekspertisen er teknisk, processuel eller intellektuel viden, som individerne besidder. De
kreative tænkningsfærdigheder afgør hvor fleksibelt og fantasifuldt individer griber problemer an
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på, samt deres evne til at sætte eksisterende ideer sammen i nye kombinationer. Motivation påvirkes
af de sociale omgivelser, der kan have indflydelse på niveauet og frekvensen af deres kreative adfærd. En indre passion for at skabe en løsning kan føre til mere kreative løsninger end eksterne belønninger (Amabile, 1997; 1998). Bono (1999) og Rawlinson (1984) tvedeler begge tænkning i vertikal analytisk form og en lateral kreativ form. Den førstnævnte er konvergerende, idet der sker en
rationel og analytisk reduktion frem mod en problemløsning. Den sidstnævnte er divergerende, hvor
der gennem en udforskende og rutinebrydende tænkning tænkes sidelæns for at skabe ideer til alternative løsninger. De seks tænkehatte er en metode, hvor individerne anskuer et problem fra forskellige perspektiver for derigennem at opnå lateral kreativ tænkning (Bono, 1999).
5.3.3 Innovation
Innovation i design perspektivet anses som værende essensen af organisationers succes, idet organisationer, der ikke innoverer, er formlen på stagnation, forfald og ultimativt økonomisk død. Derfor
har organisationer brug for de indbyrdes afhængige ingredienser, kreativitet og innovation, for at
undgå stagnation (Majaro, 1988). Kreativitet former noget ud af ingenting og kan ses som tænkeprocessen af idegenerering, mens innovation er ideernes praktiske anvendelse på produkter og services med henblik på at møde organisationens mål på en mere effektiv, bedre, billigere og eller
æstetisk måde (Majaro, 1988;1992; Kuhn, 1988). Både Kuhn (1988) og Majaro (1992) understreger, at organisationer ikke kan være excellente uden dobbelt eksistens af kreativitet og innovation,
idet kreativitet uden innovation er formålsløs, mens innovation uden kreativitet er ufrugtbart. Kreativitet er således udelukkende input til at lette opnåelsen af outputtet innovation (Majaro, 1992).
Design perspektivets definition af innovation kan typisk tvedeles mellem definitioner med eller
uden kommercialisering, men grundlæggende for perspektivet er, at innovation opstår gennem kreativitet og design. Teorier med kommercialisering er eksempelvis Gamaache & Kuhn (1989) og
Henry (1991) anser kreativitet som hjørnestenen i innovation og definerer innovation som kommercialiseringen af kreative ideer, der udvikles til nye håndgribelige produkter eller praksisser og som
genererer indtægter og profit. Definitioner med mindre eller ingen økonomiske elementer er eksempelvis Amabile (1997), hvor innovation defineres som den succesfulde implementering af kreative
nye og egnede ideer indenfor organisationen. Kreativitet kan forekomme i hvert område af den
menneskelige aktivitet, hvad enten det er videnskab, kunst, uddannelse, forretning eller hverdagslivet. Dermed er kreativiteten først skridt mod innovation, der anses som værende vital for langsigtet
succes grundet samtidens dynamiske verden og accelererende forandringshastighed.
Kao’s (2007) definition er i tråd med designdefinitionerne, idet innovation defineres som individers,
organisationers eller nationers evne til kontinuerligt at skabe deres ønskede fremtid. Innovation
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handler om nye måder at gøre og se tingene på ligeså meget som det er om banebrydende ideer, derfor afhænger innovation af vidensudnyttelsen fra en række discipliner udover videnskaben og teknologien, iblandt dem er design, socialvidenskab og kunst. Det eksemplificeres ved at innovationer
ikke kun er produkter, men også kan tage andre former som services, erfaringer og processer.
Mangfoldigheden i innovation gør, at innovation er et konstant skift i mindset, der kan generere nye
forretningsmodeller, erkende nye muligheder og konstruere innovationer gennem organisationens
struktur (Kao, 2007).
Design perspektivet fokuserer således på innovationsprocessens prejektdel, hvor design anses som
metoden til at gøre kreativitet og nye ideer til innovationer. Innovation har ingen begrænsninger,
men indebærer alt, der sigter på at forandre eksisterende tilstande til noget bedre, der tjener organisationens behov. Gennem kreativitetens forestilling af det ikke-eksisterende opstår ideerne, der qua
implementering bliver til innovationer.

5.4 Bruger perspektiv
Bruger perspektivet er en konsekvens af den traditionelle inside-out innovationstankegang, hvor organisationer med en dyr og langsommelig proces skaber et behov hos forbrugerne gennem teknologiske innovationer. Forandringshastigheden kombineret med accelererende udgifter til at lære og
forstå, samt reagere på forbrugernes behov gør, at organisationer søger nye og effektive innovationsmetoder med større succesrate og udviklingshastighed (Hippel, 2005). Men trods ønsket om
skelsættende innovationer skabes hovedsagelig line extensions og inkrementelle forbedringer til eksisterende produkter og services, hvilket med samtidens forandringshastighed er recepten for tilbagegang frem for fremgang. Årsagen er organisationernes kortsigtede fokus på bundlinjen, samt
manglende viden om skabelsen af skelsættende innovation, hvilket skyldes ueffektive systemer
uden støtte til innovationsarbejdet (Hippel, 1999).
Forbrugernes transition mod en postmoderne adfærd kendetegnet ved fragmenteret og pluralistisk
forbrug, skaber en søgen hos forbrugerne efter sande og ikke-konstruerede værdier grundet et behov
for selviscenesættelse, og grundet deres deltagende og opsøgende adfærd kan de betragtes som
medproducenter (Toffler, 1970; van Raaij, 1993; Firat et al, 1995). Traditionel informationsindsamling om forbrugerne gennem markedsresearch er således en utilstrækkelig udgifts- og tidskrævende
proces grundet forbrugernes komplekse, subtile og konstant skiftende behov, og selvom forbrugerne
er bevidste om egne behov, kan de være svære at artikulere til anvendelig information for organisationerne (Thomke & Hippel, 2002). Derfor skal organisationerne bryde med inside-out tankegangen
og fokusere på en outside-in tilgang, hvor brugerne både kan være inspirationskilder og innovatører.
Bruger perspektivet kan tvedeles i begreberne brugerdreven og brugercentreret innovation. Bruger28 | S i d e

drevne innovationer er, hvor innovationerne drives frem af inspirationen fra brugerne, der erhverves
ved informationsindsamling om brugernes eksplicitte behov gennem spørgeskemaundersøgelser,
fokusgrupper og interviews, mens forbrugernes latente behov identificeres gennem etnografiske undersøgelser som empatisk design (Leonard & Rayport, 1997). De brugercentrerede innovationer er,
hvor organisationer finder lead users med behov/problemer, som nuværende produkter på markedet
ikke løser, og derfor er villige til at opfinde og betale for løsningens udvikling. Lead users incitament er, at innovationsprocessen er værdiskabende i form af læring og fornøjelse, samt resultatet er
en løsning på deres behov/problem (Hippel, 1988; 2005).
Tilgangene adskiller sig fra hinanden på to væsentlige punkter, brugernes involveringsgrad og rolle
i innovationsprocessen. Derudover har begge en række ligheder, som involvering af brugerne, brug
af multidisciplinære egenskaber og perspektiver i innovationsprocessen og så har de grundlæggende
samme definition af innovation (Hansson, 2006). En modificering af Hippels (1988) definition af
innovatøren beskriver bedst bruger perspektivets definition af innovation, som noget nyt udviklet af
en organisation eller individ og i en tilstand, der påvist er funktionelt brugbar for brugerne. Det betyder, at innovation først og fremmest i dette perspektiv har med brugbarheden for brugerne at gøre,
samt skabelsen af en mere systematisk måde at forstå og udvikle løsninger, der responderer til brugernes eksplicitte som latente behov.

5.5 Forandringsperspektiv
Forandringsperspektivet er bredt funderet, men uden et specifikt fokus. Tarde, der siges at være
Schumpeters inspirationskilde, anså entreprenøren som skaberen af inventioner2 og som det forklarende element af samfundets teknologiske som sociale forandringsprocesser, der består af stadierne
invention, imitation og opposition (Sundbo, 1995).
Inventioner skabes af talentfulde individer og er resultatet af en indre personlighedsårsag, opfinderens genialitet, og en ydre årsag, som et problem eller en tilfældig impuls. Selv de mest unikke inventioner genkombinerer allerede tilegnede bider af viden til højst originale synteser. Forudsætningen for inventioner er kommunikation og en risikovillig kultur, hvorved det understreges, at jo større isolation, jo mindre opfindsomhed (Clark, 1969; Sundbo, 1995). For imitation opstilles to fundamentale logiske regler, hvor den første siger, at sandsynligheden øges for inventioner imiteres,
hvis den ligner en allerede institutionaliseret imitation i et socialt system. Den anden siger, inventioner har større mulighed for at blive imiteret, hvis den er tæt relateret til samfundets mest avancerede teknologiske aspekter og den fremherskende kulturelle tone. Derfor øges chancerne for succesfuld spredning, hvis den spredes af eliten, samt hvis den teknologiske formåen udbygges eller et al2

Tarde anvender ikke begrebet innovation
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lerede accepteret sprog tales (Clark, 1969). Oppositionen finder sted, når modstridende inventioner
mødes og når de kolliderer fra deres oppositioner, så kan en ny invention i form af et produkt opstå.
Den nye invention imiteres indtil den møder yderligere imitationer af tidligere inventioner og sådan
fortsætter det. Oppositionerne kan være associeret med sociale grupper, som nationer, stater, regioner eller sociale klasser, såvel som i hovedet på individet (Clark, 1969; Sundbo, 1995).
Derfor kan innovation i Tardes forstand anses som en forandring baseret på en invention, der gennem eksisterende viden skaber ideer. Teoriens relevans i innovationslitteraturen understreges af
dens pointer af, hvordan innovationer har størst mulighed for succes. Innovationer, der ligner allerede institutionaliserede innovation og som taler den fremherskende kulturelle tone, vil opnå succes,
hvilket understøttes af Utterback (1994), idet indsnævring af den ydre fremstillings genkendelighed
mellem den nye teknologi og den gamle kan gøre nye markeder til succeser. Desuden understreges
det, at eliten bør sprede innovationen, hvilket er i tråd med Hippels (1988; 2005) lead users, mens
grundlaget for innovationerne er genkombinering af allerede eksisterende viden til nye formationer
linker til vidensperspektivet.
I nyere tid kan innovation i dette perspektiv defineres som en ide, i form af en praksis eller et objekt, der opfattes som værende ny af et individ eller andre optagelsesenheder. Grundlæggende er det
underordnet om ideen er helt ny, så længe ideens nyhedsgrad opfattes af individet eller optagelsesenheden som værende ny, er det en innovation (Rogers & Shoemaker, 1971; Rogers, 2003). Hermed åbnes op for, at eksisterende innovationer kan blive nye innovationer ved at anvende dem anderledes, som eksempelvis i en ny industri eller et andet teoretisk forskningsfelt. CFL (2005) definerer innovation ud fra Oxford English Dictionary, der siger, at innovationer er at lave forandringer
ved noget etableret, hvilket gør innovation til forandring og innovationsledelse til ledelse af processen med hvilken nye produkter, processer og administrative innovationer er skabt, eksekveret og
implementeret. For Hamel (2006) er innovation grundlæggende en forandring, men hans fokus er på
ledelsesinnovation, der er innovation i ledelsesprincipper og ledelsesprocesser. Sand innovation er
erkendelsen af, at forretningskoncepter indeholder en række variabler, der alle konstant skal fornyes
og udfordres, hvis organisationen vil overleve. Derfor organisationer skabe kontinuerlige forandringer.
Forandringsperspektivet handler grundlæggende om, at innovation er forandring uden at begrænse
sig til enkelte typer eller grader af innovation. Hvis forandringen opfattes af brugeren af innovationen som værende ny, som er det en innovation. Perspektivet understreger således, at organisationer
ikke behøver at opfinde den dybe tallerken om og om igen, men kan anvende tidligere skabte innovation i andre omgivelser, hvor denne skaber en forandring og opfattes som en innovation.
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5.6 Vidensperspektivet3
Vidensperspektivet kan ses som en reaktion på videns status som organisationens vigtigste ressourcer (Drucker, 1993). Perspektivet anser innovation, som processen, hvor viden omsættes til vækst.
Succesfulde organisationer i dette perspektiv er dem, der konstant skaber ny viden og udbreder
denne til hele organisationen, samt hurtigt implementerer den i nye teknologier og produkter. Disse
aktiviteter definerer den lærende organisation, hvis eneste opgave er kontinuerlig innovation (Nonaka, 1991). Lærende organisationer er kendetegnet af diskontinuitet og konstante brud med måden
hvorpå erfaringer dannes (Åkerstrøm Andersen, 2005).
Essensen af innovation i vidensperspektivet er at genskabe verden efter en bestemt vision eller ideal, hvilket gøres gennem interaktionen mellem nødvendighed og chance, orden og uorden, kontinuitet og diskontinuitet (Nonaka, 1990; 1991). Innovation defineres således som værende processen i
hvilken organisationer skaber og definerer problemer og efterfølgende aktivt udvikler og anvender
ny viden til løsning af disse (Nonaka, 1994; Nonaka & Takauchi, 1995). Innovationsgenereringsprocessen er derfor både en problem- og informationsgenererende model karakteriseret af informationsoverflødighed, hvilket kræver en klar vision udstukket af ledelsen, så organisationens individer
bevæger sig i en fælles retning (Nonaka, 1990). At skabe ny viden betyder bogstaveligt talt at genskabe organisationen og dens medlemmer i en uafbrudt proces af personlig og organisatorisk selvfornyelse (Nonaka, 1991), og uden en klar vision vil organisationens individer og afdelinger bevæge sig i forskellige retninger uden gavn for organisationens overordnede målsætning. Når innovationer skabes i vidensperspektivet tages udgangspunkt i artikulationen af et individs tavse viden, så
den kan kombineres til en manual, der kan udformes til innovationen. Når innovationen er ekspliciteret, kan den deles med andre individer i organisationen, så de kan internalisere den, hvilket vil sige, at de anvender den til at udvide og genopfinde deres tavse viden. I sidste ende bliver innovationen en del af organisationens individers redskaber og nødvendige ressourcer, der tages for givet i
udførslen af deres job (Nonaka, 1991). Herved understreges det, som det også tidligere er gjort, at
vidensdeling såvel som læring har stor betydning for organisationens innovationsevne, der er betinget af organisationens evner til at skabe og anvende ny viden, samt anvende eksisterende viden på
nye måder (Christensen, 2004).
Vidensperspektivet opstiller en række forudsætninger, der skal være til stede før succesfuld innovation kan opnås. Organisationerne skal blive lærende organisationer, hvilket indebærer en diskontinuitet og brud med den eksisterende viden, hvis de skal skabe kontinuerlige innovationer. Management og innovationslitteraturen påstår, at selvom læring er motiveret af forsøg på at forbedre inno-

3

Der henvises til vidensdelings afsnittet i første del samt bilag 3 for yderligere viden om viden, vidensskabelse, etc.
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vationsevnen/tilpasningsevnen eller produktiviteten/effektiviteten, så kan de være i konflikt. Litteraturen diskuterer, at en tilgang til at løse konflikten mellem innovation og produktivitet, forandring
og erfaring, udforskning og udnyttelse, ligger i konceptet af læring, der belyser den dynamiske interaktion af de to dimensioner (Dodgson, 1993). Konflikten skabt af lærings formål kan således kun
løses af læring selv. En af forudsætningerne er, at organisationerne finder balancegangen mellem
udforskningen af ny viden til forbedring af innovationsevnen og udnyttelsen af eksisterende viden
til forbedring af produktiviteten gennem vidensdeling. Skabelsen af ny viden er baseret på eksisterende viden fra forskellige fagligheder eller grupper af eksperter, som kombineres på ikke tidligere
kombinerede måder. Derved skabes muligheder for at den enkelte ekspertgruppe gennem de andre
ekspertgruppers hjælp kan se deres egen faglighed på andre måder end de ellers ville have gjort, og
der kan opstå ny viden, der fører til innovation. Dette er en meget anvendt teknik i forsøget på at
skabe innovation (Christensen, 2004). Derfor er en anden forudsætning, at de tidligere beskrevne
parametre i organisationen skal tilpasses, så viden kan løbe frit mellem fagligheder og funktioner.
Organisationerne skal opbygge en kultur, hvor medlemmerne deler viden og lærer af hinanden. Det
forudsættes ligeledes af organisationerne, at de skifter tænkemåde i forbindelse med innovation,
hvilket skyldes den generelle bevægelse mod funktionsopdeling og specialisering, hvorved en stor
ensartethed blandt funktionernes individer og en manglende mangfoldighed opnås. Skiftet i tænkemåde har til formål, at organisationerne kombinerer adrætheden fra mindre organisationer og ressourcerne fra større, så både effektivitet og innovation opnås. Dermed forbliver store organisationer
hurtige på fødderne og konkurrencedygtige, hvilket kan skabe fortsat succes på et konkurrenceintensivt globalt marked (Davenport & Prusak, 1998).
Dette perspektiv ser således innovation som processen, hvor ny viden udvikles og anvendes til løsninger på organisationens problemer. Succesfulde organisationer er derfor dem, der konstant skaber
ny viden og udbreder denne til resten af organisationen, samt implementerer den i nye produkter og
teknologier.

5.7 Innovationsrammen
De fem perspektiver viser innovationsteoriens heterogenitet, hvilken besværliggør opnåelsen af
konsensus omkring definitionen af innovation. En kort opsummering af de fem perspektiver viser,
at det økonomiske perspektiv betragter først noget som værende innovationer, hvis det er kommercialiseret og skaber økonomisk vækst i organisationen. Design perspektivet anser innovation som
metoden til at gøre kreative og nye ideer til innovationer ved at forandre de eksisterende tilstande til
noget bedre, der tjener individernes, organisationens eller forbrugernes behov bedre. Bruger perspektivet fokuserer på brugernes eksplicitte som latente behov, hvorved innovation bliver udviklin32 | S i d e

gen af noget nyt, som er i en tilstand, der påvist er funktionelt brugbar for brugerne. Forandringsperspektivet handler grundlæggende om forandring og hvis forandringens brugere anser den som
værende ny, så er det en innovation. Det sidste perspektiv, vidensperspektivet, anser viden som
grundlæggende for innovation, og succes med innovation kræver således kontinuerlig vidensskabelse, der udbredes og implementeres i organisationen. På trods af perspektivernes diversitet kan der
spores en række ligheder perspektiverne imellem. Derfor søger jeg med dette afsnit at skabe en
ramme, hvori generelle karakteristika for innovation opsummeres. Til dette vil jeg med inspiration
fra Osborne (1998a; 1998b) identificere fire karakteristiske træk ved innovation, der vil være kernen
i en generel definition af innovation, hvormed innovationsrammen kendetegnes.
Ovenstående perspektiver belyser innovationsteoriens kompleksitet og understreger diversiteten af
innovationsdefinitioner. Osborne (1998a; 1998b) giver et eksempel på heterogeniteten indenfor
business management litteraturens ramme, hvor Drucker (1985) ser innovation som entreprenørens
specifikke redskab til at forandre ressourcernes profit udbytte og til at skabe en fordel overfor deres
konkurrenter. Hvorimod Rogers & Shoemaker (1971) definerer innovation som en ide, i form af en
praksis eller et objekt, der opfattes som værende ny af et individ eller andre optagelsesenheder.
Grundlæggende er det underordnet om ideen er helt ny, så længe ideens nyhedsgrad opfattes af individet eller optagelsesenheden som værende ny, er det en innovation.
Af den årsag valgte jeg at hæve abstraktionsniveauet i Boisotsk forstand, idet jeg skabte fem perspektiver på innovation indenfor hvilken de enkelte konkrete teorier kunne placeres. I det efterfølgende vil jeg uddybe de fire identificerede karakteristiske træk ved innovation, der går på tværs af
innovationsperspektiverne.
Det første karakteristikon er nyhedsværdien repræsenteret ved innovationen enten i form af førstegangsbrugen af ny viden eller førstegangsbrugen af eksisterende viden indenfor en ny situation
(Osborne, 1998a; 1998b). Dette skal forstås som to former for innovation, som henholdsvis kaldes
objektive og subjektive innovationer. Førstnævnte er noget, der er signifikant forskellig fra, hvad
der er gået forud og som bogstaveligt kan betegnes som en førstegangsbrug. Sidstnævnte er noget,
der opfattes som værende nyt for dem, der er involveret i optagelse, men er nødvendigvis ikke førstegangsbrug. Dette er repræsenteret ved udbredelsen af en ide eller en proces udviklet andre steder
til en ny situation (Osborne, 1998). De to innovationsformer kan sidestilles med radikal og inkrementel innovation, der er placeret i hver sin ende af innovationsgraden. Af de fem perspektiver vil
design perspektivet generelt søge at skabe objektive innovationer, men indenfor vidensperspektivet
vil vidensdeling i høj grad producere subjektive innovationer.
Det andet karakteristikon er relationen mellem invention og innovation (Osborne, 1998a; 1998b).
Mens der er en generel konsensus omkring invention som værende opdagelsen af nye ideer og til33 | S i d e

gange, så er der ingen enighed om hvorvidt invention er en iboende del af innovation. Dette punkt
tvedeles om hvorvidt innovationsprocessen strækker sig fra generering af ideer til implementeringen, eller det er processen, hvor nye ideer indføres og implementeres i form af ideers konvertering
til nye produkter og services. Rogers (2003) inddrager opfindelsen af et nyt element, der herefter
skal udvikles, kommercialiseres og til sidst spredes og optages, hvilket sker efter S-kurven. Schumpeter (1939) skelner mellem faserne invention, innovation og diffusion, og derfor er innovation i
hans terminologi indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk-kommercielt
brug og få accepteret, at elementet indføres (Sundbo, 1995). Herudaf kan det baseret på bred enighed innovationsteorierne imellem konkluderes, at innovation altid inkluderer optagelsen og implementeringen af nye ideer.
Det tredje karakteristikon omhandler innovation som værende både en proces og et resultat. (Osborne, 1998a; 1998b) Denne distinktion er tidligere identificeret gennem etymologien, hvor innovation både kan være processen og resultatet af innovationsprocessen. Teorier, der omfatter processen
kan nævnes Blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2005), der beskriver udviklingen af strategiinnovationer, mens The Seven Circles of Innovation (CFL, 2005) er en dansk baseret teori, der beskriver innovationsprocessen. Henderson & Clark (1990) er et eksempel en teori, der beskriver fire
typer af innovationer og derved er fokus på innovation som resultat. Derfor er det vigtigt at understrege, hvorvidt der tales om selve processen eller resultatet af den.
Det sidste karakteristikon er, at innovation skal involvere en forandring eller en diskontinuitet, både
i omdannelse af en ide til en faktisk realitet, og i form af dens indvirkning på organisationen (Osborne, 1998a; 1998b). Nøglen her er at differentiere udvikling fra innovation, idet begge er en form
for organisatorisk forandring og kan over tid føre til signifikante forandringer i organisationens
og/eller markeds konfiguration. Organisationsudvikling sker indenfor det eksisterende produktservice-marked paradigme, der modificeres eller udvikles over tid. Innovation derimod fører til forandring i produkt-marked paradigmets konfiguration og til skabelsen af et nyt. Paradigmeskiftet
ændrer naturen af produktet/servicen og/eller markedet på en måde, der er usammenhængende fra
måde det var på før. Distinktionen mellem inkrementelle og radikale innovationer er et omdiskuteret emne indenfor innovationslitteraturen, der trods forskellig terminologi søger at beskrive distinktionen mellem små og store forandringer (Abernathy & Clark, 1985; Afuah, 1998; Henderson &
Clark, 1990).
Herved er innovationens fire karakteristika identificeret og ved at trække trådene af dem sammen,
kan jeg opstille en generel definition af innovation, der ligeledes svarer på denne dels arbejdsspørgsmål om, hvorledes begrebet innovation kan forstås. Definitionen skal ses som, hvad innovation indebærer indenfor innovationsrammens grænser. Innovation defineres som indførslen af en ny34 | S i d e

hedsværdi i et system i form af ny viden eller eksisterende viden i nye situationer, og anvendelse af
en ny ide, lejlighedsvis også opfindelse af ideen. Dette producerer en transformationsproces, der
medfører en diskontinuitet i form af emnet selv, såsom et produkt eller en tjenesteydelse, og/eller
dets omgivelser, såsom organisation eller samfundet (Osborne, 1998a; 1998b).
Hermed er rammen opstillet både for, hvad innovation indebærer og hvad der skal være til stede for
at kunne tale om en innovation. Desuden er fem innovationsperspektiver opstillet, der har forskellige tilgange til innovation baseret på divergerende udgangspunkter. Det har en betydning for, hvordan innovationen udvikles såvel som hvilke innovationstyper, som de vil skabe. Organisationer, der
kun besidder et perspektiv vil have en mere ensidig tilgang til innovation end organisationer, der
anvender flere perspektiver. Ifølge Kelley & Littman (2004) og Hargadon & Sutton (1997) skabes
radikale innovationer på baggrund af en multidisciplinær tilgang, idet problemers løsninger kommer
generelt gennem en mangfoldighed af erfaringer og interesser. Ved at koble forskellige innovationsperspektiver vil organisationen alt andet lige have et bredere perspektiv og dermed flere innovationsmuligheder, idet nogle perspektiver er mere ideelle til nogle innovationstyper end andre.
Jeg vil således i den næste del se på mangfoldigheden af innovationstyper som innovationslitteraturen byder på. Dette gøres for at skabe et organiseret overblik over innovationstyperne som netop er
gjort med innovationsperspektiverne.
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6 De tre dimensioner af innovation
Denne del finder sin inspiration i Tidd et al (1997) og deres dimensioner af innovationsrummet.
Modellen tager udgangspunkt i to dimensioner, hvoraf den første er, hvad der forandres, mens den
anden er det opfattede omfang af forandringen. Baggrunden for dimensionerne af innovationsrummet er, at der skal tages forskellige ledelsesmæssige tilgange til innovation alt efter hvilken grad af
innovation, der skal skabes, og hvilken form innovationen tager.
Næstfølgende del om livscyklusteorien vil tydeliggøre behovet for forskellige ledelsestilgange, idet
hvert stadie forudsætter forskellig vægt på innovation. De tidlige stadier kendetegnes ved en rivende
udvikling og jævnlige produktinnovationer, mens senere stadier kendetegnes ved stabile produktkoncepter, hvorefter fokus ændres til procesinnovationer for at reducere omkostningerne. Mod slutningen af livscyklussen vil de teknologiske innovation hovedsagelig være af inkrementel karakter,
hvorimod andre innovationstyper af mere social og organisatorisk art kan være radikale. (Utterback,
1994) Innovationsrummet forsøger således, at simplificere kompleksiteten af innovation ved opstillingen af matrix model, hvorved kan organisationer skabe sig et overblik over innovationstyperne.
Problematikken omkring modellen over dimensioner af innovationsrummet er i mine øjne, at den
kun ser på innovation internt i organisationen. På baggrund af udviklingen mod det hyperkomplekse
samfund, hvor viden er den altoverskyggende ressource, vil størstedelen af organisationerne ikke
besidde tilstrækkelig eller den nødvendige viden til at opfylde deres innovationsbehov. Derfor søger
jeg gennem en modificering, at tillægge modellen en dimension, der fokuserer på, hvem der innoverer. Derved bliver modellen tredimensionel, og frem for at simplificere innovation søger den at organisere kompleksiteten, hvilket er i tråd med det hyperkomplekse samfunds kompleksitetshåndtering.
Baggrunden for modificeringen skal findes i litteraturgennemgangen af innovationsteorien, hvor jeg
har identificeret et stigende fokus på innovationstyper, der inddrager eksterne interessenter og viden
fra omgivelserne. Dette er erkendelsen af, at organisationer hverken kan eller skal besidde al viden,
men de skal derimod, groft sat op, finde deres kernekompetencer og oursource resten (Hagel & Singer, 1999). Den tredje dimension giver således et indblik i mulighederne angående innovation i
samarbejde med omgivelserne. I det efterfølgende vil jeg således gennemgå de identificerede innovationstyper baseret på dimensionerne, og sluttelig opsummeres med en illustration af den modificerede model.

6.1 X-aksen – Hvad innoveres?
X-aksen beskriver, hvad der innoveres. Yderpunkterne er eksternt og internt orienterede innovationer, hvilket beskriver om innovationstypen er rettet mod salg på markedet i form af produkter og
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services eller interne forandringer, hvad enten det er produktionsprocesser eller organisatoriske forandringer. Litteraturgennemgangen har identificeret en række innovationstyper, der har at gøre med
en reel forandring af noget mere eller mindre håndgribeligt, som det efterfølgende ekspliciterer.
6.1.1 Teknologiinnovation
Teknologiinnovation er, når nye tekniske principper udgør en forudsætning for nye produkter eller
produktionsprocesser (Tetzschner & Herlau, 2002). Der er således fokus på udnyttelse af teknologien og derigennem skaber produkter og services, samt forbedrede produktionsprocesser og nye råstoffer. Formålet er økonomisk vækst enten gennem nye produkter eller omkostningsminimering.
Resultatet af teknologiinnovationer kan til en vis grad aflæse direkte på bundlinjen (OECD, 1993).
6.1.2 Produktinnovation
Produktinnovation er indførslen af nye produkttyper, der medfører en forandring i de ting organisationen tilbyder. Innovationen er først gennemført, når den både er introduceret i en virksomheds
produktionsrutine og i nogle forbrugeres forbrugsrutiner (Drejer, 2001; Andersen, 2004; Schumpeter, 1939; Tidd et al, 1997). Industrier bygges i høj grad op omkring produktinnovationer og i begyndelsen vil industrien være kendetegnet af hyppig eksperimenteren med nye former og materialer
uden at tænke på universelle tekniske standarder eller ensartede produktforventninger på markedet.
Med fremkomsten af det dominerende design, hvor forventninger til produktet i form af features,
form, duelighed og evner dannes, skifter fokus fra radikale til inkrementelle produktinnovation (Utterback, 1994).
6.1.3 Serviceinnovation
Serviceinnovation er, hvor grænserne mellem produkt- og procesinnovation smelter sammen. Fokus
er på forbrugernes behov og betegnes som værende radikal, når serviceinnovationen er til et udefineret marked, og inkrementel til eksisterende markeder (Tidd et al, 1997; Fitzsimmons, 2004).
6.1.4 Inputinnovation
Inputinnovation er introduktionen af et nyt råstof eller mellemprodukt i det økonomiske system og
forudsætter en procesinnovation hos aftagerne (Drejer, 2001; Andersen, 2004; Schumpeter, 1939).
6.1.5 Procesinnovation
Procesinnovation er en ændring af organisationens produktionsrutiner for et eksisterende produkt
gennem indførslen af ny teknologi, hvorved en forandring af metoden for, hvordan produkter laves
eller leveres på, skabes (Drejer, 2001; Andersen, 2004; Schumpeter, 1939; Tidd et al, 1997). Derfor
er produkt- og procesinnovation indbyrdes afhængige og procesinnovationer vil således hovedsage38 | S i d e

lig opstå efter det dominerende designs fremkomst. Med procesinnovationerne vil produktionen i
mindre grad blive lavet af specialister og i højere grad af maskiner og ufaglærte arbejdere (Utterback, 1994).
6.1.6 Oplevelsesinnovation
Oplevelsesinnovation laver overflademodifikationer, der forbedrer forbrugernes oplevelse af etablerede produkter eller processer. Det kan f.eks. ske ved at skabe større glæde, tilfredsstillelse eller beroligelse (Moore, 2004).
6.1.7 Marketingsinnovation
Marketingsinnovation forbedrer de kundeberørende processer, hvad enten det er marketing kommunikation eller forbruger transaktioner. Dermed handler marketingsinnovation om nye måder at
sælge og markedsføre sig på i form af nye salgsmetoder, nyt indhold i brandingen eller forandringer
i produktplaceringen, prisen eller indpakning (Moore, 2004; OECD, 2005).
6.1.8 Værdiinnovation
Værdiinnovation indbefatter skabelsen af blå oceaner, hvor der fokuseres på at gøre konkurrencen
irrelevant ved at foretage et værdispring for både køberne og organisationen, hvilket medfører et nyt
marked uden konkurrence. Værdiinnovation vægter ligeligt mellem innovation og værdi, idet værdi
uden innovation er en værdiforøgelse, der dog ikke er tilstrækkelig til at kunne hævde sig på markedet. Mens innovation uden værdi er tilbøjelige til at være teknologidrevne, markedspioneragtige
eller futuristiske, hvorved der ofte skydes over målet for, hvad køber er parate til at acceptere og betale for (Kim & Mauborgne, 2005).
6.1.9 Markedsinnovation
Markedsinnovation er introduktionen af eksisterende produkter på nye markeder og i forbrugsrutinerne for en kvalitativ ny aftagergruppe, eventuelt i forbindelse med designmæssig udvikling (Drejer, 2001; Andersen, 2004; Schumpeter, 1939; Tetzschner & Herlau, 2002; Moore, 2004). Det forbedrer således mikset af fokusmarkeder og hvordan de udnyttes. Markedsinnovation opnås gennem
fokus på identificering af nye forretningsmuligheder, der kan skabe vækst for organisationer og
samtidig skire mod konkurrenter (Johne, 1999).
6.1.10 Organisationsinnovation
Organisationsinnovation er, hvor en ændring af rutinerne for en organisations økonomiske adfærd
gennemføres. Årsagen skyldes ofte en ændring af markedsstrukturen, hvilket skaber et behov for en
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reorganisering i form af nye organisationsformer, forretningspraksisser eller eksterne relationer
(Drejer, 2001; Andersen, 2004; Schumpeter, 1939).
6.1.11 Socialinnovation
Socialinnovation er en væsentlig værdiskabende proces, der tager udgangspunkt i sociale behov
frem for teknologi. Det drejer sig om nye måder at organisere på, nye former for samspil, ledelse og
markedsadfærd, samt nye konstellationer, arbejdsformer og roller. Socialinnovation afspejles ikke
direkte på bundlinien, men kan indirekte have stor indflydelse på virksomheders resultat. Desuden
har de et dominerende islæt af adfærdsmæssige karakteristika, der bygger på social nytænkning
(Darsø, 2003; Tetzschner, 2000).

6.2 Y-aksen - Graden af innovation
Y-aksen beskriver, i hvilken grad der innoveres. Yderpunkterne er radikal og inkrementel innovation, hvilket fremstiller i hvor høj grad innovationen har indvirkning på både markedet og organisationen. Radikale innovationer kan medføre den kreative destruktion, hvor et nyt marked opstår på bekostning af et eksisterende, mens de inkrementelle innovationer hovedsagelig har indvirkning internt i organisationerne. Litteraturgennemgangen har identificeret, at teorierne hovedsagelig anvender distinktionen radikal og inkrementel innovation i forklaringen af den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi. Dog er en række typologier identificeret imellem yderpunkterne, men disse er
generelt kendetegnet ved i høj grad at være tilknyttet andre innovationstyper fortrinsvis på X-aksen.
6.2.1 Radikal innovation
Produkter er baseret på viden om komponenterne og arkitekturen, hvor førstnævnte er viden om
kernedesignkoncepterne og den måde de er implementeret i de enkelte komponenter, mens den
sidstnævnte er viden omkring komponenternes integration i et sammenhængende hele. Derfor kræver radikale produktinnovationer både en radikal forandring i produktets arkitektur, samt en radikal
forandring i måden, hvorpå produktets kernekomponenter er konfigureret (Henderson & Clark,
1990). Dermed opstår et nyt dominerende design, hvor den teknologiske viden krævet for at udnytte
innovationen er meget anderledes end den eksisterende viden, hvorved den eksisterende viden bliver forældet (Henderson & Clark, 1990; Drejer, 2001; Afuah, 1998). Radikale innovationer er således koblinger af teknologier, værdier og koncepter ikke tidligere forbundet. Det er det overraskende
nye, der både forandrer markedet og produktionssystemet, og kan bedst sammenlignes med kreativ
destruktion (Darsø, 2003; Abernathy et al, 1983; Abernathy & Clark, 1985; Osborne, 1998a; Afuah,
1998; Drejer, 2001).
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Radikale innovationer er kompetenceødelæggende og forstyrrende, idet de evner at skabe uorden og
kaos (Abernathy & Clark, 1985). Markedsledernes udnyttelse af radikale innovationer problematiseres, idet de kan have svært ved at bryde ud af deres vaner, rutiner og procedurer. Etablerede organisationer skal således aflære gamle metoder i forbindelse med radikal innovation ved at stille et nyt
sæt spørgsmål, trække på nye tekniske og kommercielle egenskaber samt anvende nye problemløsningstilgange (Afuah, 1998, Henderson & Clark, 1990). I forbindelse med radikale produktinnovationer ødelægges nytten af organisationens arkitektoniske viden og deres viden om komponenterne,
idet de er baseret på et anderledes sæt af ingeniørmæssige og videnskabelige principper end markedets eksisterende, hvilket åbner op for nye markeder og potentielle anvendelser (Henderson &
Clark, 1990). Det betyder, at markedets eksisterende konkurrenceparametre vendes op og ned, ligesom industrier kan blive redefineret gennem de radikale innovationers kreative destruktion. Dermed
kan succesfuld adgang for nye organisationer på markedet skabes, idet de ikke står overfor samme
problematikker som etablerede organisationer (Afuah, 1998).
6.2.2 Inkrementel innovation
Inkrementelle innovationer er anvendelsen og udnyttelsen af eksisterende viden, teknologi, kernekompetencer, produkter eller markeder til at skabe små forandringer (Darsø, 2003). Inkrementelle
produktinnovationer er således forbedringer i de individuelle komponenter, der forfiner og udbygger det etablerede design, mens kernedesignkoncepterne og forbindelserne imellem dem forbliver
de samme, hvilket forstærker organisationens viden om komponenterne og arkitekturen (Henderson
& Clark, 1990). Derfor er inkrementel innovation en kompetenceforøgelse, da den påkrævede viden
er baseret på organisationens eksisterende. Etablerede organisationer vil således have en fordel
overfor nye aktører på markedet, der først skal opbygge den påkrævede viden (Afuah, 1998).
Konsekvensen af inkrementelle innovationer er deres relativt hurtige forøgelse af omsætningen og
fortjenesten, idet de tager kort tid at udvikle til få omkostninger ved lav risiko (Darsø, 2003). Derved forøges værdien og anvendeligheden af en organisations etablerede produktionsmæssige og
tekniske kompetencer, der anvendes på eksisterende markeder og forbrugere. Forandringer, som eksempelvis problemløsning i produktteknologien, fejleliminering i designkonceptet eller effektivisering af de eksisterende distributionskanaler, søger at befæste de eksisterende egenskaber og ressourcer, hvorved en kumulativ effekt på produkter og processers omkostninger og ydeevne kan opnås.
På trods forandringerne af inkrementelle innovationer ikke er dramatiske, så kan organisationer ved
kontinuerlig innovation opnå konkurrencefordele og derved ændre branchen (Abernathy & Clark,
1985).
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6.2.3 Diverse typologier
Nedenstående innovationstyper anskuer typisk innovation ud fra to parametre, hvor store forandringer i begge sidestilles med radikale innovationer. Hvis der kun forekommer en radikal forandring på
en af de to parametre, så fremkommer nedenstående innovationstyper. Da parametrene eksempelvis
er markedet eller komponenterne i produktet, så vil de nedenstående innovationstyper i nogen grad
kunne sidestilles med nogle af X-aksen innovationstyper. Men på Z-aksen skal det holdes for øje, at
det er den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi der søges. Hermed menes forbrugernes opfattelse, idet radikale produkt- og procesinnovationer opfattes internt i organisationerne som værende af samme grad.
6.2.3.1 Arkitektonisk innovation
Arkitektonisk innovation bygger videre på ovenstående tvedeling af produkter. Essensen af arkitektonisk innovation er genkonfigurationen af et etableret system for at forbinde eksisterende komponenter på en ny måde, som ofte er udløst af en forandring i komponenterne, der skaber ny interaktion og nyt forbindelsesled med andre komponenter i det etablerede produkt. Kernedesignkonceptet
bag hver komponent forbliver det samme, hvilket også er kilden til problematikken omkring arkitektonisk innovation. For det første er det svært at observere introduktionen af nye forbindelser, idet
komponenterne er uberørte. Derfor kræver tid og ressourcer af de etablerede organisationer at identificere den, da den ofte til at begynde med kan tilpasses i den gamle forståelsesramme. For det andet skal organisationen efter identifikationen opbygge og anvende en ny arkitektonisk viden effektivt, hvilket både kræver læring af den nye arkitektur og i høj grad aflæring af den eksisterende. Det
kræver, at den etablerede organisation skifter orientering fra forbedringer inden for en stabil arkitektur til en aktiv søgen efter nye løsninger inden for en konstant forandret kontekst. Arkitektonisk viden er ofte tacit og indlejret i rutiner og procedurer i organisationen, hvilket gør ændringer i den
svær at opdage og reagere på (Henderson & Clark, 1990).
6.2.3.2 Modulær innovation
Modulær innovation er ligeledes bygget op omkring produkters tvedeling. I denne innovationstype
sker forandringen kun i kernedesignkoncepterne af en teknologi, dvs. i komponenterne som eksempelvis udskiftningen af analogtelefoner med digitaltelefoner. Selve udskiftningen forandrer kun et
kernedesignkoncept uden at ændre produktets arkitektur. Dermed bliver den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi mindre hos forbrugerne, men for organisationen kræver det stadig tillæring
af ny viden og aflæring af eksisterende (Henderson & Clark, 1990).
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6.2.3.3 Revolutionerende innovation
Revolutionerende innovationer skaber kaos og forælder etablerede tekniske og produktionsmæssige
kompetencer, men anvendelsen foregår på eksisterende markeder og forbrugere. Indvirkningen er
stor på produktionssystemet, hvor nye ideer tilføres produktionsprocessen for eksisterende produkter og markeder, hvilket forælder organisationens teknologiske viden. Derimod er indvirkningen på
markedet mindre, hvorved organisationens viden om markedet bevares (Abernathy et al, 1983;
Abernathy & Clark, 1985; Osborne, 1998a; Afuah, 1998). Derved er den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi på linje med de modulære innovationer, idet forandringerne hovedsagelig er
taktiske.
6.2.3.4 Nicheskabende innovation
Nicheskabende innovationers indvirkning på markedet er stor, men lille på produktionssystemet.
Organisationens tekniske og produktionsmæssige systemer skal bevare og styrke det etablerede design, hvorved de eksisterende produktionskompetencer bevares. Derimod skabes nye markeder og
forbrugere for et eksisterende produkt eller service, hvilket kræver, ny viden om markedet tilføres
organisationen. Denne innovationstype kan sidestilles med markedsinnovation, og opnås typisk ved
brug af marketing og ændring af indpakningen. Forudsætningen for nicheskabende innovationer er,
at organisationen kan reagere hurtigt og har timing (Abernathy et al, 1983; Abernathy & Clark,
1985; Osborne, 1998a; Afuah, 1998).

6.3 Z-aksen - Hvem innoverer?
Z-aksen beskriver, hvem der innoverer. Yderpunkterne er åben og lukket, hvilket skal ses som organisationens villighed til at inddrage eksterne i innovationsprocessen. Ved åbne innovationsprocesser giver organisationen eksterne adgang til den interne viden for derigennem at udnytte de eksternes viden og erfaringer. Disse innovationstyper kræver en del tillid og i høj grad risikovillighed,
men resultatet bliver baseret på viden, som organisationen ellers ikke havde tilgang til. Ved lukkede
innovationsprocesser holder organisationen kortene tæt ind til kroppen. Dette kan skyldes, at de internt har de nødvendige kompetencer eller pga. konkurrenceintensiteten. I det efterfølgende beskrives de i litteraturgennemgangen identificerede innovationstyper på Z-aksen.
6.3.1 Open Source innovation
Open source innovation er, hvor alle, interne som eksterne, har adgang til viden uden at skulle betale for det. Organisationer afgrænser sig således ikke kun til interne udviklere i udviklingen af forbedrende produkter (Hippel, 2005; OECD, 2005). Open source innovation anvendes ofte indenfor
software, hvor det er brugerne, der er med til at udvikle og forbedre produkterne.
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6.3.2 Open innovation
Open innovation er en systematisk opfordring og udforskning af vidtspændende interne og eksterne
kilder af innovationsmuligheder ved at bevidst integrere udforskningen med organisationens evner
og ressourcer, samt bred udnyttelse af disse muligheder gennem mangfoldige kanaler (West & Gallagher, 2005). Det er således en erkendelse af, at organisationen i sig selv ikke besidder tilstrækkelige ressourcer eller viden til skabelse af nye innovationer. Derfor skaber organisationerne sig succes ved at få adgang til samt udnytte ekstern viden og forskning, mens intern ekspertise liberaliseres
til andres brug. Herigennem udnyttes både intern som ekstern basis forskning i skabelsen af kommercielle succeser (Markides, 2005; West & Gallagher, 2005).
6.3.3 Samarbejdsinnovation
Samarbejdsinnovation indebærer aktiv deltagelse i fælles innovationsprojekter med andre organisationer, hvad enten de er kommercielle eller ikke-kommercielle. Partnerne opnår ikke nødvendigvis
øjeblikkelig kommercielle fordele af et joint venture, men kan være et langsigtet samarbejde, hvor
organisationernes forskellige kompetencer udnyttes til skabelsen af innovationer (OECD, 2005).
Gennem joint ventures kan organisationer udnytte hinandens styrker, hvilket vil stille dem i en fordelsagtig stilling ift. konkurrencen, og i nogle tilfælde faktisk vinde uden kamp (Hamel & Prahalad,
1989).
6.3.4 Producent innovation
Producent innovation sker, når producenten enten identificerer et behov i markedet for et produkt/produktforbedring eller finder noget udenfor deres område, som andre kan bruge. Innovationen
er intet værd uden aftagere og kræver at mange brugere har samme behov (Hippel, 1988).
6.3.5 Broker innovation
Broker innovation er innovationer skabt ved brug af mæglere eller konsulenter, som IDEO eller
danske Designit. Metoden er, at eksempelvis IDEO udnytter deres store netværk, der tæller store erfaringer fra et utal af brancher og organisationer. På den måde kan IDEO i samarbejde med organisationen skabe innovationer, der er nye kombinationer af eksisterende teknologier (Hargadon &
Sutton, 1997). Et andet eksempel er InnoCentive, der er mægler indenfor den farmaceutiske branche. Organisationen er bindeleddet mellem organisationer, der søger en løsning på et problem, og
individer, der har stor viden indenfor dette område. På denne måde bliver InnoCentive mægleren
mellem organisationer med et problem og individer med viden til løsning af dette problem (Raynor
& Panetta, 2005). I begge tilfælde anvender organisationer eksterne kompetencer i erkendelse af de
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interne kompetencer er utilstrækkelige. Nødvendigheden af ekstern assistance skyldes en øget konkurrence og dermed et større behov for at skabe innovationer hurtigere.
6.3.6 Brugerinnovation
Brugerinnovation kan tvedeles i begreberne brugerdreven og brugercentreret innovation. Begge tager udgangspunkt i brugerne, der kan inddeles i tre grupper. Passive brugere anvender produktet
uden at kommunikere med andre omkring det. Aktive brugere anvender produktet og interagerer aktivt med andre brugere, men er ikke innovative i form af udvikling af nye produkter. Lead users –
virksomheder, organisationer eller individer – har dybdegående og specialiseret viden omkring visse aspekter af produktet, og har behov, der senere hen vil blive generelle behov (Jeppesen & Molin,
2003). Tilgangene adskiller sig fra hinanden på to væsentlige punkter, hvilket er brugernes involveringsgrad og rolle i innovationsprocessen. Derudover har de begge en række ligheder, som mere direkte involvering af brugerne, brug af multidisciplinære egenskaber og perspektiver i innovationsprocessen og så har de grundlæggende samme definition af innovation, som bruger perspektivet.
6.3.6.1 Brugercentreret innovation
Brugercentreret innovation er, hvor organisationer finder lead users, der har et behov/problem, som
nuværende produkter på markedet ikke kan løse. Tilgangen indsamler både information om behov
og løsning fra lead users på fokusmarkederne, samt markeder med tilsvarende problemer blot i mere
ekstrem grad. Dette gøres for at få specialist viden, der kan være medvirkende til skabelsen af skelsættende innovationer. Mange kommercielle succeser er til at begynde med tænk af og endda lavet
prototyper af brugerne i stedet for producenter. Lead users tænker på egne behov, ikke andres, og
deres innovationsincitamentet er løsning på subjektive problemstillinger, samt læring ved processen
(Hippel, 1988; 2005). Produkterne er opdaget af lead users, som er foran markedets trends og som
har behov, der går udover den gennemsnitlige forbruger. Det gælder for organisationerne om at finde lead users, der står overfor lignende problemer i en anderledes og mere ekstrem form (Hippel,
Thomke & Sonnack, 1999). Den brugercentrerede innovations fordel for organisationerne er, at
subtile aspekter af brugerens behov bedre tilfredsstilles, idet brugeren har bedre indblik i egne behov end producenten. En anden fordel er, at moderne teknologi giver producenterne mulighed for at
skabe et toolkit, så brugerne selv kan udvikle designet (Hippel, 1988; Thomke & Hippel; 2002).
6.3.6.2 Brugerdreven innovation
Brugerdrevne innovationer er, hvor organisationer indsamler information om brugernes eksplicitte
behov gennem spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper og interviews, mens brugernes latente behov identificeres gennem etnografiske undersøgelser som empatisk design (Leonard & Rayport,
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1997). Innovationen drives således frem pga. inspirationen fra brugerne og informationerne om deres behov anvendes af organisationernes forsknings og udviklingsafdelinger til at skabe nye innovation, ofte i form af line ekstensioner eller inkrementelle innovationer.
6.3.7 Intern innovation
Intern innovation er, hvor innovationsprocessen fra idegenerering til spredning foregår internt i organisationen. Denne type innovation kræver, at organisationen besidder tilstrækkelig viden om den
type innovation, der skal innoveres. Typisk bruges denne innovationstype ved hård konkurrence
med udifferentierede og standardiserede produkter, hvor organisationens innovationsfokus hovedsagelig er på internt orienterede innovationstyper.

6.4 Innovationsrummets tre dimensioner
Nedenstående model illustrerer de tre beskrevne dimensioner af innovationsrummet. Placeringen af
innovationstyperne på dimensionerne skal ikke ses som en eksakt rækkefølge eller deres endegyldige placering, men skal blot illustrere hvor de omtrent er at finde ift. yderpunkterne.
Modellen forsøger således at organisere det komplekse forhold mellem mangfoldigheden af innovationstyper. Som tidligere nævnt er modellen en modifikation af innovationsrummets dimensioner
(Tidd et al, 1997), hvor en række af de identificerede innovationstyper fra innovationslitteraturen er
inkorporeret. Formålet er at give organisationer et overblik over innovationsmulighederne. På Xaksen er innovationstyperne, der munder ud i en mere eller mindre håndgribelige innovation, hvad
enten det er produkter og services eller organisatoriske forandringer af organisationen. På Y-aksen
er den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi, hvor det er vigtigt at pointere, at nyhedsværdien er afhængig af øjnene der ser. Z-aksen skal ses som organisationernes villighed til at inddrage
eksterne i innovationsprocessen, hvad enten det er brugerne, producenter eller joint ventures.
Modellen skal mere ses som et redskab til at give organisationer det nødvendige overblik ift. innovation end en eksakt model for skabelsen af succesfulde innovationer. Da ingen organisationer er
ens, er det derfor svært at lave en universel model for succesfuld innovation. Det er muligt at tænke
på produkter og processer, såvel som organisationer som havende en livscyklus, hvor de gennemgår
forskellige stadier fra at være nye over modenhed til forfald (Tidd et al, 1997; Utterback, 1994).
Modellen kan således anskueliggøre organisationens innovationsmuligheder, men ikke hvilke innovationstyper som er de mest relevante i en given situation eller på et givent stadie i en innovations
livscyklus. Dermed er arbejdsspørgsmålet til denne del ligeledes besvaret, idet modellen illustrerer
hvilke typer af innovationer en organisation kan skabe og deres sammenhæng. Modellen organiserer således det komplekse teorifelt omkring innovationstyper ved at opdele dem på tre dimensioner,
der hver især skal indgå i skabelsen af en innovation.
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Jeg vil derfor i den efterfølgende del først se på produktlivscyklussen og efterfølgende på tre generationer af innovationslivscyklussen, for at skabe en mere holistisk forståelse af en innovations udvikling over tid på baggrund af de forskellige perspektiver på livscyklusteorien.
F igur 2 - De tre dimensioner af innovationsrummet
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Livscyklussen
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7 Livscyklussen
I afhandlingens hidtidige dele er forskellige innovationsperspektiver og mangfoldigheden af innovationstyper blevet identificeret, der hver især fokuserer på forskellige aspekter af innovation. Denne
del vil med inspiration fra Moore (2004) rette fokus på livscyklusteorien, idet viden om livscyklussen kan give en organisation et overblik over, hvilket innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige
i forskellige situationer og omgivelser. Erhvervsøkonomisk litteratur byder både på teorier om produkt- og innovationslivscyklussen, hvorfor jeg i det efterfølgende vil lave en komparativ analyse af
de to livscyklusteorier. Formålet med analysen er at skabe en holistisk forståelse af innovationers
udvikling baseret på organisationers to fundamentale, resultatproducerende funktioner; marketing
og innovation (Drucker, 1999).
For marketinglitteraturen er produktlivscyklussen et strategisk redskab og et planlægningsinstrument, der ser på salget af produkter over tid og typisk opdelt i fire stadier. Hvert stadie er identificeret ved dets salgsresultater og karakteriseret ved forskellige niveauer af fortjeneste, grader af konkurrence og marketingprogrammer (Hollensen, 2001). Organisationers differentierings- og positioneringsstrategier skal således forandres gennem livscyklussen i takt med produkters, markedets og
konkurrenternes forandring (Kotler, 2000).
Innovationslitteraturens anvendelse af livscyklusteorien fokuserer ikke på salg, men derimod på organisationens innovationsfokus. For at organisationerne kan skabe konkurrencefordele og opnå
markedslederpositioner, skal de gennem livscyklussen skifte mellem forskellige innovationstyper
alt efter situationen og omgivelserne (Utterback, 1994). Derudover ser innovationslitteraturen på
spredningen af innovationer, der i stedet for salg som parameter, anvender forbrugerne (Rogers,
2003; Moore, 1991).
Jeg søger gennem den komparative analyse at koble den opnåede viden om de to livscyklusteorier
for at få en bedre indsigt i hvilke innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige i de forskellige stadier, hvor markedets konkurrencemæssige udvikling som brugernes optagelse af innovationen beskrives. Jeg indleder med produktlivscyklussen efterfulgt af innovationslivscyklussen for at finde
forskelle og ligheder mellem dem, hvorefter jeg laver en kobling mellem de to.

7.1 Præmisserne for produktlivscyklussen
Produktlivscykluskonceptet drager en analogi mellem biologiske livscyklusser og mønstret af
salgsvækst udstillet ved succesfulde produkter. Den er funderet i den biologiske videnskab og observationen af, at levende organismer gennemgår en uundgåelig cyklus fra undfangelse gennem
vækst og modenhed til dens endelig forfald. Denne udvikling er så familiær til os som livet selv og
ingen vil fornægte den uundgåelige rækkefølge som en normal organisme vil gennemgå, men alli49 | S i d e

gevel kan videnskaben kun spekulere i sandsynligheden omkring forventede fremtidige resultater
(Baker, 1996; 2003).
Ikke des mindre forsøges der gennem produktlivscyklussen at generalisere forklaringen omkring
salgshistorien af et succesfuldt produkt til en meget specifikt forudsigende model. Den kan være et
forudsigende værktøj, men kun hvis en anselig mængde information omkring produktet eller et tilsvarende til det, samt markedet på hvilket produktet blev introduceret, besiddes. Produktlivscyklussens relevans i den nuværende kontekst er den konstante påmindelse om dens grundlæggende præmis om forandringens uundgåelighed, samt vise stadierne et succesfuldt produkt vil gennemgå (Baker, 1996; 2003). Eftersom produkter, markedet og konkurrenter forandres over tid, må organisationer løbende ændre deres differentierings- og positioneringsstrategier, samt innovationsstrategier.
Kotler (2000) opsplitter forandringsbegrebet i fire, så at sige, at et produkt har en livscyklus, er at
påstå følgende:


Produkter har et begrænset liv.



Salget gennemgå forskellige stadier med hver deres udfordringer.



Udbyttet stiger og falder i de forskellige stadier.



Der er brug for forskellige strategier i hver af stadierne.

Inden jeg går i dybden med produktlivscyklussens stadier, vil jeg kort se på definitionen af produkter, idet de kan analyseres fra forskellige niveauer med hver sin grad af heterogenitet. Nedenstående
tabel illustrerer, at produkter kan anskues fra fem niveauer. Produktniveauernes ide er, at organisationen kan bevæge sig fra generelle og almene definitioner til snævre og specifikke, der består af
veldefinerede grupperinger af direkte og tætte konkurrenter og en kerneteknologi (Hollensen,
2001). Produktlivscyklussen vil derfor agere forskelligt på hvert produktniveau. Ældre teorier (Levitt, 1960; Polli & Cook, 1969) hælder mod et makroperspektiv baseret på færre produktniveauer
end nyere tekster, der både inddrager et mikro- og et makroperspektiv. Derved opnår især de teknologisk funderede teorier en højere detaljeringsgrad (Bayus, 1994;1998).
Organisationer skal ved brugen af produktlivscyklusteorien være bevidste om valget af produktniveau grundet forskellene imellem dem. Desuden understreger Levitt (1960) vigtigheden af at have
fokus på forbrugernes behov, idet produktorienterede organisationer kan opleve en nærsynethed,
hvis de bliver for optagede af produktionen og distributionen af produktet, så de overser forbrugernes forandrede behov. Frøene til selvødelæggelse er bygget ind i enhver innovation og for at undgå
frøene vokser og organisation bliver nærsynet, så skal organisationen tænke på sin forretning i form
af det fundamentale behov den tilfredsstiller (Levitt, 1960; Baker, 1996).
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F igur 3 - Produktniveauerne
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7.1.1 Stadierne
Teorien om produktlivscyklussen har ikke forandret sig grundlæggende siden Levitt (1965) opdelte
produktlivscyklussen i fire stadier, hvor de tidlige stadier har generelt af en S-kurve (Hauser et al,
2006). Nyere forskning viser, at nogle produktkategoriers optagelsesmønstre er anderledes, og at Skurven har to fikspunkter i take-off og slowdown. Take-off er den pludselige salgsvækst og slowdown er den pludselige nivellering efter en periode med kraftig vækst. Empiriske studier over mangeartede kategorier af varige forbrugsgoder viser, at nye varige forbrugsgoder har en lang periode
med lav vækst inden take-off, stor vækst efter take-off og uregelmæssig vækst efter slowdown,
samt at disse mønstre, især tiden til take-off, varierer systematisk og dramatisk alt efter i hvilket
land det foregår. Inden for de seneste årtier møder nye produkter og især elektronikprodukter dog
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take-off hurtigere end tidligere (Hauser et al, 2005). I det efterfølgende afsnit vil stadierne af produktlivscyklussen diskuteres ved at sammenligne og kombinere nye og gamle teorier. Desuden diskuteres længden og validiteten af produktlivscyklusteorien.
F igur 4 - Produktlivscy klussen
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7.1.1.1 Udviklingsstadiet
Første stadie af produktlivscyklussen varierer efter hvilket perspektiv teorierne tager på produktniveauet. Levitt (1965) anskuer første produktniveau, hvor forbrugernes fundamentale behov identificeres, og kalder derfor stadiet for udviklingsstadiet. Her lancerer organisationerne nye produkter før
efterspørgselen er skabt og møder derfor udbredt modstand mod accept af en ny adfærd, hvilket betyder, at kun en lille del af forbrugerne køber produktet (Levitt, 1965; Polli & Cook, 1969). Kotlers
(2000) udgangspunkt er det andet produktniveau, hvor behovet er identificeret. Derfor kaldes første
stadie her for introduktionsniveauet, idet en ny produktkategori introduceres. Organisationernes
primære marketingopgave i dette stadie er at skabe opmærksomhed omkring produktet, så det
kommer i early adopters og forhandlernes bevidsthed. Et distributionsnetværk skal etableres, hvorigennem et basisprodukt kan tilbydes til en relativ høj pris. Fortjenesten er negativ grundet lille
salgsvolumen og høje omkostninger per kunde, pga. store distributions- og markedsføringsudgifter.
Langsom salgsvækst kan skyldes forsinkelser i udvidelsen af produktionskapaciteten, tekniske problemer med at rette produkterne for begynderfejl, forsinkelser med at opnå tilstrækkelig distribution
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gennem detailhandlen og forbrugernes ulyst til forandring af etableret adfærd (Levitt, 1965; Kotler,
2000).
Moore (2004) anskuer ligeledes andet produktniveau, men han kobler første og andet stadie af produktlivscyklussen sammen, i hvad han kalder teknologiindførselslivscyklussen, der underinddeles i
fire faser. På det tidlige marked tiltrækker ny teknologi entusiaster og visionære. Herefter opstår
kløften, hvor teknologien er fanget mellem manglende udbredt accept og markedets faldende nyhedsværdi. Ved at finde en niche, hvor teknologien kan løse et problem, kan den komme over kløften til bowling alley, hvor teknologien er ved at opnå accept hos de pragmatiske købere på et eller
flere nichemarkeder. Når en niche optager en teknologi, bliver nærliggende nicher påvirket, hvilket
ligger til grund for bowling metaforen. Sidste fase er tornadoen, hvor teknologien har bestået brugbarhedstesten og anses for at være nødvendig og standard for mange applikationer. I tornado fasen,
der sammenlignes med vækststadiet, skynder de pragmatiske købere sig at komme med på vognen,
hvormed konkurrenceintensiteten øges i takt med investorerne byder priserne i vejret.
En problematik organisationerne skal tage stilling i dette stadie er, hvorvidt de ønsker at være firstmovere eller fast second (Kotler, 2000; Markides & Geroski, 2005). First-movere agerer på et umodent og uafklaret marked, hvilket kan være dyrt og risikabelt, men også meget udbytterigt. De vil få
fordele i form af generelt højere markedsandele end efterfølgerne og early adopters præference af
brandet, samt first-movernes brand etablerer egenskaberne, som produktkategorien besidder (Kotler, 2000). First-mover fordelen er omgængelig, hvis svaghederne udnyttes af fast seconds. Svagheder kunne være primitive nye produkter, uheldig positionering, manglende behov, manglende ressourcer grundet høje udviklingsomkostninger og konkurrencen, samt inkompetente ledere eller
usund selvtilfredshed. Organisationer bør derfor scanne markederne i bowling alley stadiet for muligheder og stjæle ideen, når det dominerende design er ved at tage form. Her kan fast seconds udnytte deres finansielle ressourcer, distributionsnetværk og erfaringer fra tidligere markedspenetreringer til at skabe en forretningsmodel, der trækker markedet i deres ønskede retning (Markides &
Geroski, 2005). Fast second strategien giver mening, hvis organisationen kan tilføre overlegen teknologi, kvalitet eller brand styrker, og væksten fås ved sænkelse af priserne, kontinuerlig forbedring
af produktet, eller anvendelse af finansiel overlegenhed til at overtage first-moveren, hvilket store
organisationer ofte besidder (Kotler, 2000; Markides & Geroski, 2005).
Overordnet for ovenstående tre betegnelser af første stadie er, at de beskriver indførslen af noget nyt
på markedet. Kobles betegnelserne med termerne first-mover og fast second, er udviklingsstadiet,
hvor first-moveren med en radikale innovation skaber markedet, mens introduktionsstadiet er, hvor
fast second introducerer en inkrementel innovation, der er en forbedring af det eksisterende. Jeg vil
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således anvende betegnelsen udviklingsstadiet i det efterfølgende grundet afhandlingens innovationsfokus.
7.1.1.2 Vækststadiet
Produktets præstationer og værdier bliver i vækststadiet velkendt og kommunikeret, hvilket medfører forbrugernes accept og derved accelererende efterspørgsel og udvidelse af markedsstørrelsen
(Levitt, 1965; Kotler, 2000). Den pludselige slagsvækst kendetegner take-off og er ensbetydende
med mersalg og vækst (Hauser et al, 2006). Derfor ændres first-moverens udfordringer til at handle
om at få forbrugerne til at foretrække deres produkter frem for konkurrenternes (Levitt, 1965; Kotler, 2000). Markedets nye aktørers produkter har ofte forbedret funktionalitet og design, samt differentieringsstrategier for at vinde kampen om forbrugerne og derved maksimere markedsandelen.
Organisationerne skaber opmærksomhed og interesse i massemarkedet gennem markedsføring af
deres produktekstensioner, services, sikkerhed, forbedret kvalitet, design og features. I begyndelsen
af stadiet er priserne som i forrige stadie, men teknologisk udvikling, forbedret produktion og udvidelse af distributionen medfører lavere priser og stigende vækst. Omkostninger per enhed vil gennem hele stadiet være faldende, hvorimod fortjenesten vil være stigende (Levitt, 1965; Kotler,
2000).
7.1.1.3 Modenhedsstadiet
I takt med de fleste potentielle forbrugere anvender produktet, opstår de første mæthedstegn. Den
pludselige nivellering efter en periode med kraftig vækst kaldes slowdown og er hvor markedet bevæger sig ind i modenhedsstadiet (Hauser et al, 2006). Både Polli & Cook (1969) og Moore (2004)
opdeler stadiet i tre faser, hvoraf tidlig modenhed er kendetegnet ved tornadoen/vækststadiet stilner
af grundet fyldte distributionskanaler, men fasen er stadig præget af vækst. Det er ligeledes fasen,
hvor den første konsolideringsbølge resulterer i markedets hakkeorden, der vil forblive uændret
gennem længere tid. Anden fase er kendetegnet af, at salg og vækst flader ud grundet markedsmæthed og stigende kommercialisering. Den anden konsolideringsbølge bevirker, at hakkeordnens bund
tyndes ud og vækst skabes gennem opkøb og fusioner. Sidste fase, forfald, er kendetegnet ved et
misforhold mellem forbrugernes efterspørgsel og markedets udbud, der resulterer faldende salg, idet
forbrugerne søger efter afveksling og begynder at skifte til andre produkter og substitutter. I horisonten kan nye generationer af teknologier anes og markedet er modent til en form for splittelse
(Polli & Cook, 1969; Moore, 2004).
Salgsnedgangen skaber en overkapacitet i industrien, der medfører en intensiveret konkurrence på
pris. Markedets svageste opgiver i den intense konkurrence og tilbage bliver en stabil mængde konkurrenter, der kæmper om at forøge eller beholde deres markedsandel. Derfor kalder Kim & Mau54 | S i d e

borgne (2005) i deres blue ocean strategi modenhedsstadiet for røde oceaner, der bruges som metafor for den intense konkurrence, hvor de svageste går nedenom. Markedets store aktører opnår deres
fortjeneste gennem stor salgsvolumen og lave omkostninger, mens konkurrenter forsøger at finde
deres niche af markedet, hvor der er lav salgsvolumen og høj profitmargin. Generelt øges markedsføringen og udgifter til udvikling af produktforbedringer og line ekstensions. Virksomhederne forsøger at undgå salgsnedgang ved at modificere deres marked gennem konvertering af ikkeforbruger, gå ind i nye segmenter eller vinder konkurrenters forbruger over til sig. Desuden stimulerer de også salget ved at modificere produktets karakteristika gennem kvalitetsforbedringer, feature
forbedringer eller design forbedringer. Derudover kan virksomheder ændre på deres marketing miks
ved at ændre pris, distribution, reklamer, osv. Bagdelen ved disse ændringer er, at de er nemme at
imitere. Producenterne kommunikerer direkte med forbrugeren, hvilket reducerer distributører og
detailhandlen til merchandise udstillere og ordremodtagere (Levitt, 1965; Kotler, 2000).
7.1.1.4 Forfaldsstadiet
Salget af de fleste produktformer og brands vil uundværligt på et tidspunkt forfalde, hvilket kan ske
over en længere periode eller brat og skyldes ofte teknologisk fremskridt, skift i forbrugeradfærd,
eller øget national og international konkurrence. Moore (2004) anvender begreberne springlinjen og
livets ende i dette stadie. Teknologiens forældelse slår som et jordskælv, der udstiller springlinjen
mellem hvad organisationerne sælger og hvad markedet efterspørger. Den næste generations tornado raserer de reaktive organisationer, der producerer forældet teknologi og spørgsmålet er blot, hvor
mange penge forbrugerne lægger inden kategorien forsvinder helt. Produktionsoverkapaciteten udstillet af springlinjen medfører nedsatte priser og erosion af fortjenesten, hvormed flere forlader
markedet. De har fem mulige exitstrategier og valget afhænger af organisationens position og styrker på markedet, samt hvor attraktivt markedet er. De kan øge deres investeringer og dermed dominerer markedet og styrke sin konkurrenceposition, bibeholde sit nuværende investeringsniveau,
nedsætte investeringsniveauet selektivt ved at droppe uprofitable forbrugersegmenter, mens mere
lukrative nicher styrkes. Desuden kan organisationerne malke sine investeringer for at skabe hurtige
penge, eller virksomheden kan frigøre sig fra forretningsområdet hurtig ved at afhænde dets aktiver
så fordelsagtigt som muligt (Kotler, 2000). De tilbageværende organisationer reducerer produktvarianterne, skære mindre profitable markedssegmenter fra, samt reducerer markedsføringsomkostningerne til et minimum for at beholde loyale forbruger og lokke efternølere, der først på dette stadie prøver produktet. Langt størstedelen af forbrugerne vil efterspørge reservedele, vedligeholdelse
og produkt service. Derfor bliver det at skabe en fortjeneste mere en udfordring for produktionen og
distributionen end øget salg (Levitt, 1965; Kotler, 2000).
55 | S i d e

7.1.2 Global produktlivscyklus og porteføljeteori
Organisationer skal være opmærksomme på mulighederne og truslerne ved den globale konkurrence, samt at innovationer kan være på forskellige stadier alt efter land. Der skelnes mellem makroøkonomiske tilgange, der er udbredelsesprocessen for en innovation over nationalgrænser, og mikroøkonomiske tilgange, der er innovationer på forskellige stadier i forskellige lande på samme tid
(Hollensen, 2001). Den førstnævnte tager udgangspunkt i innovationens hjemland, hvor overskudsproduktion eksporteres til andre højtudviklede lande. Produktionen flyttes sidenhen til mindre udviklede lande, hvorfra de højtudviklede lande til sidst importerer fra (Bradley, 2002; Hollensen,
2001). Sidstnævnte tilgange kan enten være vandfalds- eller sprinklermodellen. Vandfaldsmodellen
er, hvor organisationen penetrerer et marked af gangen i en hierarkisk rækkefølge med de højtudviklede lande først, hvilket med fordel kan gøres, hvis innovationen har en lang livscyklus og de
udenlandske markeder har mindre størrelse, mindre vækst og er mindre innovative end hjemmemarkedet. Spinklermodellen er mere anvendelig til omskiftelige omgivelser og den hastige spredning af teknologi, idet organisationen går simultant ind på så mange markeder som muligt (Bradley,
2002).
Udover et globalt perspektiv på en enkelt innovation skal organisationer med flere produkter på forskellige stadier og markeder være opmærksomme på deres portefølje. En stor fejltagelse er, at alle
organisationsenheder skal have samme vækstrate og udbytte. Derimod skal hver enhed have separate strategier (Kotler, 2000). Spørgsmålstegn og stjerner kræver finansiering til vækst, og malkekøer
genererer flere penge end de behøver gennem udnyttelse af stordriftsfordelene, mens hunde er i forfaldsstadiet med lille fortjeneste eller tab. Organisationer skal derfor beslutte, hvordan deres begrænsede ressourcer spredes iblandt produkternes behov for at opnå en balanceret portefølje og det
bedste resultat for organisationen som helhed (Hollensen, 2001; Kotler, 2000). Boston Consulting
Groups vækstandelsmatrix kan skabe overblik over organisationens portefølje og alt efter porteføljens komposition kan forskellige strategier tages i brug. Opbygningsstrategien satser langsigtet på
større markedsandele, mens holdestrategien forsøger at bevare markedsandele. Høststrategier forøger den kortsigtede pengestrøm ved at omkostningsminimere mere end salget falder uden hensyn
til den langsigtede effekt, mens frigørelsesstrategien sælger eller afvikler enheder, hvis ressourcer
kan anvendes bedre andetsteds. I erkendelse af forandringens uundgåelighed skal organisationer
derfor kontinuerligt analysere innovationer som organisationsenheder, så strategierne kan revideres
afhængig af situationen (Kotler, 2000; Hauser et al, 2006).
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7.1.3 Forkortelse af produktlivscyklussen
Den gængse opfattelse udbredt i teknologiorienterede teorier er, at produktlivscyklussen er blevet
forkortet markant indenfor det seneste halve århundrede (Bayus, 1998). Globaliseringens forøgelse
af tempo og krav til organisationen, samt ændrede konkurrence og markedsopfattelser anses grundlæggende som værende årsagen til forkortelsen. Konsekvensen er en øget konkurrence med tid som
nøglefaktoren, hvilket medfører en højere udviklings- og forandringshastighed. Den teknologiske
udviklings eskalering koblet med skiftende markedsefterspørgsler gør, at produktlivscyklusserne
bliver kortere (Hollensen, 2001; Cooper, 2001). Nye teknologier tillader bedre produkter og begrænser derved salgsmulighederne af den eksisterende teknologis produkter, derfor ønsker organisationer at drage fordel af en kvasi monopolposition, der af teknologiske, finansielle eller lovgivningsmæssige årsager forhindrer konkurrenterne i at tilbyde ens eller bedre features (von Braun,
1997). Produktudviklingens effektivisering har medført kortere reaktionstid og dermed tidligere
markedsintroduktion, som kun vil forbedre et finansielt resultat en gang, idet en gentagelse forkorter produktlivscyklussen. Den forkortede produktlivscyklus medfører kortere salgs- og marketingperioder af nye produkter, hvilket gør produktudvikling og -livscyklussen indbyrdes afhængige
(von Braun, 1997; Hollensen, 2001). Studier viser, at halvdelen af omsætningen kommer i dag fra
produkter yngre end 6 år, mens produkter med 10 eller flere år på markedet står for 10-15 % af omsætningen, samt at produktlivscyklussen er forkortet over de sidste halve århundrede, så den i dag
blot varer få år, sågar måneder i enkelte tilfælde, før produkterne er erstattet af konkurrenters indtrængen på markedet (Cooper, 2001; von Braun, 1997). Derfor kan organisationer ikke hvile på
laurbærrene, da det kræver kontinuerlig udvikling af morgendagens stjerne for at bevare organisationens porteføljebalance (Cooper, 2001). Tesen er derfor, at jo hurtigere produktintroduktion, des
kortere bliver livscyklussen.
Afhængig af vinklen og perspektivet anvendt på produktlivscyklussen, fremkommer differentierende billeder. Forkortelsen af produktlivscyklussen kan ikke empirisk bevises, men forvirringen omkring konceptet skabes med en eller flere af følgende argumenter. Ny viden anvendes hurtigere, så
tiden mellem invention og den første anvendelse forkortes. Et andet argument er, at et større antal
produkter bliver introduceret over tid. Sidste argument er, at tiden mellem innovationer formindskes
pga. kortere mellemrum mellem invention og innovation, og derfor er folk blevet overbevist om, at
produktlivscyklussen fra introduktion til tilbagetrækning også formindskes. Argumenterne pointerer, at organisationerne anvender viden hurtigere, og i takt hermed stiger antallet af produktinnovationer, hvorved tiden mellem innovationerne formindskes. Problematikken ved argumenterne er, at
deres fokus ligger i præstadiet af produktlivscyklussen mellem ide og innovation. Bayus (1994) understreger, at det er logisk set svært at konkludere produktlivscyklussens forkortelse på baggrund af
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organisationers forbedrede og hurtigere evne til at udvikle nye innovationer. Ingen tvivl om mange
produktkategorier karakteriseres ved korte produktlivscyklusser, men det kan ikke empirisk bevises,
at disse systematisk bliver kortere over tid. Derimod demonstrerer det empiriske materiale, at flere
og flere produkter og produktvarianter er tilgængelige på markedet til enhver tid, og at organisationer ikke konstant tager produkter af markedet med samme hastighed som nye introduceres (Bayus,
1994). En analyse af tiden til maksimumsalg for produktmodeller indikerer ingen forkortelse over
tid, mens en analyse af brandmodeller indenfor de tyve største computerproducenter viser, at gennemsnitslevetiden er 3,67 år og at de største producenter ikke systematisk forkorter deres egne
brand modellers produktlivscyklus. Analysen viser desuden, at de tidlige aktører på markedet og
produkter baseret på den nyeste teknologi har en gennemsnitlig længere levetid end de senere indtrængende og produkter baseret på ældre teknologi (Bayus, 1998). Konklusionen er, at de statistiske
resultater på tværs af producenterne er i overensstemmelse med populærpressens rapporter om
Pc’ernes produktlivscyklus forkortes over tid. Men denne empiriske observation skyldes ikke en
underliggende acceleration i produktteknologi eller produktmodellivscyklussen, ej heller skyldes
det individuelle organisationers systematiske reducering af produkternes livscyklus inden for deres
linjer. Derimod er det første produkt fra nye markedspenetrerende organisationer baseret på ældre
teknologier og derfor ikke overraskende, at deres produktlivscyklus er kortere end eksisterende organisationers (Bayus, 1998).
Om produktlivscyklussen forkortes afhænger således af ens perspektiv. Modebutikken kan have en
fornemmelse af forkortede produktlivscyklusser, idet den konstant skal følge med nye trends og
derved udskifte varer, mens fra producentens perspektiv behøver produktlivscyklussen langt fra at
være slut, idet butikker og stormagasiner med kunder tilfredse med lavere nyhedsgrad optager produkterne efterfølgende. Mercer (1993) har lavet en analyse af 150 brands over to årtier, der viser, at
91 % af dem vil stadig eksistere og 68 % vil være fjerde mest populære brand eller derover efter to
årtier. Det betyder, at brands holder deres position over to årtier, hvilket er en modsætning til forudsigelserne af produktlivscyklus teorien og demonstrerer en manglende generel anvendelighed for
teorien. Derfor til alle praktiske intentioner og formål eksisterer produktlivscyklussen ikke (Mercer,
1993). Næste afsnit vil jeg derfor diskutere om produktlivscyklussen er valid.
7.1.4 Produktlivscyklussens validitet
Produktlivscyklusteorien kritiseres for manglende empirisk fundament og objektivt udviklende regler, hvilket er svært at udvikle, grundet produktlivscyklussen på produktkategoriniveau varer meget
længe (Buch-Madsen, 2005; Dhalla & Yuspeh, 1976). Netop længden på produktlivscyklussen gør
den ikkeeksisterende til praktiske intentioner og formål, idet forudsigelser besværliggøres, som
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hvornår næste stadie kommer, hvor længe det vare og til hvilket niveau salget vil stige. Bare identificering af stadiet er en kompliceret opgave, da sjældent to produkters livscyklusser er ens og dermed mindre brugbart som forudsigelsesværktøj (Kotler, 2000; Dhalla & Yuspeh, 1976; BuchMadsen, 2005; Mercer, 1993).
En anden problematik er modellens normative karakter, hvorved organisationen kun ser en livsbane
for produkterne, hvilket medfører anbefaling af bestemte strategier og ignorering af organisationers
som produkters forskellighed (Moon, 2005; Buch-Madsen, 2005). Men teorien er en afhængig variabel, hvilket betyder, at organisationerne selv kan ændre udviklingen, og hvis den bliver brugt uden
påpasselig formulering og tests som eksplicit model, så er det mere sandsynligt, at den er mere misvisende end brugbar (Dhalla & Yuspeh, 1976; Hollensen, 2001, Mercer, 1993). Ifølge Mercer
(1993) er produktlivscyklussen brugbar som en deskriptiv model, men ikke som forudseende.
Blandt teoretikerne, der anser teorien som valid og gyldig, påpeges det faktum omkring teoriens
misforståelse og misbrug, at den forsøges anvendt som værende et specifikt forudsigelsesapparat.
Teoriens grundlæggende præmis, at forandring er uundgåeligt, er ofte glemt. Levitt (1965) konkluderer, at alle beslutninger er forudsigelser om markedet og konkurrenterne og sjældent nøjagtige,
men det er bedre at være proaktiv end intet at gøre. At være proaktiv betyder at handle før en situation bliver en kilde til konfrontationer eller kriser. Dermed skal organisationer tage beslutninger
uden et betydeligt datagrundlag, større risici, samt turde gå andre veje end resten af markedet. Teorien kan være med til at fjerne frygten, idet modellen tegner et billede af forløbet, efter hvilket organisationen kan planlægge handlinger, der kan bruges i senere stadier i produktets eksistens, således salgs- og fortjeneste kurven vedligeholdes i stedet for at følge sin normale kurve (Levitt, 1965).
Netop dette er implikationen af livscyklusmodellen, idet organisationer skal forandre deres kernekompetencer over tid for at opretholde et attraktivt udbytte (Moore, 2004). Organisationer vil møde
skiftende behov gennem en produktlivscyklus, hvorfor produktlivscyklus teorien kan være brugbar
til marketingsplanlægning og mellemliggende salgsforudsigelser (Polli & Cook, 1976). Derfor skal
organisationerne gå mod produktlivscyklussens regler og udskille sig fra konkurrenterne gennem
positionering eller repositionering, hvilket kan ændre forbrugernes kategorisering af organisationen.
Organisationer skal derfor ikke blindt følge produktlivscykluskurven og acceptere nedadgående salg
som begyndelsen på forfaldsstadiet (Moon, 2005; Levitt, 1965).
Polli & Cook (1976) konkluderede, at teorien er valid i mange almindelige markedssituationer, men
fungerer bedst, hvor behovet er dominerende frem for levering. Modellens hypotese er, at salget
følger en følgerigtig rækkefølge af stadier begyndende med introduktion og efterfølgende kommer
vækst, siden modenhed og til sidst forfald. Hovedkomponenterne i modellen er først salgsforandringer, så stadieidentifikation og til sidst skiftende salgsadfærd. Ud fra salgsforandringerne kan or59 | S i d e

ganisationer således determinere hvilket stadie der befinder sig på og efterfølgende hvilken strategi,
der er bedst. Det giver to overordnede typer af produktlivscykluskurver, hvor den velkendte S-kurve
er til de radikale innovationer, hvor en overtalelses- og tilvænningsperiode hos forbrugerne er påkrævet. Den anden type er til inkrementelle innovationer med god markedsføring, hvor forbrugerne
har kendskab til tidligere variationer af innovationen og derfor unødvendigt med en tilvænningsperiode. Det skal pointeres, at det generelle grafiske billede ignorerer forfaldsstadiet og giver derved
indtryk af introduktions- og vækststadiets længde er over halvdelen af livscyklussen (Polli & Cook,
1976).
Produktlivscyklusteorien er således valid, hvis dens grundlæggende præmis og formål holdes for
øje. Den grundlæggende præmis siger, at forandring er uundgåeligt, men dermed intet sagt om at
teorien kan forudsige om fremtiden. Organisationer skal være bevidste om teoriens opstilling af et
forenklet verdensbillede for produkter og deres levetid, hvori forskellige stadier gennemgås. Teoriens formål er af planlægningsmæssige karakter, så ud fra et perspektiv om, at produktlivscyklussen
overordnet set kan give et indblik i mulige problemstillinger for fremtiden, så må teorien være valid.

7.2 Innovationslivscyklussen
Teoretikerne har opnået en konsensus omkring produktlivscyklussen, hvor antallet af stadier og deres beskrivelse er i overensstemmelse. Derimod er teorien om innovationslivscyklussen fragmenteret, idet teoretiker endnu ikke har opnået konsensus om teoriens udgangspunkt. Gennem litteraturgennemgangen blev forskellige teorier identificeret, der i tråd med det økonomiske innovationsperspektiv kan deles i tre generationer. Hver generation kan kobles til forskellige produktkategoriniveauer, derfor beskrives generationerne i det nedenstående og afsluttes med en opsummering af de
tværgående kendetegn.
7.2.1 Første generation
Innovationslivscyklussens første generation er baseret på et makroperspektiv, der kan sidestilles
med det første produktniveau. Både Tarde (Clark, 1969; Sundbo, 1995) og Schumpeter (1939;
Sundbo, 1995) søgte at forklare samfundets forandring gennem tre stadier, hvor entreprenøren er
forandringskilden til samfundets økonomiske vækst. Jeg vil dog i dette afsnit fokusere på Schumpeter, hvis tredeling af innovationsprocessen tidligere er nævnt. Schumpeter kan opsplittes i en yngre
og en ældre version, hvor den yngre gennem iværksættermodellen anser entreprenøren som årsagen
til kommercialisering af inventioner til innovationer. Den ældre anerkender de store organisationers
rolle i forbindelse med udviklingen af innovationer gennem koncernmodellen.

60 | S i d e

7.2.1.1 Iværksættermodellen
I iværksættermodellen er entreprenøren drivkraften bag den økonomiske evolution og med deres
mod og vilje udskiller de sig fra opfindere, kapitalister og forretningsfolk. Når entreprenøren skaber
innovationer, findes den nødvendige viden udenfor det kendte, hvilket kræver færden på usikker
grund. For at overkomme hindringerne, skal entreprenøren være visionær og modig, samt have viljen til at skabe noget nyt og tage chancer, selvom det betyder at gå mod normen pga. deres intuition
eller ødelæggelsen af gamle tankemønstre eller handlemåder (Schumpeter, 1934). De er drevet af
tre motiver (Sundbo, 1995):
1. Skabelse af et privat dynasti, som kan tolkes som et ønske om at blive selvstændig.
2. Viljen til sejr, hvor det er succes i sig selv, der søges, og ikke resultatet af succesen.
3. Glæden ved at kreere og løse problemer, hvilket henviser til, at entreprenøren opsøger problematikker, således at denne kan anvende sin kreativitet til løsninger.
Dermed anser Schumpeter entreprenøren som værende drevet af ikke-økonomiske motiver, mens
eksisterende organisationer er bundet til rutiner erhvervet gennem trial and error, hvor ledelsen løbende kan tilpasse deres rutiner til markedets nye betingelser. De kan derimod ikke gennemføre
egentlige innovationer, hvilket kræver brud med kendte rutiner, derfor knytter innovation sig ifølge
Schumpeter til nye organisationer oprettet af entreprenørerne, som kan skabe sammenhæng mellem
teknologi og markedskræfterne (Drejer, 2004). Entreprenørerne skaber nye, bedre og billigere produkter, der tvinger etablerede organisationer enten til at gå fallit eller tilpasse sig. I forlængelse af
innovationen kommer en række nye virksomhedsetableringer og eksisterende organisationer, der
tilpasse sig, hvilket ifølge Schumpeter foregår i bølger af to faser. Første fase er et opsving med stor
innovationsaktivitet, mens anden fase er tilpasning og fallitter (Andersen & Drejer, 2007).
7.2.1.2 Koncernmodellen
I koncernmodellen er entreprenøren stadig kilden til økonomisk forandring, men denne befinder sig
i andre institutionsmæssige omgivelser, som udviklingsingeniører i store organisationers forsknings- og udviklingsafdelinger (Te Velde, 2001). Modellen erkender, at den bureaukratiske styring
af innovation erstatter iværksættermæssig flair og intuition. Årsagen skal findes i Schumpeters observation af innovationscyklusser, hvor innovationerne har tendens til at samle sig i klynger frem
for at være fordelt ligeligt over tid. Derved bliver sammensatte innovationer skabt, som ifølge
Schumpeter kun store organisationer kan udnytte (Drejer, 2004). Koncernmodellen beskriver således evolutionsprocessen som et resultat af konkurrencen mellem etablerede organisationer, hvor
teknisk-videnskabelig forskning og udvikling i høj grad er blevet internaliseret i deres rutiner. Selvom organisationerne er baseret på rutiner, kan de undgå at tabe den innovative konkurrence gennem
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brug af ressourcer på forskning, udvikling og marketing. Men nye organisationer kan stadig vokse
sig store og derfor må etablerede organisationer sikre deres eksistensgrundlag gennem en rationel
og rutinepræget innovationsaktivitet (Sundbo, 1995; Andersen & Drejer, 2007).
Koncernmodellens formål er ligeledes at understrege, at den reelle økonomi altid har været karakteriseret af monopolistiske elementer, idet innovatørernes stræben efter monopolistiske profitter medfører den kreative destruktions stadigt tilbagevendende stormvind, der destruerer den eksisterende
økonomiske praksis (Schumpeter, 1942). Dermed er entreprenøren i begge modeller den eneste kilde til den kreative destruktion, som innovation skaber. Innovationers spredning følger en S-kurve,
idet forbrugerne først skal overbevises om radikale innovationers brugbarhed og derfor indledningsvis lille vækst. Når salget stiger for radikale innovationer, vil eksisterende markeders omsætning falde til fordel for den nye radikale innovation. Den udvikling kaldes den kreative destruktion
og beskriver den industrielle transformationsproces, hvor en radikal innovation ødelægger de eksisterende markedsvilkår og skaber nye forudsætninger.
7.2.1.3 Kreativ destruktion
Kapitalismen er en evolutionær proces, der uophørligt revolutionerer den økonomiske struktur indefra, samtidig med den bestandigt ødelægger gamle markeder og skaber nye. Processen, der kaldes
for den kreative destruktion, er den essentielle kendsgerning om kapitalismen og udgør størstedelen
af den økonomiske vækst. Ifølge Schumpeter er teknologisk forandring en determinant for industriel forandring og de økonomiske cyklusser er resultatet af regelforandrende innovationer. Innovationer er et tohovedet monster, idet introduktionen af succesfulde entreprenørers revolutionære produkter og services er den grundlæggende kraft, der driver vedvarende langsigtet økonomisk vækst.
På den anden side ødelægger den ligeledes etablerede organisationers styrke på kort sigt (Schumpeter, 1939).
Det er gennem den kreative destruktion, at Schumpeter viser, at økonomisk evolution ikke er en
simpel lineær vækst proces, men derimod karakteriseret ved skabelsen af nyheder og destruktionen
af gamle produkter og processer. Årsagen er, at mange etablerede organisationer ikke opgraderer
deres kompetencer eller skifter specialiseringsområde, hvilket betyder, at de ikke overlever på et
marked baseret på ny teknologi og omkommer således i den evolutionære proces. Derimod skabes
en masse nye organisationer, der alle videreudvikler den nye teknologi, hvilket bliver nøglen til
samfundets økonomiske evolution (Schumpeter, 1942; Te Velde, 2001, Drejer, 2004; Andersen et
al, 2006). Det skal dog pointeres, innovation har forskellige grader af nyhedsværdi og effekt. Radikale innovationer kan være ødelæggende for eksisterende markeder, mens inkrementelle innovationer har større effekt internt i organisationen end eksternt. Den ødelæggende effekt benævner
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Schumpeter som den kreative destruktion, hvor en innovation destruerer et etableret marked (Drejer, 2004).
7.2.1.4 Opsummering
Innovationslivscyklussen begynder med opfindelsen af en invention, som kommercialiseres af entreprenøren gennem innovation og efterfølgende spredes ud til forbrugerne. Spredningen følger en
S-kurve, idet forbrugerne skal vænne sig til innovationen, hvorefter stor vækst opleves. I forlængelse af innovationen etableres nye organisationer og eksisterende tilpasses, hvilket sker med stor innovationsaktivitet i vækstperioden, mens anden del er præget af tilpasning og fallitter (Andersen &
Drejer, 2007).
7.2.2 Anden generation
Anden generation af innovationslivscyklusteorien er baseret på det teknologi-økonomiske paradigme og har derfor teknologien som kilden til innovation. Fokus rettes mod industrier og organisationerne i dem, hvilket svarer til det andet produktniveau. Jeg kobler teorierne Mueller & Tilton
(1969), Utterback (1994) og Rogers (2003) for derved at opnå et mere holistisk perspektiv på den
anden generation af innovationslivscyklussen.
F igur 5 - A nden generations innovationslivscy klus
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Grundlaget for Mueller & Tiltons (1969) model er, at en ny industri skabes på baggrund af en radikal produkt- eller procesinnovation. Formålet er at beskrive industriens innovationslivscyklus. Utterbacks (1994) model søger at fange de dynamiske processer, der finder sted både i industrien og i
organisationerne over tid. Modellen skærer gennem to dimensioner, hvoraf den første er integratio63 | S i d e

nen af komponenterne produkt- og procesinnovation, samt organisationsstruktur, markedet og konkurrencen, mens den anden er industriens egen livscyklus. Modellens dynamiske element gør, at
den både associeres med innovationsraten og de underliggende dimensioner. Rogers (2003) derimod beskæftiger sig med udbredelsen af innovationer mellem mennesker og hvorfor nogle innovationer bliver en folkelig succes, mens andre forkastes. Udbredelsen defineres som processen i hvilken en innovation er kommunikeret gennem bestemte kanaler over tid blandt medlemmer af et socialt system.
I det efterfølgende vil jeg gennemgå innovationslivscyklussens anden generation, hvis opdeling baseres på Utterbacks (1994) tredeling af stadierne. Jeg vil fokusere på, hvordan organisationer forandres gennem livscyklussen, herunder forskellen mellem store og små organisationer, samt organisationens forsknings- og produktionsfokus. Derudover vil markedets og konkurrencens forandring belyses, samt hvilke forbrugere, der optager innovationerne i de forskellige stadier.
7.2.2.1 Den omskiftelige fase
Dette stadie kan sidestilles med innovations- og imitationsstadiet i Mueller & Tiltons (1969) innovationslivscyklus. Det er kendetegnet af opfindelsen, udviklingen og introduktionen af en radikal
produktinnovation på markedet, samt en høj, men gradvist faldende usikkerhed (Utterback, 1994;
Mueller & Tilton, 1969).
7.2.2.1.1 Markedet og konkurrencen
Innovationslivscyklussens begyndelse er præget af stor usikkerhed om teknologien og markedspotentialet, herunder markedets målgrupper og produktfeatures. Usikkerheden om mål og teknik skyldes, at innovationen intet etableret marked har. Markedet opstår omkring innovationen, men kontante forandringer fra nye organisationer med anderledes tilgange hæver de teknologiske begrænsninger, hvilket gør markedsandelene organisationerne imellem ustabile. Den høje usikkerhed og risiko bevirker, at et lille antal af konkurrerende organisationer på dette tidspunkt i innovationslivscyklussen. Denne del af stadiet er præget af mange inventioner, men det er først når en invention er
forvandlet til en økonomisk levedygtig innovation, at usikkerheden falder og ny organisationer
trænger ind på markedet (Mueller & Tilton, 1969, Utterback, 1994).
Mod slutningen af stadiet begynder den radikale innovation at tage form og markedet ligeså, hvilket
er medvirkende til faldende usikkerhed og øget indtrængen på markedet, idet de kan bedømme, om
de tekniske hindringer kan overkommes og om innovationen har et kommercielt potentiale. Efterfølgerne skal de opnå et kendskab til innovationens underliggende teknologi og videnskab, før de
kan skabe deres egne anderledes og overlegne varianter sammenlignet med innovatørens.
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7.2.2.1.2 Organisationen og dens forandring
Innovationslivscyklussen medfører ligeledes interne forandringer i organisationen. Kilden til radikale innovationer skal findes i mindre entreprenørorganisationer. Disse kaldes af Markides & Geroski
(2005) kolonisterne pga. deres evne til at konkurrere i et ustruktureret og konstant forandrende miljø, der er karakteriseret af høj teknologisk og forbruger usikkerhed. Pionerer, der koloniserer et
marked ved at udforske ny teknologi, skal have egenskaber der bunder i en dyb viden om den
grundlæggende videnskab og teknologi. De skal være fleksible og kunne tilpasse sig, samt være
åben for indflydelse udefra. De har behov for en kultur, der eksperimenterer og er risikovillige. Der
skal være en flad og decentraliseret struktur, hvor processerne er rettet mod generering, udvikling
og valg af ideer (Markides & Geroski, 2005).
Derfor har mindre organisationer ofte på dette stadie en organisk organisationsstruktur, der lægger
vægt på samarbejdet imellem organisationens individer, hvilket kan virke kaotisk grundet et begrænset hierarki og masser af kommunikation på tværs i organisationen, samt jævnlige rettelser og
redefineringer af opgaverne. Organisationsstrukturen er derfor ofte flad med uformel kontrol, hvilket bedre kan håndtere usikkerheden og risikoen, som udviklingen af radikale innovationer er præget af. Desuden er ledelsen i mindre entreprenørorganisationer tæt på eller en del af forsknings- &
udviklingsafdelingen, hvilket giver kortere beslutningsprocesser (Mueller & Tilton, 1969).
Store organisationer har ofte interesser i den eksisterende teknologi og er således avers ift. radikale
innovationer, der erstatter nuværende profitable produkter og derfor rettes fokus ofte mod projekter
med kort udbytteperiode. Deres fordel er, at de kan reducere risikoen i forbedringen af radikale innovationer ved at parallelfinansiere forsknings- & udviklingsprojekterne. En mulighed mindre organisationer ikke besidder, da deres ressourcer ikke tillader finansiering af flere projekter af gangen
(Utterback, 1994; Mueller & Tilton, 1969).
7.2.2.1.3 Forskning og produktion
Usikkerheden skaber et diffust fokus på forskning & udvikling, idet den konstant forandrende teknologi besværliggør beslutningen om, hvor organisationen skal placere ressourcerne. Industriens
deltagere i stadiets første del kan således ubehæftet af universelle tekniske standarder eller af ensartede produktforventninger eksperimentere med nye former og materialer, hvilket medfører en hektisk aktivitet i udviklingen af radikale produktinnovationer (Utterback, 1994).
Pga. nyhedsgraden må forskningsarbejderne opfinde egne eksperimentelle apparater, hvilket gør
forskningen i dette stadie mindre modtagelig overfor teamwork og højt specialiserede tilgange fra
det moderne industrielle forskningslaboratorium. Således har store som små organisationer lige muligheder mht. forskning, idet forskningen er baseret på enkelte kvalificerede videnskabsfolks og in65 | S i d e

geniørers genialitet, hvilket betyder, at stort set alle kan trænge ind på markedet i dette stadie. Derfor optager procesinnovationer heller ikke meget tid, hvilket bevirker, at produktionsprocesserne er
ueffektive men fleksible grundet brugen af faglærte arbejdere placeret tæt på teknologiens kilde.
Kendskabet til innovationen opnås gennem enten en trial and error eller empirisk tilgang, hvormed
det videnskabelige kundskabsforråd øges.
7.2.2.1.4 Forbrugerne
Grundet stadiets usikkerhed og konstante forandring kan forbrugerne have svært ved at erkende innovationens fordele. Derfor optages innovationen i stadiets indledende fase af innovators. De er
teknologiske entusiaster karakteriseret ved dristige valg og ivrighed efter at afprøve nye ideer og
teknologier, der er på forkant med udviklingen. Deres evne til at forstå og anvende kompleks viden,
samt klare høj grad af usikkerhed omkring innovationen gør dem bedre til at se mulighederne og
turde afprøve det. På trods af innovators er en lille del af spredningskurve, så sørger de for synlighed og troværdighed til innovationen (Rogers, 2003; Moore, 1991).
I takt med stadiets udvikling, hvor innovationen tager form og usikkerheden falder, begynder early
adopters at optage innovationen. Early adopters er de visionære, der søger radikale innovationer
med markedspotentiale, som kan skaffe dem et forspring til massemarkederne. De er en lille gruppe
af veluddannede og populære opinionsledere, hvis ideer og råd respekteres, og som er villige til at
prøve nye teknologier uanset prisen, hvis potentialet er til stede for konkurrencemæssige fordele.
Derfor er de et succesfuldt segment, der nedsætter usikkerheden omkring innovationer (Rogers,
2003; Moore, 1991).
Den omskiftelige fase kendetegnes af et marked med stor usikkerhed og høj risiko, men med små
indgangsbarrierer grundet innovationens foranderlige karakter. Usikkerheden omkring teknologien
gør, at fordelene ved stordriftsøkonomi i forskningsafdelingen og produktionen ikke kan udnyttes.
7.2.2.2 Overgangsfasen
Overgangsfasen er kendetegnet ved fremkomsten af det dominerende design, der medfører en accept af produktinnovationen. Resultatet heraf er en ændring i fokus fra entreprenørvirksomhed og
innovatørens værksted til stordriftsorganisation og masseproduktion.
7.2.2.2.1 Forskning og produktion
Det dominerende design gør, at forrige fases hektiske aktivitet omkring produktinnovation stilner
af, idet markedet danner forventninger til produktet i form af features, form og duelighed. Derfor
kommer den indbyrdes afhængighed mellem produkt- og procesinnovation til udtryk gennem faldende produktinnovationer og et stigende antal procesinnovationer. Forskningen bliver i stigende
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grad specialiseret og sofistikeret, hvilket betyder, at teknologien nedbrydes i komponentdele med
fokus på forbedringer i mindre elementer af teknologien. Større organisation har en fordel med deres veludstyrede teknologi forskningslaboratorier, når forskningsproblemer underinddeles ud i små
projekter og videregives til teams af specialiserede videnskabsfolk. Derfor bliver mulighederne for
radikale produktinnovationer mindre og opmærksomheden rettes mod forbedringer af det eksisterende produkt gennem inkrementelle innovationer. Procesinnovationernes følger er en automatisering af delprocesser og specialisering af sektioner, hvilket øger omkostningerne ved procesforandringer. Således bliver fabrikanter og forbrugere kilden til innovation frem for entreprenørerne (Utterback, 1994; Mueller & Tilton, 1969).
7.2.2.2.2 Markedet og konkurrencen
Markedets konkurrenceforhold ændres ved fremkomsten af det dominerende design, der medfører
en krystallisering af produktegenskaber og -features i form af standardiserede og udifferentierede
produkter. Efterfølgende oplever markedet et shakeout, hvor markedet stabiliseres og kun få signifikante og dominerende producenter forbliver tilbage (Kleeper, 1996). Mindre organisationer må
konsolidere sig for at overleve konkurrence, der i sidste ende munder ud i et oligopol (Markides,
2005). De tilbageværende organisationer vil kæmpe om marginale markedsandele gennem få konkurrenceparametre. Konkurrencen i denne fase vil være baseret på varianter af produktet og dets
brugervenlighed. Automatiseringen og specialiseringen af delprocesser og sektioner i organisationerne er med til at binde produkt- og procesinnovation sammen, så omkostningerne ved procesforandring bliver moderate. Inkrementelle produktinnovationer efterlignes hurtigt af konkurrenterne,
hvorfor fokus bliver på de svært kopierbare procesinnovationer. Resultatet af krystalliseringen og
shakeoutet er faldende forandringshastigheden af markedsandelene blandt de største organisationer
og industriens markedsledere stabiliseres (Klepper, 1996). Den konkurrencemæssige vægtskål hælder herefter mod organisationer med gode procesinnovations og -integrations egenskaber, samt
højtudviklede tekniske og ingeniørmæssige egenskaber. Industriens tilbageværende mindre organisationer kæmper om nichemarkederne uden stort vækstpotentiale, men de kan gøre det godt, hvis de
har beskyttet sig med patenter (Mueller & Tilton, 1969). Markedets indgangsbarrierer stiger som
følge af teknologiske fremskridt og standardiserede produktionsteknikker. De mest attraktive markedssegmenter er taget, mens omkostningerne til produktionsudstyr stiger og priserne falder, hvilket
giver store organisationer fordelen af yderligere ekspansion. Derudover gør patenter og distributionsnetværk det sværere for nye virksomheder at komme ind på markedet. Et andet karakteristisk
træk mod stabilitet er vertikal integration, hvor virksomhederne gå tilbage i værdikæden for at skabe større fortjeneste (Utterback, 1994; Mueller & Tilton, 1969; Markides, 2005).
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7.2.2.2.3 Organisationen og dens forandring
Forandringerne på markedet og i konkurrencen, samt fokusændringen til procesinnovationer skaber
et grundlag for organisatorisk forandring. Ifølge Markides & Geroski (2005) bliver kolonisterne til
konsolidaterne efter de har vundet kampen om det dominerende design. Det kræver en koalition
mellem aktuelle og potentielle brugere, samt overbevise komplementære produktproducenter til at
anvende det dominerende design, så markedet kan transformeres fra niche til masse. Det kræver investeringer i produktionsapparater, der kan producere pålidelig og økonomisk, samt en disciplineret
og hierarkisk struktureret organisation med en klar markedsvision (Markides & Geroski, 2005).
Derfor bliver funktionsopdeling og tab af organisk karakter resultatet. En øget markedsefterspørgsel
medfører udvidelse af produktionsfunktionen, og konsekvensen heraf er, at den relative magt begynder at skifte fra personer med entreprenøregenskaber til personer med ledelsesegenskaber, der
kan løse de kommunikative problemer delprocesserne imellem. Ændringerne medfører en moderation af organisationens innovative evner og i forbindelse med produkternes standardisering og produktionsprocessernes systematisering bliver organisationens enheder afhængige af hinanden, hvilket gør det sværere og dyrere at inkorporere radikale innovationer. Organisationsstrukturen bevæger
sig mod det mekaniske, som produktionsprocessen og markedet udvikles. I denne fase kommer den
organisatoriske kontrol til udtryk gennem projekt- og arbejdsgrupper. Organisationerne opfordrer til
inkrementelle produktinnovationer og radikale procesinnovationer, idet høj effektivitet og kvalitet
medfører en bedre konkurrenceposition.
7.2.2.2.4 Forbrugerne
Forbrugerne, der optager innovationen i dette stadie, vil først tilslutte sig en ny teknologi ved fremkomsten af standard og veldefinerede produktfeatures. Så fremkomsten af det dominerende design
betyder, at early majority begynder at optage innovationen. De er pragmatikere, der er overvejende
og forsigtige ift. forandring, nye ideer eller teknologier og har derfor en lang beslutningsproces ved
køb. Referencer fra andre pragmatikere eller early adopters er af stor betydning for dem for at være
sikre på, at innovationen virker før den optages og kan derfor vanskeliggøre nye organisationers
succes med pragmatikerne. Er innovation så optaget efter grundige overvejelser af early majority, så
vil de have et stort følge, der optager innovationen samtidig, hvilket medfører en kraftig stigning i
efterspørgslen, valg af markedsleder samt en bandwagon effekt (Rogers, 2003; Moore, 1991). Mod
slutningen vil late majority ligeledes begyndes at optage innovationen.
Overgangsfasen er således kendetegnet af det dominerende designs fremkomst, hvilket indledningsvis tiltrækker nye konkurrenter til markedet, men i takt med teknologien forbedres både i pro-
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dukt og produktion, samt patenter udvikles, så stiger indtrængningsbarriererne. Organisationerne
mister deres organiske karakter i takt med udvidelsen af produktionsfunktionen
7.2.2.3 Den specifikke fase
I den specifikke fase er produkterne klart definerede, hvilket betyder flere ligheder end forskelligheder konkurrenternes produkter imellem. Fokus er på optimering af det velkendte, samt omkostningsminimere grundet priskonkurrencen på markedet.
7.2.2.3.1 Markedet og konkurrencen
Markedet er blevet et klassisk oligopol, hvor få organisationer har stabile markedsandele, mens de
resterende mindre organisationer må kæmpe om mindre lukrative nichemarkeder. Konkurrencen er
skiftet fra teknologisk til priskonkurrence, mens markedsusikkerheden når sit lavpunkt. Værdiforholdet mellem kvalitet og omkostninger bliver grundlaget for konkurrencen, hvilket gør prisen til
det vigtigste konkurrenceparameter. Markedets indtrængningsbarrierer baseret på indledende forskningskrav sænkes, men de resterende barrierer, er afhængige af kapital til at etablere en effektiv
produktion og marketing organisation (Utterback, 1994; Mueller & Tilton, 1969).
7.2.2.3.2 Forskning og produktion
Derfor er organisationernes innovationsfokus rettet mod inkrementelle innovationer og kumulative
forbedringer i produktivitet og kvalitet. Det tætte forhold mellem produkter og processer gør små
ændringer i den ene omkostningsfyldte og kræver en korresponderende ændring hos den anden. Det
medfører udifferentierede og standardiserede produkter, der kan produceres effektivt og billigt,
hvilket gøres ved masseproduktion med specialfremstillet produktionsudstyr og materialer. Resultatet er stivhed i arbejdsprocesserne og store omkostninger ved procesforandring, men over tid produceres et specifikt produkt på det maksimale effektivitetsniveau. Derfor ligger fasens kilde til innovation ofte hos leverandørerne, da organisationernes eget fokus ligger i effektiviteten.
7.2.2.3.3 Organisationen og dens forandring
Organisationerne optager til fulde den mekaniske struktur, hvor den organisatoriske kontrol forudsættes af struktur, mål og regler. Ledernes arbejder bliver hovedsagelig overvågning og kontrol af
produktionssystemet. Gennem strengere koordination opnås ensartede rutiner og regler til minimering af ueffektivitet og omkostninger, hvilket samtidig medfører, at organisationens innovationsevner sættes i baggrunden. Radikale innovationer medfører forstyrrelser og forandring, hvilket anses
som trusler og dyre gener i den mekaniske organisation. Derfor opfordrer etablerede organisationer
sjældent til at skabe radikale innovationer, der i stedet for ofte skabes af nye organisationer uden
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etableret andel i produktmarkedssegmentet. Succesfulde konkurrencedygtige radikale innovationer
kræver således hverken størrelse eller markedskræfter.
7.2.2.3.4 Forbrugerne
I den specifikke fase optages innovationen fortsat af late majority og til allersidst i innovationslivscyklussen optager laggards også innovationen. Late majority er de konservative, som er skeptiske,
traditionelle og forsigtige mht. optagelsen af innovationer, idet de foretrækker status quo og modsætter sig forandring indtil prisen for ny teknologi falder til et niveau, hvor de ikke kan modsætte
sig længere. Deres prissensitivitet gør, at de kræver komplet præsamlede og skudsikre løsninger,
hvor stort set al usikkerhed omkring innovationen er fjernet. Forandringen kan kun blive succesfuld,
hvis skeptikernes usikkerhed elimineres, derfor er overtalelse om innovationens anvendelighed og
pres fra ligemænd en nødvendighed for at motivere optagelsen (Rogers, 2003; Moore, 1991).
Når innovationslivscyklussen går på hæld vil laggards optage innovationen mere af nød end af lyst.
De er skeptikere og traditionalister uden opinionsledere og med en referenceramme baseret på fortidens beslutninger. Innovationer optages først, når deres nuværende systemer ikke bliver bæredygtige, hvilket typisk sker, når innovators allerede er begyndt på en ny innovationslivscyklus.
Den specifikke fase er præget af hård konkurrence på prisen og fokus i organisationerne er på effektiviteten. Organisationsstrukturen bliver mekanisk for at optimere produktionen mest muligt, hvilket
også betyder, at forandringer bliver dyre, derfor er fokus på inkrementelle innovation af både produktet og processerne (Rogers, 2003; Moore, 1991).
7.2.2.4 Efter den specifikke fase
For at bryde ud af den specifikke model skal der noget radikalt til. I takt med evolutionen bliver organisationerne mere specialiserede, mere kontrollerede og generelt mindre innovative i den specifikke fase. Medarbejdernes opgaver og egenskaber har fulgt evolutionen og gået fra håndværker
egenskaber og faglært arbejde over operative egenskaber til systemovervågningsegenskaber. Japanerne har gennem de sidste årtier været forgangsmænd for virksomheder, der gerne vil bryde ud af
den specifikke fase. Ved brug af fleksibel produktion og masse specialfremstilling har japanerne
undgået den innovative død i den specifikke fase.
7.2.3 Den tredje generation
Hvor de to foregående generationer hovedsageligt fokuserede på samfundet og industrien, så er den
tredje generation af innovationslivscyklussen kendetegnet ved at fokusere på organisationen. Moore
(2004) har skabt en teori, der giver organisationer mulighed for at overskue, hvilken innovationsty-
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pe, der er fordelsagtig på de forskellige stadier af livscyklussen. Teorien er baseret på produktlivscyklusteorien og forbrugertyperne fra diffusionsteorien, der begge er beskrevet tidligere.
Indledningsvis vil jeg kort gengive stadierne i Moore’s (2004) syn på livscyklusteorien, idet han
tvedeler livscyklussen, som konsekvens af kløften mellem early adopters og early majority. Efterfølgende vil innovationstyperne over livscyklussen beskrives.
7.2.3.1 Livscyklussen
Moore (2004) tvedeler livscyklussen i en teknologioptagelses- og en markedsudviklingslivscyklus.
Stadierne frem til en eventuel etablering af markedet betegnes som teknologioptagelseslivscyklussen, mens markedsudviklingslivscyklussen er det etablerede markeds livscyklus. Årsagen til tvedelingen ligger i de fem forbrugertyper, der ses over livscyklussen og som er beskrevet i innovationslivscyklussens anden generation. Forbrugergrupperne i teknologioptagelseslivscyklussen er markant
anderledes end dem i markedsudviklingslivscyklussen.
Markedsudviklingslivscyklussens første fire stadier konstituerer teknologioptagelseslivscyklussen
og består af det tidlige marked, hvor ny teknologi introduceres og tiltrækker innovatører samt early
adopters. Kløften er, hvor teknologien er fanget midt imellem accept eller forkastelse. Ved at finde
et nichemarked, hvor teknologien kan løse et ellers uløseligt problem, vil pragmatikere med den pågældende problematik hjælpe teknologien over kløften. Kløften er en metafor for den kløft, der er
skabt af forskellige behov og perspektiver hos de visionære og pragmatikerne, også kaldet early
adopters og early majority. Pragmatikerne er ikke tilfredse med referencerne fra de visionære, men
kræver også fra andre pragmatikere. At krydse kløften er derfor at få foden indenfor i det pragmatiske segment og dermed størstedelen af forbrugerne. Organisationer skal ifølge Moore (1991) tage
fire skridt for at komme over kløften. Først skal organisationen definere markedet, der sigtes efter
og hvor dens ressourcer skal anvendes. Nøglen er at sigte efter et lille marked med strategisk værdi,
hvor organisationen hurtigt kan blive dominerende og kan bevæge sig ind i nærliggende segmenter.
Vigtigst er at vælge et segment, hvor pragmatikere føler et behov for produktet. Andet skridt er at
samle en invasionsstyrke, der kan gøre produktet til en helhedsoplevelse og samtidig levere det lovede. Det kræver analyser af forbrugernes problemer, samt gennemtænkning af løsningen i dens
helhed, så pragmatikerne finder produktet uimodståeligt. Derudover bør komplementære produkter
og supportservice udtænkes. Det tredje skridt er at definere kampen, hvilket refererer til skabelsen
af konkurrencen, positionering af organisationen og udvikling af højdepunktet. Pragmatikere finder
produktet mere uimodståeligt, hvis det er positioneret blandt konkurrerende alternativer, end hvis
det introduceres som en ny og banebrydende innovation. Det fjerde skridt er lancering af invasionen, hvilket handler om distributionen og prisfastsætningen af produktet. Af de forskellige distribu71 | S i d e

tionsmuligheder er den mest pålidelige og succesfulde distributionskanal gennem en direkte salgsstyrke. Det fundamentale mål med prisen er at sætte den på markedslederens pris. Ovenstående fire
skridt er metoden til at komme over det kritiske punkt, kløften, med en radikal innovation.
Bowling alley er, hvor teknologien er ved at opnå accept hos de pragmatiske købere på et eller flere
nichemarkeder som løsning på et slemt problem, mens tordnado er, hvor teknologien har bestået
brugbarhedstesten og anses for at være nødvendig og standard for mange applikationer. Det bevirker, at pragmatikerne, der tidligere tvivlede, skynder sig ind på markedet for ikke at efterlades tilbage. Nu er accepten kommet og markedet skal udvikles på det tidlige mainstreet, hvor den overgearede vækst er stilnet af og erstattes af en moderat vækst. Det modne mainstreet er, hvor kategoriens
vækst flader ud og kommercialiseringen stiger, mens det forfaldende mainstreet er, hvor kategorien
oplever en stivhed, der gør, at markedets dominerende ikke reagerer på forbrugernes behov. Herefter kommer springlinjen og livets slutning, hvor teknologiens forældelse slår som et jordskælv, der
udstiller springlinjen mellem organisationernes udbud og markedets efterspørgsel (Moore, 2004).
7.2.3.2 Innovation koblet med produktlivscyklussen
Men det er ikke ovenstående, der gør Moore (2004) til den tredje generation, idet ovenstående
trækker store veksler på de forrige generationer. Derimod udskiller Moore sig ved at trække fokus
fra markedsniveau ned på organisationsniveau, idet han afstemmer innovation med livscyklusteorien. Mantraet om, at organisationer skal finde deres kernekompetencer og fokusere ressourcerne derefter, er ingen garanti for konkurrencefordele. Kernekompetencer er kun værdifulde, hvis de skaber
købspræferencer, ellers har de ingen effekt. Derfor har Moore (2004) skabt en model, der kan skabe
et overblik over hvilke innovationstyper, der bør fokuseres på gennem livscyklussen. Livscyklussen
opdeles i tre dele med hvert deres innovationsfokus.
Den første del består af tre innovationstyper, der skabes i teknologiadoptionslivscyklussen og søger
skabelsen af den nye markedskategori. Radikale innovationer opstår ud af ingenting og skaber grobund for velstand. De har rødder i teknologisk diskontinuitet. Derimod tager applikationsinnovationer eksisterende teknologier ind i et nyt marked for at tjene et nyt formål, mens produktinnovationer
tager eksisterende produkter på markedet til det næste niveau gennem forbedringer af f.eks. øget
præstation eller brugbarheden. Kun disse innovationer, der bedst kan beskrives som en opsplitning
af radikale produktinnovationer i tre dele, kan betale sig inden tornadoen er blæst over.
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F igur 6 - T redje generations innovationslivscy klus (Moore, 2004)
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Efter tornadoen lander markedet på et mainstreet, hvor innovationen tjener sig ind, hvilket kræver
innovationstyper, der skaber besparelser, meromsætning og flere kunder. Procesinnovationer i etablerede organisationer på etablerede markeder effektiviserer processerne, mens oplevelsesinnovationer laver overflademodifikationer, der forbedrer forbrugernes oplevelse af etablerede produkter eller processer ved at skabe større glæde, tilfredsstillelse eller beroligelse. Marketinginnovationer forbedrer de kundeberørende processer, hvad enten det er marketing kommunikation eller forbruger
transaktioner. Overordnet set skal organisationernes innovationsfokus være på proces- som produktforbedrende innovation, samt på marketing for at opnå en forbedring af innovationen og tiltrække
flere brugere.
Den sidste del er forfaldsstadiet, hvor nye teknologier, der vil forælde den nuværende, kan anses i
horisonten og derfor skal den nuværende udnyttes. Forretningsmodelinnovation genopfinder et
etableret værditilbud til forbrugerne eller en organisations etablerede rolle i værdikæden eller begge, mens strukturelinnovation kapitaliserer på forstyrrelser til at restrukturere industrirelationerne.
Når et sted på værdikæden bliver vareliggjort, afvareliggøres et andet sted. Organisationer skal genopfinde sig selv og den milde måde er en ny forretningsmodel på den gamle infrastruktur, mens den
radikale er en total restrukturering af organisationen. Men da markedet er i forfald er dette eneste
løsning, ellers skal ledelsen opgive og sælge organisationen i erkendelse af at spillet er ovre. I den
sidste del rettes organisationernes innovationsfokus internt, idet nye teknologier kan anses i hori73 | S i d e

sonten og derfor skal organisatoriske innovationer til for at organisationen ikke bliver ramt af den
kreative destruktion.
7.2.3.3 Konstruktion og destruktion
Livscyklusmodellens implikation er ifølge Moore (2004), at organisationer skal forandre deres kernekompetencer over tid for at opretholde et attraktivt udbytte. Produktinnovations egenskaber egner
sig til de tidlige faser, men ikke de senere, hvor viden om processer er mest brugbare. Ledelsens
forsøg på at ændre retningen bliver forhindret af slapheden succes skaber. Jo mere succesfuld en organisation er og jo længere den kommer ind i livscyklussen, jo større er tendensen til at gå tilbage
til den gamle kurs. For at overvinde slapheden skal ledelsen introducere nye typer af innovation,
mens gamle processer og organisationsstrukturen skal aflæres. En almindelig fejl er at lade strukturen forblive uberørt. Ledelsen skal følge en tvedelt strategi med samtidig konstruktion og destruktion.
Konstruktion er målet om at skabe en ny generation af konkurrencefordele, derfor er fokus på innovationsteamet. Et team, der bør være sponsoreret af ledelsen og ledet af en passioneret ekspert i innovationstypen. Valget af hvem i ledelsen, der sponsorerer, og hvem, der bør lede teamet, afhænger
af innovationstypen. Begyndelsen af livscyklussen bør sponsoreres af den øverste ledelse, mens den
midterste del kan sponsoreres af funktionsdirektørerne. Sidste del af livscyklussen kræver fuldt opbakning fra den administrerende direktør, men hvis transformationen skal fuldendes, kræves nye
kompetencer udefra.
Destruktions udfordring er, at det gamle arbejde skal laves, men det driver ikke forbrugernes præferencer og forbedrer dermed ikke markedsresultatet. Derfor er destruktionsmantraet produktivitet,
ikke variation. Når mantraet er integreret følges efterfølgende sti (Moore, 2004):
1. Centraliser funktionen er, hvor de gamle processer i hele organisationen bringes sammen
under en shared-service model og sæt en procesorienteret manager til at styre det.
2. Standardiser processen ved at fremman mantraet, så processerne standardiseres til en enkelt
proces. Oftest beholder processerne samlet under et tag sin særegenhed. Ressourcerne, der
ikke længere er behov for til vedligeholdelse af forskellige varianter, vil betale for besværet.
3. Simplificer processen betyder, at en standardiseret proces kan simplificeres. Husk ideen er at
tage ressourcer ud ikke komme flere ind i processen, derfor skal trangen til at innovere undertrykkes.
4. Automatiser eller outsource processen er, at få processen til at forsvinde, enten gennem
computerautomatisering eller outsourcing.
Vigtigt at konstruering og destruktion foregår simultant og parallelt.
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Den tredje generation af innovationslivscyklussen har store ligheder til produktlivscyklussen og innovationslivscyklussens tidligere generationer. Den udskiller sig ved at opstille nogle specifikke innovationstyper, der skal skabes af en organisation på forskellige tidspunkter af livscyklussen. En
anden vigtig pointe er, at en organisation skal forandre sine kernekompetencer gennem livscyklussen for at kunne være konkurrencedygtig og skabe de af modellen opstillede innovationstyper, der
anses for at være nødvendige på de forskellige stadier. Organisationer skal således være bevidste
om, at de simultant skal konstruere og destruere organisationen for at opretholde succesen.

7.3 Livscyklussens kendetegn og udfordringer
Baseret på teorien om produkt- og innovationslivscyklussen vil jeg identificere de enkelte stadiers
kendetegn, samt de udfordringer organisationen står overfor. Det skal understreges, at livscyklusteorien beskriver udviklingen af en innovation på et af de fem produktniveauer. Men generelt vil organisationer arbejde med en portefølje af innovationer, hvoraf nogle er af inkrementel karakter og
andre af mere radikal art. Nøglen til effektiv innovationsledelse er balanceringen af porteføljens
komposition, samt at matche den til organisationens kompetencer og færdigheder i teknologien og
markedet (Tidd et al., 1997). Hver innovation i porteføljen har således sin egen livscyklus og være
på forskellige stadier, derfor er det vigtigt ikke at anvende samme strategi for dem alle (Kotler,
2000). Men udgangspunktet i det efterfølgende er livscyklussens kendetegn og udfordringer for en
enkelt innovation. Her anvendes stadiebetegnelserne fra produktlivscyklussen, idet kendskabsgraden til den er størst, hvilket gør den nemmere at anvende (Utterback, 1994).
7.3.1 Udviklingsstadiet
Udviklingsstadiet er kendetegnet ved opfindelsen, udviklingen og introduktionen af en radikal innovation på markedet, typisk i form af en produktinnovation. Innovationen kan enten skabe et helt
nyt marked baseret på et hidtidigt uidentificeret fundamentalt behov hos forbrugerne (Levitt, 1965)
eller en radikal forbedring, der medfører en kreativ destruktion af det eksisterende marked (Schumpeter, 1939;1942). I dette stadie er kilden til innovation i høj grad entreprenøren, hvad enten denne
er iværksætteren eller en del af organisationen (Schumpeter, 1934;1939;1942). Men også lead users
anses som kilden til innovation (Hippel, 1988; 2005).
Stadiet er kendetegnet ved stor innovationsaktivitet, hvilket indebærer mange eksperimenter med
nye former og materialer, da markedet endnu ingen universelle tekniske standarder eller ensartede
produktforventninger har. Målet er at opnå det dominerende design, der opstiller forventninger til
produktets features, form og duelighed (Utterback, 1994).
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7.3.1.1 Markedet
Udviklingsstadiet er kendetegnet ved et umodent og dynamisk marked med stor usikkerhed omkring teknologien og markedspotentialet og en høj risiko. Markedet opstår omkring innovationen,
men usikkerheden omkring mål og teknologi, samt konstante forandringer, der hæver de teknologiske begrænsninger, gør, at innovationen ikke har et etableret marked med stabile markedsandele.
Innovationens foranderlighed skabt af geniale individer bevirker, at produktionsudstyret er til almenformål med faglærte medarbejdere, hvilket giver store som små lige muligheder. Derfor er indgangsbarriererne til markedet er små, men pga. den høje usikkerhed og risiko er markedet kendetegnet af få aktører, der søger at opnå first-mover fordelene gennem kontinuerlige forbedringer af
innovationen (Mueller & Tilton, 1969, Utterback, 1994). Fordelen er generelt højere markedsandele, samt etableringen af egenskaberne, som produktkategorien skal besidde (Kotler, 2000).
Da efterspørgslen er meget lille og kun de teknologi entusiastiske innovators optager innovationen,
så skal marketing skabe opmærksomhed om innovationen for at komme i bevidstheden hos early
adopters. Desuden skal et selektivt distributionsnetværk opbygges, så innovationen kan sælges. Prisen er relativ høj og produktet, der tilbydes er generelt et basisprodukt. Den høje pris skyldes høje
omkostninger per kunde, da innovationsfokus er på at udvikle innovationen og endnu ikke på processerne. Den lille salgsvolume og de høje omkostninger gør, at organisationen har en negativ fortjeneste (Levitt, 1965; Kotler, 2000). Mod slutningen af stadiet møder markedet kløften mellem
teknologiens accept eller forkastelse (Moore, 2004). Innovationen er accepteret af innovators og
early adopters, men massemarkedet i form af de pragmatiske early majority og de konservative late
majority er ikke overbevist. For at overbevise massemarkedet skal innovationen løse et problem på
et nichemarked, hvor early majority anvende innovationen og gøre den til en nødvendighed (Moore,
1991; 2004; Rogers, 2003).
Udviklingsstadiets udfordringer for en organisation ift. markedet er, at få innovationen i bevidstheden hos innovators og early adopters, for med deres accept har innovationen en mulighed for at
komme kløften. Det kræver, innovationen dækker et behov hos forbrugerne, hvorved innovationen
bliver en nødvendighed for dem. Derved øges efterspørgslen og markedets usikkerhed vil falde.
7.3.1.2 Organisationen
Organisationerne i udviklingsstadiet er kendetegnet som værende kolonister grundet deres evner til
at konkurrere i et ustruktureret og konstant foranderligt miljø karakteriseret af høj teknologisk og
forbrugermæssig usikkerhed. Derfor har de behov for en kultur, der eksperimenterer og er risikovillige (Markides & Geroski, 2005). Organisationer har således brug for lederskab i dette stadie, idet
ledere fokuserer på at udvikle en innovativ og lærende kultur ved at inspirere og motivere de ansatte
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(Bakka & Fivelsdal, 2001). Ledere kan ligeledes tolerere det kaos og den manglende struktur som
udviklingsstadiet byder på, samt væren i uvisheden for at opnå bedre indsigt (Zaleznik, 1977; Birch,
1999). Ledelsesstilen er således demokratisk for at opnå de bedste resultater, ligesom organisationsstrukturen skal kunne fungere på et dynamisk marked, hvilket bedst gøres med en organisk struktur
(Mintzberg, 1980; Burns & Stalker, 1961). Derfor skal strukturen være flad og decentraliseret, hvor
processerne er rettet mod generering, udvikling og valg af ideer (Markides & Geroski, 2005). Mindre iværksætterorganisationer vil typisk organisere med en simpel struktur, mens større organisationer anvender adhockratiet (Mintzberg, 1980).
Udfordringerne som en organisation i udviklingsstadiet står over for er, at de skal skabe organisationskultur og -struktur, der kan agere på et dynamisk marked præget af høj usikkerhed og risiko. Det
kræver i højere grad lederskab end management gennem demokratisk ledelse, så medarbejdernes
kreativitet og ideer kan udnyttes i jagten på det dominerende design.
7.3.2 Vækststadiet
Vækststadiet er kendetegnet af et skifte i innovationsfokus fra radikal produktinnovationer til radikale procesinnovationer, samt inkrementelle produktinnovationer. Dette skyldes, at produktinnovationer imiteres hurtigt, mens procesinnovationer er svære at imitere og kan ligeledes give konkurrencefordele. Kilden til procesinnovation er produktionen, inspirationen til de inkrementelle forbedringer af produktet søges i forbrugernes behov og efterspørgsel. Derfor vil både markedet som organisationen undergå store forandringer i vækststadiet (Utterback, 1994; Mueller & Tilton, 1969).
Organisationens udfordringer mht. innovation er først og fremmest af processuel karakter, idet væksten stiller krav til forbedrede produktionsmetoder for at kunne følge med efterspørgslen. Men samtidig skal organisationen løbende forbedre produktet for ikke at tabe konkurrencen.
7.3.2.1 Markedet
Overgangen fra udviklingsstadiet til vækststadiet er kendetegnet ved fremkomsten af det dominerende design, hvilket opstiller forventninger til produktets features, form og duelighed (Utterback,
1994). Markedet er kommet over kløften og bevæger sig gennem bowling alley, hvor teknologien er
ved at opnå accept hos de pragmatiske købere på et eller flere nichemarkeder som løsning på et
slemt problem (Moore, 2004). Her kommer det første fikspunkt på livscyklussens S-kurve, der kaldes take-off, hvilket er den pludselige salgsvækst (Hauser et al, 2006), der igangsætter tornadoen.
Her har teknologien bestået brugbarhedstesten og anses for at være nødvendig og standard for mange applikationer, hvorved de førhen tvivlende pragmatikere skynder sig ind på markedet for ikke at
efterlades tilbage (Moore, 2004). Dermed er forbrugernes accept opnået, hvilket medfører en accelererende efterspørgsel, der udvider markedet og resulterer i mersalg og vækst (Levitt, 1965; Kotler,
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2000). Den stigende efterspørgsel stiller nye krav til organisationernes produktion, der skal automatiseres for at opnå stordriftsfordele, hvilket gøres ved at nedbryde teknologien til komponenter med
forbedring som formål (Utterback, 1994).
Den faldende usikkerhed bevirker, at mange nye aktører trænger ind på markedet med forbedret
funktionalitet og design af innovationen, hvilket ligeledes betyder, at markedsandelene stadig er
ustabile. Den fordel som first-movers har, kan fast second omgå ved at udnytte deres svagheder. De
organisationer, der vælger en fast second strategi, besidder generelt ikke færdighederne til at begå
sig i et dynamisk marked med konstante radikale innovationer, derfor vælger de at scanne omgivelserne for at finde markeder, der befinder sig i bowling alley. Hvis de kan se et markedspotentiale og
deres organisatoriske færdigheder stemmer overens med innovation, vil de stjæle ideen, når det dominerende design er ved at tage form. De kan således udnytte deres finansielle ressourcer, distributionsnetværk og erfaringer fra tidligere markedspenetreringer til at skabe en forretningsmodel, der
trækker markedet i deres ønskede retning (Kotler, 2000; Markides & Geroski, 2005).
De mange nye aktører kombineret med de processuelle forbedringer og teknologisk udvikling vil
gennem vækststadiet sænke prisen, samtidig med fortjenesten vil stige (Levitt, 1965; Kotler, 2000).
Distributionsnetværket skal intensiveres for at efterkomme stadiets stigende efterspørgsel, og samtidig skal marketingafdelingerne få forbrugernes præferencer over på deres side for at maksimere
markedsandelen. Konsekvensen af det øgede distributionsnetværk, teknologiske fremskridt, standardiserede produktionsteknikker og patenter er, at indgangsbarriererne stiger (Utterback, 1994;
Mueller & Tilton, 1969; Markides, 2005).
Udfordringerne for organisationen i vækststadiet er opnåelse af accept fra det pragmatiske early majority, hvilket kræver en del overtalelse. First-movers står overfor store udfordringer især i produktionen, der skal forandres til stordrift for at udnytte economies of scale. Organisationerne med en
fast second strategi står overfor udfordringen med at opbygge tilstrækkelig viden om innovationen
til at kunne konkurrere på markedet.
7.3.2.2 Organisationen
Vækststadiet byder på store organisatoriske forandringer, især for first-movers, der går fra at være
kolonister til at blive konsolidater. De skal konsolidere det dominerende design ved at overbevise
potentielle brugere som komplementære produktproducenter til at anvende det dominerende design,
så markedet kan transformeres fra niche til masse (Markides & Geroski, 2005).
Som konsekvens af den stigende efterspørgsel og markedsudvidelsen skal organisationerne gennem
procesinnovationer forbedre produktionen, så den kan udnytte stordriftsfordelene. Dermed skifter
organisationen karakter fra entreprenør til stordriftsorganisation, hvormed betydningen af manage78 | S i d e

ment stiger, da organisationen nu har brug for andre ledelsesmæssige færdigheder og ledelsesopgaver. Ledelsen skal nu udvikle samarbejde og forståelse gennem kommunikation mellem funktionerne, samtidig skal analyser gennemføres for at finde den enkleste og mest effektive vej til målet
(Bakka & Fivelsdal, 2001; Leavitt, 1986). Samtidig vil organisationen bevæge sig mod en mekanisk
struktur med funktionsopdeling i takt med at markedet stabiliseres. Maskinbureaukratiet vil anvendes og er karakteriseret af standardisering af arbejdsprocesser, høj grad af specialisering og meget
formalisering (Mintzberg, 1980; Burns & Stalker, 1961). Årsagen til skiftet fra organisk til mekanisk er at forbedre effektiviteten, hvilket også kan medføre en ændring mod en autoritær ledelsesstil. I samme moment ændres holdningen også mht. innovation, der nu foregår i projekter med fokus enten på processuelle forbedringer, der kan forbedre effektiviteten eller sænke produktionsomkostningerne, eller på specifikke produktfeatures, der kan forbedre de eksisterende produkter.
Organisationen står overfor store og krævende udfordringer, idet ledelsen som pasformen skal tilpasses de nye omgivelser. Organisationen skal udnytte stordriftsfordelene, derfor er størstedelen af
udfordringerne i forbedringen, effektiviseringen af produktionen og logistikken, hvor der i vækststadiet forekommer radikale innovationer.
7.3.3 Modenhedsstadiet
Innovationsfokusset i modenhedsstadiet er på inkrementelle innovationer og kumulative forbedringer i produktivitet og kvalitet. Formålet er at opnå det maksimale effektivitetsniveau for bedst muligt at kunne udnytte innovationen. Det betyder, at kilden til innovationer af mere radikal art er leverandørerne, idet organisationen har fokus på at malke produktet (Kotler, 2000; Utterback, 1994).
Organisationens udfordringer ift. innovation er nu i mindre grad produkt- og procesinnovation, der
kontinuerligt skal forbedres med inkrementelle innovationer, derimod skal marketing- og markedsinnovationer vigtige for at kunne udnytte stordriftsfordelene.
7.3.3.1 Markedet
Modenhedsstadiet kan opdeles i tre dele enten med lidt vækst, ingen vækst eller negativ vækst. Stadiet begynder ved det andet fikspunkt på S-kurven, slowdown, der er den pludselige nivellering efter en periode med kraftig vækst (Hauser et al, 2006). Markedet oplever de første mæthedstegn og
shakeout forekommer, hvor en hakkeorden skabes med kun få signifikante og dominerende producenter tilbage, hvilket stabiliserer markedet som et oligopol (Kleeper, 1996). I takt med væksten
flader ud vil hakkeordenens bund tyndes ud, mens de øvrige skaber vækst gennem fusioner og opkøb. Den sidste del vil salget falde grundet et misforhold mellem udbud og efterspørgsel, idet forbrugerne søger afveksling og søger mod substituerende produkter (Polli & Cook, 1969; Moore,
2004).
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Efter fremkomsten af det dominerende design er produkterne blevet standardiserede og udifferentierede, så de kan produceres effektivt og billigt ved masseproduktion. Det resulterer i stive arbejdsprocesser og store omkostninger ved produktionsforandringer. Derfor bliver prisen grundlaget for
konkurrencen, der udkæmpes på røde oceaner (Kim & Mauborgne, 2005). Markedsstørrelsen er på
sit højeste med en stabil efterspørgsel, hvilket for markedets største spillere betyder en stor salgsvolume og kombineret med lave omkostninger er fortjenesten høj. Markedets mindre spillere søger
derimod nichemarkeder med lavere salgsvolume og højere profitmargin. Usikkerheden og markedsrisikoen bevæger sig mod lavpunktet, ligesom indgangsbarriererne baseret på forskning sænkes,
men det kræver stadig kapital til effektivt produktionsudstyr (Utterback, 1994).
Marketing bliver for organisationerne et vigtigt redskab til at understrege brand forskelle og fordele,
hvor formålet er dels at maksimere fortjenesten samt som minimum at bevare markedsandelen.
Gennem ændringer i marketingmikset søges brugere med præferencer for konkurrerende produkter
kapret, men ulempen ved disse ændringer er, at de let kan imiteres (Levitt, 1965; Kotler, 2000).
Udfordringerne i modenhedsstadiet er hovedsagelig af marketingmæssig karakter, hvor organisationen skal skabe opmærksomhed på forskellene mellem dem og konkurrenterne, så organisationen
kan få late majority til at skabe præference for deres produkter. Produktionen skal være på det maksimale effektivitetsniveau, derfor bliver innovationerne inkrementelle.
7.3.3.2 Organisationen
Organisationerne optager til fulde den mekaniske struktur, hvor den organisatoriske kontrol forudsættes af struktur, mål og regler. Da produktionen er nøglen til konkurrencefordele består ledelsen
arbejde hovedsagelig i at overvåge og kontrollere dette.
Management har størst indflydelse grundet deres faglige færdigheder, der indebærer viden om metoder, processer og teknikker til gennemførsel af opgaver. Ledelsesopgaverne handler om implementeringsprocessen, hvor beslutninger gennemføres som eksempelvis optimering og effektivisering af processerne (Bakka & Fivelsdal, 2001; Leavitt, 1986). En streng koordination medfører ensartede rutiner og regler til minimering af ueffektivitet, da det er omkostninger. Resultatet er et lille
fokus på produkt- og procesinnovation, da det medfører forstyrrelser og forandringer, der ikke er
råd til. Derfor opfordres ikke til innovationer, hvormed outsiders bliver skaberne af innovationerne,
herunder leverandørerne (Utterback, 1994).
Udfordring i modenhedsstadiet er at skabe en organisation, der til fulde kan udnytte stordriftsfordelene, hvilket ofte betyder en mekanisk og funktionsopdelt struktur, hvor management har stor indflydelse. Desuden skal organisationen undgå at blive nærsynet, så hele dens fokus er på produktionen. Organisationen skal undgå et mismatch mellem deres udbud og markedets efterspørgsel.
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7.3.4 Forfaldsstadiet
Organisationerne i forfaldsstadiet skal erkende et behov for forandring, da nye teknologier og innovationer kan anes i horisonten. Deres innovation lever således på lånt tid og derfor har den øverste
ledelse en vigtig rolle, som kilden til innovation. Radikale organisatoriske forandringer ikke kan
gennemføres uden absolut støtte fra topledelsen og de er et krav til organisationen, hvis den skal
kunne tilpasse sig et nyt marked og ikke bukke under for den kreative destruktion.
7.3.4.1 Markedet og organisationen
Produkters forfald skyldes ofte teknologisk udvikling, skift i forbrugeradfærden eller øget konkurrence. Dette illustrerer springlinjen, hvor forskellen mellem organisationens udbud og forbrugernes
efterspørgsel kommer til udtryk (Moore, 2004). Mange af brugerne anvender andre substituerende
produkter og kun laggards kommer til i mangel af bedre. Derfor oplever organisationerne i forfaldsstadiet en overproduktion, hvilket resulterer i en udfasning af de svageste modeller, så organisationen får færre produktvarianter og markedssegmenter. I takt med efterspørgslen falder, så falder
markedsstørrelsen, usikkerheden, priserne og fortjenesten også (Levitt, 1965; Kotler, 2000). Hvis
organisationerne skal have en fortjeneste skal den hentes via produktionen og distributionen, men
hvis de vil bryde ud af det specifikke stadie og undgå den innovative død, så er japanerne et godt
eksempel med deres fleksible produktioner og masse specialfremstilling (Ward et al, 1996). Marketingomkostningerne reduceres til et minimumsniveau, så de loyale brugere holdes fast. Generelt
gælder det om i dette stadie at malke det sidste ud af brugerne, inden det enten høstes eller frigøres
(Kotler, 2000). Organisationen har ikke forandret sig fra modenhedsstadiet, da innovationer blev
anset som forstyrrelser. Dog vil lederskabs rolle blive vigtigere, da organisationen står overfor store
organisatoriske forandringer, hvis den vil undgå det totale forfald.
Organisationernes udfordringer er omkostningsminimering, hvis fortjenesten skal opretholdes eftersom brugerne vælge substituerende produkter. Da markedet går på hæld bør organisationen trimmes, samtidig med den gøres klar til en ny livscyklus. Organisationen skal derimod gennemgå en
forandring, hvis den skal kunne tilpasse sig et nyt dynamisk marked, eller et marked i vækststadiet.
Ovenstående besvarer, hvordan en innovations livscyklus er. Innovationslivscyklussen har ikke blot
med innovationen at gøre, men beskæftiger sig med organisationen og dens udvikling, såvel som
markedets konkurrencemæssige udvikling og forbrugernes optagelse. Den ideelle livscyklus forløber efter en S-kurve, hvor den radikale innovation langsom bliver accepteret af de mest risikovillige
forbrugere. Når innovationen har fået overtalt flertallet af forbrugerne kommer øget efterspørgsel og
kraftig vækst. Herefter skal innovationen udnyttes til at skabe en fortjeneste, der kan betale udvik81 | S i d e

lingsomkostningerne. Dette stadie kombineret med forfaldsstadier, hvor salget falder, er generelt illustreret som værende på længe med de to første stadier. Organisationer skal være bevidste om, at
de sidste to stadier kan vare meget længe. Det er derfor organisationer kan blive låst fast i rutiner,
der kan være svære at ændre, når markedet pludselig går i forfald. Organisationer skal være fremsynede og proaktive for at undgå at den økonomiske død, som den kreative destruktion medfører.
Nedenstående tabel er et udpluk af livscyklussen kendetegn, der kan anvendes til at identificere,
hvor en organisation omtrent befinder sig på livscyklussen og dermed hvilke udfordringer organisationen står overfor i sin nuværende situation og hvilke fremtiden kan byde på.
Netop undgåelsen af følgerne af den kreative destruktion og handle proaktivt i henhold til de udfordringer en organisation står overfor nu og i fremtiden er baggrund for den næste del om den strategiske innovationsmodel.
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8 Den strategiske innovationsmodel
På baggrund af de identificerede kendetegn og udfordringer i livscyklussens stadier, vil jeg skabe en
strategisk innovationsmodel, der viser en organisations muligheder mht. innovation henover livscyklussen. Baggrunden for den strategiske innovationsmodel er identifikationen af et manglende strategisk perspektiv på innovation. Innovation anses som værende en nødvendighed for organisationens overlevelse i en globaliseret verden og på konkurrenceintensive markeder, og derfor bør innovation i højere grad inkorporeres i strategien. Modellen både anskueliggør de muligheder organisationer har med diverse innovationstyper, såvel som bevidstgør organisationens ledelse om, at innovation er en nødvendighed for at opnå succes.
Modellen er karakteriseret af en høj grad af kompleksitet, hvilket skal ses i lyset af samfundets udvikling mod det hyperkomplekse samfund. Her skal den øgede omverdenskompleksitet matches af
en tilsvarende kompleksitet internt i organisationen. Modellen søger således gennem en organiserende kompleksitetshåndtering at afspejle den kompleksitet organisationen står overfor, hvilket
kommer til udtryk i heterogeniteten af muligheder mht. innovation. Formålet med den strategiske
innovationsmodel er at forbedre en organisations udnyttelse af innovationspotentialet gennem en
innovations livscyklus. Indledningsvis beskrives anvendelsen af modellen, hvorefter den illustreres.

8.1 Anvendelsen
Modellen er en påmindelse om, at forandring er uundgåeligt og organisationen således vil undergå
forandringer gennem livscyklussen (Levitt, 1965). Et af kritikpunkterne for produktlivscyklussen er,
at den ikke er brugbar som forudsigelsesværktøj (Kotler, 2000; Dhalla & Yuspeh, 1976; BuchMadsen, 2005; Mercer, 1993), men modellen formål er ikke at forudsige fremtiden. Derimod skal
den vise udfordringerne en organisation kan møde henover livscyklussen, baseret på dennes kendetegn. På baggrund af de udfordringer opstiller modellen en række muligheder, men for at mulighederne kan blive potentielle løsninger, kræver det viden og information om eksterne som interne forhold. Organisationen skal således analysere omgivelserne for at opnå en viden om markedet herunder konkurrenterne og forbrugerne. Ligesom viden om interne forhold skal opnås gennem en analyse af de seks parametre4, der har indvirkning på innovationsevnen.
Viden om det eksterne skal anvendes til at identificere på hvilket stadie i livscyklussen organisationen befinder sig. Derved kan organisationen se, hvilke udfordringer der typisk forekommer i det
stadie, som de befinder sig på. Med den opnåede viden om, hvor på livscyklussen organisationen
befinder sig kombineret med den opnåede viden om de interne forhold, kan organisationen på bag4

Strategi, ledelse, organisationsstruktur, processtruktur, vidensdeling og organisationskultur – en uddybning af disse
kan ses i bilag 1.
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grund af mulighederne finde frem til den eller de potentielle løsninger, der passer til netop deres situation. Organisationen skal således gennemgå en proces af tre skridt, hvor innovationstyperne fra
innovationsrummets tre dimensioner vælges, og simultant hermed skal organisationen gøre sig bevidst omkring innovationsperspektiverne.
Valget af innovationsperspektiv afhænger i høj grad af organisationens interne forhold. Kolonister
vil typisk have et mindset, der er baseret udforskning af muligheder, mens konsolidaternes mindset
er at udnytte (Markides & Geroski, 2005; March, 1991). De vil derfor vælge forskellige perspektiver på innovation grundet deres forskellige tilgange til innovation. Organisationen skal således være
bevidst om, hvilke innovationsperspektiver innovationsprocessen tager udgangspunkt i. Grundlæggende fremkommer radikale innovationer qua en multidisciplinær tilgang (Kelley & Littman, 2004;
Hargadon & Sutton, 1997), derfor skal organisationen koble innovationsperspektiverne for at opnå
succesfulde resultater med innovation.
Afhandlingens fem identificerede perspektiver er baseret på forskelligartede fagdisciplinære retninger, hvilket betyder, at hvert perspektiv kan tilføre innovationsprocessen noget unikt. Der er ingen
begrænsninger for, hvornår perspektiverne kan og skal benyttes gennem livscyklussen, men organisationen skal være bevidst om fordele og ulemperne ved anvendelsen af de enkelte perspektiver.
Eksempelvis ser det økonomiske perspektiv innovation som noget, der er kommercialiseret og skaber økonomisk vækst i organisationen, hvilket både kan være en hæmsko i et usikkert og risikobetonet udviklingsstadie og en fordel, idet organisationen hermed kan udvælge ideerne med bedst muligt potentiale. Design perspektivet anser derimod innovation som metoden til at gøre kreative og
nye ideer til innovationer ved at forandre de eksisterende tilstande til noget bedre, der tjener individernes, organisationens eller forbrugernes behov bedre. I udviklingsstadiet vil dette perspektiv være
ideelt til skabelsen af radikale innovationer, og især hvis det kombineres med brugerperspektivets
fokus på brugernes eksplicitte og latente behov.
Generelt kan det siges, at valget af innovationsperspektiv skal være i overensstemmelse med den
type af innovation, som organisationen ønsker at lave. Den ønskede innovation er baseret på en treskridtsproces, hvor organisationen skal vælge en innovationstype fra hver af dimensionerne i innovationsrummet.
Første skridt i denne proces er at se på de tre dimensioner af innovationsrummets X-aksen, hvor organisationen skal identificere, hvad de ønsker at innovere. X-aksens innovationstyper er kendetegnet ved at være mere eller mindre håndgribelige alt efter deres orientering. Eksternt orienterede innovationstyper er rettet mod salg på markedet, mens internt orienterede skaber forandringer i organisationen. I realiteten kan organisationen vælge fra hele paletten, men nogle former for innovation
vil alt andet lige give større konkurrencemæssige fordele på nogle tidspunkter af livscyklussen frem
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for andre. Eksempelvis vil procesinnovationer i udviklingsstadiet, hvor det dominerende design
endnu ikke er vedtaget, være uhensigtsmæssige.
Næste skridt i processen er baseret på Y-aksen, hvor organisationen skal identificere, i hvilken grad
de skal innovere. Yderpunkterne på denne dimension er henholdsvis radikal og inkrementel innovation, hvilket fremstiller den opfattede grad af innovationens nyhedsværdi og dens indvirkningsgrad
på både markedet og organisationen. Jo højere grad af indvirkning, des mere radikal er innovationen. Ligesom forrige dimension er der ingen begrænsninger for organisationen ift. valg af innovationstype, men nogle grader af innovation kombineret med bestemte former af innovation er mere
fordelsagtige end andre i en given situation. Eksempelvis er udviklingsstadiets udfordring, at skabe
radikale innovationer, der kan skabe et nyt marked. Derfor vil en inkrementel innovation ikke være
den optimale løsning. Ligeledes vil en radikal produktinnovation i modenhedsstadiet, hvor organisationen skal tjene innovationen ind, heller ikke være optimal, medmindre organisationen har en vis
størrelse og de nødvendige ressourcer til at udvikle og udnytte innovationen.
Det sidste skridt i processen er baseret på de tre dimensioner af innovationsrummets Z-aksen, hvor
organisationen skal vælge, hvordan der skal innoveres. Denne sidste dimension handler således om
at bestemme om organisationen besidder den fornødne viden eller de rette kompetencer til at kunne
gennemføre innovationen. Har organisationen tilstrækkelig viden kan den vælge en lukket tilgang,
mens en åben tilgang inddrager eksterne i innovationsprocessen, der kan tilføre den viden eller de
kompetencer, som organisationen ikke selv besidder. Organisationens villighed til at inddrage eksterne er således afhængig af dens viden og kompetencer, samt dens risikovillighed. Organisationer i
udviklingsstadiet kan i drage fordel af en mere åben tilgang, idet det dominerende design ikke er
fremkommet og markedet er kendetegnet ved en heftig innovationsaktivitet. Derimod vil organisationer typisk vælge en mere lukket tilgang ved procesinnovationer, idet disse er sværere at imitere
og kan derfor i eksempelvis modenhedsstadiet skabe konkurrencefordele. Her vil en åben tilgang
eventuelt gøre, at innovationen kan imiteres lige så hurtigt som produktforbedringer bliver.
Den strategiske innovationsmodel kræver således viden om eksterne som interne forhold for at kunne anvendes optimalt. På baggrund af en omverdens- og en intern analyse kan organisationen gennem modellen identificere, hvilke udfordringer den står overfor i dens nuværende situation, såvel
som hvilke udfordringer den eventuelt vil få senere i livscyklussen. I det efterfølgende er den strategiske innovationsmodel illustreret, hvor S-kurven beskriver salget over tid. Under grafen er livscyklussens stadier og deres udfordringer opstillet, mens de nummererede cirkler illustrerer de tre dimensioner af innovationsrummet på de forskellige stadier. Dimensionerne er illustreret ved pilene
og der hvor farven er mørkest, viser innovationsfokusset bør være ift. stadiernes udfordringer.
Halvcirklerne rundt om innovationsrummets dimensioner er innovationsperspektiverne.
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F igur 7 - Den strategiske innovationsmodel
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Den første cirkel illustrerer, med hvilket innovationsfokus organisationen på baggrund af udviklingstadiets udfordringer kan opnå størst succes. Markedet er under udvikling og derfor er der
ingen faste forventninger eller standarder endnu. Organisationen skal derfor fokusere på eksternt
orienterede og radikale innovationer, desuden kan en åben tilgang med fordel anvendes for at udfor89 | S i d e

ske den eksterne viden. Design og bruger perspektiverne kan med fordel anvendes på dette stadie,
da fokus henholdsvis er på skabelsen af kreative og nye ideer med innovationspotentiale og brugernes eksplicitte og latente behov, der sørger for, at innovationen dækker et reelt behov og ikke bliver
en teknologisk invention uden efterspørgsel. Desuden kan det økonomiske perspektiv være nyttig i
udvælgelsen af projekter, da dette perspektiv har til formål at vurdere om en innovation har økonomisk vækstpotentiale.
Den anden cirkel er de innovationsmæssige udfordringer i vækststadiet, hvor det dominerende design er fremkommet og markedet opbygges omkring innovationen. Vækststadiet kendetegnes desuden af stor indtrængen af organisationer, der søger at blive fast second. Organisationens innovationsfokus er nu mere internt orienteret, idet produktionsprocesserne skal kunne følge med den accelererende efterspørgsel. Samtidig skal organisationen fokusere på at forbedre produktet, da mange
nye aktører med ny tilgange er kommet ind på markedet. Organisationen skal derfor både skabe radikale som inkrementelle innovationer i dette stadie. First-movers uden erfaring med masseproduktion kan have gavn af viden udefra, mens større organisation med erfaringer fra tidligere holder kortene tæt på kroppen, da fremtidens konkurrenceparametre netop baseres på de interne processer.
Stadiet indbyder ligeledes til alle innovationsperspektiverne grundet varieteten af innovationsmuligheder. Forandringsperspektivet er eksempelvis anvendeligt, når organisationen skal forandres
mod det mere mekaniske for bedre at kunne udnytte stordriftsfordelene.
Den tredje cirkel er innovationsmulighederne i modenhedsstadiet, hvor markedet har oplevet både
slowdown og shakeout, hvilket har medført stabile markedsandele med få store spillere og flere
mindre på nichemarkeder. Organisationens innovationsfokus rettes primært mod innovationstyper
af radikal karakter, der kan maksimere markedsandelene og udnytte forrige stadiers skabte innovationer. Samtidig forbedrer organisationen løbende både produkter og processer, så forbrugernes efterspørgsel dækkes og produktionen opnår sit maksimale niveau. Dette stadie er kendetegnet ved en
lukket tilgang til innovation, idet markedet produkter er blevet standardiserede og udifferentierede,
hvor nye produktfeatures hurtigt imiteres. Derfor er konkurrencefordelene internt baserede i form af
produktionen, distributionen, marketing, service, viden, osv.. Vidensperspektivet på innovation er i
særdeleshed vigtig, idet organisationen gennem vidensdeling udgår at opfinde den dybe tallerken
flere gange, hvilket er essentielt i et stadie der kendetegnes af effektivitet.
Den sidste cirkel viser innovationsmulighederne i forfaldsstadiet, hvor salget falder og nye innovationer kan anes i horisonten. Fokus bliver af organisatorisk karakter, idet organisationen således kan
tilpasse sig et nyt marked, når den kreative destruktion rammer, eller at organisationen selv kan være på forkant med udviklingen og skabe det nye marked. Innovationstyperne er radikale, da organisationen skal ændres fra at agere på stabile og statiske markeder til mere dynamiske. Tilgangen til
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denne type innovation kan eksempelvis være gennem konsulenter, da organisationen eventuelt ikke
besidder den fornødne viden.

8.2 Hvorfor en strategisk innovationsmodel?
Litteraturgennemgangen har identificeret et manglende strategisk perspektiv på innovation, der både kan skabe en forståelse af innovation og dens divergerende perspektiver og samtidigt kan bidrage
med et overblik over mangfoldigheden af innovationstyper og deres mest hensigtsmæssige anvendelse henover livscyklussen. Der er bred enighed blandt teoretikere og praktikere, at innovation er
af strategisk vigtighed og nøglen til fremtidig succes. Alligevel ved mange organisationer ikke,
hvordan de skal håndtere markedets ændrede krav, og er ikke komfortable med innovation som begreb og som et værktøj til vækst og profitabilitet (P.A., 2005). Derfor søger jeg gennem den strategiske innovationsmodel at skabe en forståelse af innovation og kreere et redskab, som organisationen kan anvende til at skabe kontinuerlige innovationer henover livscyklussen.
Den strategiske innovationsmodel danner et overblik over en organisations muligheder ift. innovation, samt over de udfordringer den kan møde igennem livscyklussen. Desuden giver den et indblik i,
hvilke innovationsmuligheder, der er mest hensigtsmæssige i livscyklussens forskellige stadier,
samtidig med den understreger innovations heterogenitet, hvilket betyder differentierende kompetencer skal anvendes gennem livscyklussen. Modellen kan således anvendes som et strategisk ledelsesredskab til identificering af innovationsmuligheder i deres nuværende situation, såvel som fremtidige. Ledelsen får et indblik i markedets, organisationens og innovationens udvikling igennem
livscyklussen og dermed hvilke udfordringer fremtiden kan byde på. Derved opstilles et grundlag
for, at organisationer kan skabe kontinuerlige innovationer henover livscyklussen.
Den strategiske innovationsmodel skal ikke ses som en udførlig handlingsplan til succesfuld innovation, idet en handlingsplan kan anses som værende forudsigende og modellens intention er ikke at
forudsige fremtiden. Den grundlæggende præmis for den strategiske innovationsmodel er, at forandring er uundgåelig. Dette søger modellen at bevidstgøre organisationernes ledelse om, samt at kontinuerlig innovation henover livscyklussen kan være medvirkende til fremtidig succes. Den strategiske innovationsmodel opstiller således en række muligheder, der kan være løsningen på organisationens nuværende som fremtidige problemstillinger. Derudfra kan organisationen forudsige deres
forventninger til markedet og konkurrenterne gennem deres beslutninger. (Levitt, 1965) Modellen
giver således organisationerne mulighed for at være proaktive, hvilket vil sige at handle før en situation bliver en kilde til konfrontationer eller kriser. Den strategiske innovationsmodel kan ikke fjerne
risikoen eller frygten for fejltagelser, men den kan give et billede af, hvordan en ideallivscyklus vil
forme sig og hvilke udfordringer den medbringer.
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Da samfundet bevæger sig mod det hyperkomplekse samfund og markederne er blevet globale og
konkurrenceintensive, samt er præget af stor omskiftelighed, så er det utopisk at opstille en handlingsplan for skabelsen af kontinuerlige innovationer gennem hele livscyklussen. Jeg vil hermed
understrege, at den strategiske innovationsmodel opstiller en række muligheder, hvorfra organisationen kan vælge den kombination, der passer bedst til deres situation. Dermed kræver den strategiske innovationsmodel tilstrækkelig viden om organisationens interne som eksterne forhold, så den
har et beslutningsgrundlag.
Modellen besvarer således denne dels arbejdsspørgsmål om, hvordan organisationer kan udnytte deres innovationspotentiale vha. viden om innovation og dens livscyklus, samt innovationstyperne til
at skabe kontinuerlig innovation. Organisationen kan udnytte innovationspotentialet ved at have
overblik over livscyklussens udfordringer og innovationsmulighederne. Innovationspotentialet er
organisationens iboende kompetencer til skabelsen af nye innovationer og disse kompetencer skal
udvikles gennem livscyklussen, så organisationen besidder de rette kompetencer til de udfordringer
den står overfor. Det kræver kontinuerlig læring5 og konstruktion af nye generationer af konkurrencefordele, der er medvirkende til at organisationen gennem livscyklussen oplever store organisatoriske forandringer (Moore, 2004). Simultant hermed skal organisationen gennemføre en aflæringsproces, hvor overflødig og usuccesfuld viden destrueres. Det skyldes, at en organisation vil gennem
livscyklussen få brug for vidt forskellige kompetencer, idet de tidlige stadier er kendetegnet af udforskning af muligheder, mens senere stadier kendetegnes af udnyttelse af de valgte muligheder
(March, 1991). Derfor skal en organisation på den ene side skabe en balancegang mellem singleloop og tilpassende læring, hvor det eksisterende forbedres, og på den anden side doubleloop og
udviklende innovativ læring, når organisationen skal udforske nye alternativer (Argyris & Schön,
1996; Argyris, 1992; Ellström, 1997; 2001). Modellen giver som sagt et overblik udfordringerne og
mulighederne over livscyklussen, hvormed der kan handles proaktiv og fremsynet, så organisationen har de rette kompetencer til fremtidens innovative udfordringer. Innovationspotentialet er lige
så dynamisk som markedet, hvorpå organisationen agerer.

5

Se Bilag 1 under vidensdeling for en forklaring af viden og læring.
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9 Konklusion
Afhandlingens formål har været at besvare følgende problemformulering:

Hvilken betydning har innovationsforståelsen for organisationers udviklingsfokus mht. innovationstyper og hvordan kan en organisation strategisk bedst udnytte innovationspotentialet til skabelse af
kontinuerlige innovationer?
Jeg har gennem afhandlingen arbejdet ud fra en forudsætning om, at en klar og tydelig forståelse af
begrebet innovation og diverse innovationstyper er altafgørende for en organisation kan skabe kontinuerlig innovation og dermed overleve i en intensiveret global konkurrence.
Det er blevet identificeret, at innovation anses som en essentiel løsningsmulighed for samtidens udfordringer, men grundet begrebet kompleksitet er der en generel manglende forståelse for innovation. Min interesse faldt således på at afmystificere innovationsbegrebet ved at skabe en holistisk forståelse. Desuden identificerede jeg et manglede strategisk perspektiv, der kan give ledere et overblik over, hvilke innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige i forskellige situationer.
Eftersom afhandlingens centrale begreb er innovation, har jeg først søgt at kortlægge innovationsbegrebet gennem fem identificerede perspektiver, samt opstille en ramme for innovation baseret på
perspektivernes tværgående ligheder. Dette er gjort for at skabe en holistisk forståelse af innovation,
der kan give organisationer et bredere perspektiv på innovation.
Det økonomiske perspektiv anser både innovation som processen som resultatet heraf, men grundlæggende for teorien i dette perspektiv er, at innovationen skal kommercialiseres og skabe vækst til
organisationen før den betegnes som værende en innovation. Perspektivet er det grundlæggende i
den økonomiske teori omkring innovation, hvor determinanterne til innovation enten er entreprenørens evner til at udvikle inventioner til innovationer, teknologiudviklings nyskabelser eller strategi,
hvor konkurrencefordele skabes gennem positionering og differentiering. Men fælles er et krav om
økonomisk vækst.
Design perspektivet tager udgangspunkt i design som værende linket mellem kreativitet og innovation. Kreativitet er genereringen af nye ideer og innovation er den succesfuldes udnyttelse af ideerne, hvilket gør design til en nøgleproces i formningen og spredningen af ideer. Innovation har derfor ingen begrænsninger i dette perspektiv, men indebærer alt, der sigter på at forandre eksisterende
tilstande til noget bedre, der tjener organisationens behov.
Brugerperspektivet er en reaktion mod den traditionelle teknologiske inside-out tankegang. Brugerperspektivets tilgang til innovation er, at brugerne er innovationens determinant. Innovation er i dette perspektiv noget nyt, der påvist er funktionelt brugbar for forbrugerne. Innovationen søges her
gennem forbrugernes eksplicitte og latente behov, så den er brugbar for brugerne af innovationen.
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Forandringsperspektivet handler grundlæggende om, at innovation er en forandring uden hensynstagen til enkelte typer eller grader af innovation. Hvis innovationen opfattes som værende ny, er det
en innovation. Perspektivet muliggør anvendelse af det allerede opfundne i nye omgivelser, hvor
det skaber en forandring og dermed en innovation. Dette perspektiv kan således være anvendeligt
ved innovationstyper, der ikke umiddelbart genererer økonomisk vækst.
Vidensperspektivet anser innovation, som processen, hvor viden omsættes til vækst. Udgangspunktet er således på skabelsen og udbredelsen af viden for at kunne skabe innovationer. Det er gennem
viden, at en organisation kan løse de problemer og udfordringer den står over for, hvilket kræver en
konstant skabelse af viden, der udbredelse til resten af organisationen og implementeres i produkter
og services.
På baggrund af de fem innovationsperspektiver blev fire karakteristiske og tværgående træk identificeret. Disse er samlet i en generel definition, der opstiller en ramme for innovation. Grundlæggende har innovation at gøre med indførslen af en nyhedsværdi i et system i form af ny viden eller eksisterende viden i nye situationer, og anvendelse af en ny ide, lejlighedsvis også opfindelse af ideen.
Dette producerer en transformationsproces, der medfører en diskontinuitet i form af emnet selv, såsom et produkt eller en tjenesteydelse, og/eller dets omgivelser, såsom organisation eller samfundet.
Grundet innovations brede spektrum er der også en mangfoldighed af innovationstyper, som organisationer skal mestre for at opnå succesfuld kontinuerlig innovation.
For at give et overblik over diversiteten af innovationstyper skabte jeg innovationsrummets tre dimensioner. Modellen organiserer det komplekse forhold mellem innovationstyperne med det formål
at anskueliggøre organisationers innovationsmuligheder. X-aksen beskriver de eksternt som internt
rettede innovationstyper, der er mere eller mindre håndgribelige. Y-aksen er den opfattede grad af
innovationens nyhedsværdi, hvor det er vigtigt at pointere, at nyhedsværdien er afhængig af øjnene
der ser. Z-aksen er organisationens villighed til at inddrage eksterne i innovationsprocessen, hvad
enten det er brugerne, producenter eller joint ventures. Den sidste akse kan anses som værende essentiel på dynamiske og globale markeder, hvor viden er en vigtig og afgørende faktor, idet aksen
bevidstgør, at organisationen ikke altid besidder de rette kompetencer og derfor må søge ekstern assistance. Modellen giver organisationer et overblik over innovationsmuligheder, som kan sammensættes af organisationen, så den udnytter sin innovationspotentiale mest muligt. Modellen kan således anskueliggøre organisationens innovationsmuligheder, men ikke hvilke innovationstyper som er
de mest relevante i en given situation eller på et givent stadie i en innovations livscyklus.
Derfor valgte jeg at se på livscyklussen for at få indsigt i, hvilket innovationstyper, der er mest hensigtsmæssige i forskellige situationer. Dette gjorde jeg ved at anskue livscyklussen fra henholdsvis
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et marketing og et innovationsperspektiv, for at få en bredere forståelse for livscyklusteorien. Gennem marketingperspektivet søgte jeg viden om produkters salg på markedet over tid, mens innovationsperspektivet skulle give indsigt i organisationers innovationsfokus henover livscyklussen. Teorierne er til dels komplementære, derfor kobles de for at give et helhedsbillede af udfordringer som
organisationer møder gennem en livscyklus. Derigennem blev udviklings-, vækst-, modenheds- og
forfaldsstadiet identificeret og deres kendetegn i form at innovationsfokus, organisationen og dens
udvikling, samt markedets konkurrencemæssige udvikling og forbrugernes optagelse.
Den ideelle livscyklus forløber efter en S-kurve, hvor den radikale innovation langsom bliver accepteret af de mest risikovillige forbrugere. Organisationerne er organiske for at kunne agere hurtig på
et dynamisk marked, der er kendetegnet af høj usikkerhed, lille efterspørgsel og få aktører. Når innovationen har fået overtalt flertallet af forbrugerne øges efterspørgslen og væksten kraftig. Organisationerne skal herefter forbedre produktionen for at kunne følge med efterspørgslen, hvilke kræver
organisatoriske forandringer. Markedets usikkerhed falder og fast seconds trænger ind på markedet
for at få del af væksten, hvilket giver stor varietet i markedsandelene. Efter slowdown og et shakeout stabiliseres markedsandelene og antallet af aktører formindskes. Organisationernes innovationsfokus er af forbedrende art, idet modenhedsstadiet er, hvor udviklingsomkostningerne skal tjenes hjem. Konkurrencefordelene findes hovedsagelig i produktionen og distributionen, eftersom
produkterne er blevet udifferentierede og standardiserede. De små forskelle der er imellem dem,
skal marketing bevidstgøre forbrugerne om, så markedsandelene beholdes. Organisationen skal her
udnytte stordriftsfordelene til fulde og har typisk en mekanisk struktur for at optimere og effektivere
produktionen. Forfaldsstadiet kendetegnes af nedgang i salget og en generelt forældelse af innovationen. Innovationsfokus skal således være på organisatoriske forandringer, så organisationen undgår
den økonomiske død, som den kreative destruktion medfører. Organisationen skal trimmes, da det
nedadgående salg skaber en overproduktion. Derfor kræver det en fremsynet og proaktiv ledelse,
ikke blot i forfaldsstadiet, men gennem hele livscyklussen, hvis en organisation skal overleve alle
udfordringerne og skabe kontinuerlig innovation.
Med den opnåede viden om innovation og de forskellige typers sammenhæng, samt livscyklussen
skabte jeg herefter den strategiske innovationsmodel, der netop muliggør, organisationers ledelse
kan agere proaktivt i forbindelse med innovation. Eftersom innovation anses som en nødvendighed
for kunne overleve i en global og intensiv konkurrence, skal innovation også inkorporeres i strategien. Modellen anskueliggør derfor de muligheder organisationer har med diverse innovationstyper,
såvel som bevidstgør organisationens ledelse om, at innovation er en nødvendighed for at opnå suc-
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ces. Formålet er at forbedre en organisations udnyttelsen af innovationspotentialet gennem en innovations livscyklus til at skabe kontinuerlig innovation.
Anvendelsen af den strategiske innovationsmodel kræver, at organisationer har en viden om deres
omgivelser i form af markedet og forbrugerne, samt deres egne kompetencer og interne forhold.
Derefter kan modellen bevidstgøre for ledelsen hvilke udfordringer den har foran sig. Med et overblik over udfordringerne og innovationsmulighederne, kan organisationen fastsætte, hvor den gerne
vil hen og hvordan den har tænkt sig at komme derhen. Vejen mod målet kommer gennem de forskellige innovationstyper, som ledelsen har identificeret et behov for at skabe, hvis strategien mål
skal opnås. Modellen grundlæggende præmis er at forandring er uundgåelig og derfor skal organisationer konstant være fremsynede og tage proaktive beslutninger, så organisationen agere i stedet for
at reagere.
Til sidst vil jeg vende tilbage til problemformuleringen for at konkludere, at det perspektiv en organisation tager på innovation vil også præge valget af innovationstyper. Hvis en organisationen skal
forbedre sit innovationspotentiale, bør den anvende flere perspektiver for at få flere synsvinkler.
Generelt understreges det, at multidisciplinære tilgange skaber mere radikale innovationer. Så organisationer skal gøre sig bevidste om, hvilket innovationsperspektiver de besidder og sammensætningen af de rigtige individer i innovationsprojekterne, så en diversitet af tilgange opnås.
Organisationer skal skabe sig et overblik over, hvilke udfordringer der kan komme i fremtiden og
hvordan den gennem innovation kan overkomme disse. Det kræver et indblik i, hvordan et marked
typisk udvikler sig, samt en forståelse for innovation og hvilke muligheder organisationen har. Innovation er et komplekst begreb, hvorunder der findes et utal af innovationstyper. Organisationen
skal kunne sammensætte de rette innovationstyper til situationen for at kunne for det fulde udbytte
som innovation kan medføre. Hertil er den strategiske innovationsmodel skabt, så organisationer
kan skabe sig overblikket over udfordringerne og innovationsmulighederne og derved opnå succes
vha. kontinuerlig innovation.
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11 Bilag 1 - Årsagerne
Problemfeltet påpegede organisationernes høje innovationsfejlrate, samtidig med succesfulde innovationer giver en markant økonomisk resultatforbedring i form af merindtægter, højere produktivitet
og omkostningsbesparelser. Skal organisationer skabe organisk vækst, så skal de innovere, hvilket
som udgangspunkt ikke kræver specielle forudsætninger udover kvalitet i ledelsesindsatsen. Alligevel mangler danske organisationer værktøjerne til at udvikle de påkrævede innovative kompetencer,
der kan imødekomme organisationens innovationsbehov. Danske organisationers ensidighed i deres
innovationsarbejde kan skyldes en manglende holistisk innovationsforståelse. Inden fokus rettes
mod innovationsforståelsen, undersøges årsagerne til udviklingen af innovations vigtighed.
Først søges en teoretisk funderet forklaring på samfundsudviklingen, der bevirker, at innovation anses som løsningen på samtidens udfordringer i både private som offentlige organisationer. Derefter
rettes fokus mod de empirisk identificerede parametres fremmende og hæmmende faktorer for innovation. Bevæggrunden for denne dels evolutionistiske karakter er, at hvor vi kommer fra siger
noget om vores fortolkende ramme og grundlæggende antagelser, hvormed tendenser kan spottes.

11.1 Teoretisk perspektiv6
På baggrund af den evolutionsteoretiske analyse af samfundets udvikling og dets iagttagelsesoptik,
såvel som globaliseringen og forbrugeradfærden søger afsnittet sammenhængen mellem førnævnte
teorier og innovation. Teorierne opnår konsensus omkring samfundets transition fra det moderne
mod det hyperkomplekse, der præges af decentralisering og individualisering. (Qvortrup, 1998;
2001; 2004; Firat et al, 1993, Toffler, 1980) Afsnittets formål er en forståelse for årsagerne til innovations vigtighed nu og i fremtiden gennem en tredeling af teorierne.
Nedenstående model viser sammenhængen mellem samfundets perioder og iagttagelsesoptiker,
samt forbrugeradfærd og globalisering set over tid og kompleksitet. Indledningsvis fokuseres på innovation ift. samfundsudviklingen og dets iagttagelsesoptik, hvorefter globaliseringen og forbrugeradfærden belyses.

6

Se bilag 1 for uddybelse af dette afsnit
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F igur 8 - E volutionsteoriernes sammenhæng over tid og kompleksitetsniveau

Den rationelle
forbruger

Den moderne
forbruger

Den postmoderne
forbruger

Kompleksitetsniveau

Kompleksiteten
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Det deocentriske
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Urbanisering

Det moderne
samfund/
Internalisering

Det hyperkomplekse
samfund/
Globalisering

Tid

11.1.1 Udviklingen af samfundet og dets individers iagttagelsesoptik
Samfundets transition mod det hyperkomplekse samfund betyder et overgangsskifte i kompleksitetshåndteringen og individernes iagttagelsesoptik. (Qvortrup, 1998; 2001; Drejer & Printz, 2004)
Kompleksitetshåndteringen går fra en kompleks simplicitet, hvormed organisationer nedbryder
kompleksiteten i overskuelige delelementer, mod en organiseret kompleksitet, der er samspillet
mellem kongruente komplekse subsystemer, herunder samspillet mellem mennesker. Imens fremelsker samfundets individer et nyt herskende paradigme med en ny iagttagelsesoptik. Paradigmeskiftets udgangspunkt i det moderne samfund er antropocentrismen, der er betegnelsen for en iagttagelsesoptik i samfundet, der iagttager sig selv ud fra forudsætningen om, at det alment menneskelige i
samfundets centrum. Resultatet af paradigmeskiftet er polycentrismen, hvor individets iagttagelsesoptik er uden et privilegeret centrum, hvilket giver individerne en flertydighed. Det medfører et
krav om ændring af organisationernes anskuelse af forbrugerne, idet sandheden går fra at være almen til at blive det enkelte individs subjektive sandhed. (Qvortrup, 1998; 2001; 2004)
Det moderne samfund domineres af spillet mellem mennesker og den forarbejdede natur, og baseres
på fremkomsten af moderne masseproduktion og marketing, hvormed stordriftsfordelene kunne udnyttes via udvidelse af aktiviteter og bevægelse ind på nye markeder. (Chandler, 1999; Qvortrup,
1998; 2001; Bell, 1973) Det krævede investeringer i produktionsfaciliteter, produktspecifikke mar114 | S i d e

keting-, distributions- og indkøbsnetværk, samt professionel ledelse for at drage fordel af de nye
omkostningsminimerende produktionsteknologier. (Chandler, 1999) I overensstemmelse med det
moderne samfunds grundlæggende industrielle principper udspringer investeringerne af en forenklingsproces, hvor organisationer søger effektivisering via processtandardisering og synkronisering
af tid. (Toffler, 1980; Drejer & Printz, 2004) Den professionelle ledelse skulle nedbryde den stigende kompleksitet, så organisationens nedre niveauer hovedsagelig bestod af simple og specialiserede
opgaver, mens de øvre niveauer varetog mere komplekse problemstillinger, som udvikling og forbedring af produkter og processer. (Qvortrup, 1998) Det moderne samfund var præget af bureaukratiets formelle strukturer, hvor ledelsen gennem styring og kontrol af arbejdsprocesserne kunne effektivisere arbejdsgangene, så et maksimalt output blev opnået med et minimum input af energi og
ressourcer. (Taylor, 1911; Lægaard, 2006) Formålet var en effektivisering og optimering af organisationen, samt etablering af rutineopgaver, hvilket krævede stabile omgivelser, hvorimod foranderlige omgivelser betyder, at bureaukratiet ikke kan virkeliggøres. (Perrow, 1972; Bakka & Fivelsdal,
2001)
Det hyperkomplekse samfundet er domineret af spillet mellem mennesker, hvilket er årsagen til den
organiserede kompleksitet bliver den førende kompleksitetsform frem for kompleks simplicitet.
(Qvortrup, 1998; 2001; Bell, 1973) I takt med verdenssamfundets fremkomst oplever organisationerne, at markederne bliver globale og kommunikationen foregår oftere og over større geografiske
afstande, hvilket medfører et kompleksitetskvantespring. Paradokset er, at reduktion af omverdenskompleksiteten kræver mere intern kompleksitet i organisationen i form af øget informationsindsamling. Dermed bliver organisationers som individers evner til tilegnelse og fastholdelse af viden
afgørende for at overskue en hyperkompleks verden. Resultatet af kompleksitetskvantespringet er et
behov for at iagttage deres omverden og dem selv ud fra mere nuancerede kriterier end tidligere,
hvilket medfører en mangfoldighed af synsvinkler. (Qvortrup, 1998; 2001; 2004) De gamle tænkemåder, formler, dogmer og ideologier passer ikke længere på kendsgerningerne, idet sammenstød
mellem nye værdinormer og teknologier, nye levesæt og kommunikationssystemer kræver nye tanker og analogier, inddelinger og ideer. Derfor forandres de grundlæggende industrielle principper,
så effektivitet og standardisering udskiftes med tilpasning til kundernes behov, mens synkronisering
ændres til fleksibilitet. Specialisterne bliver generalister og centraliseringen udskiftes med decentralisering af information og magt, så selvledende og selvstændige individer driver organisationerne.
(Toffler, 1980; Drejer & Printz, 2004)
To identificerede faktorer fra periode- og paradigmeskift teorien forklarer, hvorfor innovation skal
mestres af samtidens organisationer. Kompleksitetskvantespringet er fremkommet af teknologiens
og kommunikationsredskabernes fremskridt, hvormed et verdenssamfund med globale markeder og
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hyppig kommunikation over store geografiske afstande er opstået, hvilket gør konkurrencesituationen, informationsmængden og vidensbehovet uoverskueligt. Den anden faktor er polycentrismens
fremkomst, hvor individernes iagttagelsesoptik er uden privilegeret centrum. Konsekvensen af faktorerne er et ikke-centreret og hyperkomplekst samfund, hvor organisationernes grundlæggende industrielle principper, såvel som individernes tænkemåde forandres. Individualismen og handlen ud
fra subjektive sandheder stiller krav til organisationerne om et øget forbrugerkendskab, og med
konkurrenceintensiveringen får individerne et øget udbud at vælge imellem med prisen som vigtigste konkurrenceparameter, hvilket fordrer organisationerne til at skifte innovationsfokusset fra teknologi til brugerne. (Kim & Mauborgne, 2005) Derudover har organisationerne internt rettede innovationsudfordringer, idet den øgede omverdenskompleksitet skal besvares med en tilsvarende kompleksitet i organisationen, hvilket fører til et skifte i kompleksitetshåndteringen. I globale og dynamiske samfund er kompleksitetshåndtering gennem en kompleks simplicitet utilstrækkelig, idet bureaukratiske top-down styrede organisationer er reaktive. Konkurrencedygtige organisationer er
fleksible, selvlendende og decentraliserede, hvor kompleksitetshåndteringen sker gennem en organiseret kompleksitet, hvormed mangfoldigheden udnyttes i innovationsarbejdet. Kombinationen af
individernes øgede individualisme og globaliseringen af markederne gør, at jeg efterfølgende fokuserer på netop forbrugeradfærden og globaliseringen.
11.1.2 Globaliseringen
Konsensus om globalisering er fraværende i begrebets teoretiske diskussion (Marcussen & Kaspersen, 2007; Giddens, 1995), men generelt fokuseres enten på fremkomsten af en globaliseret økonomi baseret på nye produktions-, finans- og forbrugssystemer eller på ideen om den globale kultur.
(Sklair, 1999) Innoverende organisationer bør derfor udnytte den økonomiske globalisering, der indebærer investeringer, ejerskab, varer og arbejdskraft på tværs af grænser, samt indsigten i den kulturelle globalisering, hvor globale kulturelle strømninger kan spottes i forbrugsvaner, mediekulturen
og holdninger.
Set fra et økonomisk perspektiv er globalisering integrationen af verdens nationer og mennesker
forårsaget af tre parametre, reduktion af transport- og kommunikationsomkostninger, samt nedbrydningen af menneskeskabte barrierer. (Stiglitz, 2002) I innovationssammenhæng skal organisationer i dette perspektiv udnytte disse tre parametre, hvilket kræver organisatoriske som processuelle innovationer, hvis organisationens produktion og salgsapparat flyttes ud i den globale verden.
I et kulturelt perspektiv anses globalisering som intensiveringen af verdensomspændende sociale relationer, der forbinder fjerne lokaliteter på en sådan måde, at lokale begivenheder påvirkes af hændelser, der finder sted mange kilometer væk og vice versa. (Giddens, 1990; 1994) Organisationerne
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skal i innovationsarbejdet udnytte interaktionsintensiveringen mellem mennesker på tværs af territorier, samt den konstant accelererende påvirkning mellem stater, samfund, nationer og kulturer. Innovationerne skal baseres på organisationernes kulturelle viden fra verdenssamfundets fortætning
og den subjektive bevidsthed om deres deltagelse i et globalt system. (Robertson, 1992; Waters,
1995; Kaspersen, 2005)
Globaliseringen er videreudviklingen af og uombyttelig med internationalisering. (Sparks, 2007) Internationalisering er det forvirrende koncept af globalisering baseret på det eksisterende nationalstatssystem, mens globalisering betegner fremkomsten af processer og et system af sociale relationer, der ikke er baseret på nationalstatssystemet. (Sklair, 1999) Dermed er globaliseringen med til at
nedbryde forbindelsen mellem nation, stat, sociale fællesskaber og territorier og kan således både
betegnes som værende en differentierings- som en homogeniseringsproces, hvor verden opdeles ved
erkendelsen af kulturelle nichers og lokale evners værdi. (Waters, 1994) Globaliseringens konsekvenser i et erhvervsmæssigt perspektiv er, at markederne ikke længere afgrænses af og baseres på
nationalstaterne, men transcenderer de gængse forestillinger om markedernes opståen indenfor nationalstatsgrænserne og lader sig dannes på baggrund af sociale relationer og kulturelle strømninger,
hvilket medfører en gensidig påvirkning territorierne imellem. (Kaspersen, 2005; Waters, 1994)
Globaliseringsprocessens differentierende aspekt er en ny variant af markedet, der transcenderer nationale grænser, mens det homogeniserende aspekt er, at markedernes forbrugere bliver mere ensartede grundet de kulturelle strømninger. Kort sagt er konsekvensen af globaliseringen, at markederne
hæves op over de nationale grænser og bliver baseret på interesseområder skabt af kulturelle strømninger i samfundet. Dermed stilles organisationerne overfor et utal af potentielle konkurrenter på et
uoverskueligt verdensmarked, der øger behovet for innovation i form af radikale nye produkter og
services, såvel som processuelle og omkostningsminimerende innovationer.
11.1.3 Forbrugeradfærden
Forbrugeradfærdsteorien er ligeledes i en transitionsperiode mellem den moderne og den postmoderne forbruger, der er en periode uden en dominerende ideologi og et privilegeret centrum, hvilket
medfører en pluralisme i forbrugernes valg af stile. (Firat, et al, 1995; van Raaij, 1993) Den moderne forbruger agerer ud fra en social kontekst, hvor forbrugsgoderne afspejler et relationelt tilhørsforhold og udtrykker en symbolsk værdi, der er i overensstemmelse med den moderne forbrugers
livsstil. Forbrugerens sociale tilhørsforhold bekræftes gennem forbrugsgoderne, hvilket sker ved en
meningsoverførsel fra forbrugsgoderne til forbrugerne, hvorved en harmoni mellem forbrugernes
selvbillede og forbrugsgoderne denne omgiver sig med opnås. (McCracken, 1990) Organisationer
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med innovationer henvendt til de moderne forbrugere skal være bevidst om, hvilke symbolske værdier innovationerne udsender.
Den postmoderne forbrugeradfærd vil vinde mere indpas i fremtiden og er præget af stor individualisme. Ligesom det herskende paradigme i det hyperkomplekse samfund, polycentrismen, har de
postmoderne forbrugere ikke et privilegeret centrum, men de sætter sig selv højest og vælger eget
ståsted. De søger øjeblikkelig tilfredsstillelse af deres behov gennem forbrugsgoderne og ønsker at
være medproducenter for at tillægge forbrugsgoderne egen mening. Deres valg er lystbetonede uden
tilknytning til en livsstil eller ideologi, hvilket gør de postmoderne forbrugere både eklektiske og
pragmatiske, idet diverse stilarter sammenblandes så størst mulig egennytte opnås. (van Raaij,
1993) Kendetegnende for postmoderne forbrugere er fragmentation og paradoksale sidestillinger af
modsætninger, samt tab af engagement og værdirealisering, hvilket stiller store krav til organisationer, der retter deres innovationer mod denne type forbrugeradfærd. (Firat, et al, 1995; van Raaij,
1993) Organisationerne skal lave en større strategisk og organisatorisk reformering for at skabe innovationer, der opfylder behovene hos de postmoderne. Specialfremstillede forbrugsgoder, hvor
forbrugeren kan agere medproducent og selv færdiggøre og tillægge egen mening i, masseproduceret med lave omkostninger og effektivitet. Samtidig skal innovationer som organisationer være i
konstant bevægelse for at fange forbrugernes opmærksomhed og engagement, hvilket med fordel
kan gøre ved at åbne deres konventionelle processer og systemer op for forbrugeren. (Firat, et al,
1995)
11.1.4 Opsummering
Organisationernes eksistensgrundlag står overfor store udfordringer grundet omverdenens forandringer og konsekvensen er et krav om øget fokus på innovation. Ovenstående teoretiske felter beskriver en udvikling præget af kompleksitetsforøgelse, globalisering og individualisering, hvormed
traditionelle metoder bliver utilstrækkelige i en foranderlig omverden med nye betingelser. I takt
med globaliseringen opstår et verdenssamfund, hvor kompleksitetskvantespringet har bevirket, at
individerne iagttager sig selv og samfundet ud fra en lang række iagttagelsescentre. Derfor bevæger
forbrugerne sig mod en mere postmoderne adfærd præget af eklektisme og pragmatisme i jagten på
den personlige behovstilfredsstillelse, hvilket medfører en ændret efterspørgsel på forbrugsgoder,
og kombineret med globaliseringens medførte konkurrenceintensivering i form af større udbud og
markedernes forandrede konstellation er kravet til organisationerne innovation. Individualiseringen
har gjort, at forbrugerne stiller flere krav til forbrugsgoderne end tidligere, hvilket betyder, at organisationer bør involvere forbrugerne mere i deres innovationsarbejde end hidtil, hvor tendensen har
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været teknologiske innovation. Brugerinvolvering konstituerer forbrugerne som medproducenter og
øger dermed deres engagement for forbrugsgoderne.
Organisationer overlever ikke på det globalt konkurrenceintensiverede marked ved et fokusskifte
fra teknologi til brugerne, der skal ligeledes innoveres internt i organisationen. Udviklingens forandringer i de grundlæggende industrielle principper kræver forandring og tilpasning af industrisamfundets dyder. De fundamentale principper for konkurrencedygtige organisationer i det hyperkomplekse samfund bliver fleksible specialfremstilling efter forbrugerbehovene, samt decentralisering af magten og maksimering af viden gennem selvledende og selvstændige generalister. Derfor
opstår et behov for andre innovationstyper end produktinnovation, hvis organisationen skal have en
konkurrencefordel, idet moderne teknologi har muliggjort hurtig imitation. Forudsætningen bliver
således et mere holistisk perspektiv på innovation. I det efterfølgende afsnit skal jeg undersøge forskellige empirisk identificerede parametre, der har indvirkning på organisationernes innovationsevner.

11.2 Parametrene
Ovenstående afsnit fremstillede nogle tendenser i samfundet, der understregede vigtigheden af innovation og dens integration i organisationernes strategi. Dette afsnits formål er en identifikation af
essentielle parametre, der har indvirkning på organisationernes innovationsevne. Parametrene er
tveæggede ift. innovation grundet deres fremmende og hæmmende faktorer. De er identificeret i
empiriske innovationsundersøgelser og -rapporter og søges forklaret teoretisk og deres berettigelse
begrundet empirisk. Formålet er ikke en opstilling af best practise for de identificerede parametre,
men derimod at kortlægge og forklare mulighederne og udfordringerne de fremmende og hæmmende faktorer giver. Parametre er identificeret indenfor organisationsteoriens ramme, og derfor indledes med en kort introduktion til organisationsteorien inden de seks identificerede parametre beskrives. Parametrene er illustreret i nedenstående model.
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F igur 9 - Parametrenes Sammenhæng

Strategi

Organisationskultur

Ledelsesstil

Videndeling

Organisationsstruktur

Kommunikation er en gennemgående bestanddel i de identificerede parametre og er illustreret ved
den underliggende pil.

En innovativ organisationskultur
er fundamentalt for at mestre
innovation. Derfor søger de foregående parametre at påvirke
organisationskulturen i en innovativ retning, mens de gensidigt
påvirkes af den.

Processtruktur

11.2.1 Organisationsteori
Når samfundet forandrer sig på mange punkter, vil organisationerne også følge med, men ikke automatisk, ikke hurtigt og ikke altid i samme retning. (Bakka & Fivelsdal, 2001) Organisationsteorien blev skabt som konsekvens af industrisamfundet og rummer i dag et stort og komplekst fænomen. Det teoretiske felt er bygget op omkring perspektiver baseret på kernekoncepter som omgivelser, teknologi, sociale og fysiske strukturer, samt organisationskultur. (Hatch, 1997) Hvis en fornemmelse af problematikkens dybde skal opnås, skal organisationsteorien anskues holistisk. Derfor
vil jeg i det efterfølgende belyse forskellige perspektiver af organisationsteorien, parametrene, og
deres kobling til innovation baseret på empiri.
11.2.2 Strategi
Strategos er det græske ord for strategi og betyder generalens kunst. I dag anses strategi for topledelsens job, da denne bedst kan overskue organisationens dele og derfor bedst kan bestemme, hvor
mulighederne ligger. (Welch, 2005) Strategi er et centralt, integreret, eksternt orienteret koncept af,
hvordan organisationen vil opnå dens mål. (Hambrick & Fredrickson, 2001) Det er organisationens
plan for fremtidig overlevelse og sejr (Davis, 1982; Huffmann, 2001), der hovedsagelig skal besvare to spørgsmål: Hvor vil organisationen gerne hen og hvordan vil den komme derhen?
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F igur 10 - Strategiens tre dimensioner

Det kontekstuelle perspektiv
Sæt af omstændigheder under hvilken både det
processuelle og det indholdsmæssige
perspektiv findes.
The where of strategy

Det indholdsmæssige perspektiv

Det processuelle perspektiv

Resultatet af strategiprocessen, som
organisationen ønsker realiseret i form af mål
og handlingsanvisninger.
The what of strategy

Omhandler den trinvise proces, hvor strategien
skabes, analyseres, formuleres,
implementeres , forandres og kontrolleres.
The how, who and when of strategy

Strategien er en kombination af dimensionerne kontekst, indhold og proces. Konteksten søger sammenhængen mellem det eksterne og interne, og dens opstillede rammer afgrænser indholdet, der er
resultatet af processen. Strategiindholdet er gennem tiden fundet enten via et outside-in industriperspektiv eller et indside-out ressourcebaseret perspektiv. (Davenport, et al, 2006) Industriperspektivet analyserer først de eksterne omgivelser, hvorefter de interne kompetencer og ressourcer analyseres og geares. Fokus er på planlægning, balancering og positionering ift. det eksterne gennem redskaber som SWOT og værdikæde analysen, samt BCG matrixen og Porters five forces. Konkurrenceintensiveringen om markedslederpositionen resulterede i det ressourcebaserede perspektiv, der
først fokuserer på organisationens ressourcer og egenskaber for derefter at inkorporere de eksterne
omgivelsers virkelighed. Fokus er på interne ressourcer og kompetencer, samt evnen til forandring.
(Davenport, et al, 2006)
En tidssvarende strategiteori er blå oceaner, hvor strategiens uforudsigelighed går mod industriparadigmet og gør konkurrencen irrelevant ved at lave et værdispring for både forbrugerne og organisationen gennem simultan differentiering og lave omkostninger. (Kim & Mauborgne, 2005) En litteraturgennemgang giver ingen entydig definition på strategi, men grundlæggende er strategi en
plan for fremtiden omhandlende konkurrencefordele identificeret gennem interne som eksterne analyser.
11.2.2.1

Empiri om strategi

Vækstdriverne er ifølge 4/5 af de danske ledere strategiudvikling og -implementering, ledelse og
drift, derimod anser blot ¼ innovation som en. (BNY, 2006) Det understreges af, at 17-51 % har
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formuleret en innovationsstrategi, mens 1/5 slet ingen strategi har. (CFL, 2005; Dahl, 2005) Netop
en klar og kommunikeret strategi, der styrer organisationen og dens innovationsindsats, skal være til
stede for at mestre innovation (Lindholm, 2005), ellers vil tid og ressource spildes på stykvise,
uensartede aktiviteter uden overordnet sammenhæng. (Hambrick & Fredrickson, 2001) Danmarks
Erhvervsråd (2004) har identificeret en klar strategisk retning for innovationsarbejdet på basis af
omfattende trend- og markedsanalyser, som et af kendetegnene på organisationer med succesfuld
brugerdreven innovation. Derimod opnås ingen succes med innovation, hvis organisationen ikke
har sammenhæng mellem den overordnede strategi og porteføljen af udviklingsprojekter. (Cooper,
2005) Strategi er erklæringen af, hvordan organisationen skal vinde i fremtiden, og taktik er de
konkurrencemæssige handlinger foretaget enten for at implementere en strategi eller for at modsvare konkurrenters handlinger. (Huffman, 2001) De to påvirker og påvirkes af hinanden, og derfor
skal strategien kun indeholde det mest essentielle og være dynamisk, så den kan tilpasse sig pludselige muligheder. (Hambrick & Fredrickson, 2001) Der er bred enighed i den danske top, at strategi
er en vigtig vækstdriver, hvilket er positivt, da en klar og kommunikeret strategi er afgørende for
succesfuld innovation. Men til min store undren er innovation ikke blandt de væsentlige vækstdrivere til fremtidig succes og idet strategien påvirker det taktiske burde innovation være en del af strategien.
11.2.3 Ledelse
Ledelsesteorien kan opsplittes i to ledelsestyper, hvor management7 udspringer af økonomisk teori
og lederskab af adfærdsteori. Forskellen mellem managers og ledere ligger i deres opfattelser af kaos og orden, samt mellem at mestre konteksten og overgive sig til den. (Zaleznik, 1977; Bennis,
1989)
Management fokuser på økonomiske ressourcer, teknologien og bundlinjen, og kendetegnes af faglige kompetencer og styring gennem regler og systemer. Managers har rollen som problemløsere,
der søger stabilitet og kontrol gennem organisering af ressourcerne, herunder mennesker, for at få
opgaverne lavet. (Zaleznik, 1977; Birch, 1999) Lederskab fokuser på menneskelige ressourcer og
kulturen, samt udvikling, innovation og læring, og kendetegnes af evnen til at formulere nye mål,
samt inspirere og motivere mennesker til indsats og samarbejde. (Bakka & Fivelsdal, 2001) Lederes
rolle er at få mennesker til at følge den skabte vision for at opnå målene vha. støtte og goodwill.
Derfor tolereres kaos og manglende struktur, samt væren i uvisheden for at opnå bedre indsigt. (Zaleznik, 1977; Birch, 1999) Succesfulde organisationer har behov for begge ledelsestyper, hvilket

7

Management og leadership oversættes begge på dansk til ledelse, derfor oversættes kun leadership/leaders til lederskab/ledere, mens management/managers står uberørt. Ledelsen bruges som fællesbetegnelse for de to førnævnte.
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kræver et miljø, hvor kreativitet og fantasi kan blomstre. (Zaleznik, 1977) Nedenstående figur opridser forskellene (Bennis, 1989):
F igur 11 - Forskellen mellem managers og ledere

Managers

Ledere

•administrerer
•kopierer/imiterer
•vedligeholder
•fokuserer på systemer og strukturer
•stoler på kontrol
•er kortsigtede
•spørg hvordan og hvornår
•accepterer status quo
•er klassiske gode soldater
•gør tingene rigtigt

•innoverer
•er originaler/skaber
•udvikler
•fokuserer på mennesker
•inspirerer til tillid
•er langsigtede
•spørg hvad og hvorfor
•udfordrer status quo
•er deres egne
•gør de rigtige ting

I nedenstående model viser sammenhængen mellem lederskab og management koblet med ledelsesopgaver (Leavitt, 1986) og ledelsesfærdigheder (Katz, 1955). Modellen ekspliciterer indflydelsen af henholdsvis lederskab og management på ledelsesopgaver over tid, samt hvor og hvornår ledelsesfærdighederne hovedsageligt anvendes. Først uddybes modellen indhold.
Ledelsesfærdighederne er ledelsens nødvendige færdigheder. De begrebsmæssige er vigtige for topledelsen og indebærer en forståelse af funktionernes sammenhæng, samt konteksten mellem omverden og organisationen. Sociale færdigheder indebærer bevidstheden om holdninger til andre, udvikle samarbejde og forståelse for andres kommunikation. Faglige færdigheder indebærer viden om
metoder, processer og teknikker til gennemførsel af opgaver. Ledelsesopgaverne beskriver udviklingen af nye mål over analysen, hvor den enkleste og mest effektive vej til målet findes, til den
langvarige implementeringsproces, der er gennemførslen af beslutningerne. (Bakka & Fivelsdal,
2001)
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F igur 12 - Sammenhæng mellem lederskab, management, ledelsesopgaver & ledelsesfærdigheder
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Måden, hvorpå ledere og managers udøver deres rolle, er lederstil, der enten er autoritær, laissezfaire eller demokratisk. Den autoritære præges af magt efter hierarkisk status og styres gennem ordre og kontrol, hvilket medfører højeste kvantitative ydelse, men et arbejdsklima karakteriseret ved
afhængighed, fjendtlighed og undertrykt utilfredshed. Den laissez-faire præges af passiv og ligeglad
ledelse uden stimulering, hvilket medfører lav kvantitativ og kvalitativ ydelse og et arbejdsklima
med stor utilfredshed og interne stridigheder. Den demokratiske er gruppeorienteret med fælles mål,
hvilket medfører selvstændighed og forpligtigelse med høj kvalitativ ydelse og et arbejdsklima baseret på venlighed, trivsel, samarbejde og tilfredshed som resultat. (Bakka & Fivelsdal, 2001)
11.2.3.1

Empiri om ledelse understøttet af teori

I dag står organisationer overfor et paradoks, hvor både innovation og effektivitet er påkrævet for
overlevelse. Derfor skal lederstilen være fleksibel og evne at skifte gear mellem to dagsordner, så
den harmoniserer med innovation, der opstår i spændingsfeltet mellem frihed/kaos og struktur/kontrol. (Kao, 2005; Stenild, 2005; Kolind, 2000) Den autoritære lederstils stramme aktivitetsstyring, gennemarbejdede procedurer med krav om rapportering ved afvigelser og straf for fejl dræber kreativiteten og muligheden for afvigelser fra normalen, som innovation kræver. (Kolind, 2000)
Den laissez-faire lederstils indifferens medfører en organisation bestående af individuelt arbejdende
enkeltceller uden formål og ingen struktur og systematik gavner ikke innovation. (Stenild, 2005)
Den demokratiske lederstil opstår i skæringen mellem førnævnte og er bedste bud på håndtering af
paradokset, såvel som tilfredsstille kreatives og vidensarbejderes behov for udfordringer. Ledelsens
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primære opgaver er at være inspirerende og skabende, samt minimere organisationens medlemmers
besvær, så de kommer tilbage dagen efter. (Kao, 2005; Florida & Goodnight, 2005) Derfor bør ledelsen tage et personligt ansvar for at få organisationens medlemmer til at leve og ånde for innovation og engagement for fornyelse, hvilket kræver risikovillighed og fokusering på evalueringsfasen
for at sikre gode projekters igangsættelse, hvis innovation skal mestres. (Lindholm, 2005) Ledelsen
kan anvende flere innovationsdrivende mekanismer for at blive mere innovativ, herunder uddelegering af ansvar, udvikling og træning af innovative kompetencer og jævnlig opfordring til at eksperimentere med nye ideer, samt give konstruktiv feedback og præmiere nytænkning, hvorved viser
ledelsen, at nytænkning værdsættes og modtages positivt. (Kolind, 2000; Stenild, 2005; Lindholm,
2005) Ved at inddrage hele organisationen i en tværfaglig organisering af innovationsarbejdet kombineres kompetencerne og alle tænker innovation. (Kolind, 2000; Danmarks Erhvervsråd, 2004)
11.2.4 Organisationsstruktur8
Organisationsstruktur er en samlebetegnelse for, hvorledes en organisation opdeler og koordinerer
arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv implementering af organisationens mål. (Mintzberg, 1979;
Bakka & Fivelsdal, 2001) Nedenstående model opsummerer teoriens karakteristika samt giver et
overblik over Mintzbergs (1980; 1981) fem organisationsformer. Første karakteristikon er koordineringsmekanismen, der koordinerer arbejdsprocesserne fordelt på mange hænder. (Mintzberg, 1981)
Andet karakteristikon er strukturelementer, hvis koordination baseres på standardisering og specialisering. Det tredje er magtfordelingen gennem vertikal og horisontal decentralisering, mens det
fjerde er i hvilken af organisationens bestanddele magten placeres. Grundlaget for en effektiv organisationsstruktur er, at ovenstående er i overensstemmelse med situationsfaktorerne, herunder alder,
størrelse og omgivelserne. Nedenstående model opdeler Mintzbergs (1980; 1981) fem organisationsformer ud fra omgivelsesfaktorerne. Markedets forudsigelighed i form af stabile og dynamiske
markeder og omverdenens krav i form af simple og komplekse omgivelser vises på henholdsvis X& Y-aksen. Dynamiske omgivelser identificeres med organiske organisationsformer, mens komplekse omgivelser med decentralisering. (Mintzberg, 1980; Burns & Stalker, 1961) Organisationsformen skal vælges ud fra analyser af eksterne som interne forhold, så den passer til situationsfaktorerne. (Mintzberg, 1980)

8

Se bilag 2 for en grundigere gennemgang af organisationsstrukturen
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F igur 13 - O rganisationsfor mer efter omverdensfaktorer

Simpel struktur
1. Direkte overvågning
2. Organisk struktur med ringe formalisering &
specialisering
3. Vertikal & horisontal centralisering
4. Strategisk apex

M askinbureaukrati
Simple
omgivelser

1. Standardisering af arbejdsprocesser
2. Mekanisk struktur med megen formalisering &
horisontal som vertikal specialisering
3. Centraliseret med begrænset horisontal
decentralisering
4. Teknostrukturen

Den divisionaliserede form
Dynamiske
mar keder

A dhockrati
1. Gensidig tilpasning
2. Organisk struktur med ringe formalisering &
megen horisontal specialisering
3. Selektiv vertikal & horisontal decentralisering
4. Støttegruppen

11.2.4.1

Organisationsstrukturen fragmenteres i markedsbaserede
enheder med hver sin struktur.
1. Standardisering af output
2. Mekanisk strukltur med megen formalisering & nogen
horisontal som vertikal specialisering (ml. afd. og ledelsen)
3. Begrænset vertikal decentralisering
4. Mellemlederne
K omplekse
omgivelser

Stabile
mar keder

F agbureaukrati
1. Standardisering af færdigheder
2. Mekanisk struktur med ringe formalisering &
megen horisontal specialisering
3. Vertikal & horisontal decentralisering
4. Produktionskernen

Empiri om organisationsstruktur understøttet af teori

Alle har evnen til at være innovative på hver sin særegne måde og derfor fremmes hverken organisationers eller individers evner af ens omstændigheder. (Killen, 2008) Nøglen til at kapitalisere fra
alle typer af muligheder er erkendelsen af, at hver mulighed kræver en anderledes stil af beslutningstagen, herunder organisationsstrukturen. Derfor skal organisationsstrukturen forandres i takt
med omgivelserne for succesfuldt at udnytte mulighederne, hvilket samtidig understreger, at ingen
entydig korrekt organisationsstruktur til innovation findes. (BCG, 2006; Bordia et al, 2005; Breene
et al, 2005) Organisationer kan enten ved ændrede omgivelser skifte marked og beholde strukturen
eller blive på markedet og evolutionært eller revolutionært ændre strukturen. Det essentielle er, at
pasformen er den rigtige, ikke hvilken. (Mintzberg; 1981) Organisationsstrukturen anses af mange
som den største hindring til innovation (CFL, 2005; Innovationlabs, 2007), tilsvarende anses manglende struktur og systematik som en hæmmende faktor for innovationsevnen. (Stenild, 2005) Mekanisk struktur kan være en lænke om benet på organisationer i dynamiske omgivelser, ligesom organisk organisationsstruktur kan være ueffektiv på stabile markeder, jævnfør ovenstående model.
(Mintzberg, 1980; 1981)
Labile omgivelser er årsagen til ¾ af organisationerne har ændret organisationsstrukturen indenfor
de seneste par år. Hovedårsagerne er nye strategier, vækst, ændrede kundekrav og formålet er opnåelse af større fleksibilitet i forhold til forandring og tilpasning med kort varsel. (CFL, 2007) Grundet
de dynamiske omgivelsers korte respons tider har 60 % af de danske organisationer en flad og netværksorienteret organisationsstruktur. Der arbejdes i selvledende projekter, hvormed organisationens medlemmer anskuer arbejdssituationen fra lederens perspektiv. (Lindholm, 2006) Alligevel er
126 | S i d e

70 % funktionsopdelte og flere organisationer bevæger sig i retning af en yderligere opdeling.
(CFL, 2007) Tendenserne peger i retning af en øget andel af fagbureaukratier kendetegnet ved højtuddannede arbejdere med høj autonomi udførende komplekst arbejde. (Mintzberg, 1980) Forklaringen er, at viden er blevet produktionens vigtigste faktor og sidestiller derfor kapital og arbejdskraft.
(Drucker, 1993) I transformationen til vidensorganisationer er organisationens medlemmer blevet
vidensarbejdere. Derfor er det ikke overraskende den finansielle og medicinal branchen, der er mest
innovative. Begge brancher kendetegnes af en klar struktur og det betyder ift. innovation at skabe
overblik over de enkelte aktiviteter samt klart formulerede procedurer, hvilket belyses i næste afsnit. (Stenild, 2005)
11.2.5 Processtruktur
Forrige afsnit understregede vigtigheden af struktur ift. innovation, derfor søger jeg i dette afsnit
nogle af tendenserne indenfor utallige perspektiver af teorien om den strukturerede innovationsproces.
Overordnet kan innovationsprocessen tvedeles mellem prejektets udforskning af nye muligheder og
projektets udnyttelse af det eksiterende. (Darsø, 2003; March, 1991) Prejektet er procesorienteret
med en udforskende og målsøgende karakter i et kontrolleret kaos, hvilket skaber divergente og ikke lineære strukturer, samt krav om forlængede og åbne beslutningsrum med plads til forskellighed.
Prejektets opstillede mål gør det resultatdrevne projekt håndgribeligt gennem en målstyret, konvergent og per definition lineært og tidsbegrænset proces med behov for hurtige beslutninger. (Darsø,
2003) Mange modeller har fokus på det håndgribelige, projektet, på trods af bred enighed om prejektets vigtighed. (Cooper, 1994; Drucker, 1985; Khurana & Rosenthal, 1998) Frøene til succes eller fiasko sås i innovationsprocessen første stadier, idet de kvalificerer og definerer projektet, samtidig er eksperimenter og forandringer mindre omkostningsfyldte her end senere i projektet. (Cooper, 1990)
F igur 14 - Prejekt og projekt

Antallet af ideer og mulige løsninger

Prejekt

Ideudvikling

Projekt

Implementering og kommercialisering
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11.2.5.1

Prejekt- og projektorienterede modeller

Succesfulde prejekter karakteriseres af en holistisk tilgang, hvor forretnings- og produktstrategien,
samt produktspecifikke beslutninger linkes sammen og opnås gennem en formel eller kulturel baseret, bredt accepteret proces. (Khurana & Rosenthal, 1998) En række metoder af analytisk og kreativ
karakter kan øge kreativiteten og forbedre prejektets resultatet, men grundlæggende begynder kreationen af radikale innovationer med sanserne og fremkommer qua en multidisciplinær tilgang. (Kelley & Littman, 2004; Hargadon & Sutton, 1997) Bevidst og formålsfyldt søgning efter muligheder i
organisationen eller markedet skaber succesfulde innovationer. (Drucker, 1985) De kreative metoder er eksempelvis empatisk design, der søger forbrugerens latente behov og produkternes uhåndgribelige egenskaber. (Leonard & Rayport, 1997) Brainstorms er udviklingen af ideer med fokus på
et veldefineret problem (Kelley & Littman, 2004), mens de seks tænkehatte kan stimulere lateral
tænkning. (de Bono, 1999) Desuden kan hurtig eksperimenteren og prototyping visualisere mulige
løsninger og opnå læring ved tidlige mislykkede forsøg. (Thomke, 2001; 2003)
De projektorienterede modeller tvedeles mellem traditionelle og fleksible processer. De traditionelle
er strukturerede og sekventielle processer, der fungerer bedst i forudsigelige og stabile omgivelser.
(Iansiti & MacCormack, 1997, Ulirch & Eppinger, 2004) Velkendte traditionelle modeller er den
generiske udviklingsmodel (Ulrich & Eppinger, 2004) og stage-gate (Cooper, 1990) De fleksible
har overlappende processer og forandringer undervejs, derfor udsættes den endelige designkonfiguration, så forståelsen for forbrugernes behov og alternative tekniske løsninger skabt gennem feedback kan indkapsles i produktdesignet. Formålet er effektivitet i konkurrenceintensive og turbulente
omgivelser gennem hurtigere processer og bedre allokering af ressourcerne, hvilket processen gør
med overlappende og flydende stadier og fuzzy porte og dermed øget fleksibilitet. (Iansiti & MacCormack, 1997; Ward et al, 1995; Cooper, 1994; Takeuchi & Nonaka, 1986) Toyota’s concurrent
enginering er eksempelvis en fleksibel proces. (Ward et al, 1995)
11.2.5.2

Empiri om processtruktur

Empirien peger på en række områder, som organisationer skal fokusere på for at mestre innovation.
Først og fremmest er et ledelsesmæssigt fokus på innovation vigtigt, men i særklasse at mellemlederne har redskaberne til at blive mere innovative og drive innovation igennem organisationen.
(P.A. Consulting, 2005) Eksekveringsredskaberne i form af enten traditionelle eller fleksible innovationsprocesser og de understøttende metoder skal være velkendte for alle i organisationen og
håndteres professionelt, hvilket indebærer viden om kunder, markedet og projektets mål, samt et
gnidningsfrit samarbejde på tværs af interne og eksterne grænser. (Lindholm, 2005; P.A. Consulting, 2005) Ledere som medarbejdere ser opnåelsen af succesfuld innovation ske gennem struktur,
128 | S i d e

systematik og kommunikation (Lindholm, 2005), men for stram aktivitetsstyring efter planer og detaljerede budgetter, samt nøje gennemarbejdede procedurer og undgåelse af afvigelser vil have en
hæmmende effekt på innovation. Ligeledes vil en funktionsopdelt organisering med klar ansvarsfordeling og stillingsbetegnelser. Hvis organisationer skal blive mere innovative, så mener omkring
65 %, at implementeringen af nye ideer skal forbedres, mens omtrent 75 % anser, at opsamling af
nye ideer og arbejde videre med de rigtige ideer skal forbedres. (DIEU, 2006) Dermed er forbedringsbehovet større prejektdelen end projektdelen, men organisationernes størrelser har også en indvirkning på deres behov. Mindre organisationers fokus er mere på systematisk vidensopsamling i
omgivelserne, mens større organisationer systematiserer ide genereringen og vidensdelingen. (RM,
2005)
Kendetegnende for innovationsmestre er, at de distancerer sig pga. udviklingsprojekternes høje succesrate, der indebærer afslutning indenfor planlagt tidsramme og budget og opfyldelse af fastsatte
mål for salg, profit og markedsandele, hvilket i sidste giver et større salg og indtjening på nye produkter. (Cooper, 2005) Desuden har de i prejektdelen markedsorientering, da mangel herpå er hovedårsagen til fiasko. (Cooper, 1990) Danske Red Associates succes med innovation er baseret på
en systematisk tilgang med empatiske analyser koblet med faktuelt data, hvor intuitionen tages ud
af ideudviklingen. Det muliggør, at nye trends og forbrugerbehov spottes ud fra en nøje tilrettelagt
analysemodel.
11.2.6 Vidensdeling
Viden er blevet samtidens altoverskyggende ressource og dermed fundamentet for størstedelen af
vor tids organisationer. (Lyotard, 1996; Drucker, 1993) Vidensdeling får således stor betydning iht.
organisationers innovationsevne, idet den handler om adgangen til organisationens eksisterende viden og undgåelsen af at genopfinde den dybe tallerken. (Christensen, 2004) Formålet er enten udnyttelsen af eksisterende viden gennem etablering af best practise eller skabelsen af ny viden, og
processen handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og lagre denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert
end de ellers ville være blevet løst. Vidensdeling kan således anses som den smartere form for læring ift. den erfaringsbaserede. (Christensen, 2004)
Best practise tilgangen kan sidestilles med inkrementel innovation, mens den sidstnævnte tilgang
kan sammenlignes med radikalt innovation, idet forskellige fagligheder kombineres på ikke tidligere anvendte måder. Vidensdelings problematik er, at vidensdeling kan være svært bl.a. pga. manglende relationer til personen med den søgte viden eller vidensbæreren manglende villighed til at vidensdele. Ledelsen skal således være bevidst om vidensdelings vigtighed ift. organisationens over129 | S i d e

levelse, effektivisering gennem best practise og udviklingen af ny viden. (Christensen, 2004) Det
næstfølgende afsnit vil således give et kort og komprimeret indblik i viden, vidensskabelse og læring i organisationen.
F igur 15 - Vidensdeling ift. læring

Erfaringsbaseret læring

Ny erfaret viden

Individet gennemgår selv
handlingen

Læring
Vidensdeling

Ny tillært viden

Læring baseret på andres
erfaringer

11.2.6.1

Viden, vidensskabelse og læring i organisationen9

Nedenstående model viser forholdet mellem data, information og viden, samt sensemaking og læringsprocessens forbindelse til den fortolkende ramme og deres kobling til de tre førnævnte begreber. Data er noget observerbart i omgivelserne, som individet tager notits af, hvorefter individet
konstruerer, hvad denne er overbevist om er information i form af en fortolkning af data, der modificerer overbevisningerne, der er iboende i individet og som udgør dennes viden. (Boisot & Griffiths, 2003) Når individer observerer begivenheder, er den fortolkende ramme det sæt af overbevisninger, som den nuværende begivenhed i sensemaking processen kan sammenlignes med. Derefter
kommer læringsprocessen, når informationen skal internaliseres i individet som viden. I den proces
bliver den fortolkende ramme resultatet af læringsprocessen, idet den enten forstærker den nuværende fortolkende ramme eller modificerer den, når ny viden internaliseres.
F igur 16 - Forholdet mellem data, infor mation og viden, samt sensemaking og læringsprocessen

Data

Sensemaking
proces

Midlet til
sensemaking

Information

Den fortolkende ramme

Læringsproces

Viden

Resultatet af
læringsprocessen

Ovenstående model er et eksempel på en eksternt orienteret vidensskabelsesproces, mens interne
vidensskabelseprocesser tager udgangspunkt i individet og fokuserer på distinktionen mellem tavs
og eksplicit viden. Tavs viden er implicit i individet og i en ukodificeret og kontekstafhængig til9

I bilag 3 findes en uddybning af afsnittet
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stand, hvorimod eksplicit viden er kodificeret og delelig, idet den er kontekstfri og ofte håndgribelig
gemt i databaser, arkiver, osv.. Vidensskabelse sker ved interaktionen individer og omgivelser imellem, samt foregår ud fra et fælles grundlag, især når videnstilstanden er ukodificeret og konkret.
(Nonaka, 1994; Nonaka et al, 2001a; Boisot, 1998) Vidensspiralen (Nonaka, 1994; Nonaka et al,
2001a) og informationsrummet (Boisot, 1998; Boisot & Griffiths, 2003) opdeler vidensskabelsesprocessen i fire stadier, der går fra at videregive tavs viden til andre individer over eksplicitering
af tavs viden, hvorefter den eksplicitte viden kombineres og spredes ud i form af lærebøger, som tillæres af nye individer, hvorefter den indlejres som personlig tavs viden. (Nonaka, 1994; Nonaka et
al, 2001a; Boisot, 1998)
Læring anses som processen med hvilken viden ændres i individet, og som påvirkes af interaktionen
med andre individer i deres arbejdsgrupper og af gruppens interaktion med organisationens overordnede processer. (Sanchez, 2003) Organisationer skal skabe en balancegang mellem at være udforskende og udnyttende for at overleve på det globale konkurrenceintensive marked. Ved udnyttelse forfines og forlænges organisationens eksisterende kompetencer, teknologier og paradigmer
(March, 1991), hvilket kræver singleloop og tilpassende læring, der opstår indenfor en given ramme, der ikke stilles spørgsmålstegn ved eller ændres på. (Argyris & Schön, 1996; Argyris, 1992;
Ellström, 1997; 2001) Når organisationen udforsker og eksperimenterer med nye alternativer
(March, 1991), hvilket fordrer til doubleloop og udviklende innovativ læring. Denne form for læring er et brud med fortiden og gå udover det givne ved at ændre ved de styrende variabler, hvilket
er med til at sikre organisationens fremtid. (Argyris & Schön, 1996; Argyris, 1992; Ellström, 1997;
2001)
11.2.6.2

Empiri om vidensdeling understøttet af teori

En af hovedkonklusionerne i EU kommissionens hvidbog om den europæiske industris konkurrenceevne i det 21. århundrede er, at konkurrencekraften kommer af organisationernes evner til at skabe ny viden, samt tiltrække, omsætte, udnytte og dele viden med andre, hvilket udtrykker en formindskende betydning af de traditionelle konkurrencefordele. (Kolind, 2000) Empirien understreger, at vidensdeling er påkrævet for at mestre innovation. (DIEU, 2006; Lindholm, 2005) Omkring
75 % anser, at kommunikation og vidensdeling skal forbedres, hvis organisationen skal være succesfuld med deres innovationsarbejde. (DIEU, 2006) Det understreges af, at organisationer med
succesfuld innovation har bedre intern vidensdeling, hvor viden om kunder og markeder deles med
alle og ny viden spredes hurtigt igennem organisationen. Effektiv vidensdeling er betinget af medarbejdernes villighed til at dele deres viden med organisationen, hvilket kræver et incitament til at
bruge tid og ressourcer på det. Ledelsen skal således klart kommunikere om vidensdelings vigtighe131 | S i d e

den for organisationens innovationsevner og dermed fremtidige overlevelse. (Lindholm, 2005) En
systematisk tilgang til at opsamle, opsnuse og udnytte viden fra omgivelserne, sensemaking processen, kendetegner innovationsmestrene, ligesom de inddrager kunderne i innovationsarbejdet i alt fra
simple markedsanalyser til udviklingsarbejde. (Danmarks Erhvervsråd, 2004)
I en hyperkompleks verden kan en organisation ikke indeholde al viden, derfor er vidensdeling med
interessenter vigtig for succesfuld innovation. Udover kunderne anses leverandørerne og andre eksterne interessenter, som forskningsinstitutter, også som kilder til intern innovation, idet forskning og
udvikling ofte sker i samarbejde, hvilket er med til at skabe ny viden, der kan udnyttes og anvendes
af erhvervslivet. (Lindholm, 2005;ØE, 2006; LO, 2006)
11.2.7 Organisationskultur
De hidtidige parametre påvirker og påvirkes alle af organisationskulturen, der defineres som et
mønster af fælles grundlæggende antagelser, som organisationen lærte sig, medens løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye organisationsmedlemmer som den korrekte måde
at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer. (Schein, 1994) Definitionen understreger,
at organisationskulturen skabes i et kompliceret samspil mellem interne og eksterne faktorer, der
gensidigt påvirker hinanden. (Bakka & Fivelsdal, 2001) Påvirkningsfaktorerne kan sammenfattes i
nedenstående model (Bakka & Fivelsdal, 2001), der beskriver fire variabler af henholdsvis intern og
ekstern karakter, hvori afhandlingens foregående afsnit kan identificeres.
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F igur 17 - O rganisationskulturens påvir kningsfaktorer

O mgivelsernes arts påvir kningsfaktorer

O rganisationstypens påvir kningsfa ktorer

 Samfundets værdier
 Organiserede som professionelle gruppers værdier

 Konkurrence-, markeds- & industrisituationen
 Produkter & teknologier

Organisationer og individer er en del af omgivelserne og derfor udsat for ekstern indflydelse.
Tidligere afsnit: Samfundets udvikling herunder paradigmeskiftene, globaliseringen, udviklingen i forbrugeradfærden.

Reaktionerne på skiftende konkurrence- og markedsforhold er
bl.a. skiftende organisationsstruktur, såvel som ny strategi.
Tidligere afsnit: Strategi og organisationsstruktur.
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M edarbejdernes egenarts påvir kningsfa ktorer

 Organisationens historik & størrelse
 Organisationens ledelses- & administrationsstil

 Individernes køn, alder, værdier & holdninger
 Individernes viden, erfaringer og grupperinger

Værdier og holdninger styrkes ved uforandrede forudsætninger, men forandres forudsætningerne er de forandringens barriere. Ledelsesadfærd påvirker kulturen vis eksemplets magt.
Tidligere afsnit: Alle parametrene

Individet udvikler holdninger og normer i grupper og det er
ledelsens opgave at påvirker gruppens individer i den ønskede
retning for organisationen.
Tidligere afsnit: Vidensdeling herunder læring, ledelse

Udover påvirkningsfaktorerne kan organisationskulturen opdeles i tre niveauer10, der refererer til
kulturfænomenets grad af synlighed for observatøren. (Schein, 1994) Artefaktniveauet kendetegnet
ved at være let at observere, men vanskeligt at tyde og inkluderer kulturens fænomener, der kan ses,
høres og føles, herunder som synlig adfærd, påklædning, indretning, osv.. (Schein, 1994) Af de tidligere beskrevne parametre er ledelse at finde på dette niveau, samt delvist vidensdeling, organisations- og processtrukturen. Skueværdiniveauet er synlige værdier, der gennem strategier, mål og filosofier beskriver meninger om virkeligheden og hvordan den skal håndteres. (Schein, 1994) Skueværdierne forudsiger, hvad der vil siges i forskellige situationer, men kan være ude af trit med, hvad
der rent faktisk gøres i de situationer, hvor værdinormerne i virkeligheden burde være gældende.
(Schein, 1994) På dette niveau ses strategien, der er organisationens håndbog for fremtidig ageren,
samt processtruktur og vidensdeling, hvor nedskrevne procedurer ikke altid stemmer overens med
virkeligheden.

10

Se i midten af figur 10
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De grundlæggende antagelser er organisationskulturens fundament, der hverken udfordres eller debatteres, hvilket besværliggør ændringer. Læring i dette felt kræver, at individet genopliver, efterprøver og muligvis ændrer nogle af de mere stabile dele af deres kognitive struktur, hvilket kan
sidestilles med doubleloop og udviklende innovativ læring. (Schein, 1994) De grundlæggende antagelser kan således sammenlignes med den fortolkende ramme, der blev gennemgået i afsnittet om
vidensdeling.
11.2.7.1

Empiri om organisationskultur understøttet af teori

Kilden til innovationskraften er organisationskulturen, men ved en nul-fejs-kultur er den en hæmsko. (P.A. Consulting, 2005; Kolind, 2000; Stenild, 2005) Størstedelen af de danske organisationer
fokuserer på bundlinjen, derfor godtager 80 % af dem ikke fejltagelser og har opbygget systemer,
der har som mål at undgå fejl i stedet for at skabe succes. (Dahl, 2005; Red Associates, 2006; CFL,
2005; Stenild, 2005; Kolind, 2000) På trods af dette har danske organisationer gode kort på hånden i
globaliseringens spil om omstilling og fornyelse, idet den danske ledelses- og organisationskultur er
kendetegnet af lav magtdistance, men høj grad af indflydelse på eget arbejde, medarbejderinvolvering og samarbejde, hvilket skaber nogle helt andre innovationsbetingelser end hierarkier og kommandoledelse. Danske medarbejdere kendetegnes ved selvstændighed, samarbejdsevner, faglighed,
omstillingsevne og åbenhed overfor forandringer (LO, 2006), hvilket understreges af, at op mod 90
% af danske medarbejdere imødekommer organisationens innovationsbehov ved at gennemføre egne ideer og selv planlægge vigtige arbejdsopgaver. (Lindholm, 2006) I den forbindelse har ledelsen
en afgørende rolle som forgangsmænd. De skal vise interesse for og aktivt søge nye ideer gennem
vedvarende opmuntring af medarbejderne til forslag om bedre metoder. Det kræver, at de opbygger
en forståelse for og en systematisk tilgang til innovation. (Kolind, 2000; Stenild, 2005)
Hvis organisationskulturen skal blive innovativ, skal den være lærende, kreativ og risikovillig. Det
lærende aspekt kommer ved at acceptere fejl som læring, hvilket er nødvendigt for succes. Et klima
skal skabes, hvor nytænkning opfattes positivt og mislykkede eksperimenter og forsøg accepteres.
(Stenild, 2005; Lindholm, 2005; Kolind, 2000; P.A. Consulting, 2005) Risikovillighed opnås ved at
bevæge sig væk fra rutinernes holdeplads, tage chancer og afprøve nye ting (Lindholm, 2005), mens
det kreative aspekt handler om at omfavne det ukendte, hvilket kan være svært med en risikoavers
kultur i organisationer med fokus på driftmæssig effektivitet. (Kao, 2005)

11.3 Opsummering
Med et samfund i transition mod det hyperkomplekse og med en skiftende forbrugeradfærd og iagttagelsesoptik (Qvortrup, 1998; 2001; Drejer & Printz, 2004; Firat et al, 1995; van Raaij, 1993), står
organisationer overfor store forandringer, hvis de fortsat vil være en spiller på et globalt konkurren134 | S i d e

ceintensivt marked. Kompleksitetskvantespringet medfører paradokset, at reduktion af omverdenskompleksiteten kræver mere intern kompleksitet i organisationen i form af øget informationsindsamling. Dermed bliver organisationers som individers evner til tilegnelse og fastholdelse af viden
afgørende for at overskue en hyperkompleks verden. (Qvortrup, 1998; 2001; 2004) Hvis organisationerne vil overleve i et hyperkomplekst samfund med viden som vigtigste ressource (Drucker,
1993; Loytard, 1996), skal de eksterne omgivelser afspejles internt i organisationen og kompleksitetshåndteringen være organiserende, da det er i spillet mellem individer, at tavs viden kan ekspliciteres. (Nonaka et al, 2001a; Nonaka, 1994; Boisot, 1998) De skal opbygge en omstillingsparat og
forandringsvillig organisation med en innovativ organisationskultur (Kolind, 2000), hvilket for
mange organisationers vedkommende fordrer til ændringer i organisationens grundlæggende antagelser som den fortolkende ramme. Forandringer heri kræver en refleksion over ovennævnte parametre ift. omverdenens forandringer, hvilket kan medføre en reformering og nye formationer af parametrene. Parametrene skal betragtes som dynamiske størrelser med en foranderlig karakter, der
skal tilpasses de hyperkomplekse omgivelser som organisationen konkurrerer i og som organisationens individer er en del af.
I en global konkurrence med et utal af spillere på markedet og med en teknologiudvikling, der muliggør hurtig imitation, er spørgsmålet om en reaktiv bundlinjeorienteret strategi vil sikre organisationens overlevelse. I jagten på markedsandele, samt en innovativ organisationskultur, kan en proaktiv og offensiv strategi være en løsning. (Kim & Mauborgne, 2005) En strategiændring har konsekvenser for de øvrige parametre. Ledelsen skal eventuelt skifte ledelsesstil mod det mere demokratiske, hvilket fordrer til øget selvstændighed og ansvarsfølelse blandt organisationens medarbejdere. Med viden som produktionens vigtigste faktor (Drucker, 1993) kan organisationens medlemmer betegnes som vidensarbejdere, hvis hjerne er det vigtigste redskab, der søger stimulation og
konstant nye udfordringer. Ledelse primære opgave er således at undgå irritation, der nedsætter
produktiviteten, hos medarbejderne og sørge de bedste betingelser for deres arbejde. (Bakka & Fivelsdal, 2001; Florida & Goodnight, 2005) Ledelsen skal derfor finde den rette balance mellem lederskab og management, hvis de skal have medarbejderne til at tænke innovation.
Et redskab til påvirkning af organisationers overordnede strategiske retning er organisationsstrukturen, der er en samlebetegnelse for, hvorledes en organisation opdeler og koordinerer arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv implementering af organisationens mål. (Mintsberg, 1980; Bakka &
Fivelsdal, 2001) Organisationsstrukturen skal baseret på eksternt og internt orienterede analyser således have den rette pasform ift. individerne i organisationen som omgivelserne. Hvis organisationerne befinder sig i komplekse omgivelser og på dynamiske markeder, skal organisationsstrukturen
tilpasse hertil for bedst mulig ageren. Processtrukturen kan ses som en forlængelse af organisations135 | S i d e

strukturen og bør ligeledes bære præg af de omgivelser, hvortil projektets resultat er tiltænkt. Forbrugerne foretager i stigende grad eklektiske og pragmatiske valg kendetegnende ved stor individualisme, hvor øjeblikkelig tilfredsstillelse af egne behov gennem forbrugsgoderne søges. (van Raaij,
1993) Derfor bør organisation have et ekstraordinært fokus på prejektdelen, så de rigtige ideer udvælges, der kan matche forbrugernes omskiftelighed. Netop omskifteligheden øger behovet for en
fleksibel tilgang til innovationsprojekter, hvor den endelige designkonfiguration udsættes, så en forståelse af forbrugernes behov og alternative tekniske løsninger, kan indkapsles i produktdesignet.
Dette kan gøres eksempelvis med vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere eller forbrugerne
som medproducenter, hvorved organisationerne kan erhverve sig viden om de behov, forbrugerne
har svært ved at artikulere. (Thomke & von Hippel, 2002)
Eftersom viden er blevet den altoverskyggende ressource i organisationerne, er det essentielt for organisationerne have fokus på viden, skabelsen af viden og i særdeleshed vidensdeling, hvor viden
tillæres på baggrund af andres erfaringer. Ledelsen skal sørge for de rette betingelser, så vidensdeling og vidensskabelse kan forekomme. Viden findes i det enkelte individ og det er gennem interaktion med andre, at læring finder sted og dermed også muligheden for innovation. Organisationens
medlemmer skal således have et incitament for at dele deres viden med organisationen, hvilket er
ledelsen opgave at forklare hvorfor.
Ovenstående forandringer i parametrene kan i en kulturterminologi siges at være ændringer i artefakterne og skueværdierne med det formål at skabe doubleloop læring, hvorved de grundlæggende
antagelser tilpasses samtidens komplekse og omskiftelige omgivelser i forsøget på at skabe en innovativ organisationskultur. (Schein, 1994) Men det kan være svært at få en innovativ organisationskultur, hvis organisationens medlemmer ved for lidt om innovation eller har en manglende forståelse af innovation. (OECD, 2005; DIEU, 2006) Kort og godt ved mange organisationer ikke,
hvordan de skal håndtere markedets ændrede krav og er ikke komfortable med innovation som begreb og som et værktøj til vækst og profitabilitet. (P.A. Consulting, 2005) Derfor vil jeg i de næstfølgende afsnit skabe en holistisk forståelse af innovation, samt udvikle en syntese mellem produktlivscyklussen og innovationslivscyklussen for at skabe en forståelse for innovationers forløb. Med
dette søger jeg at skabe en model, der kan give organisationer et overblik over mulighederne og udfordringerne i forbindelse med innovation.
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