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Forord

Et hovedområde inden for forskning om produktinnovation er forståelse af de faktorer, der har
indflydelse på et nyt produkts succes eller fiasko. Gennem mange forskellige undersøgelser er
forsøgt afdækket både enkelte faktorers betydning og succes- og fiaskoprodukters specielle
karakteristika med henblik på at kunne forklare - og på længere sigt forudsige - årsagerne. I
dette notat er samlet en række forskellige undersøgelser, der alle har forsøgt at bidrage til for-
ståelse af succesfulde produktinnovationer. 

Det vil fremgå, at indgangsvinklerne på den ene side er meget forskellige, men at en række af
resultaterne på den anden side kommer til relativt konsistente forklaringer på væsentlige
dimensioner af succesfulde produktinnovationer. 

Rapporten er relateret til projektet "Innovationsevne som nøglesuccesfaktor", MAPP-projekt
nr. 2. Formålet med dette projekt er at afdække de væsentligste faktorer for succesfulde
produktinnovationer i fødevareindustrien. Første skridt er en analyse af de tidligere generelle
empiriske undersøgelser, og denne rapport er en del af denne fase. Den følges op af en sur-
veyundersøgelse i danske fødevarevirksomheder, hvor hensigten er at afdække, i hvor høj grad
virksomhederne følger normative retningslinier - samt, om der kan identificeres specielle
mønstre for de mere og mindre succesfulde virksomheder. Endelig sættes der i projektet fokus
på implementeringsproblematikken gennem et mere eksplorativt studium af en række føde-
varevirksomheders forsøg på at forbedre deres produktinnovationsprocesser.

Hanne Harmsen
Århus, november 1992



Executive summary

1. The question which factors are decisive for successful product development has been inve-
stigated in numerous studies, in many countries, and in many industries, over the last three
decades. The present paper summarizes this research.

2. There is general agreement that product innovation is positively related to business per-
formance. However, business performance is a multidimensional entity, and what contributes
to success in the short run may be disfunctional in the long run.

3. The failure rate for new products varies considerably between industries. A reasonably
stable average over industries seems to be 35% for consumer products and 25% for industrial
products.

4. The most important general determinants of success of a new product can be grouped as fol-
lows: characteristics of the market (e.g., intensity of competition, growth), company skills and
resources, the product itself (e.g., is it market-based, unique, degree of innovation), the organi-
zation of product development, the company’s strategy with regard to product development,
and general characteristics of the organization (e.g., common values, management style).

5. There is no clear evidence that the size of a company is related to its success as a product
innovator. While large companies may have advantages in bringing about radical innovations,
the flexbility found in small companies may outweigh this advantage.

6. The degree of innovativeness of a new product seems to be related to its success. There
may be reason to believe that both radical and incremental innovations fare well, whereas new
products with a medium degree of innovativeness do less well.

7. The organization of the product development process in the firm is an important factor
determining success of the product. A process in various steps, which starts with a very
informal structure and subsequently increases formalization, seems to favour success. In addi-
tion, the importance of independent, cross-functional project groups is stressed.

8. Most of the results given are at a very general level, and a more differentiated view, taking
into account the special conditions in the food industry, is called for. 



Indholdsfortegnelse

1. Indledning ...........................................................................................................1

2. Afhængige variable.............................................................................................4

Præstation ...........................................................................................................4

Sammenfatning og diskussion ............................................................................7

Fejlrate ................................................................................................................7

Sammenfatning og diskussion ............................................................................9

3. Uafhængige variable...........................................................................................9

Virksomhedens størrelse...................................................................................10

Sammenfatning og diskussion ..........................................................................12

Innovationshøjde...............................................................................................13

Sammenfatning og diskussion ..........................................................................15

Organisering af udviklingsarbejdet...................................................................16

Sammenfatning og diskussion ..........................................................................23

De første fasers betydning ................................................................................24

Sammenfatning og diskussion ..........................................................................29

Generelle succesfaktorer...................................................................................30

Sammenfatning og diskussion ..........................................................................36

4. Konklusion og implikationer ...........................................................................37

5. Litteraturliste ....................................................................................................42



1. Indledning

Viden om udvikling og markedsføring af nye produkter er et af de emner, der inden for de
sidste årtier har tiltrukket sig mest interesse inden for det markedsøkonomiske område.

I praksis taler man bl.a. om stigende turbulens i form af accelereret teknologisk udvikling,
kortere produktlivsforløb og økonomisk afmatning med deraf følgende intensiveret kon-
kurrence som begrundelse for den stigende fokus på virksomhedens behov for at være innova-
tiv, eksempelvis ved at erstatte gamle produkter med nye eller udvikle nye og mere
hensigtsmæssige måder at gøre tingene på, hvad enten det drejer sig om produktionsprocesser
eller ledelsesmetoder. Nye undersøgelser viser i den forbindelse, at nordamerikanske virksom-
heder henter gennemsnitligt 25% af deres omsætning fra produkter, der er introduceret inden
for de seneste tre år (Mahajan, 1992).

På det konceptuelle plan understreger konceptet “produktlivscyklus” behovet for nye produk-
ter. Produkter gennemgår et forløb fra introduktion over vækst og modning til afmatning og
død, og såfremt virksomhederne ønsker at opretholde eller forbedre deres position, er der
behov for udvikling af nye produkter. Visse virksomheder arbejder også på et praktisk plan
meget bevidst med produkters begrænsede levetid. Takeuchi og Nonaka (1986) refererer såle-
des, at “Epson’s target is to have the next generation model in development stages as a new
model is being introduced on the market”. Dette understreger en udvikling mod bevidst fokus
på kontinuerlig produktinnovation som en kilde til konkurrencemæssige fordele frem for
udvikling af nye produkter primært som reaktion.

Opnåelse af positionelle fordele, som er grundlag for de konkurrencemæssige fordele, kan ske
gennem at have enten lavere relative omkostninger og/eller levere et produkt med en relativt
højere værdi til kunden (Day & Wensley, 1988). Såfremt udviklingen af nye processer eller
produkter kan bidrage til opnåelse af disse mål, er der strategisk rationale for at udvikle dem. I
overensstemmelse med dette ræsonnement er produktudviklingen i internationalt anerkendte
produktinnovative virksomheder som fx Du Pont og Polaroid i dag gennem hele udviklings-
processen forretningsorienteret, hvor den tidligere var teknologiorienteret, hvilket indebar, at
man udviklede produkter og processer primært, fordi de var nye.

Ønsket om forretningsorienteret eller markedsbaseret produktudvikling sætter fokus på fakto-
rer, der er forbundet med henholdsvis succes og fiasko for udviklingen af nye produkter. Og
det er disse faktorer, der er kernen i denne rapport. 

Allerede siden 60’erne er der internationalt og i Danmark gennemført en lang række empi-
riske undersøgelser med det formål at identificere faktorer, der er relaterede til succesfuld
produktudvikling enten på virksomhedsniveau eller projektniveau. Formålet med rapporten er
at give et indblik i vidensniveauet inden for dette område gennem præsentation af en række
væsentlige resultater og at skabe et overblik over de determinanter for succesfuld produktud-
vikling, der er identificeret i de forskellige undersøgelser.



Præsentationen af forskningsresultaterne er på ingen måde fyldestgørende, da området er
meget omfattende, men her er det primært intentionen at give et indblik i nogle af de områder,
der oftest diskuteres i forbindelse med succesfuld produktinnovation - og inden for disse
områder præsentere en række typiske, eller for området repræsentative, resultater. De forskel-
lige undersøgelsers metodologiske tilgang vil ikke være genstand for diskussion i rapporten,
da formålet primært er at vise bredden af resultaterne.

Umiddelbart kan tænkes en lang række faktorer, der påvirker, i hvor høj grad et nyt produkt
kan identificeres som en markedsbaseret produktinnovation. Neden for er forsøgt opstillet en
oversigt over, hvilke grupper af indflydelsesfaktorer, der kan tænkes.

Faktorer i den produktudviklende virksomhed som fx den valgte strategi, virksomhedens øko-
nomiske ressourcer eller selve gennemførelsen af udviklingsaktiviteterne øver sandsynligvis
indflydelse på graden af succes. Men i hvor høj grad et nyt produkt opleves som bedre eller
billigere af kunden afhænger naturligvis af fx konkurrerende produkter, ligesom afsætningen
vil være påvirket af en række andre faktorer i virksomhedens omgivelser. Markedskarakteris-
tika må derfor antages at påvirke udfaldet for et nyt produkt, ligesom markedskarakteristika
også vil have indflydelse på formuleringen af strategier for produktudviklingen. 

Overordnet kan indflydelsesfaktorerne adskilles i to grupper. En gruppe bestående af faktorer,
som virksomheden har indflydelse på fx organisering af udviklingsarbejdet og en anden grup-
pe faktorer, som påvirker udfaldet for de nye produkter, men som virksomheden ikke på kort
sigt har indflydelse på. 

Med henblik på at identificere indflydelsesfaktorer er det nødvendigt med en måling af virk-
somhedernes eller de enkelte projekters præstation. Det er på baggrund af identifikation af
enten succesfulde virksomheder eller succesprodukter (ofte sammenlignet med fiaskoproduk-
ter), at succesfaktorerne isoleres. Forskellige præstationsmål ses således som de afhængige
variable i en årsagssammenhæng, og på grundlag af disse forsøges de uafhængige identifice-
ret. 
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Figur 1. Produktinnovation og konkurrencemæssige fordele.
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Rapporten struktureres overordnet i to dele, hvor henholdsvis de afhængige og de uafhængige
variable behandles. Undersøgelser omkring succesfuld produktudvikling breder sig over flere
analyseniveauer. Der refereres derfor både til resultater omkring den økonomiske betydning af
at produktudvikle på et generelt virksomhedsniveau, dvs. undersøgelser, som forsøger at iden-
tificere innovationsevne som en nøglesuccesfaktor for virksomhederne, og til undersøgelser,
som på et lavere analyseniveau fx projektniveau forsøger at identificere faktorer, som er for-
bundet med større succes for det enkelte produkt. De uafhængige variable dækker både karak-
teristika ved selve virksomheden, karakteristika ved selve det nye produkt samt udviklings-
processen. Et selvstændigt afsnit refererer undersøgelser, som har forsøgt at dække flere af
disse faktorer.

Jeg har valgt at præsentere undersøgelsernes resultater undersøgelse for undersøgelse. Ulem-
pen ved denne fremgangsmåde er, at det er vanskeligt at opretholde skarpe grænser mellem de
enkelte afsnit, hvilket kan være forvirrende for læseren. Fordelen er til gengæld et bedre ind-
blik i de enkelte forskeres indgangsvinkel.
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2. Afhængige variable

Inden for forskning om produktinnovation tages ofte udgangspunkt i afgrænsede problemstil-
linger og den overordnede argumentationen for at dette område overhovedet er relevant, er
oftest analytisk baseret, eksempelvis i form af en henvisning til, at produktlivscyklusteorien
nødvendiggør produktudvikling før eller siden. Argumentationen kan også være pragmatisk,
eksempelvis med henvisning til intensiveret konkurrence, stigende internationalisering, frag-
menterede kundegrupper etc. Uanset argumentationen for områdets betydning, er det relevant
at se på de undersøgelser, der har forsøgt at fastlægge en sammenhæng mellem produktinno-
vation og præstation og forsøge at fastlægge, hvilke afhængige variable og hvilke sammen-
hænge, der er identificeret i disse undersøgelser.

Præstation

I det følgende præsenteres både forskningsresultater, der har fokuseret på den generelle øko-
nomiske betydning af at produktudvikle og på mere specifikke aspekters betydning for præ-
stationen. Det vil sige, at der er en forskel i analyseniveauerne i de enkelte undersøgelser. 

I en generel analyse af sammenhængen mellem R&D1-budgetternes størrelse og virksomhe-
dernes profitabilitet vurderet over en årrække, konkluderer Scherer (1984) gennem analyse af
omfattende PIMS-data, at sammenhængen er “statistically as well as economically signifi-
cant”.

Igen med reference til PIMS-data kommer andre (Abell, 1979) til mere nuancerede konklusio-
ner. Her konkluderes bl.a., at “high R&D spending depresses ROI, when market share is
weak”, “a rapid rate of new product introduction in fast growing markets depresses ROI”,
“high R&D plus high marketing depresses ROI” og “R&D is most profitable in mature, slow
growth markets”. 

I den danske undersøgelse Dynamisk Specialisering konkluderer Frøslev Christensen (1990),
at produktfornyende virksomheder ikke er tilfældigt spredt over erhvervsstrukturen, men
optræder med stor overhyppighed i maskin-, elektronik-, og instrumentindustrierne og med
betydelig underhyppighed for alle andre brancher. Kun sjældent er de produktfornyende virk-
somheder orienteret mod privat konsum. Innovationsevnen samles altså fortrinsvis på det
industrielle marked. Omkring innovationsevnens økonomiske konsekvenser konkluderes, at
der er et generelt billede af højere vækst, både hvad angår beskæftigelse, omsætning og eks-
port for de produktfornyende virksomheder sammenlignet med hele industrien. 

Sætter man projekternes udviklingsomkostninger i de undersøgte virksomheder i forhold til
produkternes omsætning de første tre år, ligger den normale omsætning (medianen) på 14
gange udviklingsomkostningerne, dog med store udsving. 
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1R&D-budgettets størrelse sættes i forhold til profitabiliteten. Dette er for så vidt uhensigtsmæssigt, da størrelsen af R&D-
budgettet ikke nødvendigvis er en god indikator for hvilket out-put, der kommer fra virksomheden. 



Cooper (1984a) gennemførte en større empirisk undersøgelse med den hovedhypotese, at
virksomhedernes produktudviklingsstrategi påvirker præstationen. I undersøgelsen anvender
han tre forskellige succesmål som indikator for præstationen. 

1) Produktinnovationers “impact” (betydning), 
der beskriver produktinnovationernes andel af virksomhedens omsætning og profit.

2) Succesraten, 
der beskriver produktinnovationernes relative fordeling på succes og fiasko.

3) Relativ præstation, 
der dækker over præstationen set i forhold til målsætninger, konkurrenter og i forholdet
mellem omkostninger og profit.

At måle produktudviklingssucces med et præstationsmål er således simplificeret, da virksom-
hederne kan opnå succes på flere forskellige dimensioner. Disse dimensioner er if. Cooper
uafhængige af hinanden, og derfor knytter der sig også forskellige forklarende variable til
dem. Cooper søger de forklarende variable i virksomhedernes strategier, som han opdeler i
fem grupper, nemlig strategien i: 

Den teknologi-drevne virksomhed
Den balancerede virksomhed
Den defensive, fokuserede og teknologisk utilstrækkelige virksomhed 
Den lavt-budgetterende, konservative virksomhed 
Den højt-budgetterende virksomhed

Disse gennemgåes i skemaet neden for.

Generelt var den balancerede strategi bedst, men i visse situationer klarede den konservative
sig bedst. Denne strategis succes var dog meget situationsafhængig. Med hensyn til andre
virksomhedskarakteristikas indflydelse på præstationen konkluderer Cooper, at det var strate-
gien og ikke virksomhedsressourcer, der kunne sættes i forbindelse med præstationen.
Markedskarakteristika havde en klar indflydelse på præstationen, men strategien var også uaf-
hængigt forbundet med præstationen.

Cooper konkluderer, at de tre succesmål er uafhængige af hinanden. Eksempelvis kan en virk-
somhed godt opleve en meget høj succesrate, som til gengæld ikke har stor indflydelse på
virksomhedens omsætning eller indtjening. En sammenligning af to virksomheder baseret på
deres respektive succesrater siger derfor nødvendigvis ikke meget om deres absolutte præsta-
tion. Cooper understreger endvidere, at “high performers were not specific to any one indus-
try” og at “top performers were neither larger nor smaller than other firms”, to faktorer, som
ellers ofte fremstilles som forklarende variable for succesfulde produktinnovationer (tages op
i afsnittet om Uafhængige variable, side 10).
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* Procenttallene refererer til andel af virksomheder i undersøgelsen. I alt undersøgtes 122 virksomheder i for-
skellige brancher. 
Opstillet på baggrund af Cooper (1984b).

Kleinschmidt og Cooper (1988) har senere gennem undersøgelse af 203 industrielle produkt-
innovationer undersøgt, om en international orientering er forbundet med en bedre præstation
frem for produktinnovationer primært rettet mod hjemmemarkedet. Succesfulde produkter
viser sig generelt at have en mere international orientering end fiasko-produkterne. 

Foruden en højere succesrate har de internationalt rettede produkter højere profitabilitet,
kortere pay-back periode og større markedsandele. De klarer sig ikke alene bedre på eks-
portmarkeder, men også hjemme. Foruden en strategisk tilkendegivelse af en international ori-
entering præges også udviklingsarbejdet af en mere international orientering med større andel
af fx international markedsanalyse, kundetests, prøvesalg etc. Cooper og Kleinschmidt kon-
kluderer, at en strategi om at udvikle for hjemmemarkedet og senere eksportere produktet
generelt ikke er hensigtsmæssig, men at den internationale orientering derimod skal integreres
fra starten.
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Strategi

Teknologi-dreven (26%) *

Balanceret (15%)

Defensiv, fokuseret, teknologisk
utilstrækkelig (15%)

Lav-budget, konservativ (24%)

Høj-budget, diversificering (19%)

Strategidimensioner

Stor R&D orientering, aktive mht.
tilegnelse af ny teknologi, stærk
idegenerering, offensivt produkt-
udviklingsprogram, innovative, tek-
nologisk avancerede produkter,
ikke markedsorienterede, nye mar-
keder, ingen markeds- eller 
produktsynergi

Teknologisk avancerede, innova-
tive, stærk markedsorientering,
markeder med stort potentiale, høj
vækst og lille konkurrence, høj
synergi mht. virksomhedens øvrige
sortiment

Teknologisk lidt avancerede, lidt
innovative, ingen synergifordele fra
andre produkter el. produktion,
kendte markeder, udvidelse af gam-
le produkter, men ikke markedsori-
enterede, målsætning om high qua-
lity, superior products.

Lavest relative R&D budget. Be-
grænset teknologisk kompetence,
ikke-innovative ikke-unikke pro-
dukter. Høj synergi mht. produk-
tion, teknologi og marked.

Højeste relative R&D budget.
Mindst fokuserede mht. produkter,
teknologier, markeder. Meget
konkurrenceprægede markeder.

Præstation

Moderat præstation.
Høj “impact”, men lav succesrate
og profitabilitet.

Klarede sig bedst på succesmålene:
% af virksomhedssalg fra nye pro-
dukter, succesrate, målopfyldelse,
programsucces i forhold til kon-
kurrenter. Klarede sig næstbedst
mht. profitabilitet.

Dårligt resultat - klarede sig dårligt
i forhold til de fleste præstations-
kriterier.

Mest profitabel og med høj suc-
cesrate, men til gengæld relativt lil-
le indflydelse på virksomhedens
samlede salg/indtjening.

Klarede sig dårligt i forhold til de
fleste præstationskriterier.



Sammenfatning og diskussion

En absolut måling af sammenhængen mellem produktinnovation og præstation er vanskelig af
flere årsager. Det er vanskeligt at måle den overordnede økonomiske betydning af at pro-
duktinnovere, da præstationen på dette niveau påvirkes af en lang række faktorer. I sig selv er
det et problem at definere hensigtsmæssige præstationsmål. Også tidsdimensionen kan give
problemer, da en række af de fordele, der vil være af at udvikle nye produkter måske først vil
vise sig på længere sigt. På samme måde kan en markedsmæssig fiasko give virksomheden en
viden, der senere kan være udgangspunkt for udvikling af succesfulde produkter. At definere
den afhængige variabel for succesfuld produktinnovation er således kompliceret.

Langt de fleste undersøgelsesresultater, der for de flestes vedkommende har anvendt relativt
kortsigtede økonomiske mål, peger dog på en positiv økonomisk betydning af at udvikle og
markedsføre nye produkter. Kun Abell og Hammonds analyse af PIMS-data kommer frem til
mere nuancerede situationsbestemte resultater. 

Det er væsentligt, at flere af resultaterne nuancerer spørgsmålene omkring præstation ved at
pege på, at præstation i forbindelse med produktinnovation er en sammensat størrelse, at de
forskellige præstationsmål ikke følges ad, og at præstationen i høj grad er påvirket af adfærd
eller kompetencer i de enkelte virksomheder. Coopers undersøgelse af sammenhængen mel-
lem valg af strategi og præstation er vanskelig at anvende normativt, da de strategier, han
afdækker, tilsyneladende afspejler kompetencer eller evner i virksomhederne. Strategierne er
dermed måske kun i mindre grad et udtryk for virksomhedernes eksplicitte udviklingsstrategi
og mere en funktion af en lang række faktorer, hvor den valgte strategi kun er en af disse fak-
torer. 

Det varierer tilsyneladende meget mellem brancher, hvor innovative virksomheder er. I den
forbindelse vil det være væsentligt at få bedre forståelse af de underliggende forklaringer.

Fejlrate

Som nævnt i forrige afsnit bruges fejlraten ofte som indikator for graden af succes. Den er en
af de oftest anvendte succesmål, og dette afsnit har til hensigt at afdække den eksisterende
viden.

Antallet af produktinnovationer, der ikke klarer sig på markedet, er betydeligt, og fejlraten
bruges ofte som argument for den fortsatte forskning inden for produktinnovation. Men hvor
stor fejlraten egentlig er, er ikke let at konstatere. En lang række undersøgelser har afdækket
fejlraten i forskellig sammenhæng, og vidt forskellige resultater er opnået. Det er naturligt, at
en høj fejlrate giver grund til bekymring, og at der altid er incitamenter til at nedbringe fejl-
raten. Analytisk set er det imidlertid problematisk at opfatte fejlraten for nye produkter som
en entydig størrelse. Definition af henholdsvis succes og fiasko bør logisk ske i forhold til
virksomhedens mål, omgivelser og i forhold til selve innovationen. At det således skulle være
muligt at finde frem til en generel fejlrate synes umiddelbart usandsynligt. Trods det er der en
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fortløbende diskussion af, hvor risikofyldt produktudvikling egentlig er, og i det følgende for-
søges givet et overblik.

Crawford (1987) har sammenlignet undersøgelser helt tilbage fra 40’erne af fejlraten for nye
produkter. Han giver eksempler på undersøgelser, hvor fejlraten vurderes til at være så høj
som 98%, men afviser de fleste af disse undersøgelsers generelle anvendelighed. I en række af
de afviste undersøgelser er succeskriterierne så snævre, at urealistisk få kan defineres som
successer. I nogle undersøgelser angives fejlraten i forhold til oprindeligt antal ideer, hvilket
igen giver en meget høj fejlrate. Andre undersøgelser er ikke repræsentative. Crawford
bemærker endvidere, at forskere kan have forskellige formål med at lave undersøgelserne. Fx
vil markedsanalysebureauer være tilfredse med en høj fejlrate, da de dermed lettere kan sælge
ydelser som testmarkedsføring til deres kunder.

Ved en nøjere sammenligning af en række store undersøgelser fremkommer en generel fejlrate
på ca. 35% for konsumentprodukter og 25% for industrielle produkter - en fejlrate, som går
igen i mange undersøgelser også vurderet over en årrække. At fejlraten er relativt stabil i en
række undersøgelser også vurderet over tid, betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er sket
noget. Crawford understreger, at eftersom det sandsynligvis strukturelt er mere kompliceret at
produktudvikle i dag i forhold til tidligere, kan en stabil fejlrate ses som udtryk for en relativ
forbedring mht. produktudviklingsarbejdet. 

Crawford refererer særskilt til to undersøgelser, hvor fødevareprodukter udgør en væsentlig
del af de analyserede produkter. For disse undersøgelser er fejlraten højere. En fejlrate på 61%
blev identificeret i den ene undersøgelse, mens den anden fandt en fejlrate på 98% (succeskri-
teriet for den sidste var en årlig omsætning for produktet over 100 mio. kr., en omsætning kun
ganske få, meget store virksomheder kan forvente). Også if. Martensen (Bøgsted, 1989) ligger
fejlraten for dagligvarer i Danmark over den gennemsnitlige fejlrate fra de mere generelle
internationale undersøgelser. Hun bemærker således, at der årligt kommer 150-200 nye
dagligvarer på hylderne i de danske dagligvarebutikker, og af disse overlever kun 20% det før-
ste år dvs. en fejlrate på 80%. Succeskriteriet er her, om produkterne er på hylderne efter et år. 

En anden indgangsvinkel ligger til grund for en undersøgelse af Hopkins (hos Crawford,
1987), som undersøger ledelsens grad af tilfredshed med deres succesrate ud fra en
betragtning om, at det er naturligt med en vis fejlrate. Her ses, at kun 11% af lederne mener,
at deres succesrater er uacceptable, mens 37% mener, de er helt acceptable. Hovedparten
(52%) er skuffede, men mener trods alt, at resultatet er acceptabelt.

I en nylig undersøgelse af succes- og fiaskofaktorer i henholdsvis engelske og japanske virk-
somheder sår Edgett, Shipley og Forbes (1992) tvivl om japanske virksomheders fordele på
produktudviklingsområdet. Japanske produktudviklingsmetoder fremhæves ellers ofte som
overlegne. Edgett et al. konkluderer bl.a., at fejlraten for nye produkter i engelske og japanske
virksomheder (i Storbritannien) er næsten identisk med en fejlrate for den engelske gruppe af
virksomheder på 45,7% og 40,2% for de japanske. 

Fejlraten opgøres ofte i forhold til lancerede produkter, men en lang række projekter er blevet
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stoppet inden lancering. Måler man fejlraten på antal projekter, der går ind i selve udvik-
lingsfasen i stedet for at måle de lancerede, er fejlraten if. Cooper (1992) helt oppe på 75%. 

Sammenfatning og diskussion

Det er logisk, at fejlraten tiltrækker sig interesse, og der ligger, som beskrevet, også en lang
række undersøgelser, der identificerer forskellige fejlrater for nye produkter. Disse bør vurde-
res på baggrund af de kriterier, der er lagt til grund for bedømmelsen og på baggrund af den
type produkt/virksomhed/marked, der er genstand for undersøgelsen. I en række af
undersøgelserne er der rimelig overensstemmelse mellem resultaterne - og dermed kan en
gennemsnitlig eller generel fejlrate måske fastlægges. Der tegner sig et billede, hvor fejlraten
er noget større for konsumentvarer end for industrielle produkter. I en lang række tilfælde vil
den generelle fejlrate dog ikke kunne bruges til noget, da en række specielle forhold kan spil-
le ind.

Endvidere skal man ved diskussion af fejlraten tage i betragtning, at det at udvikle nye
produkter næsten per definition vil være forbundet med en risiko, da selv en tilpasning af et
eksisterende produkt vil være forbundet med nogle ubekendte faktorer. Ensidig fokus på ned-
bringelse af fejlraten vil kunne medføre en produktinnovationspolitik, som ikke er overordnet
hensigtsmæssig, eksempelvis en politik, der fører til produkter med en meget lav innova-
tionsgrad, hvor fejlraten ofte anses for at være lavere. Hermed tilsidesættes måske mere lang-
sigtede mål om at udvikle helt nye produkter. En eliminering af fejlraten vil derfor være et
urealistisk og snæversynet mål, og undersøgelser viser da også, at ledere accepterer, at en del
af deres nye produkter ikke klarer sig på længere sigt.

3. Uafhængige variable

Som skitseret i figur 1 i indledningen kan uafhængige eller forklarende variable sandsynlig-
vis identificeres inden for mange områder. Eksempelvis kan uafhængige variable være karak-
teristika ved den produktudviklende virksomhed, ved innovationsprocessen, ved selve
produktinnovationen eller markedskarakteristika. De følgende afsnit forsøger at vise, hvilke
forklarende variable, der er afdækket i empiriske undersøgelser. De enkelte undersøgelser
adskiller sig bl.a. på antallet og omfanget af undersøgte forklarende variable. Nogle har
anvendt en snæver indgangsvinkel, hvor der eksempelvis fokuseres på innovationsprocessens
betydning for succes med den begrundelse, at det er mest relevant at beskæftige sig med fak-
torer, som virksomheden selv har indflydelse på. Andre har en mere helhedsorienteret ind-
gangsvinkel og søger de forklarende variable også inden for områder, virksomheden ikke
selv har indflydelse på.

Virksomhedens størrelse
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På et analytisk niveau diskuteres ofte henholdsvis store og mindre virksomheders fordele eller
ulemper i forbindelse med produktinnovation. Argumenterne går ikke i samme retning, da sto-
re virksomheder eksempelvis tillægges både ulemper og fordele. Neden for er summeret en
række empiriske undersøgelser, som eksplicit har fokuseret på betydningen af virksomhedens
størrelse i forbindelse med produktinnovation.

Schumpeter er ophav til hypotesen om, at store virksomheder er de egentligt innovative kræf-
ter, både fordi ressourcerne er koncentrerede i store virksomheder, og fordi disse virksomheder
har en interesse i kontinuerlig udvikling, som vil virke som barriere i forhold til eventuelle
konkurrenter. Gennem bl.a. de barrierer, der ligger i at være “foran”, vil virksomheden kunne
beholde sin attraktive position på markedet. Samfundsøkonomisk vil de store virksomheder
bidrage med udvikling, fordi det er deres eneste måde at beholde førerstillingen på. På bag-
grund af dette opstiller Scherer (1984) tre testbare hypoteser.

1) At koncentrerede markedsstrukturer er gunstige for teknologisk innovation.
2) At store virksomheder bedre kan støtte og gennemføre ambitiøse, risikofyldte

forsknings- og udviklingsprojekter end mindre virksomheder.
3) At diversificerede virksomheder bedre kan udnytte nye tekniske muligheder end virk-

somheder med en mere snæver base.

Mange empiriske undersøgelser har taget udgangspunkt i disse hypoteser. De resultater, man
når frem til, er ikke entydigt til fordel for hypoteserne. Scherer refererer til, at en større
undersøgelse af sammenhæng mellem R&D-intensitet (R&D i forhold til omsætningen) i for-
hold til virksomhedsstørrelse ikke afdækker den forventede sammenhæng, nemlig at store virk-
somheder skulle anvende disproportionalt mere af deres omsætning til R&D. En anden
undersøgelse med “undoubtedly the richest data ever assembled on US R&D activity” (Sche-
rer, 1984) understøtter heller ikke hypotesen om store virksomheders fordele. Sammenlignet
med mindre virksomheder har store virksomheder et relativt større R&D-budget, men tages
output-variablen med, ses det, at antallet af inventioner eller signifikante innovationer er ikke
større. Scherer, som empirisk i flere undersøgelser prøver at eftervise Schumpeters hypoteser,
må bl.a. konkludere, at “these findings among other things raise doubts whether the big,
monopolistic, conglomerate corporation is as efficient an engine of technological change as
disciples of Schumpeter (including myself) have supposed it to be” og “three new and in many
respects unusually rich sets of data have been analyzed here to reassess the Schumpeterian
hypothesis that large corporations are uniquely powerful engines of technological advance. On
the whole, the hypothesis fares badly.”

Rothwell sammenlignede allerede i 1977 ni af de hidtil mest betydningsfulde empiriske under-
søgelser af innovationer. Faktoren “the impact of firm size” indgik i to af disse undersøgelser.
Disse undersøgelser tog udgangspunkt i henholdsvis tekstilindustrien, kemiindustrien og bran-
chen for videnskabelige instrumenter. Konklusionen i forhold til virksomhedsstørrelse var, at
store virksomheder tilsyneladende var bedre til at generere og udnytte teknisk set radikale
innovationer. Rothwell tager dog forbehold for generaliserbarheden af disse resultater, da fak-
toren størrelse kun er undersøgt i to af undersøgelserne.
Cooper (1984a;1984b) vurderede i en undersøgelse med fokus på virksomheders produktud-
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viklingsstrategi eksplicit virksomhedens størrelse (målt på omsætning) i forhold til produktud-
viklingssucces (ni resultatmål). De undersøgte virksomheder var industrielle produktudvik-
lingsaktive virksomheder. Forskellige brancher var repræsenterede, men undersøgelsen var
ikke repræsentativ. Fokus var på “nye produkter”, dvs. der skelnedes ikke i forhold til produk-
ternes nyhedsgrad. Her fandtes ingen forskel, der kunne henføres til virksomhedens størrelse. 

I den danske undersøgelse Dynamisk Specialisering (Frøslev Christensen, 1990) konkluderes,
at innovationsevnen er størst i virksomheder med over 100 ansatte. De helt store virksomhe-
der er ikke med i undersøgelsen, så konklusionen er primært i forhold til de mindre. Heller
ikke denne undersøgelse var repræsentativ. Endvidere fandtes en sammenhæng mellem virk-
somhedstype og arten af udviklingsprojektet. Relativt store, højteknologiske virksomheder har
større (i betydningen dyrere) udviklingsprojekter. Omvendt har relativt små, lavteknologiske
virksomheder, der fremstiller produkter i små serier, relativt små udviklingsprojekter. 

Rothwell (1982) fremhæver, at på trods af, at det tilsyneladende er de store virksomheder, der
står for de radikale inventioner, spiller de små og mellemstore virksomheder en vigtig rolle,
for så vidt angår udnyttelsen af inventionerne. Det modsatte argument, at det er de små inno-
vative virksomheder, der skaber inventionen, mens det er de store, der tager den til sig og
udnytter den i stor skala, fremføres til gengæld også ofte (Abernathy & Utterback, 1978).

Virksomhedsstørrelse kan også analyseres i et mere dynamisk perspektiv, hvor flere har for-
søgt at identificere et udviklingsmønster for virksomheder. Abernathy og Utterback (1978)
identificerer på baggrund af empiriske undersøgelser en innovationslivscyklus, hvor en radikal
produktinnovation i én virksomhed følges af inkrementelle innovationer eller forbedringer for
senere at blive overhalet af procesinnovationer, som senere i produktets livsforløb dominerer. I
denne forbindelse argumenterer de også for, at ovenstående udvikling medfører ændringer for
virksomheden. De ser den lille entrepreneur-organisation og den store virksomhed, der masse-
producerer standardiserede produkter, som yderpunkter i et spektrum, der kan opfattes som et
udviklingsforløb for en virksomhed. De argumenterer for, at innovationer sker i små fleksible
virksomheder. De store har ikke interesse i at udvikle disse produkter, da de ikke kan
masseproduceres på nuværende produktionssystem, og man på forhånd ikke ved, om der er et
massemarked for produkterne. De små har både den tilstrækkelige tekniske fleksibilitet og
nærhed til markedet, der er nødvendig. Når en lille virksomhed har udviklet et nyt produkt,
udvikler virksomheden sig langsomt til at blive større og større, efterhånden som produktet får
fodfæste i markedet. Abernathy og Utterback konkluderer (p. 44), at”small-scale units that
are flexible and highly relient on manual labor and craft skills utilizing general-purpose
equipment develop into units that rely on automated, equipment-intensive, high-volume pro-
cesses. We conclude that changes in innovative pattern, production process, and scale and
kind of production capacity all occur together in a consistent, predictable way.”

Fra flere sider kritiseres, at dette mønster absolut ikke er universelt, og at det er uhensigts-
mæssigt, at Abernathy og Utterbacks konklusion får lov til at optræde som en slags lov-
mæssighed i innovationsforskningen (se fx Clark, 1989). Den danske undersøgelse Dynamisk
Specialisering, der har undersøgt produktudviklinger i 152 relativt avancerede industri-
virksomheder i Danmark, finder også et udviklingsmønster, der bryder med Abernathy og
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Utterbacks klassiske model. De skriver, at “sjældent vil “vækstfasen” imidlertid indebære en
mere radikal overgang i virksomheden fra småserieproduktion til masseproduktion” (Frøslev
Christensen, 1990). Forklaringen er, at virksomhederne enten bevidst holder sig fra det store
marked og følger en nichestrategi, eller at de, hvis de forsøger ekspansion, kommer i
vanskeligheder, når de forsøger at udvide - grundet kapitalmæssige, organisatoriske og sociale
problemer foruden den øgede konkurrence, man møder på et bredere marked. Omend virk-
somhederne således er særdeles produktinnovative, tenderer de mod at forblive relativt små og
forblive inden for deres domæner. Andre eksempler med store masseproducerende virksomhe-
der, der foretager kontinuerlige produktinnovationer strider også mod Abernathy og Utter-
backs model (se fx Takeuchi & Nonaka, 1986).

Sammenfatning og diskussion

Adskillige empiriske undersøgelser, som har undersøgt betydningen af virksomhedens størrel-
se kommer ikke til en entydig konklusion. Dette tyder på, at der ikke er en universel sammen-
hæng mellem størrelse og innovationsevne. Rothwell (1982) nuancerer spørgsmålet, når han
påpeger, at store virksomheders påståede fordele if. Schumpeters hypoteser skal forstås i for-
bindelse med en etableret branche, hvor store ressourcer og magt på markedet er nødvendige.
Rothwell skriver, at “the relative advantages and disadvantages of small firms in innovation
do, as seen earlier, revolve largely round the question of the advantages and disadvantages of
scale”. Et andet centralt begreb hos Schumpeter “kreativ destruktion” åbner mulighed for
også mindre virksomheder. Inden for områder (modne industrier), hvor de faste omkostninger
er store, og hvor fordele kan henføres til forskellige former for stordriftsfordele, har små virk-
somheder mulighed for gennembrud, hvis de gennem deres innovationer kan starte kreativ
destruktion. Gennem invention kan der opstå skred i branchestrukturen eksempelvis gennem
teknologiskift, og tidligere tiders fordele bliver til ulemper for de store virksomheder, mens de
små fleksible kan koncentrere sig om at opbygge fordele på baggrund af de nu gældende kom-
petencer. Her er det så spørgsmålet, om de mindre virksomheder mangler andre kompetencer
inden for fx distribution, salg og markedsføring, der betyder, at de alligevel ikke kan slå igen-
nem for alvor. 

De fleste undersøgelser, især de udenlandske, har fokuseret på tekniske innovationer ofte af en
vis størrelse. Det er et spørgsmål, om undersøgelser af markedsbaserede produktinnovationer
vil ændre billedet. Det kan tænkes, at markedsbaserede produktinnovationer vil stille krav til
en anden kombination af kompetencer. Nærhed til markedet, som er et krav i forbindelse med
udvikling af markedsbaserede produktinnovationer nævnes fx ofte, som en egenskab små
virksomheder er i besiddelse af. Igen må det være et spørgsmål om at vurdere stordriftsfordele
eller fordele baseret på indlæringseffekten i bredeste forstand for at vurdere hvilken
virksomhedsstørrelse, der er forbundet med flest fordele.

Også med hensyn til den udvikling, der sker over tiden, er der ikke et klart mønster. Omend
der kan identificeres et mønster for udviklingen af en række industrier, er det ikke universelt
eller måske snarere ikke gældende i den kontekst, virksomheder i dag arbejder under. Et
udviklingsmønster, hvor en produktinnovation følges af inkrementelle ændringer og senere
fokus på procesinnovationer, hænger måske ikke sammen med de krav, der stilles til virksom-
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hederne, hvor kontinuerlig produktudvikling kombineret med konstante overvejelser af
omkostningsreducerede procesinnovationer måske bliver nødvendig - en udvikling nogle af de
mest innovative virksomheder allerede følger.

Innovationshøjde

Sammenhængen mellem et produkts grad af nyhed og dets præstation er en af de faktorer flere
undersøgelser har fokuseret på. Her er det altså en egenskab ved selve produktinnovationen,
der er i fokus.

Almindeligvis analyseres produktinnovationer bl.a. efter deres innovationshøjde (grad af
nyhed) typisk i forhold til markedet og/eller virksomheden. For forskning, der fokuserer på
innovationers markedsmæssige betydning, er det fortrinsvis et markedsrelateret nyhedskriteri-
um, der anvendes, mens nyhed for virksomheden primært er relevant i forbindelse med inte-
resse for organiseringen af innovationsprocessen. Der arbejdes oftest inden for et spektrum fra
inkrementelle til radikale innovationer, selv om innovationsgraden ikke diskuteres i mange
undersøgelser. Analytisk ræsonneres det ofte, at de radikale innovationer indebærer en større
risiko, fordi tidshorisonten er længere og flere faktorer ubekendte, men at fordelene ved en
succes med en radikal produktinnovation til gengæld er relativt større. Omvendt argumenteres
der for, at inkrementelle innovationer indebærer en mindre risiko, men at præstationen fra dis-
se til gengæld vil være lavere. Ved en vurdering af innovationhøjdens betydning for produk-
tets præstation er det væsentligt, at begrebet succes i forbindelse med produktinnovationer
absolut ikke er entydigt. 

I sin sammenligning af en række tidlige betydningsfulde empiriske undersøgelser af produkt-
innovationer fremhæver Rothwell (1977), at en række af undersøgelserne konkluderer, at
inkrementelle innovationer over tiden kan have samme betydning som en radikal. I mange tid-
lige undersøgelser lå hovedvægten ellers på radikale innovationer.

Booz-Allen og Hamilton (hos Kleinschmidt og Cooper, 1991) undersøgte i nogen ud-
strækning betydningen af nyhedsgrad og fandt, at selv om “new-to-the-world-products" og
"new-product-lines” kun repræsenterede 30% af alle introduktioner, stod de for 60% af de
mest succesfulde produkter. De mest innovative produkter kunne altså anses for de mest
succesfulde. Sammenlignet med de 30% “new-to-the-world-products” hos Booz-Allen og
Hamilton, fandt Edgett et al. (1992) en større andel af radikale produktinnovationer. Radikale
produktinnovationer var den type innovation, flest virksomheder havde lanceret inden for en
periode på fem år. Denne undersøgelse siger ikke noget om den relative betydning af innovati-
ve produkter, men konkluderer, at udvikling og markedsføring af innovative produkter er
noget, langt de fleste virksomheder foretager. En anden nylig undersøgelse fandt frem til, at
innovative produkter udgjorde ca. 20% af samtlige nye produkter (Mahajan, 1992).

I Dynamisk Specialisering (Frøslev Christensen, 1990) konkluderes, at markante udviklings-
projekter har en noget større tendens til at føre til høj grad af kommerciel succes end ikke-
markante. De ikke-markante udviklinger havde relativt flere tilfælde med nogen succes, men
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færre med ringe succes eller fiasko. Medianen for udviklingsomkostninger ligger på 1,5 mio.,
og 2/3 af projekterne har udgifter på under 2,5 mio. kr. Udviklingen retter sig mod virksom-
hedens eksisterende marked, og der er kun i ringe omfang tale om en selvstændig udvikling af
teknologibasen, hvilket også tyder på projekter med en ret begrænset innovationshøjde.
Undersøgelsen konkluderer også, at der er en tendens til, at de produktinnovative virksom-
heder produktudvikler inden for meget snævre områder. 

Kleinschmidt og Cooper (1991) giver eksempler på, at mange er kommet til den konklusion,
at nye produkter, der henvender sig til nye markeder og anvender nye teknologier, repræsente-
rer en stor del af fiaskoprodukterne. 

Dernæst gennemfører de en undersøgelse af “innovativeness” - graden af nyhed - og dens
sammenhæng med præstationen. Nyhedsgraden i undersøgelsen er nyhed for virksomheden.
Der arbejdes med tre typer innovationshøjde:

1) Meget innovative produkter, 
der består af new-to-the-world produkter og innovative nye produktlinier for
virksomheden.

2) Moderat innovative produkter, 
der består af nye produktlinier for virksomheden (men ikke markedet) og nye 
produkter i virksomhedens eksisterende produktlinier.

3) Produkter med lille innovationshøjde, 
som består af modifikationer, redesign med henblik på at opnå omkostnings-
reduktioner og repositioneringer.

Sammenlignes de tre kategorier med projekternes præstation, viser der sig en U-formet sam-
menhæng, hvor de meget innovative og de lidt innovative produkter klarer sig godt, mens de
moderat innovative klarer sig dårligt. Disse sammenhænge var statistisk signifikante.

* Pro-

centdel af produkterne, der levede op til ledelsens finansielle kriterier.

Også for andre succesmål som markedsandel, grad af målopfyldelse etc. fandtes denne U-
formede sammenhæng. Kleinschmidt og Cooper konkluderer endvidere, at denne kurveline-
ære sammenhæng ikke tidligere er blevet forstået, da man almindeligvis har interesseret sig
for lineære relationer.

Kleinschmidt og Cooper undersøger dernæst sammenhængen mellem tidligere identificerede
succesfaktorer og innovationshøjden. Fem af i alt syv succesfaktorer var signifikant relaterede
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til innovationshøjde. De mest innovative produkter havde signifikant flere produktfordele
(unikke fordele, højere kvalitet og lavere omkostninger), mens de moderat innovative produk-
ter klarede sig dårligst i forhold til både teknologisk og marketingsynergi, hvor både de meget
lidt og de meget innovative havde en stor grad af synergi. Før-udviklings-aktiviteter blev især
gennemført effektivt for de mest innovative produkter, mens både de moderat og de lidt inno-
vative var mindre effektive. Markeds-relaterede aktiviteter blev gennemført dårligst for de
moderat innovative produkter. 

De moderat innovative produkter klarede sig if. Kleinschmidt og Cooper dårligst, fordi de
manglede produktfordelene, som de innovative havde, og ikke opnåede den grad af teknologi-
og marketingsynergi, som de lidt innovative havde. Derudover gennemførte de ikke før-udvik-
lingsaktiviteter og markedsrelaterede aktiviteter effektivt.

En anden meget væsentlig konklusion relaterede sig til sammenhængen mellem høj innova-
tionsgrad og risiko. De mest innovative projekter viste sig at klare sig bedst på en række suc-
cesmål.

Sammenfatning og diskussion

Entydige konklusioner omkring innovationshøjdens betydning for succes vanskeliggøres af, at
definitionerne på forskellige typer af produktinnovationer varierer meget. Dermed bliver det
meget vanskeligt umiddelbart at sammenligne de refererede undersøgelser. 

Der tegner sig imidlertid et billede, hvor de mest innovative projekter opnår de højeste suc-
cesmål. Her er det væsentligt, at succes i forhold til innovation er en sammensat størrelse, og
ikke alle succesmål følges ad. De ikke-innovative produkter opnåede fx den højeste for-
rentning i Kleinschmidt og Coopers undersøgelse, mens de innovative udmærkede sig på en
række andre resultatmål. Omkring succesraten er der uenighed, hvor Kleinschmidt og Coo-
pers undersøgelse konkluderer, at der ingen sammenhæng er mellem høj innovationsgrad og
risiko, mens Frøslev konkluderer det modsatte, idet de ikke-markante udviklingsprojekter står
for relativt færre fiaskoprojekter. Resultaterne må tolkes inden for rammerne af de enkelte
undersøgelser og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Men Kleinschmidt og Coopers
konklusioner sætter under alle omstændigheder spørgsmålstegn ved, at de mest innovative
projekter er de mest risikofyldte.

Den “optimale” innovationshøjde er på trods af undersøgelserne i høj grad situationsbestemt.
Et meget innovativt udviklingsprojekt i forhold til virksomheden eller markedet vil stille helt
specielle krav til ressourcer og kompetencer i virksomheden, og høj innovationsgrad kan ikke
anbefales universelt. De refererede undersøgelser konkluderer iøvrigt, at man kan være suc-
cesfuld også med mindre innovative produkter. Dermed bliver det i høj grad et strategisk
spørgsmål at fastlægge den ønskede innovationshøjde bl.a. ud fra en forståelse af, at forskelli-
ge grader af innovationshøjde er forbundet med forskellige præstationer. 

Hyppigheden af de mest innovative produkter er forsøgt opgjort i flere undersøgelser. Tilsyne-
ladende udgør de mest innovative produkter 20-30% af alle nye produkter.
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Organisering af udviklingsarbejdet

Organisering af produktinnovationsprocessen har gennem lange tider tiltrukket sig opmærk-
somhed. Udvikling af nye produkter adskiller sig så markant fra de fleste andre aktiviteter i
virksomheden, at det tilsyneladende er nødvendigt med en helt anden form for organisering.
Dette har givet anledning til generelle undersøgelser af, hvilke former for organisering, der er
mest hensigtsmæssige og mere specifikke af fx konflikter mellem udviklingsgruppen og den
øvrige organisation, konflikter mellem forskellige faggrupper i projektgruppen og vidensover-
førsel mellem grupper.

Da hensigtsmæssig organisering af udviklingsarbejdet ligeledes ofte anses for et succeskrite-
rium, og endvidere er et, der er direkte påvirkeligt af virksomheden selv, er det ikke mærkeligt,
at der har været og er stor interesse for dette område.

Med særlig vægt på nødvendige projektgruppe-roller opridser Roberts (1977) nogle generelle
retningslinier for “staffing, structuring og strategy setting” for innovative virksomheder. I pro-
jektgrupper skal følgende roller varetages, for at processen kan fungere hensigtsmæssigt: den
kreative ingeniør, hvorfra ideen kommer; en entrepreneur, som formår at skubbe den tekniske
idé gennem organisationen; en projektleder, som styrer og leder projektet; en sponsor, som til-
trækker de finansielle midler, er fortaler for projektet i organisationen og beskytter den kreative
og entrepreneuren og endelig gate-keeperen, som formidler/styrer markedsmæssig og teknisk
information. Alle disse rollers varetagelse er essentiel for hensigtsmæssig gennemførelse.

Også virksomhedens struktur har indflydelse på resultatet af innovative tiltag. Her skal der pri-
mært struktureres, så både markedsmæssig og teknisk information kan flyde frit. Organisa-
tionsstrukturen skal også sikre samarbejde mellem R&D og marketing for at sikre markeds-
mæssig succes. Gennem strategisk planlægning skal det sikres, at der er overensstemmelse
mellem ledelsens tekniske planer og andre dimensioner af virksomhedens strategi.

Graversen og Trolle (1985) har gennemført en dybdegående analyse af produktudviklingspro-
cessen for seks projekter med markedsmæssig succes med vægt på en beskrivelse af rammerne
om produktudviklingen, projektforløbet, de kreative processer og det kreative miljø. De kon-
kluderer, at produktudvikling kan sammenlignes med en skabende proces, og at der må skabes
plads til kreativiteten. I undersøgelsen tegnedes også et billede af henholdsvis den kreative og
ikke-kreative virksomhed, som opnår deres resultater på to forskellige måder. 
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Den kreative virksomhed

Overskud af produktideer
Ideerne kommer af sig selv

Tilfældighed og held spiller stor rolle
Grundstemningen er optimistisk

Arbejdet opleves som spændende og udfordrende -
psykologisk og tidsmæssigt overskud
Arbejdsformen præget af noget legende og eksperi-
menterende

Den ikke-kreative virksomhed

Der er ikke overskud af ideer
Produktideer opnås gennem systematisk og målrettet
arbejde
Systemer og regler sikrer sammenhæng og kontinuitet
Grundighed og forsigtighed er en dyd - nye ideer vur-
deres omhyggeligt på forhånd
Stor specialisering - ekspertise har høj status

Arbejdsformen er præget af flid og systematik



I den kreative virksomhed er en decentral organisk organisationsform en betingelse for de
kreative processer, mens den ikke-kreative er præget af specialisering, formalisering eller en
mekanistisk organisationsform. 

Johne (1984) har sammenlignet 8 innovative og 8 ikke-innovative virksomheder i samme
industri med henblik på at identificere forskelle i organiseringen af produktinnovation. 

Sammenligningen er ikke baseret på absolut præstation, men i de innovative virksomheder
kunne en langt større del af omsætningen henføres til nyligt introducerede produkter, virk-
somhederne var teknologisk førende, havde højere eksportkvoter og befandt sig på markeder
med en høj vækst. 

I denne undersøgelse identificerede Johne store forskelle mht. organisering af innovations-
processen. Eksempelvis brugte de innovative midlertidige projektgrupper, mens de ikke-
innovative brugte permanente produktudviklingskomiteer. Ingen af de innovative havde
permanente afdelinger for nye produkter. 

Organiseringen adskilte sig i henholdsvis initierings- (idegenerering, screening, konceptud-
vikling og -test) og implementeringsfaserne (udvikling, testmarkedsføring, lancering), et
mønster, der også er identificeret af andre. I de første faser af innovationsprocessen brugte de
innovative løse strukturer, mens de ikke-innovative brugte formaliseret struktur. 

Yderligere karakteristika for initieringsfaserne er gengivet neden for.

Selv om de innovative brugte løse strukturer, var idegenereringen ikke ustruktureret, men
baseret på overordnede mål. “The emphasis during initiation is swinging away in many firms
from sheer quantity of creative inputs to increased emphasis on meeting analytical targets
qualitatively”, som en af respondenterne bemærkede. I alle de innovative virksomheder un-
derstregedes betydningen af “up-front analysis”. I de innovative virksomheder involveres
marketing og udviklingsafdelingen i idegenerering. I de ikke-innovative overlades idegenere-
ring for nogens vedkommende til produktionen. 

I de senere faser er strukturen til gengæld meget anderledes. I begge grupper af virksomheder
sker et skift i strukturen mellem initieringsfasen og implementeringsfasen. Nogle karakteri-
stika er gengivet neden for.
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Initiering

Grad af idegenererings-aktiviteter

Grad af skriftlig kommunikation i
forbindelse med idegenerering

Grad af overordnet målformu-
lering

Hierarkisk niveau for nye ideer

Innovative

høj

lav

middel

lav

Ikke-innovative

lav

høj

lav

høj



I implementeringsfaserne afløstes den løse struktur i de innovative virksomheder af en formali-
seret struktur. Udviklingsmanualer sikrede, at projekterne gennemløb standardiserede aktivite-
ter og løbende blev vurderet efter en række standardkriterier. Selv om strukturen også i ikke-
innovative virksomheder ændredes i implementeringsfasen, adskilte de sig stadig markant fra
de innovative. Generelt var implementeringsfasen præget af løs struktur i de ikke-innovative,
helt modsat de innovative. Selv om ledelsen i ikke-innovative virksomheder nøje fulgte udvik-
lingsprojekterne, gjorde de andre ansvarlige for eventuelle fejltagelser.

Johne (1985) konkluderer, at innovative virksomheder i høj grad organiserer sig i overensstem-
melse med normative retningslinier. Derudover har de innovative virksomheder formået at
arbejde med kontinuerlige produktinnovationer, dvs. med ændring som en del af de løbende
aktiviteter og ikke som særtilfælde. 

Ruekert og Walker (1987) undersøger sammenhængen mellem virksomheders strategi og inter-
aktionen mellem R&D og marketing. Eller mere præcist om 1) omfanget af konflikt mellem
R&D og marketing, 2) de organisationsstrukturer, der anvendes til at formindske eller løse dem
og 3) konflikternes betydning for effektiviteten af samarbejdet varierer mellem forretningsen-
heder (BU) med forskellig strategi2. Neden for er vist undersøgelsens hypoteser og resultater.
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Implementering

Grad af involvering af flere afde-
linger

Grad af formaliseret (fx skriftlig)
udviklingsproces

Grad af standardisering af kontrol-
procedurer (go/kill)

Grad af kontrol/involvering fra

ledelsen

Innovative

høj

høj

høj

høj

Ikke-innovative

lav

lav

lav

høj

Hypoteser

Omfanget af konflikt mellem R&D og marketing er
større i prospector end i defender BU’s (med analyzer
midt imellem).

Defender BU bruger mere formaliserede strukturer
mellem R&D og marketing end de andre.

Defender BU’s bruger mere hierarkisk kon-
fliktløsning.

Prospector undgår konfliktløsning eller bruger mæg-
lende eller deltagerbaserede konfliktløsningsmetoder.

Personalet i prospector BU’s er mindre positive mht.
hvor godt konflikter mellem afdelingerne løses end
personalet i analyzer eller defender BU’s.

Den opfattede effektivitet af samarbejdet er lavere i
prospector end i de andre BU’s

Resultater

Delvis bekræftet. Konflikt mellem R&D og marke-
ting større i prospector end i de andre, men defender
oplevede større konflikt end analyzer.

Ikke bekræftet. Alle BU’s havde stor og næsten iden-
tisk grad af formalisering.

Ikke bekræftet. Prospector brugte oftere hierarkisk
konfliktløsning end defender.

Delvis bekræftet. Kun brug af “undgåelse af konflikt-
løsning” var statistisk signifikant.

Bekræftet.

I prospector vurderedes effektiviteten lavest og i ana-
lyzer højest, men forskellen var ikke statistisk signifi-
kant. 

2Strategierne typologiseres efter Miles og Snows definition, hvor en “prospector-strategy” er aggresiv/pionerorienteret
produktinnovation inden for bredt definerede markeder, “defender-strategy” er konservativ produktudvikling med vægt på at



Ruekert og Walker konkluderer, at graden af formalisering er signifikant positivt relateret til
den opfattede effektivitet af samarbejdet og signifikant negativt relateret til graden af konflikt
mellem de to afdelinger - uafhængigt af strategi. Der konkluderes derudover, at der i et vist
omfang er fundet bekræftelse på, at der er forskellige grader af konflikt under forskellige
strategier. En anden konklusion er, at de mekanismer, man bruger for at løse konflikter, over-
raskende ikke varierer mellem forskellige strategier.

Meyers og Wilemon (1989) repræsenterer en retning, som fokuserer på betydningen af lære-
processer for virksomheders evne til at udvikle succesfulde produkter. De har gennemført en
undersøgelse, som fokuserer på projektgruppers evne til at lære - både skaffe nye informatio-
ner og bygge videre på i virksomheden kendt viden. Evnen til at lære hurtigere end kon-
kurrenterne fx om nye teknologier kan if. Meyers og Wilemon være den egentlige basis for
opnåelse af konkurrencemæssige fordele. Denne viden kan bl.a. kanaliseres gennem
produktudvikling, - og evnen til at lære og anvende tidligere erfaringer skulle dermed være
vigtig for succesfuld produktudvikling. 

Foruden deres empiriske resultater bidrager de med en konceptuel model over gruppers lære-
proces.

De undersøger bl.a., hvilke fejl der oftest begås af projektgrupper, for at vurdere i hvor høj
grad grupperne lærer af tidligere erfaring. Uklare mål, overskridelse af budgetter og tidspla-
ner, mangel på kommunikation mellem gruppen og omverdenen og manglende koordination
internt i gruppen er de oftest forekommende. Mangel på konfliktløsning, manglende feed-
back og dårlig projektledelse nævnes som primære årsager til disse problemers opståen. 

Disse resultater viser relativt generelle produktudviklingsproblemer, men Meyers og Wilemon
mener, at årsagen til disse tilbagevendende fejl skal ses i forbindelse med en for dårlig lærepro-
ces (learning).
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Figur 2. Projektgruppers læreproces.
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Forøgelse af viden i projektgruppen via identifikation og korrektion af fejl
- problemer

-udfordringer
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- hændelser

Overførsel af viden mellem grupper

Andre projekt-
grupper

Andre 
afdelinger



Omkring vidensoverførsel blev det undersøgt hvilke mekanismer, der brugtes til at overføre
viden fra en pu-situation til en anden. Her mente 48% af de adspurgte, at de uformelle
netværk er vigtigste overførselsmekanisme, mens 17% nævnte projektlederen og 15% andre
formelle metoder som vigtigste overførselsmekanisme. I en vurdering af, hvor effektiv videns-
overførslen er, mente kun 2,5%, at den er effektiv, 42% mente, den er nogenlunde og 46%
mente, at vidensoverførslen er ikke-effektiv. På åbne spørgsmål om, hvilke betingelser, der
hjælper overførsel af viden inden for grupperne og mellem grupperne, nævnes

- vidensopbygning som systematisk proces
- gode kommunikationsevner
- tage tid til at styrke svage områder
- lave “videns-dagbøger” (til brug for andre projektgrupper)
- lære fra andre
- søge viden ved løsning af problemer.

På den anden side blev “frygt for at lære” nævnt som en væsentlig hindring, både mht. at
bruge tid til at søge viden og til at fravige traditionelle måder at gøre tingene på. Dette kunne
både skyldes ledelsens manglende velvilje over for at bryde rammer, og de enkelte medlem-
mers modvilje mod at bryde handlingsmønstre. Grupper, der var gode til at forøge deres viden
brugte megen tid på at komme i gang med projekter. Denne "start-op" tid blev ofte kritiseret
som spild af tid, og på denne måde blev der udsendt signaler, som hindrede vidensopbygning.

Meyers og Wilemon konkluderer, at projektmedlemmer anerkender betydningen af effektive
læreprocesser for succesfuld produktudvikling, og at betydningen af netværk er stor for op-
bygning/overførsel af viden i virksomheder. Undersøgelsen tyder også på, at en meget stor del
af erfaringerne ikke spredes i virksomheden, og at produktudviklingsgrupper dermed igen og
igen begår de samme fejl. Tilsyneladende står det generelt dårligt til med effektiviteten af
vidensoverførsel.

I en bredt anlagt undersøgelse sammenligner Johne og Snelson (1990) engelske og ameri-
kanske virksomheder i forskellige brancher med henblik på at identificere et mønster for hen-
holdsvis succesfulde og mindre succesfulde virksomheders organisering af produktinnovation.
En innovativ virksomhed defineres som en virksomhed, der lancerer en kontinuerlig strøm af
nye eller opgraderede produkter med en hastighed, der er i overensstemmelse med konkurren-
cen på det pågældende marked. Store anerkendte virksomheder som fx Du Pont, 3M, ICI,
Dart & Kraft m.fl. er med i undersøgelsen, som i alt består af 40 virksomheder inden for bran-
cherne kemikalier, maskinindustrien, elektronikindustrien og fødevarebranchen. Sammenlig-
ningen af virksomheder tog udgangspunkt i de 7 S’er fra Peter og Watermans “In search of
excellence”, “strategy, shared values, style, structure, skills, staff, systems”. Disse faktorer
dækker både topledelsens ansvarsområde (strategy, shared values, style, structure) og mellem-
ledelsens gennemførelse af produktinnovationsprocessen (skills, staff, systems). Produktinno-
vationer opdeles i opgradering af eksisterende produkter og helt nye produkter. Forskellene
mellem de succesfulde og ikke-succesfulde virksomheder var betydelige og er opsummeret
neden for for henholdsvis mindre (inkrementelle) og større (radikale) innovationer.
Der blev identificeret store forskelle i ledelsesmønstre i henholdsvis succesfulde og mindre
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Old product development/
inkrementelle innovationer

Strategy

Shared values

Style

Structure

Skills

Staff

Systems

Succesfulde virksomheder

Topledelsen lægger planer og
budgetter for udviklingsarbej-
det.

Topledelsen fremmer forståelse
for behov for produktudvikling.

Topledelsen støtter, men blan-
der sig ikke direkte i udvik-
lingsprojekter. Fremskridt
checkes jævnligt.

Topledelsen benytter eksiste-
rende organisation, som
anerkender behovet for at arbej-
de sideløbende med produktud-
viklingen.

Effektiv produktplanlægning.
Brug af avancerede markedsa-
nalyseteknikker.

Eksisterende linie-chefer
bruges (evt. efter træning). Por-
jektledere får mandat fra tople-
delsen - også yngre projektlede-
re bruges.

Forholdsvis struktureret struk-
tur med tværfagligt samarbejde
gennem projektet.

Mindre succesfulde 
virksomheder

Strategien for produktinnova-
tion er ikke integreret i virk-
somhedsstrategien. Topledelsen
uddelegerer ansvar for produk-
tinnovation til funktinsområder.

Topledelsen uddelegerer ansva-
ret for at få organisationen til at
forstå, at produktudvikling er
vigtig.

Topledelsen tager enten afstand
fra eller blander sig direkte i
udviklingsarbejdet.

Topledelsen anvender den
eksisterende formelle struktur
suppleret med specialister på
lavt niveau fx produktudvik-
lingschefer.

Lille eller ingen grad af
produktplanlægning. Avanceret
markedsanalyse bruges sjæl-
dent.

Specialister og eksisterende
liniechefer arbejder sammen.
Erfaring en kvalifikation for
projektledere.

Meget løs eller meget strukture-
ret struktur. Sekventiel proces
(afdeling for afdeling involve-
res).
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New product development/
Radikale innovationer

Strategy

Shared values

Style

Structure

Skills

Staff

Systems

Succesfulde virksomheder

Topledelsen sætter brede mål
for organisk vækst.

Topledelsen fremmer forståelse
for helt nye produkter.

Topledelsen er direkte - ofte
dagligt - involveret

Topledelsen bruger nye organi-
sationsformer fx business
teams, for at pleje vigtige
udviklinger uden for den egent-
lige organisation.

Idegenerering, screening og test
med både teknoloigsk og
markedsmæssigt input. Udvik-
lingsarbejdet baseres ofte på ny
teknologi.

En intrapreneur vælger selv
projektmedlemmer. Fiasko
anses for erfaringsbase.

Løst-struktureret (mest løst).
Tværfagligt samarbejde gen-
nem projektet.

Mindre succesfulde 
virksomheder

Topledelsen foretrækker at købe
frem for selv at opdyrke nye
områder.

Topledelsen accepterer, at orga-
nisationen vil være truet af
andres radikale produktinnova-
tioner.

Topledelsen er kun direkte
involveret ved køb. Organisk
vækst (new venture) overlades
til personer, som er rede til at
tage risikoen og besværet.

Topledelsen fjerner alle større
udvikligner fra organisationen
dvs. ikke-organisk.

De nødvendige evner findes
kun i begrænset omfang i orga-
nisationen, da disse evner ikke
er blevet dyrket/plejet.

Fortrinsvis eksterne konsulenter
eller interne "godfathers".

Ingen.



succesfulde virksomheder. I de succesfulde blev ledelsens involvering og støtte fremhævet
adskillige gange, ligesom effektivt team-work var nødvendigt for gennemførelsen af projektet.

Kennard (1991) beskriver, med henvisning til førende japanske virksomheder, væsentlige
aspekter af produktinnovationsarbejdet, der er noget af årsagen til disse virksomheders succes.
Japanske virksomheders produktinnovation adskiller sig på en række punkter fra eksempelvis
amerikansk. Selv om de enkelte faser i processen følger det traditionelle mønster med idé,
screening, forretningsanalyse, udvikling, tests og lancering, er angrebsvinklen anderledes og
mere baseret på en trial-and-error-metode. Japanske produktudviklere er i direkte kontakt med
kunderne uden mellemled som fx salgsorganisationen. Der er stor grad af samarbejde med
leverandører og underleverandører. Kontinuerlig produktinnovation er også kilden til deres
overlevelse. Fokus på kunderne, kontinuerlig forbedring og medarbejdernes engagement er
vigtige dimensioner i udviklingsarbejdet. Japansk produktudvikling karakteriseres derudover
af følgende:

- intensiv information
- kontinuerlig læreproces (learning)
- konstant kundekontakt
- overlappende faser
- tilpasning
- effektiv/hurtig gennemførelse

Virksomhederne bruger endvidere en hel del ressourcer i de første faser af udviklingsarbejdet
for at sikre, at kundebehov og markedet er forstået rigtigt.

Barczak og Wilemon (1991) har i en nylig undersøgelse undersøgt forskellen mellem mere og
mindre succesfulde projektledere. Undersøgelser af effektive projektgrupper har tidligere kon-
kluderet, at klare mål, autonomi og topledelsens støtte er kritiske for succes, men ingen har
tidligere eksplicit fokuseret på forskellige projektlederes vurdering af disse faktorers betyd-
ning. I undersøgelsen skelnes mellem succesfulde og ikke-succesfulde projektledere på bag-
grund af produktets succes vurderet på fem succesmål. Barczak og Wilemon konkluderer, at
succesfulde projektledere både forstår målene bedre og selv sætter klarere mål, har større
autonomi i projektet og føler, de i højere grad har topledelsens støtte end ikke-succesfulde
projektledere. Omkring projektledernes erfaring, mener de ikke-succesfulde, at primært de
tekniske aspekter i et projekt er væsentlige, mens de succesfulde fokuserer mere bredt på kla-
re projektmål, integrering og koordinering med andre grupper og udvikling af et produkt, som
opfylder kundebehov.

Sammenfatning og diskussion

Omkring organisering af produktinnovationsaktiviteter findes der mange undersøgelser, både
generelle, der fokuserer på en beskrivelse af “god organisering” og mere specifikke, der mere
direkte tester hypoteser. Der er en relativt stor grad af overensstemmelse mellem en række af
de generelle undersøgelser, som fortrinsvis er baseret på beskrivelser af innovative virksomhe-
ders adfærd eventuelt kontrasteret til lignende ikke-innovative virksomheders. Der er således
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rimelig enighed om, hvad der karakteriserer organiseringen i succesfulde produktinnovative
virksomheder. 

Skal der kort opsummeres, er organisering i innovative virksomheder karakteriseret af en sti-
gende grad af formalisering, hvor der i succesfulde virksomheder dog arbejdes bevidst med en
løs struktur i initieringsfaserne og en mere stram eller struktureret i implementeringsfaserne.
Graversen og Trolle er uenige i dette, da de identificerer organisk og løs struktur i innovative
virksomheder.

Processen beskrives i de fleste undersøgelser som en række faser, hvor der arbejdes parallelt
med flere aktiviteter frem for sekventielt. Mellem de enkelte faser vurderes projekterne af de
overordnet ansvarlige. Succesfuld produktudvikling varetages i tværfaglige projektgrupper
med stor grad af autonomi, men også med udpræget støtte fra ledelsen. 

Inden for et så forholdsvis udbygget forskningsområde er det fremover et spørgsmål om at
anlægge mere differentierede betragtninger, så der tages højde for betydningsfulde forskelle i
eksempelvis branchestrukturer, strategi eller målsætning for produktinnovationsaktiviteterne,
innovationshøjde og evne til at implementere. Herudover vil der formodentlig også være inte-
resse for mere detailleret viden omkring afgrænsede områder som fx gruppelæring og organi-
sationens evne til at lære, områder, som er meget relevante med henblik på at forstå virksom-
heders udviklingsmønstre og deres evne til at ændre sig eller implementere nye metoder og
processer.

De første fasers betydning

I forrige afsnit blev organisering af produktinnovationsprocessen behandlet på et forholdsvis
generelt plan. En række undersøgelser har imidlertid især fokuseret på de første fasers betyd-
ning, som tages særskilt op i dette afsnit.

Ud fra et markedsøkonomisk synspunkt er de første faser i produktudviklingsprocessen meget
centrale. Her opstår selve ideen, og der arbejdes videre med ideen, så der fremkommer et kon-
cept. Er der ikke en god markedsforståelse fra først i processen, risikerer virksomheden at
udvikle et produkt, som senere ikke kan afsættes. Også ud fra et økonomiske synspunkt er de
første faser essentielle. Arbejdet i de første faser skal være så godt, at virksomheden på et så
tidligt tidspunkt som muligt skal kunne tage en beslutning om projektets fremtid. Fordi hånd-
teringen af disse tidlige faser har stor betydning for produktets mulige succes, har de tiltrukket
sig stor opmærksomhed. Neden for refereres nogle væsentlige undersøgelser af disse tidlige
faser.

Cooper (1979, 1986, 1990, 1992) har gennemført en række undersøgelser af en lang række
succes- og fiaskoprodukter med det formål at identificere succes- og fiaskofaktorer. Han kon-
kluderer, at han ved hjælp af en række faktorer er i stand til at forklare succes eller fiasko med
omkring 84% sikkerhed. Informationer omkring markedet, produktfordele, projektets over-
ensstemmelse med nuværende kompetencer inden for en række områder, projektets grad af
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nyhed for virksomheden og andre karakteristika ved selve projektet indgår som forklarende
variable. På denne baggrund opstiller han en generel screening-model NewProd, der baseret
på data fra undersøgelsen kan bruges til at forudsige sandsynligheden for henholdsvis succes
eller fiasko3. Ligeledes opstiller han en metode for virksomheders videreudvikling af model-
len på baggrund af egne erfaringer. Cooper fremhæver, at fordelen ved modellen både er sand-
synlighedsberegningen for henholdsvis succes og fiasko, og den diagnose af svage punkter,
som kan danne udgangspunkt for diskussion og forbedring af projektet på et tidligt tidspunkt.
Han fremhæver endvidere, at modellens fordel ligger i, at virksomheder på systematisk vis
kan bruge den erfaring andre eller de selv har. Flere store virksomheder (Du Pont Canada,
Polaroid, Procter & Gamble) arbejder i dag med en direkte eller modificeret form af Coopers
NewProd. I Procter & Gamble er modellen blevet testet med data fra 100 interne projekter -
og de fandt den “surprisingly accurate”. 

Coopers NewProd er senere valideret gennem en lang række andre cases. 179 nordamerikan-
ske, 19 hollandske cases, 26 danske cases og 60 Procter & Gamble-cases (Cooper, 1992).
Mellem 73-84% af disse cases blev klassificeret korrekt. 

Ud over at opbygge screeningmodellen NewProd drager Cooper en række interessante kon-
klusioner om de første faser oven på sine undersøgelser. Ser man på gennemførelsen af udvik-
lingsaktiviteterne for henholdsvis succesfulde og ikke-succesfulde projekter, er der stor for-
skel. Generelt gennemføres de fleste aktiviteter bedre i succesfulde projekter (målt på 13 del-
aktiviteter), men alt i alt gennemførte kun 2% af virksomhederne alle aktiviteterne.  Forskel-
len er særlig markant på gennemførelsen af de første fasers aktiviteter. Succesfulde projekter
brugte omkring 75% flere arbejdstimer på pre-development activities end fiasko-projekter.
Det typiske fiasko-projekt brugte omkring 40 arbejdstimer på “detailed market study/ marke-
ting research”, hvilket gennemsnitligt udgjorde 0,5% af projektets samlede arbejdstidsfor-
brug. Blandt alle virksomhederne, var det kun ca. en fjerdedel, der overhovedet gennemførte
aktiviteten “detailed market study/ market research” (Cooper, 1986). Mangelfuld gennem-
førelse af denne aktivitet var “number 1 cause of new product failure” (Cooper, 1990). Senere
ressourceanvendelse til fx kundetests og prøvesalg (som fiaskoprojekterne brugte flere res-
sourcer på end successerne) kunne tilsyneladende ikke rette op på mangelfuld gennemførelse
af de tidlige aktiviteter.

For en yderligere præsentation af Coopers undersøgelser, se afsnittet side 30.

Cooper og Bretani (1984c) har gennemført en undersøgelse af, hvilke screeningkriterier de
ledere, der var ansvarlige for produktinnovationen i innovative virksomheder anvendte og hvil-
ke kriterier, der var kritiske for en go/no go beslutning. De mest kritiske screeningkriterier var
1) finansielt potentiale 2) synergi/overensstemmelse mht. distribution, salgsstyrke, forretnings-
område og kunder 3) teknologisk og produktionssynergi og 4) differentielle fordele ved det nye
produkt. Mindre kritiske, men af positiv betydning for go-beslutningen var, 5) hvis produktets
livsforløb var udstrakt og forudsigeligt, 6) hvis produktet kunne vedligeholde et marked, 7)
hvis produktet gav virksomheden mulighed for diversificering, 8) hvis markedet var stort og 9)
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hvis der var tale om et hjemmemarked. To faktorer, som lederne i første omgang havde givet
udtryk for, at de anvendte var 10) mulighed for finansiering og 11) kundedimensioner som om
kunderne var rationelle, i stand til at forstå produktet, industrielle eller institutionelle. Disse
dimensioner havde dog ingen konsistent eller signifikant indflydelse på faktisk adfærd ved
screening.

Baker og Albaum (1986) har gennemført en undersøgelse af forskellige screeningmodeller
med det formål at vurdere modellernes evne til at forudsige succes eller fiasko (et allerede lan-
ceret produkt blev brugt som koncept). De bedste modeller kom ud med et resultat, hvor 80%
af successer blev klassificeret rigtigt samtidigt med, at 66% af fiaskoerne blev identificeret.
Vurderingerne blev ikke meget mere præcise af, at man anvendte mange kriterier. Det væsentli-
ge for en virksomhed var at forstå sin situation så godt, at kritiske kriterier bliver identifice-
rede. Derefter kunne koncepterne vurderes på disse få kriterier. De konkluderede endvidere, at
eftersom virksomheder har forskellige præferencer, for så vidt angår risikovillighed, burde
dette bygges ind i modellerne.

Conway og McGuinness (1986) har gennemført en undersøgelse af søgesystemet (idegenere-
ringsfasen) for 35 produktkoncepter i ni teknologi-baserede virksomheder, der prioriterede
kontinuerlig produktinnovation, med henblik på at identificere mønstre for søgesystemerne. 

Tidligere forskning vedrørende idegenerering har primært fokuseret på:

1) kreativitet og metoder til at stimulere kreativitet 
2) specifikke teknikker til brug i idegenereringsfasen og 
3) undersøgelser af kilderne til ideerne.

Derudover er der brug for viden om, hvordan virksomheder rent faktisk søger efter og finder
nye ideer - altså en mere detailleret forståelse af processen. 

Tidligere undersøgelser har identificeret søgeprocessen som problemløsning, hvor 94% af ide-
er genereret i en udviklingsafdeling udsprang af et organisatorisk behov, problem eller mulig-
hed. I den forbindelse er det væsentligt, at andre har identificeret forskelle i overordnede mål
for produktinnovationer. Forskelle i strategiske mål kan forventes at have indflydelse på, hvil-
ket form for søgesystem virksomheden bruger. Ønsker virksomheden fx høj succesrate, er den
sikreste vej måske at skabe inkrementelle innovationer. Det kunne dermed forventes, at
virksomheder med denne strategi opbyggede søgesystemer, der rettede sig mod marketingsiden
og kun i mindre grad fokuserede på den teknologiske side.

Gennem undersøgelsen fandt Conway og McGuinness frem til, at der dels kunne identificeres
en proces bestående af to - ofte tre faser og derudover, hvilke initieringsmetoder virksomheden
brugte i lyset af dens strategi og markedsbetingelser. At definere en idé som enten markeds-
eller teknologidreven viste sig at være for snævert. I alt identificeredes følgende initie-
ringsmåder:

- kunde-baseret
- markeds-baseret
- konkurrent-initieret (close-follower strategi)
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- teknologi-initieret (technology push)
- planlagt diversifikation
- opportunistisk diversifikation

3/4 af søgeprocesserne blev initieret ved kunde- eller markedsbasering. Seks af de undersøgte
ni virksomheder havde eksplicit strategi om at være markeds-baseret. Virksomhederne havde
endvidere høje vækstmål. Hovedinformationskilder var både kunderne direkte og mere gene-
relle markedsinformationer, men at tolke disse informationer var vanskeligt. Kunde-orienteret
idegenerering gik også ud over, hvad der var strategisk hensigt. Visse virksomheder havde såle-
des svært ved at løsrive sig fra behov fra enkelte vigtige kunder. Hvor strategien eksplicit var
kunde-orienteret produktudvikling, var salgsstyrken og rapporter om afgivne tilbud en væsent-
lig informationskilde. Conway og McGuinness fandt således kun sjældent, at ideerne direkte
udsprang af teknologien (technology-push). Selve søgeprocessen bestod af tre faser 1) opda-
gelse/idé, 2) foreløbig accept og 3) intensiv søgning. På baggrund af deres resultater har de
opstillet en model over søgesystemet. (Se figur 3 næste side.)

Der er overordnet flere igangsættere eller betydende faktorer for første fase i idegenererings-
processen. Dels virksomhedens strategi, målsætninger og erfaring, dels individuelle præferen-
cer, information om markedets udvikling, information om teknologisk udvikling, kundeproble-
mer og særlige eksterne hændelser. Ofte er det et samspil af flere faktorer, der sætter processen
i gang. I omkring halvdelen af de undersøgte projekter kunne en direkte product-champion
identificeres. Det endelige produktkoncept var i de fleste tilfælde meget anderledes i forhold til
det oprindelige. Overordnede mål og tidligere erfaring havde en stor indflydelse på arten af
idegenerering. Der var ikke modstand mod forandring eller fornyelse i virksomhederne.
Tværtimod søgte man selv udvikling, men der var tilbøjelighed til, at det var lavrisiko-projek-
ter, der favoriseredes, ligesom ideerne var rettet mod forretningsmuligheder, der lå inden for
det strategisk definerede. Undervejs gennem søgeprocessen ændredes konceptet ofte bety-
deligt. Inden projektet fik formel status som udviklingsprojekt, var der ofte behov for yder-
ligere informationer om fx markedsmuligheder, om produktionsprocessen etc. Conway og
McGuinness konkluderer, at screening foregår gennem processen og ikke kan opfattes som en
fase adskilt fra idegenerering. Derudover er der identificeret et mønster, som viser at søgningen
efter nye ideer i høj grad influeres af de opfattede strategiske behov. Søgeprocessen afspejler
implicit virksomhedens “way of doing business” også selv om de implicerede mente idesøg-
ning skete tilfældigt. Conway og McGuinness konkluderede i modsætning til dette, at langt
størstedelen af, hvad de implicerede i søgeprocessen gør, er yderst rationelt.

Også i den danske undersøgelse Dynamisk Specialisering (Frøslev Christensen, 1990) er der
indsamlet informationer omkring de første faser primært med henblik på at identificere kil-
derne. Omkring anledninger til igangsættelse af produktudvikling er nye markedsbehov langt
den vigtigste, mens nye tekniske muligheder udgør den næstvigtigste. Ønsket om større pro-
duktdiversificering nævnes på trediepladsen af 23 pct. som af afgørende betydning. De væsent-
ligste informationskilder omkring nye behov er kunderne, både virksomhedens undersøgelse af
kundernes behov og i noget mindre grad brugernes eget initiativ til at formulere nye ønsker til
produktet, og undersøgelse af beslægtede produkters anvendelse. Også gennem selve udvik-
lingsprocessen tillægges kundekontakt afgørende betydning. Informationer om de tekniske
muligheder kommer overvejende fra intern erfaring eller intern forskning og udvikling. Der er
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bemærkelsesværdig lidt kontakt til forskningsinstitutioner. Andre informationskilder (litteratur,
messedeltagelse, konferencer eller nye ansættelser) optræder også, men har langt fra samme
betydning. Kun i 10 pct. af virksomhederne tillægges kunde-kontakt ingen betydning i
produktudviklingen.

Rochford (1991) konkluderer oven på et eksplorativt studie, at virksomheder i praksis anvender
forskellige idegenererings-/screeningprocesser og at to forskellige mønstre kunne identificeres.
Han sætter det identificerede mønster i forbindelse med overordnede omgivelsesforhold i for-
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Figur 3. Søgeprocessens faser.
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hold til disse mønstre.

De fleste virksomheder arbejdede enten efter mønster A eller B, men nogle havde karakteris-
tika fra begge mønstre. Alle virksomhederne udviklede produkter i et spektrum fra modifika-

tioner til helt nye produkter.

Sammenfatning og diskussion

Ikke alle undersøgelser refereret i dette afsnit er forklarende, dvs. de relaterer ikke en given
adfærd til en bestemt præstation. Værdien i de mere eksplorative undersøgelser ligger i en
bedre forståelse af, hvordan de første faser forløber. En god forståelse for dette forløb er en
forudsætning for at kunne ændre håndteringen af innovationsprocessen i en mere hensigts-
mæssig retning.

Med reference til Cooper og Bretanis undersøgelse af screeningkriterier foretages screening
primært efter en finansiel vurdering, vurdering af markedsmæssig og produktionsmæssig
synergi og dernæst en vurdering af produktets differentielle fordele. Disse screeningkriterier
er muligvis problematiske, da fx det økonomiske potentiale er meget vanskeligt at opgøre på
så tidligt et tidspunkt, og da produktets differentielle fordele tilsyneladende vurderes relativt
sent. Andre undersøgelser har forsøgt at identificere succeskriterier, som også kan danne
grundlag for screeningen, fx Coopers NewProd. Her er hovedproblemet at succeskriterierne
defineres på baggrund af markedsførte produkter. Forklaringen af produktudviklingssuccesen
eller -fiaskoen bygger dermed på en række informationer, som ikke vil være til stede eller
have samme klarhed på konceptscreeningstidspunktet. Om man ved disse modellers hjælp vil
være i stand til at udvikle produkter, der lever op til succeskriterierne er langt fra givet. Ud fra
den betragtning er disse modellers største fordel den interne diskussion af væsentlige punkter,
der vil fremkomme i udviklingsgruppen eller virksomheden. Den pågældende type model kan
ligeledes pege på huller i informationsgrundlaget, og man kan eksplicit vurdere, om der skal
igangsættes en informationssøgning for at forbedre beslutningsgrundlaget før en beslutning
træffes. 
Flere af undersøgelserne tyder på, at der ofte implicit ligger rammer, der styrer idesøgningen
og konceptudviklingen mod relativt snævre eller inkrementelle innovationer. Hvis ikke ledel-
sen direkte lægger rammer for og styrer, i hvilken retning idegenereringen bør gå, bliver den
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repetativ med vægt på inkrementelle fornyelser, som flere mener næppe kan sikre virksomhe-
den udvikling på lang sigt (Cooper, 1984a; Frøslev Christensen, 1990). Skal en idé overleve,
skal den have støtte og opbakning i bredere dele af organisationen og passe ind i virksom-
hedens strategi. Ønsker en virksomhed således at udvikle andet end inkrementelle innova-
tioner, skal grunden lægges med ledelsens signaler og i de overordnede strategier.

Conway og McGuinness’s undersøgelse viser, at screeningen sker fortløbende og ikke skal
betragtes som en adskilt aktivitet, mens andre (fx Cooper) anser det for en særskilt fase. Sand-
synligvis sker der en kontinuerlig sortering og vurdering i den enkelte projektgruppe under
processen, men det, at der er andre involverede i den endelige konceptvurdering, nødvendig-
gør, at dette også beskrives som en særskilt fase. En del af undersøgelserne understreger det
rationelle aspekt selv i disse tidlige faser, hvilket er interessant set i lyset af, at denne del af
innovationsprocessen oftest tidligere er blevet beskrevet med vægt på det kreative, intuitive og
ustrukturerede.

Generelle succesfaktorer

I dette afsnit refereres en række undersøgelser, som arbejder med en bredere forståelse for
begrebet succesfaktorer. Disse undersøgelser forsøger at identificere de væsentligste succes-
faktorer og dermed også de, der ligger uden for virksomhedens indflydelse. Inden for dette
område er der allerede op gennem 60’erne og 70’erne gennemført undersøgelser. Nedenfor
refereres både nogle undersøgelser, der fokuserer på en samlet identifikation af succeskriterier
og undersøgelser, som har gennemført undersøgelser af et eller få succeskriterier.

Allerede tidligt er der publiceret en række undersøgelser af succeskriterier for produkt-
innovation4. I “Queen’s Award Study” analyseredes 84 innovationer, som i Storbritannien
havde opnået “Queen’s Award to Industry for Innovation” - en udmærkelse for innovative
produkter - mellem 1966 og 1969. I 1969 offentliggjorde Myers og Marquis en undersøgelse
af 567 succesfulde innovationer i USA fordelt på fem brancher. En af de oftest refererede,
“SAPPHO”, var en komparativ analyse af 86 succes- og fiaskoinnovationer i dele af den
kemiske industri og elektronik- og maskinindustrien. Denne undersøgelse blev også gennem-
ført i Ungarn på 24 innovationer i elektronikindustrien. I en stor belgisk undersøgelse
(Hayvaert, 1973) blev 12 virksomheders innovationsstrategi og produktpolitik fulgt gennem
10-15 år. Schock (1974) gennemførte en hollandsk undersøgelse, hvor man i perioden 1966-
1971 undersøgte, hvilke faktorer, der påvirkede innovationsevnen i 45 hollandske virksomhe-
der inden for jern- og metalindustrien. Carter og Williams publicerede i 1975 karakteristika
for 200 teknisk progressive virksomheder i Storbritannien.

MIT Study (Utterback et al., 1975) undersøgte, hvilke faktorer, der var forbundet med hen-
holdsvis succes og fiasko for 164 innovationer i fem brancher og fem lande.
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Disse undersøgelser sammenlignes af Rothwell (1977). Der er ikke umiddelbart overensstem-
melse mht. undersøgelsernes formål, metodologi, definitioner, undersøgelsesfelt etc. Tre af
undersøgelsernes undersøgelsesfelt er de enkelte (generelt succesfulde) virksomheder, mens
fire analyserer enkeltprojekter. Ikke alle undersøgelserne fokuserer udelukkende på innovation
i form af udvikling og lancering af nye produkter, men på virksomhedens evne til at udvikle
sig selv jf. eksempelvis Carter og Williams (1975). På trods af dette fremkommer der en klar
trend ved sammenligningen af disse tidlige undersøgelser.

Rothwell definerer på baggrund af disse undersøgelser otte succesfaktorer, som er “highly sig-
nificant” for udvikling og lancering af nye produkter eller for teknisk progressive virksomhe-
der. 

1. God kommunikation og effektivt samarbejde
2. Innovation som en virksomhedsomspændende opgave
3. Efficient udviklingsarbejde
4. Planlægnings- og ledelsesteknikker
5. Kvaliteten af ledelsen, ledelsesstilen og personalepolitik
6. Marketing og behovsidentifikation
7. Eftersalgs-service
8. Enkeltindivider (Key Individuals).

Andre vigtige faktorer er virksomhedens vilje til at søge kommunikation uden for virksomhe-
den, tilstedeværelsen af ressourcer og allokeringen af ressourcer. Derudover konkluderer en
række af undersøgelserne, at inkrementelle innovationer over tiden kan have samme økonomi-
ske betydning som en radikal. Offentlig støtte har i en del tilfælde været igangsættende for
innovationerne. 

Johne (1985) opstiller på baggrund af en række andre undersøgelser af Rothwell, Hopkins og
Cooper følgende nøgleaktiviteter for succesfuld produktudvikling:

1. God kontakt med markedet for præcist at kunne bestemme behovet
2. God intern koordinering og samarbejde mellem udviklingsafdeling, produktion 

og marketing
3. Omhyggelig planlægning og kontrol
4. Effektivt udviklingsarbejde
5. Ledelsens ønske om at innovere
6. Effektiv eftersalgs-service og brugeruddannelse
7. Involvering af nøglepersoner som product champion e. l.

Johne konkluderer endvidere, at der er empirisk dokumentation for, at undladelse af bare en af
disse aktiviteter/forudsætninger fører til manglende succes.

Cooper har siden midten af 70’erne gennemført en række undersøgelser, NewProd I, II og III,
om årsager til henholdsvis succes og fiasko for nye produkter. Omkring 1000 enkeltprojekter i
omkring 250 nordamerikanske og europæiske virksomheder har indgået i undersøgelserne.
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Den første undersøgelse fandt ved sammenligning af ca. 100 succesprodukter og et tilsvaren-
de antal fiaskoer frem til 11 succeskriterier for industrielle produktinnovationer (Cooper,
1979). Cooper genererer succeskriterierne ud fra oplysninger om

- Selve resultatet dvs. produktet opfattet som et parametermix
- Arten og kvaliteten af erhvervet information
- Håndteringen af innovationsprocessen/aktiviteter
- Markedsforhold fx konkurrence, størrelse og vækst
- Virksomhedens ressourcer og om ressourcerne er kompatible med projektet
- Karakteristika ved projektet fx størrelse og teknologisk kompleksitet.

Modsat mange andre undersøgelser anlægger Cooper således en ret bred forståelse for hvilke
faktorer, der kan påvirke nye produkters præstation. Cooper konkluderer på baggrund af sam-
menligningen mellem succes- og fiaskoprodukterne, at succeskriterierne kan samles til:

1. Et unikt, men bedre produkt
2. Markedsviden og marketingkompetence
3. Teknik- og produktionskompetence og -synergi
4. Undgå dynamiske markeder med mange nye introduktioner
5. Stort marked, med stort behov og vækst
6. Undgå at introducere høj-pris produkt uden økonomisk fordel
7. God overensstemmelse mellem produkt og virksomhed for så vidt angår ledelse 

og marketing
8. Undgå konkurrencepræget marked med loyale kunder
9. Undgå produkter, der er nye for virksomheden

10. Have stærk kommunikation og lancering
11. Have en idé, der udspringer fra markedet.

Gennem senere undersøgelser er disse succesfaktorer reduceret til 9, som ligesom de 11
forklarer 40% af variansen i finansiel præstation. Disse er:

1. Product superiority/quality
2. Economic advantage to the user
3. Overall company/project fit
4. Technological compatibility
5. Familiarity to the company
6. Market need, growth and size
7. Competitive situation
8. Defined opportunity
9. Project definition

Som beskrevet på side 24, er disse succeskriterier og deres vægt blevet valideret gennem en
række andre undersøgelser inden for andre brancher og geografiske områder. På tværs af de
enkelte studier var profilen for henholdsvis succes- og fiaskoprodukter5 så ens, at Cooper,
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også med henvisning til andre undersøgelser, konkluderer, at “the results remain remarkably
consistent across studies, regardless of the study’s context” (Cooper, 1992).

Cooper anfører, at undersøgelsernes resultater bør bruges på to måder (Cooper, 1990). De suc-
ceskriterier, der er deskriptorer af produkt, marked, teknologi eller synergier, skal bygges ind i
projektscreeningen. Succeskriterier, der er relaterede til handlinger i udviklingsprocessen, skal
bygges ind i selve processen.

En række af Coopers resultater, som adskiller sig fra andres konklusioner, skal fremhæves.
Det at bygge på en idé, der kommer fra markedet fremhæves ofte som et succeskriterium.
Cooper (1979) fandt også, at 9 ud af 10 succesprodukter byggede på ideer, der kom fra marke-
det, men at det samme var tilfældet for 7 ud af 10 fiaskoprodukter. I en senere NewProd-
undersøgelse konkluderer Cooper (1990), at støtte fra topledelsen og en attraktiv konkurrence-
mæssig situation ikke adskiller succes- og fiaskoprodukter.

En anden undersøgelse af succes- og fiaskofaktorer i engelske og japanske virksomheder
kommer til andre konklusioner (Edgett, 1992). I de japanske virksomheder kom kun 19% af
ideerne fra kunder eller distributører, mens 44% var internt genererede. I de engelske virk-
somheder kom 29,1% af ideerne fra kunder eller distributører, mens 44% var internt generere-
de.

Dwyer og Mellor (1991) har undersøgt sammenhæng mellem organisationskarakteristika og
succes. Undersøgelsen bygger på hypoteser om, at effektiviteten af produktudviklingsproces-
sen er påvirket af organisationskarakteristika. Graden af succes er til gengæld påvirket af
effektiviteten af pu-processen, som skitseret nedenfor. Undersøgelsen blev baseret på sam-
menligning af succes og fiasko i 95 projekter i 45 produktudviklende virksomheder.

Sammenhængen mellem proces-effektivitet og projektresultat blev testet ved en duplikering af

en tidligere undersøgelse af Cooper og Kleinschmidt. Gennemsnitligt blev alle delelementer
af innovationsprocessen vurderet til at være gennemført mere effektivt i succes- i forhold til
fiaskoprojekter. For initial screening, preliminary market assessment, preliminary technical
assessment, product development og production start-up var forskellen signifikant på 5%
niveau. For detailed market study, trial production, og market launch var forskellen signifikant
på 10% niveau. Sammenhængen blev målt med forskellige succesmål og den største sammen-
hæng viste sig mellem proces-effektivitet og succes målt på salgsvolumen. Navnlig for dette
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5I form af regressionskoefficienter.

Figur 4. Organisationskarakteristikas indflydelse på projektresultatet.
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succesmål, men også, dog i mindre grad, for andre succesmål var det navnlig effektiv gen-
nemførelse af “up-front” dvs. tidlige aktiviteter som preliminary market assessment, initial
screening og preliminary technical assessment, der var relateret til succesprojekterne. 

Identifikationen af væsentlige organisationskarakteristika skete med brug af 7S modellen fra
Peter & Watermans “In search of excellence”, som også i andre sammenhæng er anvendt som
ramme til beskrivelse af organisationsstrukturer, der påvirker innovationsevnen. Kategorierne
samt en beskrivelse af, hvad man undersøgte i de enkelte S-katagorier, er refereret neden for.

Organisationskarakteristika vedr. innovationsevnen
Strategy / strategi

Der er en dokumenteret produktudviklingsstrategi, som definerer, hvilke typer nye produkter, der skal udvikles.

Produktudviklingsstrategien er et eksplicit element af virksomhedens mål og strategier.

Shared values / fælles værdier

Topledelsen forsøger at udbrede forståelse for behovet for nye produkter.

Vækst og innovation er institutionaliserede mål.

Der er vilje inden for organisationen til at acceptere ændringer i autoritets- og adfærdsmønstre for bedre at nå

virksomhedsmål.

Style / ledelsesstil

Topledelsen støtter aktivt de, der er involverede i væsentlige udviklingsopgaver.

Topledelsen giver ressourcer til ideer, der har forventede kommercielle fordele.

Topledelsen reagerer hurtigt på konkurrencemæssige trusler eller muligheder.

Beslutninger tages decentralt og på grundlag af de involveredes medvirken fremfor dikteret af topledelsen.

Skills  / evner

Der er udbredt brug af “management science techniques” og beslutningsstøtteværktøjer.

Topledelsen opfordrer de involverede til at lære analytisk projektevaluerings- og kontrolteknikker.

Structure / struktur

Der er stramt hierarki for kontrol og autoritet i organisationen.

Der er konstant tilpasning af opgaverne gennem interaktion af forskellige funktionsspecialister.

Organisationsstrukturen afhjælper løsningen af konflikter og konkurrence mellem afdelinger.

Organisationsstrukturen fostrer kreativt samarbejde via tværfaglige teams.

Kommunikationen er uformel og følger kun ikke vertikale informationskanaler.

Staff / personale

Alle projekter ledes af en projektleder.

Forskellige funktionsspecialister tages fra forskellige steder i virksomheden og danner projektgruppen.

Projektledere kan selv vælge medlemmer.

Typisk kontakter man eksterne konsulenter eller informationskilder.

Systems / systemer

Der er formelle procedurer til kontrol/koordinering af projekter gennem innovationsprocessen.

Hvis muligt foretages flere aktiviteter samtidig fremfor sekventielt.

Denne del af undersøgelsen indikerede, at der var sammenhæng mellem organisationskarak-
teristika og proceseffektivitet. Igen var det de tidlige aktiviteter, hvis udfald var mest relateret
til forskellige organisationskarakteristika. For virksomheder, som afviste eksistensen af en
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eller flere S-kategorier, var proces-effektiviteten lavere end for virksomheder, der vedkendte
sig de forskellige organisationskarakteristika. For virksomheder, der ikke levede op til karak-
teristika omkring staff, skills, systems og shared values, blev effektiviteten i 10 ud af 13 akti-
viteter påvirket. 

Dwyer og Mellor konkluderer, at der er sammenhæng mellem organisationskarakteristika,
proceseffektivitet og succes, ikke dokumenteret i form af kausalitet, men i form af positive
relationer eller korrelationer. 

Cooper og Kleinschmidt (1991) argumenterer i en undersøgelse for, at det er inden for selve
innovationsprocessen, at en stor del af årsagerne til succes eller fiasko ligger. Ud af syv suc-
cesfaktorer identificeret i tidligere undersøgelser relaterer de fem sig direkte til aktiviteter i
produktinnovationsprocessen. Af denne grund er det nødvendigt at arbejde meget bevidst og
systematisk med innovationsprocessen. Analytisk set kan en formaliseret proces give bedre
overblik, være en rettesnor for projektlederen, synliggøre processen over for den øvrige orga-
nisation, åbne mulighed for evaluering af kvaliteten af de enkelte faser, hjælpe til, at man
ikke glemmer aktiviteter, muliggøre indbygning af tværfunktionelt samarbejde og muliggøre
kortere udviklingstid, mens ulemperne kan være mere bureaukrati, nøjere kontrol, som kan
kvæle kreativiteten og langsommere beslutningsproces.

Cooper og Kleinschmidt gennemfører med det udgangspunkt en undersøgelse af ledende
nordamerikanske virksomheders produktinnovationsprocesser og resultatet af at indføre mere
formaliserede processer. Ni kendte innovative virksomheder undersøges, heriblandt Generel
Electric, Emerson og Northern Telecom (de sidste anonyme). Det viste sig, at selv om virk-
somhederne i stor udstrækning havde udarbejdet deres egne processer, var der et fælles møns-
ter karakteriseret af følgende:

1. Et antal faser (mellem tre og syv).
2. Lister med aktiviteter, der skal/bør gennemføres i de enkelte faser. Aktiviteterne er

tværfunktionelle og gennemføres parallelt fremfor sekventielt. Der var forskelle på,
hvor detailleret disse aktiviteter var nedfældet. En af virksomhederne listede 135 ak-
tiviteter, der skulle gennemføres. 

3. I starten eller slutningen af faserne optræder “review points” eller milepæle. Her
skal fastlagte aktiviteter være gennemført, ligesom projektet vurderes efter en række
på forhånd fastlagte kriterier.

4. Projekterne gennemføres af multifunktionelle grupper. Projektgruppen varetager
hele processen, mens ledelsen fungerer som “gatekeepers”, tager go/kill beslutnin-
ger og allokerer ressourcer.

Der var forskelle mht. om virksomhederne brugte samme proces til alle typer udviklingspro-
jekter. Nogle brugte deres proces universelt, mens andre fx opdelte projekter i fire grupper
efter henholdsvis risiko og projektets størrelse, og havde specialversioner af processen til
hver kategori. Graden af formalisering varierede. Nogle skulle gennemføre alle aktiviteter
nøje, mens aktiviteterne/processen i andre virksomheder var ment som en vejledning, man

M A P P

-35-



kunne fravige, hvis der var argumenter for det.

Cooper og Kleinschmidt understreger, at dette temmelig formaliserede mønster er kende-
tegnende for virksomheder, som ofte nævnes som nogle af de mest innovative og kreative.
Ud over at identificere en udstrakt brug af formaliserede processer undersøgte de, hvilke
konkrete ændringer implementeringen af formaliserede processer havde indebåret. Som svar
på åbne spørgsmål indikerede 34% af de adspurgte, at succesraten var forbedret og at kunde-
tilfredsheden var steget. 34% anførte overholdelse af tidsfrister og budgetter som et resultat.
Fordelene ved de formaliserede processer oversteg langt ulemperne. De vigtigste fordele
(målt på skala) var forbedret samarbejde/kommunikation (gennemsnit 4.11 på en 1-5 skala
med 1 ingen forbedring til 5 stor forbedring), færre gentagelser 3.83, forbedret succesrate
3.8, bedre lanceringer 3.41, tidligere opdagelse af fejl 3.35 og kortere udviklingstid 3.32. 

Ulemperne var bl.a. problemer med tværfunktionelt samarbejde (28% af de adspurgte), at
arbejdet blev for omstændigt (14%) og at processen undertrykte kreativiteten (1%).

De formaliserede processer indførtes ofte grundet ønske om bedre samarbejde, kommunika-
tion og koordination (69% af respondenterne), et ønske om forbedring af kvaliteten og timin-
gen af de forskellige aktiviteter (59%) samt ønsket om kontrol og informationssystem, dels
til mere disciplin dels for bedre information til topledelsen.

Manglen på kommunikation, samarbejde og forståelse i udviklingsarbejdet var en typisk trig-
ger for indførelsen ligesom mere turbulente markedsforhold og tidligere fejlslagne produkter. 

Implementeringen varetoges oftest af en “new product committee”, mens topledelsen i andre
tilfælde var den udfarende kraft. Der var implementeringsproblemer i form af tidlig skepsis
over for processen, men ingen problemer var uoverkommelige. For at løse indkøringsproble-
mer gennemførte man interne uddannelsesprogrammer, team-building, ændring af organisa-
tionsstrukturen, forstærkede topledelsens engagement eller simplificerede den oprindelige
proces.

Sammenfatning og diskussion

I en lang række undersøgelser er der identificeret relativt ensartede mønstre, der karakterise-
rer henholdsvis succesfulde produktinnovationer eller generelt innovative virksomheder. Ofte
er der stor grad af overensstemmelse mellem analytiske ræsonnementer omkring succes og
konkret succesfuld adfærd. Cooper (1986) konkluderer omkring generelle succesfaktorer, at
“the evidence suggests... there exists a fairly standard list of variables (or criteria) that apply
across a wide variety of contexts, and these criteris have similar ranking, weights or coeffici-
ents”.

Forskellen i undersøgelserne ligger især i deres fokus, hvor nogle undersøgelser peger på, at
det er effektiv gennemførelse af selve innovationsprocessen, der er afgørende for succes,
mens andre peger på betydningen af eksterne strukturvariable, på den valgte strategi, på
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organisationskarakteristika og på selve innovationen. 

Mange tidligere undersøgelser har peget på betydningen af “market pull” som afgørende for
et nyt produkts succes. Flere af de refererede undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved dette.
Cooper (1979) fandt, at størstedelen af både succes- og fiaskoprodukter byggede på en
markedsbaseret idé. Edgetts et al. undersøgelse af succesfaktorer for engelske og japanske
virksomheders produktudvikling viste, at kun 20-30% af ideerne kom fra markedet. Kon-
klusionen må blive, at det under alle omstændigheder er afgørende, at et nyt produkt opfylder
et behov på markedet. Om ideen indledningsvist kommer fra markedet eller er internt genere-
ret er uden betydning, hvis man sikrer sig, at det nye produkt er billigere og/eller giver kund-
en en relativt højere værdi.

Tilsyneladende er succes gennem produktinnovation en sammensat størrelse, hvor mange
faktorer ud over selve innovationen har indflydelse. Markedets vækst, kundernes loyalitet og
graden af konkurrence lægger nogle ydre rammer, inden for hvilke virksomheden kan forføl-
ge sine mål. Valg af strategi, besiddelse af relevante kompetencer både hvad angår bl.a. orga-
nisationskarakteristika, markedsviden og produktionsviden og kvaliteten af selve udviklings-
processen, lægger nogle indre rammer for, hvor høj grad af succes der opnås. 

4. Konklusion og implikationer

Gennem denne rapport har jeg forsøgt at vise bredden i mulige faktorer, der har indflydelse
på henholdsvis succes eller fiasko med et nyt produkt. Det skal understreges, at det på bag-
grund af gennemgangen ikke er muligt at drage generelle konklusioner. For det første er det
ikke alle undersøgelser, der kommer til samme konklusion omkring indflydelsesfaktorerne.
Dette kan bl.a. skyldes, at definitionen af succes ikke er entydig. Gennem undersøgelserne er
identificeret mindst tre forskellige præstationsmål, som ikke går i samme retning. Det vil
sige, at der i undersøgelserne er identificeret mere end en afhængig variabel. Direkte sam-
menligning er også vanskelig, da undersøgelserne ligger på forskellige analyseniveauer. Der-
udover er der forskel fx i valg af virksomheder og i den metodemæssige tilgang, hvilket også
vanskeliggør generelle konklusioner. 

På baggrund af de refererede undersøgelser er på følgende side opstillet en liste med de fak-
torer, som kan anses for mulige indflydelsesfaktorer.

En samling af mulige determinanter for succesfulde produktinnovationer.
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Markedskarakteristika

Konkurrenceintensitet
Markedsvækst
Markedsstørrelse
PLC-stade
Branche
Teknologi

Interne evner og ressourcer

Virksomhedens størrelse
Markedsandel
Ressourcer
Produktionsmetode
Viden
Erfaring
Evner

Selve produktet

Produktfordele for kunderne
Idé udspringer fra markedet
Grad af “unikhed”
Nyhedsgrad for virksomheden
Innovationshøjde

Gennemførelsen af udviklingsaktiviteterne

Kvaliteten af kommunikation
Kvaliteten af lanceringen
Kvaliteten af up-front-aktiviteter
Processens formaliseringsgrad
Gennemførelse af alle aktiviteter
Grad af tværfunktionelt samarbejde
Review-points
Standardisering af kontrolprocedurer
Søgesystemet
Sekventielle/partielle aktiviteter
Kundekontakt
Udviklingstid
Ressourcer
Arten af idegenereringsaktiviteter
Projektgruppens grad af autonomi
Projektlederens erfaring
Kvaliteten af screeningen
Markedsinformationer

Strategi

Særskilt pu-strategi
Målsætningen (succesrate, impact eller profitabilitet)

Generelle organisationskarakteristika

Fælles værdier
Ledelsesstil
Struktur i henholdsvis initierings- og implementeringsfaserne
Personale, roller i projektgruppen
Systemer, formalisering, indhentning af markeds- og kundeinformationer

Disse faktorer kan reduceres til en række mere overskuelige hovedgrupper af identificerede
indflydelsesfaktorer, som illustreret neden for.
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Denne fremstilling af hvilke faktorer, der muligvis påvirker udfaldet af en produktinnovation,

er stærkt forenklet, da sammenhænge mellem de forskellige kategorier og sammenhænge mel-
lem underpunkterne inden for kategorierne ikke er taget med.

Ønsker man at øge forståelsen for området “determinanter for succesfulde produktinnovatio-
ner”, er følgende konklusioner relevante.

For det første er succes ikke et enkelt begreb. Foruden betydelige måleproblemer, kan produk-
tinnovation bidrage til virksomhedens præstation på flere forskellige måder. Det er derfor ikke
ligegyldigt, hvilket præstationsmål man anvender i undersøgelserne. Der er brug for en større
forståelse af de forskellige præstationsmål og af deres indbyrdes sammenhæng. 

I relation til ovenstående er der også brug for en større forståelse af samspillet mellem de for-
skellige analyseniveauer. Isoleret effektivisering af innovationsprocessen med en målsætning
om at minimere fejlraten for nye produkter kan disharmonere med målsætninger på program-
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eller virksomhedsniveau. Dertil bør vurderinger af virksomheders præstation tage hensyn til
den pågældende branche, virksomheden befinder sig i. Med ræsonnementer fra industriøkono-
mien lægger eksempelvis den pågældende branchestruktur rammer for, hvilken præstation
virksomheden generelt set kan opnå. Det er inden for disse rammer, at også præstationen fra
delaktiviteter som produktinnovation skal forstås. Som Porter (1991) skriver, skal forståelse af
en virksomheds præstation baseres på forståelse af “the whole chain of causality”. Hermed
understreger han, at der er et samspil mellem de forskellige analyseniveauer og isoleret fokus
på et niveau kun bidrager med en partiel forklaring på præstationen. Derfor er det essentielt, at
forskningsprojekter tydeliggør, på hvilket niveau de med deres forskning forsøger at bidrage
til forøget viden. En stor del af forskningen har fokuseret på virksomhedsinterne forklaringer
på succesfulde- henholdsvis fiaskoproduktinnovationer. Her bør det fremhæves, at man kun
kan forvente en del af forklaringen på præstationen. Viden omkring hensigtsmæssig organise-
ring og gennemførelse af de forskellige aktiviteter er således ret omfattende og de forskellige
resultater inden for dette område er relativt konsistente. Med den management-orienterede
indgangsvinkel størstedelen af innovationsforskningen har, er det naturligt, at en stor del af
forskningsresultaterne findes inden for områder, hvor virksomheden selv har indflydelse. Den
store fokus på effektiv gennemførelse medfører på den anden side måske meget stor vægt på
succesraten, hvilket gennem nogle af undersøgelserne har vist sig at være et for snævert suc-
ceskriterium. Med et mål om at minimere fejlraten udvikles måske fortrinsvis inkrementelle
produktinnovationer. På den måde er det fortrinsvis kort-sigts mål, der tilgodeses, mens den
overordnede retning, virksomhedens produktinnovation bevæger sig i, stort set ikke styres. På
denne måde ender man måske med at “win the battle, but lose the war”, som Cooper (1984a)
skriver. 

En forbedring af forskningen inden for produktinnovation kan ske gennem en mere integreret
behandling af forskellige analyseniveauer og inden for analyseniveauerne en udvikling væk
fra den ensidige fokus på næsten udelukkende interne/organisatoriske forhold mod en mere
helhedsorienteret, der forsøger at integrere situationsafhængige forhold omkring både virk-
somhed og marked med selve gennemførelsen og også vurderer produktinnovation som en del
af virksomhedens samlede aktiviteter. 

Eksplorative undersøgelser viser, at langt størstedelen af virksomheder ikke følger de normati-
ve implikationer, de forskellige undersøgelser kommer frem til (Mahajan, 1992; Cooper,
1990). Cooper (1986) konkluderer fx, at “What the literature prescribes and what most firms
do are miles apart when it comes to the new product process”. Muligheden for at anvende
resultaterne fra undersøgelserne er derfor et forhold, der bør tages mere eksplicit op.
Udgangspunktet for en stor del af undersøgelserne er identifikation af de aktiviteter, der er
korrelerede med succes. Implicit inddrages her de evner, virksomheden skal besidde for at
udføre aktiviteterne, men disse evner inddrages på et meget generelt og overfladisk niveau.
Forhold omkring opbygning af de pågældende evner berøres stort set ikke. Forskningområdet
tegner sig dermed som meget beskrivende. Resultaterne fra de enkelte undersøgelser over-
sættes til normative implikationer uden eksplicit behandling af hele implementeringsproble-
matikken. Og som adskillige eksempler har vist, er der meget langt fra det at identificere suc-
cesfuld adfærd til at kunne overføre den, hvis det overhovedet er muligt. Dwyer og Mellors
undersøgelse af, hvordan virksomheder lærer er en undtagelse fra den dominerende retning.
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De anlægger en mere dynamisk betragtning, hvor virksomhedens evne til at lære anses som en
betydelig kilde til fordele. 

På trods af ovenstående kritik skal det fremhæves, at en del af undersøgelserne kommer frem
til relativt konsistente mønstre for succesfuld produktinnovation. Her er der brug for mere
nuancerede undersøgelser, der sætter spørgsmålstegn ved generaliserbarheden af de hidtil
fundne resultater. Blandt andet ved at undersøge virksomheder eller brancher, der adskiller sig
fra de hidtil undersøgte.
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