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Sammandrag 
 
Problematisering: Ekonomistyrning i kostnadsledande företag etablerar stabila förhållanden och 

eliminerar variation för att kontrollera kostnader, vilket enligt traditionell forskning ses som 

innovationshämmande. Samtidigt tycks företag i ökad utsträckning arbeta med kombinerade 

affärsstrategiska fokus, då viss innovation har visat sig nödvändig för att upprätthålla konkurrenskraft. 

Detta problematiserar tidigare forskning inom ekonomistyrning som behandlar affärsstrategi som ett 

val mellan antingen kostnadsledarskap eller differentiering. 

 

Syfte: Genom att utvärdera om kostnadsledarskap och differentiering kan kombineras för att skapa 

konkurrenskraft är syftet med denna studie att utveckla en fördjupad förståelse för hur en 

lågprispositionerad organisation kombinerar och använder styrmedel för att stödja innovation genom 

produktutvecklingsprocessen.  

 

Metod: Studien utvecklar befintliga teoretiska ramverk genom ett kvalitativt induktivt 

tillvägagångssätt. En inledande litteraturstudie resulterade i fem teoretiska förväntningar som 

möjliggjorde en analys av utförd fältstudie. Genom att intervjua fem respondenter från olika 

funktioner och hierarkiska nivåer i en kostnadsledande organisation som samtidigt utmärks av 

innovativ differentiering, kunde de fem teoretiska förväntningarna diskuteras samt utvecklas. 

 

Resultat: Studien visar att affärsstrategiska fokus kan kombineras för att skapa konkurrenskraft samt 

att affärsstrategi och ekonomistyrning påverkar varandra ömsesidigt. Såväl indirekt som direkt 

styrning stödjer innovation i kostnadsledande organisationer. Indirekt styrning stödjer kreativitet 

genom flexibilitet, medan direkt styrning skapar förutsägbarhet genom att utvärdera strategisk 

relevans. Kostnadsledarskap gör att direkta och indirekta styrmedel fördelaktigt kombineras redan i 

initiala faser av innovationsprocessen, då egenskaper hos styrmedlen kompletterar varandra. Genom 

att integrera direkt styrning i indirekta styrformer minimeras begränsande effekter som enligt teorier 

karaktäriserar direkt styrning. 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, styrmedel, affärsstrategi, innovation, kostnadsledarskap, differentiering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

Förord 
 

Under fem terminer har professorer under föreläsningar och seminarium klargjort vilken information 

som ska memoreras för alla rätt på tentamen. Vägen mot målet har tydligt definierats genom direktiv 

och uppsatta förväntningar. Sjätte terminen inleddes med att samtliga restriktioner plötsligt försvann 

och två och ett halvt års kunskaper presenterades med oändliga valmöjligheter. Eget ansvarstagande 

och kännedom om hur individuella kunskaper maximalt kunde bidra till att utveckla forskningen var 

plötsligt avgörande för att hitta vägen mot målet, gömd i flexibilitetens alla möjligheter.     
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mentalt stöd och korrektur under processens gång. Filip Bons Larsson och Jonas Broström, för 

konstruktiv återkoppling under seminarierna. 
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bara en av Sveriges genom tiderna största företagsframgångar - ni gjorde även denna uppsats möjlig. 
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1. Introduktion 
	  
1.1. Bakgrund 

Teknisk utveckling, minskade transportkostnader, förändrade konsumtionsmönster och politiska beslut 

har ökat förutsättningarna för internationella affärer, vilket i sin tur har lett till ökad integration mellan 

länder (Konkurrensverket, 2014). För Sverige har detta dels inneburit att konkurrensen på många 

marknader har stärkts och att den svenska ekonomin i allt större utsträckning påverkas av aktuella 

händelser i omvärlden (Ibid). Totalt startades cirka 58 000 företag i Sverige år 2008 (Tillväxtanalys, 

2013). Tre år senare hade nästan 19 000, eller drygt 32 procent, av dessa företag slagits ut från 

marknaden (Ibid). Internationellt sett överlever knappt hälften av alla europeiska företag sina fem 

första verksamhetsår (European Commission, 2014). För att kunna möta de utmaningar som ökad 

globalisering innebär krävs det att företag upprätthåller konkurrenskraft genom förmågan att 

kontinuerligt anpassa sin verksamhet till nya förhållanden (Konkurrensverket, 2014). 

 
Ett sätt att upprätthålla konkurrenskraft är att utveckla samstämmighet mellan organisationens 

affärsstrategi och ekonomistyrning1 (Simons, 1987 & 1990; Skærbæk & Tryggestad, 2010; Jørgensen 

& Messner, 2010). Ekonomistyrning har traditionellt setts som underordnad affärsstrategi, där företag 

initialt utvecklar en strategi som sedan preciseras av olika styrmedel genom att kontrollera att utfall 

stämmer överens med organisationens övergripande mål (Anthony, 1965; Porter, 1980; Chenhall, 

2005). Under utvecklade marknadsförutsättningar ifrågasätts dock denna enkelriktade relation genom 

styrmedlens förmåga att tillhandahålla information som skapar strategisk utveckling (Simons, 1995). 

Detta har lett till att ekonomistyrning och affärsstrategi idag snarare ses som två krafter som ständigt 

påverkar varandra ömsesidigt (Simons, 1987; Skærbæk & Tryggestad, 2010; Jørgensen & Messner, 

2010). För att kontinuerligt kunna anpassa sin verksamhet till nya förhållanden måste därmed 

affärsstrategin och ekonomistyrningen gemensamt stödja ett visst utrymme för utveckling och 

innovation (Ibid). 

 
Traditionell forskning hävdar att företag särskiljer sig gentemot konkurrenter genom att fokusera 

affärsstrategin på antingen kostnadsledarskap genom låga priser eller differentiering (Porter 1980) 

genom innovation (Chenhall et al., 2011; Davila, 2000). Flertalet studier har analyserat relationen 

mellan affärsstrategi och ekonomistyrning med målet att utvärdera och kartlägga hur styrmedel 

kombineras med de två affärsstrategiska positionerna (Simons, 1987 & 1990; Skærbæk & Tryggestad, 

2010; Haustein et al., 2014). Styrmedel som associerats med kostnadsledarskap har syftet att etablera 

stabila förhållanden (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Auzair & Langfield-Smith, 2005), medan 

differentiering och innovation snarare associeras med utnyttjandet av tillfälligheter genom flexibilitet 

(Amabile, 1998; Haustein et al., 2014). Att ekonomistyrningen av ett kostnadsledande företag strävar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eng. Management Control. 
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efter att eliminera variation för att kontrollera kostnader är enligt traditionell forskning 

innovationshämmande (Miles & Snow, 1978; Auzair & Langfield-Smith, 2005; Haustein et al., 2014). 

Senare forskning har dock ifrågasatt om företag uteslutande fokuserar på differentiering eller 

kostnadsledarskap (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Gilbert & Strebel, 1987). Samtidigt omnämns 

innovation i allt större utsträckning som en avgörande överlevnadsmekanism på dagens globaliserade 

marknad (Konkurrensverket, 2014). Genom att skapa en dynamisk spänning mellan drivande 

innovationsprocesser och förutsägbar prestation kan företag skapa framgångsrik tillväxt (Simons, 

1995; Mundy, 2010). Att utforma ekonomistyrning som stödjer innovation och samtidigt försäkrar 

lönsamhet tycks därför vara en nödvändig faktor för organisationers överlevnad (Simons, 1995; 

Chenhall et al., 2011; Mouritsen et al., 2009; Davila, 2000). 
 
1.2. Problemformulering 

Ekonomistyrning påverkas enligt situationssynsättet2 av organisationers specifika förutsättningar, där 

affärsstrategin är av central betydelse (Otley, 1980). Traditionell forskning hävdar att företag bör 

positionera sig affärsstrategiskt genom antingen kostnadsledarskap eller differentiering, och att en 

kombination av de båda minskar konkurrenskraften (Porter, 1980). Forskning inom ekonomistyrning 

tenderar därför att behandla organisationers förutsättningar utifrån antingen kostnadsledarskap eller 

produktdifferentiering och betonar att ekonomistyrning inte kan utformas för att stödja dessa 

affärsstrategier parallellt (Haustein et al., 2014; Chenhall et al., 2011). I kontrast till detta efterfrågar 

konsumenter exklusivitet samtidigt som prismedvetenheten ökar (Trendwatching, 2013) och företag 

tycks i allt större utsträckning kombinera lågpris med differentiering (Chenhall & Langfield-Smith, 

1998; Gilbert & Strebel, 1987). Initiativ till differentiering har presenterats av ett flertal 

lågprispositionerade företag, sedan 2004 har exempelvis Hennes & Mauritz producerat 14 

designkollektioner till låga priser (Hennes & Mauritz, 2014). IKEA gjorde våren 2014 en 

specialkollektion med det kreativa kollektivet ArtRebels (IKEA, 2014a) och Lindex skapade 

Affordable Luxury tillsammans med en framstående svensk modeskapare 2009 (Lindex, 2014).  
 
Att skapa differentierade produkter genom flexibilitet och samtidigt säkerställa lågt pris genom 

förutsägbara resultat och minimerad variation utgör en outforskad problematik inom 

ekonomistyrningen trots att allt fler företag tycks kombinera affärsstrategiska fokus. 

Kostnadsledarskap kräver stabila förhållanden som traditionellt sett tycks hämma innovation och 

därmed differentieringsförmågan, vilket skapar en motsättning ekonomistyrningens roll under 

kombinerade affärsstrategiska fokus (Miles & Snow, 1978; Auzair & Langfield-Smith, 2005; Haustein 

et al., 2014). Tidigare forskning efterfrågar ett synsätt på ekonomistyrning som en sammansättning av 

flera olika styrmedel (Simons, 1995; Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van det Stede, 2012), 

eftersom enskilda verktyg inte kan förklara de komplexa förhållanden som bland annat innovation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Eng. Contingency Theory.  
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Differentiering 

innebär (Davila et al., 2009). Innovation bör också analyseras som en process bestående av flera faser 

för att förstå hur ekonomistyrning förhåller sig till innovation (Davila, 2000). Hur en 

lågprispositionerad organisation kombinerar och använder ekonomistyrning för att stödja innovativ 

produktutveckling, bör därför analyseras utifrån idén om ekonomistyrning som kombinerade 

styrmedel samt ur ett processperspektiv.   
 
1.2.1. Forskningsfråga 
Hur kombineras och används styrmedel i en lågprispositionerad organisation för att stödja innovation 

genom produktutvecklingsprocessen? 
 
1.3. Syfte 
Genom att utvärdera om kostnadsledarskap och differentiering kan kombineras för att skapa 

konkurrenskraft är syftet med denna studie att utveckla en fördjupad förståelse för hur en 

lågprispositionerad organisation kombinerar och använder styrmedel för att stödja innovation genom 

produktutvecklingsprocessen.  
 
1.4. Teoretisk och praktisk relevans 

Forskning har tidigare undersökt relationen mellan enskilda affärsstrategiska positioner och 

ekonomistyrning (Simons, 1987 & 1990; Chenhall et al., 2011; Mouritsen et al., 2009; Davila, 2000) 

samt kombinationen av affärsstrategiska fokus (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Gilbert & Strebel, 

1987). Det teoretiska bidraget av denna studie är således en analys av hur kombinerade styrmedel kan 

stödja två parallella affärsstrategiska fokus, vilket illustreras i Figur 1. Tidigare forskning möjliggör en 

analys av styrmedlens samverkan och kompletterande funktion, vilket bidrar med värdefulla insikter 

om kostnadsledande företags innovationsprocesser och intressanta ansatser för framtida forskning. 

Företag tycks redan i viss utsträckning kombinera affärsstrategiska fokus, vilket skapar en praktisk 

relevans för en utvecklad kunskap om hur kostnadsledande organisationer kan utforma sin 

ekonomistyrning för framgångsrika innovationsprocesser. 

 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 1. Studiens teoretiska bidrag. Studien bidrar till forskningen genom att kombinera tre forskningsområden, 
vilket illustreras genom det markerade fältet. 
 

 
Kombinerade 

styrmedel 

Lågpris 
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1.5. Studiens disposition 

Studiens kommande disposition delas in i teoretiskt ramverk, metod, fältstudie, analys samt slutsats. 

Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning om affärsstrategi, ekonomistyrning och 

innovation som sammanfattas i en analysmodell bestående av fem teoretiska förväntningar. Metoden 

beskriver forskningsprocessen och motiverar samt diskuterar de val som genomförts. Därefter följer en 

presentation av fältstudien och i analysavsnittet appliceras de teoretiska förväntningarna på den 

empiriska undersökningen. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska bidrag, praktiska 

implikationer samt förslag på framtida forskning. Studiens syfte kan delas in i tre komponenter: i) hur 

relationen mellan ekonomistyrning och kombinerat affärsstrategiskt fokus skapar konkurrenskraft ii) 

identifiering av styrmedel samt iii) hur styrmedel kombineras och används för att stödja innovation 

genom produktutvecklingsprocessen, där processen kommer att presenteras löpande under respektive 

styrmedel.  Figur 2 illustrerar grafiskt hur dessa tre komponenter skapar en gemensam disposition för 

det teoretiska ramverket, fältstudien samt analysen.   

 

 
 

Figur 2: Studiens disposition. Syftets tre komponenter, samt hur dessa skapar en gemensam disposition för det 
teoretiska ramverket, fältstudien samt analysen. 
 
	  
	  
	  
	  

Syfte   

 
	  

Komponent 3: Hur styrmedel kombineras och 
används för att stödja innovation genom 
produktutvecklingsprocessen. 

• Teori: 2.4 & 2.5 
• Empiri: 4.3 
• Analys: 5.3.3 & 5.4 

	  

Komponent 3: Identifiering av styrmedel. 
• Teori: 2.3 
• Empiri: 4.2 
• Analys: 5.3.1 & 5.3.2 

	  

Komponent 1: Hur relationen mellan 
ekonomistyrning och kombinerat 
affärsstrategiskt fokus skapar konkurrenskraft. 

• Teori: 2.1 & 2.2 
• Empiri: 4.1 
• Analys: 5.1 & 5.2 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1. Affärsstrategi genom kostnadsledarskap eller innovativ differentiering  

Affärsstrategi definierar hur organisationer ska utnyttja sina tillgångar för att uppnå utsatta mål 

(Merchant & Van der Stede, 2012) och definierar därmed hur företaget ska konkurrera på marknaden 

för långsiktig tillväxt (Porter, 1980). Differentierade företag kännetecknas av hög innovation 

(Chenhall et al., 2011) och strävar efter att erbjuda unika produkter av hög kvalité (Porter, 1980). I 

denna studie avgränsas innovation till produktinnovation, vilket definieras som utformandet av en ny 

eller signifikant förbättrad produkt i förhållande till karaktär eller användningsområde (Organisation 

for Econimic Co-operation and Development, 2014). Förbättring kan genomföras genom exempelvis 

tekniska specifikationer, komponenter, material, mjukvara eller användarvänlighet (Ibid). Till skillnad 

mot differentierade företag erbjuder kostnadsledare standardiserade produkter till lägre priser än sina 

konkurrenter (Porter, 1980). Beroende på organisationens strategiska position varierar 

ekonomistyrningens utformning (Simons, 1987). Kostnadsledare standardiserar interna processer för 

att undvika kostsam experimentering (Miles & Snow, 1978), medan differentierade företag 

kännetecknas av flexibilitet för att stödja skapandet av unika produkter (Auzair & Langfield-Smith, 

2005). Traditionell forskning betonar att konkurrensfördelar upprätthålls genom att tydligt positionera 

sig genom antingen kostnadsledarskap eller differentiering (Porter, 1980), medan senare forskning 

poängterar att strategiska fokus kan kombineras (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Gilbert & 

Strebel, 1987). Detta leder till utrymme för nya insikter om relationen mellan ekonomistyrning och 

affärsstrategi. 

 

2.2. Relationen mellan affärsstrategi och ekonomistyrning  

Ekonomistyrning definieras som medel och system som ledningen använder för att säkerställa att 

anställdas beteende och beslut överensstämmer med organisationens övergripande mål (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Detta görs genom att specificera, bevaka och utvärdera individuella samt 

kollektiva handlingar (Alvesson & Kärreman, 2004). Simons (1995) definition är likartad där 

ekonomistyrning ses som formella, det vill säga medvetet utvecklade och implementerade, 

informations-baserade rutiner som ledare inom organisationer använder för att bevara eller förändra 

mönster i det organisatoriska beteendet. Definitionerna av ekonomistyrning påvisar två 

kompletterande roller; att kontrollera avvikelser från organisationens mål samt att tillhandahålla 

information för att möjliggöra problemlösning (Mundy, 2010; Davila, 2000; Simons, 1995; Ahgrens & 

Chapman, 2004). Den kontrollerande rollen associeras med förutsägbarhet, effektivitet och 

angelägenheten att möta kortsiktiga mål medan den möjliggörande rollen kännetecknas av flexibilitet, 

transparens och informationsdelning (Mundy, 2010; Davila, 2000; Ahgrens & Chapman, 2004; 

Jørgensen & Messner, 2010). De två rollerna leder till att ekonomistyrning och affärsstrategi påverkar 

varandra ömsesidigt (Simons, 1995). Affärsstrategin preciseras av styrmedel som kontrollerar utfall 
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gentemot organisationens övergripande mål (Anthony, 1965; Porter, 1980; Chenhall, 2005) samtidigt 

som ekonomistyrning motiverar organisationen till strategisk utveckling genom tillhandahållande av 

information om kritiska osäkerhetsfaktorer (Simons, 1995). 

 

2.3. Ekonomistyrningens komponenter   

Ekonomistyrning består av olika styrmedel som kan särskiljas genom graden av flexibilitet där 

indirekta styrmedel är mer flexibla än direkta styrmedel (Hutzschenreuter, 2009). Direkta styrmedel 

fungerar övervakande genom till exempel budget och regler medan indirekta styrmedel består av 

flexibla arbetsbeskrivningar såsom uppförandekoder (Ibid). Merchant och Van der Stede (2012) 

definierar fyra kategorier som täcker in ett brett spektrum av styrmedel, från indirekt kultur- och 

personalstyrning till direkt resultat- och handlingsstyrning3. Forskning har traditionellt behandlat 

indirekt styrning som informell, det vill säga omedvetet utvecklad och implementerad av 

organisationens ledning (Hopwood, 1976; Ouchi, 1979; Collier, 2005), och därmed exkluderats från 

Simons (1995) definition av ekonomistyrning. Alvesson och Kärreman (2004) utvecklar dock 

innebörden av indirekta styrmedel genom att föreslå även dessa som påverkbara av ledningen, vilket 

är utgångspunkten för denna studie. Förståelsen för hur direkta styrmedel kan kombineras med 

indirekta styrmedel har lett till att ekonomistyrning analyseras utifrån ett helhetsperspektiv där olika 

styrmedel i varierande utsträckning fokuserar på delmål för att skapa en övergripande målkongruens 

(Simons, 1995; Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

2.3.1. Indirekt kultur- och personalstyrning 

Genom att uppmuntra till självstyrning, decentraliseras styrningen av kultur- och personalstyrning 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Personalstyrning utförs genom tillit till individens vilja att styra 

och motivera sig själv, medan användandet av kulturstyrning grundas på att grupper får individer att 

vilja prestera (Ibid). Under kulturstyrning kontrollerar personalen varandra genom ett grupptryck att 

upprätthålla gemensamma normer och värderingar som är utvecklade genom en stark företagskultur 

som genomsyrar verksamheten (Hopwood, 1976; Ouchi, 1979). Handlingar styrs därmed av en 

gemensam definition av situationen genom integrerade värden och ideal som motiverar entusiasm 

(Alvesson & Kärreman, 2004; Simons, 1995). 

 

Under personalstyrning är det viktigt att tillhandahålla möjligheter och resurser till anställda som 

behövs för att utföra ett bra jobb (Merchant & Van der Stede, 2012). Ledningen ska sedan förlita sig 

på anställdas kunskap om organisationens övergripande mål och hur den egna rollen bidrar till att 

uppfylla detta (Ibid). Företagskultur skapas exempelvis genom uppförandekoder som uttrycker 

företagets värderingar och grupparbete, som uppmuntrar till samarbete och skapar känslomässiga band 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Eng. Cultural-, Personnel-, Results- and Action Control. 
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mellan individer och organisationen (Simons, 1995). Grundtanken är att individer i gruppen ska 

motivera varandra och att ledningens roll är att tillhandahålla vad gruppen ska motiveras till, vilket gör 

kulturstyrning till den mest indirekta formen av ekonomistyrning (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Framförallt personal-, men även kulturstyrning, kräver mer selektivt urval i rekryteringen av personal 

eftersom anställdas kvalifikationer är viktiga för att indirekta styrmedel ska fungera väl (Malmi & 

Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012). Intra-organisatorisk förflyttning och kommunikation 

gynnar kulturspridningen genom att förbättra socialiseringen av de anställda genom hela 

organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012), genom träning och utbildning kan utfallet av 

indirekt styrning också förbättras (Merchant & Van der Stede, 2012; Alvesson & Kärreman, 2004). 

 

2.3.2. Direkt resultat- och handlingsstyrning 

Inom resultatstyrning används olika målsättningar för att påverka anställdas beteende (Merchant & 

Van der Stede, 2012) såsom finansiella och icke-finansiella nyckeltal (Malmi & Brown, 2008). 

Finansiella nyckeltal inkluderar till exempel vinstmarginal och försäljning medan icke-finansiella 

resultatmått kan mätas genom kundnöjdhet och kvalitetsmätningar (Kaplan & Norton, 1992). Ett 

balanserat styrkort är en kombination av finansiella- och icke-finansiella resultatmått som blir allt 

vanligare eftersom det bidrar till en tydligare helhetsuppfattning av organisationens prestation (Ibid). 

Mouritsen et al. (2009) diskuterar hur flera typer av resultatmått starkare relaterar till organisationens 

affärsstrategi genom att problematisera och komplettera varandra. Budgetering utgör en central del av 

många organisationers ekonomistyrning genom dess förmåga att binda ihop olika delar av 

organisationen i en omfattande finansiell och resultatinriktad plan (Hansen et al., 2003). 

Resultatstyrning specificerar utfall snarare än tillvägagångssätt och uppmuntrar därmed anställda till 

egna initiativ för att uppfylla målsättningar (Merchant & Van der Stede, 2012). I decentraliserade 

organisationer är denna styrning nödvändig eftersom det är svårt att kontrollera samtliga handlingar 

hos anställda (Ibid).  

 

Handlingsstyrning benämns som den mest direkta formen av ekonomistyrning, där utfall säkerställs 

genom att styra anställdas handlingar genom exempelvis rutiner och manualer (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Arbetsbeskrivningar skapar en organisatorisk domän och undviker strategiska risker 

(Simons, 1987). Rutiner och manualer är enligt Malmi och Brown (2008) exempel på planering och 

administrativ styrning, som fokuserar på företagets kortsiktiga mål. Denna begränsande styrform är ett 

effektivt sätt att definiera handlingar som är kongruenta med organisationens mål, eftersom det är 

omöjligt att specificera allt anställda tillåts göra (Simons, 1995). Avvikelsestyrning är en form av 

handlingsstyrning där faktiskt utfall jämförs med önskat utfall, vilket innebär större handlingsfrihet för 

anställda (Merchant & Van der Stede, 2012). För att handlingsstyrning ska fungera krävs det att 

ledningen har kunskap om vilka handlingar som ger önskat resultat och vad som får anställda att agera 

enligt dessa (Ibid). Det är viktigt att handlingsstyrning uppdateras i takt med att organisationen 
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förändras så att procedurerna förblir optimerade, annars finns risk att anställda lyder order utan att 

arbeta för organisationens övergripande mål (Merchant & Van der Stede, 2012; Simons, 1995). 

 

2.4. Ekonomistyrning genom innovationsprocessen  

Davila (2000) beskriver innovation som en process bestående av fem faser. Den inledande 

planeringsfasen resulterar i en bred beskrivning av en idé, som innefattar bland annat funktionalitet av 

produkten (Ibid). Kreativitet tycks känneteckna planeringsfasen, då öppenhet och anpassning mot nya 

tankesätt utgör basen för utveckling av nya idéer (Henessey & Amabile, 2009). Innovation 

representerar därmed nyttoskapandet av kreativitet (Amabile, 1988; Hennessey & Amabile, 2009) 

genom förverkligandet av en fysisk tillgång (Davila, 2000). I konceptfasen, definieras detaljerade 

specifikationer av produkten, såsom teknologiska förteckningar och vilka organisatoriska resurser 

projektet kräver (Ibid). Designfasen innefattar utvecklingen av den fysiska produkten, där idé övergår 

till en materiell tillgång som sedan testas och kontrolleras i testfasen (Ibid). I det avslutande steget, 

produktionsfasen, startar produktionen av produkten (Ibid). Produktionsfasen utesluts ur denna studie 

då den antas sammanfalla med den rutinartade och förutbestämda miljö som traditionellt sett 

förknippas med produktionen av lågprisprodukter (Simons, 1995). Allt eftersom innovationsprocessen 

fortskrider ökar detaljnivån i produkten (Chenhall, 2003) och även om processen beskrivs som linjär 

(Figur 3), är den iterativ vilket innebär att produkten kan förändras om ny information uppkommer 

allteftersom processen fortskrider (Davila, 2000).  

 

 
Figur 3: Innovationsprocessen. Studiens definition av innovationsprocessen innefattande fyra faser (Davila, 
2000).  
 
När organisationens styrmedel tillhandahåller relevant information för koordinering och utveckling 

förväntas ekonomistyrning positivt påverka organisationens innovationsförmåga (Davila, 2000; 

Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011). Men det finns även forskning som menar att styrmedel, 

genom reglering och begränsningar reducerar kreativitet (Amabile, 1998; Auzair & Langefield, 2005; 

Abernethy & Brownell, 1997). Traditionell forskning tyder på att lågprisföretag använder direkta 

styrmedel i större utsträckning än innovativa företag, vilka istället gynnas av indirekta styrmedel 

(Haustein et al., 2014). I samband med att kombinerade affärsstrategiska fokus uppmärksammas 

(Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Chenhall, 2005; Gilbert & Strebel, 1987) problematiseras de 

ramverk som förenar indirekt styrning med differentiering och direkt styrning med kostnadsledarskap 

(Chenhall & Langfield-Smith, 1998). Även om indirekta styrmedels positiva inverkan på innovation 

Planeringsfas Konceptfas Designfas Testfas 



	  
9 (49) 

inte ifrågasätts, beskrivs direkta styrmedel inte längre som entydigt innovationshämmande (Davila et 

al., 2009; Chenhall et al., 2011; Mouritsen et al., 2009; Jørgensen & Messner, 2010; Chenhall & 

Langfield-Smith, 1998). Kommande avsnitt kartlägger hur både indirekta och direkta styrmedel 

stödjer innovation. 

 

2.4.1. Indirekta styrmedels flexibilitet- och tillitsskapande  

Indirekta styrmedel skapas ur sociala sammanhang och stödjer innovation genom att undvika 

avgränsningar och skapa flexibilitet för anställdas handlingsmönster (Amabile, 1998; Auzair & 

Langefield, 2005; Haustein et al., 2014). För att upprätthålla kontinuerlig innovation måste anställda 

acceptera behovet av att förbättra och förändra produkterbjudanden gentemot nya krav (De Wit & 

Meyer, 1999). Genom att utveckla personliga och sociala band mellan anställda och organisationen, 

stödjer indirekta styrmedel ett förtroendeskapande mellan dessa (Chenhall el al., 2011) där en 

gemensam värdegrund skapar kongruens mellan anställdas handlingar och organisationens 

övergripande mål (Ditillo, 2004). Under komplexa och osäkra arbetsförhållanden fungerar statiska och 

direkta styrmedel sämre än indirekta styrmedel som skapar autonomi och uppmuntrar ledningen att 

förlita sig på de anställdas kunskap och entusiasm gentemot organisationens mål och visioner (Davila 

et al., 2009). Indirekta styrmedel används därför i innovativa organisationer för att säkerställa att 

anställda internaliserar fokus på att generera och hantera produktvariation (Quinn, 1980).  

 

Haustein et al. (2014) definierar externa, organisatoriska och innovationsrelaterade osäkerheter som 

företag möter i innovationsprocessen.  Indirekta styrmedel inverkar positivt på samtliga av dessa 

faktorer vilket indikerar bättre stöd för innovation (Ibid). Relationer och kommunikation mellan 

anställda tycks också vara två utmärkande karaktärsdrag som stödjer innovation, då detta utvecklar en 

social miljö inom vilken individer kan utbyta och utveckla kreativa idéer (Abernethy & Brownell, 

1997). Ett engagemang i debatter om nya idéer och samarbete, mellan operativ och ledningsnivå, 

kommer sannolikt leda till kvalitativ produktutveckling (Parthasarthy & Sethi, 1993), särskilt om 

klimatet också är stödjande och tolerant för misstag (Chenhall et al. 2011). Indirekta styrmedel hjälper 

ledningen att avläsa hur mottagliga anställda är att identifiera och utveckla kreativa idéer (Burns & 

Stalker, 1961). Själv- och gruppstyrning genom träning och väl genomarbetade anställningsprocesser 

(Merchant & Van der Stede, 2012), leder därför till en social struktur som stödjer innovation (Davila 

et al., 2009).  

 

2.4.2. Direkta styrmedels relevans- och kontextskapande 

Innovation uppstår ur osäkra miljöer (Jørgensen & Messner, 2010) och genom att påverka dess 

riktning och intensitet kan direkta styrmedel utvärdera det ekonomiska värdet av innovationen 

(Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011; Haustein et al., 2014). Detta sker genom lång eller kort 
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tolkning4, där tolkningslängden beskriver antalet nyckeltal som problematiserar värdet (Mourtisen et 

al., 2009). Under kort tolkning analyseras en avvikelse från standard, exempelvis organisationens 

vinstmarginal medan lång tolkning problematiserar det ekonomiska värdet genom att utvärdera 

effekter av flera olika nyckeltal som vinstmarginal och miljöpåverkan (Ibid). Lång tolkning ramar in 

beslutsfattande och strategiska osäkerheter genom att utvärdera potentiella effekter av flera styrmedel 

(Ibid). Nyckeltal beskriver därmed i vilka situationer innovation och strategi överensstämmer, samt 

adderar perspektiv genom lång tolkning (Ibid). Huruvida innovation skapar ekonomiskt värde 

utvärderas genom en kombination av nyckeltal för att visa relevans för organisationen (Ibid). 

 

Resultatstyrning och handlingsstyrning har positiv inverkan på flera strategiska osäkerheter som 

innovativa företag möter (Mouritsen et al., 2009), men verkar inte positivt påverka 

innovationsförmåga i samma utsträckning som indirekta styrmedel (Haustein et al., 2014). Trots att 

resultat- och handlingsstyrning inte direkt ökar innovationsförmågan, uttrycker Simons (1995) att en 

balans mellan experimentering och effektivitet är nödvändigt för välfungerande ekonomistyrning. 

Styrmedel ska balanseras mellan inspiration och restriktioner för att innovation ska stödjas maximalt 

(Ibid). Även om individens potential maximeras genom flexibilitet, måste detta förhållas till 

förutsägbar lönsamhet för att innovationen ska gynna organisationen (Ibid). Aktiviteter inom 

organisationen begränsas av handlingsstyrning, medan resultatstyrning avgör vilka aktiviteter som 

utförs genom att utvärdera strategisk relevans vilket också förenklar den kreativa processen för 

individer (Ibid). Att inkludera direkta styrmedel i innovationsprocessen balanserar styrsystemet genom 

positiva effekter som inte inkluderas i indirekta styrmedel (Chenhall et al., 2011). 

	  

2.5. Styrmedlens kompletterande roller i olika faser av innovationsprocessen  

En eftersträvad balans mellan kombinerade styrmedel har lett till att indirekt och direkt styrning inte 

längre ses som ömsesidigt uteslutande (Alvesson & Kärreman, 2004). Direkt styrning balanserar 

friheten som uppkommer genom indirekt styrning och en kombination bör således förstärka effekterna 

av varandra (Davila et al., 2009). En undersökning av sambandet mellan indirekta och direkta 

styrformer påvisade dock inget statistiskt signifikant samband, vilket tyder på att indirekta och direkta 

styrmedel kompletterar varandra och stödjer olika delar av innovation (Chenhall et al., 2011). 

Samtidigt vidhåller viss samtida forskning ståndpunkten att indirekt styrning bör användas i 

sammanhang där innovation är centralt och menar att dynamiska spänningar som genereras av en 

kombination av indirekta och direkta styrmedel inte resulterar i ökad innovationsförmåga (Henri, 

2006). Organisationer med en redan etablerad och stark företagskultur kommer exempelvis inte att 

uppleva minskad innovation om resultatstyrning uteblir under innovationsprocessen (Chenhall et al., 

2011). Davila et al. (2009) betonar dock att en kombination av indirekta och direkta styrmedel kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Eng. Long-, Short Translation. 
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uppnå ökad innovationsförmåga om styrmedlen är kompatibla. Detta uppnås genom mindre hårt 

utformade direkta styrmedel, som därmed inte övertar flexibiliteten från de indirekta styrformer de 

kombineras med (Ibid).  

 

Styrmedel behandlas ofta som något som existerar konstant över tiden (Davila, 2000). Men i samband 

med att kreativitet omvandlas till innovation kan fokus på styrmedel förändras, då indirekta och 

direkta styrmedel bidrar till denna process på olika sätt (Ibid). Styrmedel framträder i varierande grad i 

olika innovationsfaser och kan ersätta varandra när processen fortskrider (Mouritsen & Revellino, 

2009). Indirekta styrmedel stödjer kreativitet hos de anställda genom hela innovationsprocessen 

(Amabile, 1998; Auzair & Langefield, 2005; Haustein et al., 2014; Burns & Stalker, 1961). Direkt 

styrning inkluderas för att skapa ett sammanhang i samband med att tekniska specifikationer utvecklas 

för produkten, och tolkar därmed vilka idéer som på sikt är lönsamma (Mouritsen et al., 2009; 

Chenhall et al., 2011; Haustein et al., 2014; Simons, 1995). Det finns dock forskning som menar att 

styrning inom produktinnovation kan fokusera mindre intensivt på finansiella mått eftersom finansiell 

framgång förväntas komma ur uppfyllandet av icke-finansiella nyckeltal (Davila, 2000).     

 

2.6. Teoretisk sammanfattning 

Som ett resultat av ökad global konkurrens omnämns en kombination av strategiska prioriteringar 

utgöra en överlevnadsmekanism för organisationer, där en viss grad av innovation är nödvändig för 

långsiktig överlevnad på marknaden. Ekonomistyrningens utformning varierar beroende på 

affärsstrategiska fokus och möjliggör kontinuerlig affärsstrategisk utveckling genom att tillhandahålla 

information. Indirekta och direkta styrmedel hanterar olika osäkerheter och tillhandahåller därmed 

olika typer av information. Innovationsprocessen kan delas upp i fyra faser där den inledande 

planeringsfasen kännetecknas av osäkerhet och tillfälligheter vilket bäst hanteras av indirekta 

styrmedel. Allteftersom produkten konkretiseras från konceptfasen får direkta styrmedel allt större 

utrymme, då produkten tydligare kan kopplas till företagets övergripande kostnadsledarskap och 

lönsamhet. Forskning tyder alltså på att indirekt och direkt styrning stödjer olika delar av 

innovationsprocessen. Indirekta och direkta styrmedel bör därmed kombineras i skenet av 

ekonomistyrningens kontrollerande och möjliggörande funktion under innovationsfaserna. Indirekta 

styrmedel stödjer kreativitet genom samtliga innovationsfaser, medan direkt styrning inkorporeras i 

konceptfasen där tekniska specifikationer skapas. Därefter ökar den direkta styrningen för att skapa 

avgränsningar och utvärdera vilka idéer som är lönsamma för organisationen.   

 

2.6.1. Analysmodell  

Syftet med denna studie är att utveckla en fördjupad förståelse för hur en lågprispositionerad 

organisation kombinerar och använder styrmedel för att stödja innovation genom 

produktutvecklingsprocessen. Baserat på ovanstående litteraturgenomgång, och syftets tre 
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komponenter, formuleras fem teoretiska förväntningar som påvisar sambandet mellan affärsstrategi, 

ekonomistyrning och innovation. Det bör poängteras att resultaten av de teoretiska förväntningarna 

påverkar varandra, men motsättningar i en förväntning utesluter inte en undersökning av 

nästkommande. Dessa förväntningar används som utgångspunkt i den kommande analysen och 

presenteras grafiskt i Figur 4.  

 
 

 

 

 

1: En kombination av kostnadsledarskap och differentiering skapar konkurrenskraft. 
 
2: Ekonomistyrning och affärsstrategi påverkar varandra ömsesidigt vilket resulterar i 
kontinuerlig affärsstrategisk utveckling.   
 
3: Företag inkorporerar indirekta styrmedel i innovationsprocessens planeringsfas och bibehåller 
användandet av indirekta styrmedel genom koncept-, design- och testfasen.  
 
4: Företag inkorporerar direkta styrmedel i innovationsprocessens konceptfas och därefter ökar 
användandet av direkta styrmedel i design- och testfasen.  
 
5: Indirekta och direkta styrmedel stödjer olika delar av innovation, vilket gör att styrmedlen 
kompletterar varandra.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Analysmodell. Grafisk sammanfattning av samtliga identifierade teoretiska förväntningar. 	  
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3. Metod  
	  
3.1. Utformning av analysmodell   

Forskning har undersökt relationen mellan enskilda affärsstrategier och ekonomistyrning samt hur 

affärsstrategiska fokus kombineras. Däremot är forskning om relationen mellan ekonomistyrning och 

innovation inom lågprispositionerade företag begränsad. Genom en inledande litteraturstudie var målet 

att väva samman de ovan nämnda forskningsdisciplinerna i en analysmodell som uppmärksammar 

fenomenet (Figur 4). Det teoretiska ramverket består därför av en diskussion kring kombinerade 

affärsstrategiska fokus, en översikt av olika styrmedel samt deras inverkan på innovation. För att 

kunna särskilja olika styrmedel valdes Merchants och Van der Stedes (2012) fyra kategorier som 

behandlar ett brett spektrum, samt skapar ett balanserat fokus, mellan indirekta och direkta styrmedel. 

Ramverket jämfördes sedan med liknande forskning av exempelvis Malmi och Brown (2008) och 

Simons (1995) för att komplettera, nyansera och motverka en felaktig tolkning. Eftersom tidigare 

forskning understryker såväl indirekt som direkt styrnings positiva inverkan på innovation 

inkorporerades Davilas (2000) innovationsprocess för att kunna analysera hur de olika styrmedlen ter 

sig i olika faser av innovationsskapandet. 

 

Flertalet källor hämtades ur väletablerade tidskrifter, framförallt Accounting, Organizations & Society 

samt Journal of Management Accounting Research. Även om en variation av forskningsreferenser 

möjliggör ett kritiskt förhållningssätt genom fler perspektiv, måste en medvetenhet finnas kring hur 

definitioner och resultat förhåller sig till varandra. Till exempel jämfördes övergripande komparativa 

studier (bl.a. Simons, 1995) med mer detaljerade studier kring enskilda fall (bl.a. Mouritsen et al., 

2009). Trots denna problematik ansågs variationen av källor vara nödvändig för att identifiera 

samtliga dimensioner av utformad analysmodell (Figur 4). Dunette (1983) beskriver att forskare kan 

anta två förhållningssätt gentemot befintlig teori. Att testa teori innebär att på förhand definiera 

variabler och att data samlas in utifrån dessa (Ibid). Vid utveckling av teori ligger fokus istället på att 

uppmärksamma data som teorin på förhand inte definierar (Ibid). Studiens teoretiska förväntningar är 

formulerade för att fånga upp huvuddragen av teorin i ett relativt outforskat forskningsområde. Det bör 

dock uppmärksammas att relationen mellan affärsstrategi, ekonomistyrning och innovation är något 

som kontinuerligt förändras, då samtliga områden påverkas av motstridiga krafter i form av stabilitet 

och förändring (Simons, 1990; Amabile, 1998). Ambitionen var således att utveckla befintlig teori, 

genom att analysera hur en lågprispositionerad organisation kombinerar och använder olika styrmedel 

för att stödja innovation genom produktutvecklingsprocessen. 

 

3.2. Forskningsansats och utformning av studie 

Forskning kring kostnadsledande organisationers användande av ekonomistyrning i 

innovationsprocessen är som tidigare poängterat ett outforskat område. Intresset låg således i att 
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upptäcka, utveckla och tolka nya insikter i förhållande till forskningsfrågan. Valet föll därmed på att 

utforma en kvalitativ studie (Holme & Solvang, 1997). Studien hade sin utgångspunkt i fem teoretiska 

förväntningar, men allt eftersom analysen fortskred omformulerades dessa för att möjliggöra nya 

upptäckter utifrån problematiseringen (Merriam, 1994). Eftersom variabler på förhand inte kunde 

definieras genomfördes en fältstudie med målet att studera fenomenet djupgående i en verklig kontext. 

Fältstudier passar studier av utforskande karaktär (Blumberg et al., 2008; Saunders et al., 2012), då 

exempelvis personliga möten och intervjuer möjliggör en bred diskussion kring forskningsfrågan. 

Detta undvek förutbestämda avgränsningar och fördomar gällande de teoretiska förväntningarna för ett 

tillförlitligt slutresultat (Holme & Solvang, 1997) och studien kunde därmed på ett systematiskt sätt 

beskriva ansatser för framtida forskning (Saunders et al., 2012). Studien är således av induktiv 

karaktär, då fältstudiens empiriska underlag utvecklade de teoretiska förväntningar som låg till grund 

för analysen (Ibid). 

 

Studien grundar sig i att ekonomistyrning påverkas av organisationens kontextuella förutsättningar 

vilket beskrivs i situationssynsättet som förnekar ett ultimat styrsystem (Otley, 1980). Företag måste 

respekteras för sina olikheter (Ibid), vilket motiverar valet av ett studieobjekt som underlättade en 

djupgående analys av det empiriska materialet. Studiens syfte var därmed inte att identifiera en 

optimal sammansättning av styrmedel som maximerar innovation i ett kostnadsledande företag, 

eftersom olika organisationer inte jämfördes. Innovation är svårt att mäta och därför syftade studien 

istället till att identifiera relationer mellan styrmedel som förklarar hur kostnadsledande organisationer 

kan stödja innovation genom produktutvecklingsprocessen. Även om ett studieobjekt har lett till icke-

generaliserbara slutsatser för kostnadsledande företag som arbetar med innovation, har detta skapat en 

gedigen förståelse för forskningsfrågan och ett flertal intressanta förslag på framtida 

forskningsansatser (Saunders et al., 2012). 

 

3.3. Val av studieobjekt 

För att genomföra studiens syfte söktes ett kostnadsledande studieobjekt som samtidigt i någon form 

utmärktes av innovativ differentiering. Eftersom studien ämnade undersöka hur styrmedel kombineras 

och används söktes utöver detta en relativt stor organisation, med förhoppningen om ett välutvecklat 

styrsystem. Storleken av företaget förväntades också innebära en tydlig uppdelning av olika faser 

under produktutvecklingen. Ett företaget som tycks uppfylla samtliga kriterier är IKEA som sedan 

starten 1943 har positionerats som kostnadsledare, vilket motiveras i deras målformulering: 

 

”IKEA skall erbjuda ett brett sortiment form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar, 

till så låga priser, att så många människor som möjligt får råd att köpa dem. 

Konsumenten skall, trots den låga prisbilden, ha varaktig glädje av sina inköp. Därför 
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måste funktionen och den tekniska kvaliteten vara god. Lågpris med mening.” (Kamprad, 

1976:6) 

 

IKEA har ett ordinarie sortiment på 9500 produkter som uppdateras med ungefär 2000 produkter varje 

år, kompletterat med special- och designkollektioner såsom IKEA PS och Bråkig (IKEA, 2014b). I 

kombination med företagets lågprispositionering förekommer alltså en hög produktomsättning 

parallellt med tillfälliga differentieringsprojekt vilket tyder på kombinerade affärsstrategiska fokus. 

Den senaste kollektionen av IKEA PS har under våren uppmärksammats inom interiörsammanhang 

för utmärkande formspråk, samtidigt som produkterna förhåller sig till företagets övergripande 

strategi: ”Till så låga priser, att så många människor som möjligt får råd att köpa dem.” (IKEA, 

2014b:8) Detta gör IKEA PS till ett passande studieobjekt då differentiering tycks kombineras med 

lågt pris, vilket enligt tidigare forskning inte är möjligt under samma ekonomistyrning. Vid en 

inledande kontakt med projektledaren uppfattades projektet arbeta med flera styrmedel för att stödja 

innovation och samtidigt förhålla IKEA PS till den övergripande lågprisstrategin. Projektet 

uppfattades även inkludera ett flertal funktioner med tydliga arbetsuppdelningar. Sammantaget 

uppfyllde IKEA PS således samtliga kriterier och bedömdes därmed vara ett passande studieobjekt.  

 

3.3.1. Val av respondenter 

En jämförelse och nyansering av svar från respondenter inom olika funktionella och hierarkiska delar 

av IKEA PS möjliggjorde teoretiska reflektioner utifrån flera perspektiv (Blumberg et al., 2008; 

Merriam, 1994). Från IKEA PS ledning intervjuades en Process Leader (hädanefter projektledare) 

samt en Business Navigation Manager (hädanefter ekonomisk samordnare) och operativ nivå 

representerades av två Inhouse-designer (hädanefter interna formgivare) samt en Product Developer 

(hädanefter produktutvecklare) vilket sammanfattas i Tabell 1. Genom att kombinera olika 

uppfattningar kunde relationen mellan affärsstrategi och ekonomistyrning inom IKEA inledningsvis 

kartläggas. Formgivare och produktutvecklare anknyter till olika faser av innovationsprocessen inom 

IKEA PS vilket möjliggjorde en tydligare analys av styrmedlens användning genom 

innovationsprocessen. För att undvika kunskapsluckor har urvalet begränsats till respondenter som 

arbetat relativt länge inom organisationen och för att få en helhetsbild av projektet intervjuades 

ledningen först. Datainsamling och analys genomfördes alltså parallellt, vilket skapade effekter på hur 

senare material samlades in genom intervjufrågorna (Yin, 2007). En initial förståelse för 

ekonomistyrningen gjorde att intervjufrågor till operativ nivå anpassades kontinuerligt, vilket 

återspeglas i intervjuunderlaget (Bilaga 1-4). 
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Tabell 1: Översikt av samtliga respondenter i fältstudien.  

 
3.4. Insamling av data 

Material från företagets hemsida användes för att initialt utveckla en bakgrundsförståelse för 

organisationen och dess övergripande mål. Denna information användes också senare i analysen för att 

förtydliga och kontrastera intervjudata. Utöver den övergripande relationen mellan affärsstrategi och 

ekonomistyrning, analyserades också användandet av styrmedel genom innovationsprocessen och ett 

tidsperspektiv var därmed nödvändigt. Produktutvecklingsprocessen av IKEA PS observerades inte 

från början till slut och respondenterna fick därför återkoppla och beskriva processen i retrospektiv. 

Detta angreppssätt ökar risken för förskönande och bortfall av viktiga detaljer i processen, men genom 

att intervjua respondenter från olika hierarkiska och funktionella delar kunde svar jämföras och 

kontrasteras vilket skapade en ökad validitet (Saunders et al., 2014). Inför respektive intervju 

presenterades temat för respondenten, däremot gavs ingen möjlighet till förberedelse av svar på 

frågorna. Detta val gjordes aktivt för att undvika diskussion mellan respondenter och öka 

trovärdigheten i insamlad data. Tre intervjuer skedde genom direkta möten, vilket skapade en 

personlig kontakt och avslappnad stämning (Saunders et al., 2012).  De övriga två gjordes genom 

videolänk, vilket i viss utsträckning begränsade den personliga kontakten. Samtliga intervjuer inleddes 

dock med enkla och informella bakgrundsfrågor om exempelvis roll i företaget för att respondenten 

skulle känna sig bekväm vilket skapade goda förutsättningar för en bra intervju (Ibid). 

 

Intervjuerna var i huvudsak av semi-strukturerad karaktär, med övervägande öppna frågor. Studiens 

syfte var delvis att uppmärksamma faktorer som på förhand inte kunde definieras och semi-

strukturerade intervjuer lämnade utrymme för respondenternas egna tolkningar utan begränsning av 

det teoretiska ramverket (Saunders et al., 2012). Detta möjliggjorde nya infallsvinklar i ämnet samt 

skapade utrymme för flexibla följdfrågor. Samtliga intervjufrågor återfinns i Bilaga 1-4. Bilagorna ska 

varken ses som uttömmande eller fullständiga, då varje intervju kompletterats med frågor som inte är 

inkluderade i materialet beroende på vad respondenten valde att diskutera. Frågorna för intervjuerna 

delades in efter fyra huvudsakliga områden: generellt & bakgrund, övergripande mål, styrmedel samt 

innovationsprocessen. Området generellt & bakgrund anknyter inte till analysmodellen, men ansågs 

Yrkestitel Respondent Datum Tidslängd Transkriberade ord  

Projektledare Peter Klinkert 2014-04-15 80 minuter 8176 

Ekonomisk samordnare  Henrik Bergstrand 2014-05-05 45 minuter 3760 

 

Formgivare 
Jon Karlsson 2014-05-09 60 minuter 8290 

Nike Karlsson 2014-05-05 50 minuter 7607 

Produktuvecklare Richard Clack 2014-05-08 60 minuter 6841 
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vara nödvändigt för att etablera en inledande relation med respondenterna. Frågorna under 

övergripande mål relaterade till såväl IKEA som IKEA PS. Dessa frågor bidrog med analysunderlag 

till de två första teoretiska förväntningarna genom en diskussion om hur kombinerade affärsstrategiska 

fokus bidrar till organisationens mål och utvecklar den övergripande verksamheten. Här belystes också 

skillnader i arbetssätt mellan IKEA PS och den övergripande verksamheten som kunde skapa en initial 

förståelse för den andra teoretiska förväntningen. Detta övergick till en diskussion om styrmedel och 

innovationsprocessen, vilket sedan användes för analys av teoretisk förväntning tre, fyra och fem. I 

diskussionen om styrmedel tydliggjordes också skillnader gentemot den övergripande verksamheten 

vilket kunde kopplas till den andra teoretiska förväntningen. Bilaga 5 visar en sammanställning av 

intervjuernas huvud- samt underteman för att tydliggöra hur olika delar av intervjun anknöt till 

analysmodellen.   

 

Teoretiska begrepp som ligger till grund för uppsatsen förklarades inte för någon av respondenterna 

vid intervjutillfället, däremot användes innebörden som riktlinjer för att underlätta en jämförelse. 

Genom att utesluta akademiska begrepp under intervjuerna var målet att skapa liknande 

grundförutsättningar för samtliga respondenter, vilket också möjliggjorde särskiljning mellan det 

empiriska materialet och teoretiska begrepp. Detta minskade risken för användning av respondenternas 

åsikter som teoretiska sanningar, och akademiska begrepp kunde istället appliceras på den empiriska 

undersökningen i analysen. Intervjuerna spelades in, transkriberades efter intervjutillfället och 

kontrollerades av båda författarna. Transkribering minskade risken för personliga tolkningar under 

analysen genom kontinuerlig verifikation av informationen (Saunders et al., 2012). Ingen av 

respondenterna valde att vara anonym, vilket medförde en risk för att svaren förskönades och 

manipulerades. Detta motverkades genom att klargöra studiens syfte, att kartlägga odefinierade 

faktorer som påverkar den innovativa processen snarare än att identifiera ett ultimat arbetssätt. 

Kompletterande e-mail användes för att klargöra eventuella otydligheter efter intervjutillfället.   

 

3.5. Analys av data 

För att uppmärksamma hur ett kostnadsledande företag kombinerar och använder styrmedel genom 

innovativa differentieringsprocesser intervjuades såväl ledningen som operativ nivå. Målet med detta 

var att erhålla en tydlig bild av hur olika funktioner och hierarkiska nivåer uppfattade att styrmedel 

inverkar på innovation. Genom att låta individuella respondenter stå som företrädare för olika 

funktioner, skedde den slutgiltiga analysen således på enhetsnivå. Detta ansågs vara lämpligt då syftet 

var att analysera relationen mellan affärsstrategi, ekonomistyrning och innovation på ett övergripande 

plan. 

 

Studiens analys utgår från tre centrala teoretiska begrepp: affärsstrategi, styrmedel och 

innovationsprocess. Styrmedel delas i denna studie in av kultur-, personal-, resultat-, och 
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handlingsstyrning och är ibland svåra att urskilja i praktiska sammanhang då de hänger samman och 

går in i varandra. För ökad trovärdighet i kopplingen mellan teoretiska begrepp och fältstudien 

sammanställdes innan intervjuerna en lista av centrala ord utifrån varje styrmedel. Dessa kopplingar 

sammanfattas i Tabell 2 och möjliggjorde en struktur av det empiriska avsnittet utifrån de fyra 

styrmedlen utan att inkludera teoretiska begrepp. Efter transkribering översattes samtliga intervjuer till 

teoretiska begrepp som sorterades mot det teman i det teoretiska ramverket för att underlätta analys 

och möjliggöra jämförelser och kontrasteringar respondenter sinsemellan. Detta möjliggjorde för en 

kvalitativ analys av materialet (Spiggle, 1994). Innan studien publicerades fick respondenterna 

godkänna det empiriska avsnittet för att korrigera eventuella misstolkningar. 

 

 

 

 
 

Tabell 2: Identifiering av styrkategori. Beskrivande ord för de teoretiska styrkategorierna kultur-, personal-, 
resultat- samt handlingsstyrning.  
 

 

 

 
 
 
  

Styrmedel  Återkommande ord i teori 

Kulturstyrning Motivation, entusiasm, gemenskap, värderingar, känsla, flexibilitet, tillit, kultur, 

samarbete, grupparbete, kommunikation, sociala normer, relation, lojalitet, 

relation, tillsammans  

Personalstyrning Utbildning, rekrytering, kvalifikationer, personlighetsdrag, ansvarstagande, 

kunskap, eget initiativ, kompetens, erfarenhet, förståelse   

Resultatstyrning Målsättningar, finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal, 

kvalitetsmätningar, budget, uppföljning, utfall, utvärdering, analys, checklista 

Handlingsstyrning Rutin, manual, regler, tillvägagångssätt, avgränsningar  



	  
19 (49) 

4. Fältstudie: Innovationsprocessen i ett kostnadsledande företag 
 
4.1. IKEAs sortimentstrategi   

IKEAs produktsortiment skapas genom sortimentstrategin Range & Design som eftersträvar att 

erbjuda form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till låga priser så att många människor har 

råd att köpa dem (Clack, 2014). Sortimentstrategin består dels av affärsområden, exempelvis lampor 

och soffor, som utvecklar nya produkter när något saknas i det befintliga sortimentet utifrån pris- och 

stilgrupper (Ibid). Dessa grupper sammanställs i en matris bestående av åtta stilgrupper och fyra 

prisnivåer (Ibid). Breath Taking Item (BTI) beskriver den lägsta prisnivån och utvärderas genom 

prisjämförelser mot konkurrenter och kostnadskontroller (Bergstrand, 2014). Produktutvecklingen i 

affärsområdena drivs av en projektgrupp där olika funktionsspecialister gemensamt utformar 

en produktbeskrivning innehållande stil och pris som överlämnas till formgivaren (Ibid). 

Affärsområdenas sortiment har specificerade krav på bruttomarginal, försäljning och kvantitet 

beroende på pris- och stilgrupp (Ibid). Utöver IKEAs affärsområden finns också ett antal komplement 

till produktsortimentet med huvudsakligt fokus på stil framför lågt pris, däribland IKEA PS 

(hädanefter PS) (Ibid). Dessa projekt inleds utanför affärsområdena, men överlämnas för utveckling 

till det mest passande efter färdig produktskiss (Ibid). IKEA har elva interna formgivare som arbetar 

med sortimentet inom både PS och affärsområden och utöver dessa kontrakteras externa konsulter 

(Klinkert, 2014). Sedan 1994 har åtta PS-kollektioner producerats där första temat var demokratisk 

design med målet att kombinera form, funktion, kvalitet, hållbarhet och lågt pris som senare kom att 

bli utgångspunkten för all produktutveckling inom företaget (Ibid). 

 

4.1.1. Mål och resultat av IKEAs sortimentsegment PS  

Utöver IKEAs övergripande mål finns ett behov av att stärka IKEAs varumärke (Klinkert, 2014) och 

öka kundflödet till varuhusen (Karlsson, 2014a). PS ska marknadsföra IKEA som ett intressant och 

nytänkande designföretag genom att reagera på aktuella trender (Bergstrand, 2014; Karlsson, 2014b; 

Bilaga 6). Till skillnad från produktutvecklingen i affärsområdena utformas inga prognoser såsom 

omsättningsmål eller specifika vinstmarginaler, då syftet med PS inte är att direkt driva IKEAs tillväxt 

(Bergstrand, 2014). Lönsamhet förväntas istället uppkomma indirekt genom ökade varuhusbesök och 

medial uppmärksamhet (Ibid). PR-index, såsom antal designmagasin som nämner kollektionen 

(Karlsson, 2014b) eller värde för motsvarande annonsplats, kombinerat med kundnöjdhetsindex och 

webbaserad statistik utgör därmed de viktigaste uppföljningsverktygen för att avgöra kollektionens 

framgång (Klinkert, 2014). PS utgör således inte kärnan av IKEA då det huvudsakliga målet inte är att 

skapa kommersiella storsäljare (Clack, 2014). Trots detta lever många PS-produkter kvar i IKEAs 

sortiment även efter kollektionens slut, och tidigare kollektioner har skapat nya affärsområden som till 

exempel utemöbler och barnprodukter (Karlsson, 2014b; Klinkert, 2014).  
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4.2. Säkerställande av unik design och lågt pris i PS produktutveckling 

PS-projektet inleds med att projektledaren skapar ett tema och generella mål för kollektionen, och 

därefter konstrueras en projektgrupp av interna och externa formgivare (Klinkert, 2014). Inför PS 

2014 samlades samtliga formgivare för en gemensam diskussion utifrån kollektionens tema med målet 

att presentera fem individuella produktförslag (Ibid). Detta arbetssätt benämndes We-Design, vilket 

innebar att formgivarna skulle samarbeta för att skapa produktbeskrivningar som sedan överlämnades 

till affärsområdena (Clack, 2014). Inom respektive affärsområde utvecklar sedan en produktutvecklare 

produktidén till en teknisk specifikation som resulterar i en prototyp (Ibid).  Prototypen diskuteras 

därefter med formgivaren och testas utifrån kravbilder för IKEAs produkter (Ibid). Produktutvecklaren 

agerar övergripande samordnare och kopplar in rätt specialister vid rätt tidpunkt, såsom tekniker och 

inköpare för att utvärdera prototypen (Clack, 2014; Karlsson, 2014b). Baserat på dessa utvärderingar 

kan konceptet och skissen, genom diskussion med formgivaren, kontinuerligt förändras även senare i 

processen (Bergstrand, 2014). 

 

4.2.1. Starka värderingar och drivande gemenskap 

Samtliga anställda är lojala, tacksamma och motiverade att arbeta för företaget (Karlsson, 2014a). 

IKEAs värderingar gestaltas i ett testamente av företagets grundare som utgör ett förhållningssätt för 

arbetet, men en relation till företaget skapas främst genom erfarenhet (Clack, 2014). Interna 

formgivare stannar ofta länge inom IKEA, vilket skapar en trygghet i kompetensen för det 

gemensamma förhållningssättet (Klinkert, 2014). Exempel på värderingar är “Att ta ansvar - en 

förmån”, “Konsten att klara sig med små medel”, “Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid” 

samt “IKEA-andan - Viljan att hjälpas åt med allt” (IKEA, 2014c). I samband med en utvecklad 

förståelse för värderingarna skapar de en tydlig effekt på anställdas handlingar (Karlsson, 2014b). 

Bland interna formgivare finns en nyfikenhet gentemot människor och en positiv inställning till att 

samarbeta med varandra och mellan funktioner (Karlsson, 2014a). Uppkommer problem under 

utvecklingen av produkter hanteras dessa gemensamt, en anda som utgjorde grunden för We-Design 

(Ibid). Konceptet innebar att formgivare arbetade i grupper för att utbyta idéer under den inledande 

fasen av projektet vilket grundar sig i IKEAs övergripande förhållningssätt, där respekt och ödmjukhet 

gentemot varandra är en drivkraft som leder arbetet framåt (Karlsson, 2014b). Samtliga anställda 

uppmuntras till att uttrycka åsikter och inte vara rädda för att misslyckas, för att på bästa sätt ta hänsyn 

till kundens varierande behov (Ibid). Utanför IKEA krävs det mer för att göra sin röst hörd och externa 

formgivare har därför en tydligare vision om vad de vill när de påbörjar arbetet med PS (Karlsson, 

2014a; Karlsson, 2014b). Interna formgivare hade därmed lättare att förhålla sig till We-Design, 

medan flertalet externa formgivare höll hårt i individuella projekt utan intresse för samarbete (Ibid). 

 

Utvecklingen av PS-produkter inleds inte med ett specificerat prisintervall, men gynnas om 

formgivaren har en inneboende kompetens att bedöma produkter utifrån en övergripande 
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prismedvetenhet (Clack, 2014). Externa formgivare har ibland svårt att anpassa sig till IKEAs 

arbetssätt, att utveckla unika och nyskapande produktidéer i kombination med en 

kostnadsmedvetenhet (Ibid). Trots att uppfattningen om IKEAs övergripande sortimentstrategi skapas 

relativt enkelt uppstår problem på detaljnivå under arbetsprocessen när värderingarna ska praktiseras, 

eftersom denna kompetens är något som utvecklas över tiden (Klinkert, 2014). Detta gör att externa 

formgivare behöver mer stöd under projektets gång, vilket projektledaren tillhandahåller kontinuerligt 

när svårigheter kring detaljerade produktionsfrågor uppstår (Ibid).  Ett anlag för företagets värderingar 

märks dock snabbt vid rekrytering och det händer sällan att individer anställs och sedan inte trivs eller 

passar in i företaget (Ibid). Samtliga respondenter betonar dock att ett arbetssätt utifrån värderingarna 

växer fram och att det finns en skillnad mellan att förstå värderingarnas innebörd och dess praktiska 

implikationer (Clack, 2014; Karlsson, 2014a; Karlsson, 2014b; Klinkert, 2014). 

 

4.2.2. Ansvarstagande och kunskapsutbyte 

I samband med en förståelse för IKEAs värderingar utvecklas hos interna formgivare, skapas också en 

ansvarskänsla gentemot företaget (Karlsson, 2014b). Trots många direktiv adderas en motivation att 

förbättra upplevelsen av IKEA (Ibid). IKEAs anställda uppmuntras till att vara lösningsorienterade 

vilket skapar en benägenhet att påverka människor och projekt i helhet (Karlsson, 2014a). Möjligheter 

och bredden på arbetsuppgifter samt miljöer symboliserar en frihet som ytterligare bidrar till att öka 

den individuella motivationen (Clack, 2014; Karlsson, 2014a). Friheten resulterar i en känsla av att 

inte vara styrd, vilket är påtagligt i PS-projektet som bortser från kommersiella aspekter och den 

vanliga strävan efter volym (Karlsson, 2014b).  

 

En mångfald i åsikter och kompetens leder till en bättre slutprodukt eftersom företagets resurser då 

utnyttjas på bästa sätt (Karlsson, 2014a). Det kontinuerliga kunskapsutbytet driver verksamhetens 

processer framåt och funktionsmöten och konflikter bidrar till företagets utveckling (Karlsson, 2014b). 

Erfarna medarbetare skapar en kompetens inom gruppen, vilket leder till att många steg i 

produktutvecklingen kan utlämnas för att angripa problemet direkt (Karlsson, 2014a). Interna 

formgivare utbildas kontinuerligt för att utveckla sin förståelse för företagets 

produktutvecklingsprocess genom bland annat inspirationsresor till fabriker i olika länder (Klinkert, 

2014). En stor del av utbildningen sker också av intern personal där olika specialister delar sin 

kunskap (Ibid). IKEA definierar tydliga ramar för sitt sortiment och det är viktigt att genom 

produktionen skapa en egen förståelse för vad som är möjligt och inte (Clack, 2014; Karlsson, 2014b). 

På fabriksgolvet finns det en möjlighet att se saker ur nya perspektiv vilket skapar en frihet för 

formgivare att vara nytänkande (Clack, 2014). Kunskapsutbyte med erfarna individer inom andra 

funktioner är också en viktig del för den personliga utvecklingen (Clack, 2014; Karlsson, 2014a; 

Karlsson, 2014b). Interaktionen mellan funktioner och anställda är en stark drivkraft och bidrar till en 

familjär känsla inom IKEA (Karlsson, 2014a). 
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4.2.3. Uppföljning genom demokratisk design-pentagonen 

IKEAs gemensamma värderingar och visioner har utvecklats till ett utvärderingsverktyg som 

produktvecklingen inom företaget alltid förhåller sig till (Clack, 2014). De fem dimensionerna form, 

funktion, kvalitet, hållbarhet och lågt pris definierar demokratisk design och används som 

utvärderingsverktyg oavsett funktion och position inom företaget (Bergstrand, 2014).  Pentagonen 

representerar således IKEAs övergripande mål “lågpris med mening” (IKEA, 2014b:8) och beroende 

på vilket pris- och stilsegment produkten tillhör kommer dimensionerna att värderas olika mycket 

(Bilaga 6). BTI-produkter, som är IKEAs lägsta priskategori i prismatrisen, har ett huvudsakligt fokus 

på lågt pris medan PS-produkter har störst fokus på form och funktion (Ibid). Samtliga dimensioner 

används dock vid produktutvärdering i samband med att produktidén lämnas över från formgivaren till 

produktutvecklaren inom relevant affärsområde (Bergstrand, 2014). För produktutvecklaren kan 

demokratisk design således liknas med en checklista för att godkänna produkten in i sortimentet (Ibid). 

Om designen är perfekt, men sista yt-finishen bortprioriteras för ett lägre pris, erbjuds inte eftersträvad 

kvalitet och produkten produceras därför inte (Karlsson, 2014b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: IKEAs utvärderingspentagon Demokratisk Design.  

 

Från att ha varit en del av företagets gemensamma värderingar har demokratisk design utvecklats till 

ett utvärderingsverktyg genom olika nyckeltal (Clack, 2014). Bland annat görs en 

hållbarhetsutvärdering genom ett styrkort, prisutvärdering genom prismatris och benchmarking 

gentemot konkurrenter, funktion och stil jämförs med en stilmatris och kvalitet mäts genom att testa 

produkten för olika påfrestningar (Ibid). En budget konstrueras av projektledaren för att säkerställa att 

kostnaderna hålls inom prognostiserade ramar och revideringar förekommer inte (Klinkert, 2014). 

Budgeten upprätthålls genom att kontinuerligt utvärdera material- och formgivningsval så att dyra 

produktprojekt kan avbrytas (Ibid). Ett ökat fokus på form och funktion kan ibland leda till ökade 

produktionskostnader, och för att samtidigt upprätthålla ett lågt pris accepteras en lägre vinstmarginal i 

PS (Bergstrand, 2014). Även om formgivare inte behöver relatera till exakta summorna i initiala faser 
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Funktion Kvalitet 

Hållbarhet Lågt pris 
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av produktutvecklingen förväntas en övergripande prismedvetenhet (Ibid). När produktidén 

överlämnas till produktutvecklaren i PS-projektet påbörjas en utvärdering utifrån konkretiseringen av 

demokratisk design (Ibid). Detta skiljer sig från produktutvecklingen i affärsområdena där 

utgångspunkten är att ersätta en befintlig produkt med en förbättrad utifrån de fem dimensionerna, och 

således finns dessa nyckeltal inkluderade redan i initiala faser (Clack, 2014). Det är svårt att hitta en 

balans mellan dimensionerna i demokratisk design, vilket gör att flera produkter väljs bort under 

senare delar av projektet (Clack, 2014; Klinkert, 2014). Formgivare upplever att kostnader blir ett allt 

mer användbart argument i produktutvecklingen när processen fortskrider och flertalet produktprojekt 

avbryts sent i processen om produktionen upptäcks vara för dyr (Karlsson, 2014b). 

 

4.2.4. Tydligt formulerade ramverk  

Samtliga produkter skapas utifrån befintliga möjligheter inom företagets fabriker och tillsammans med 

platta paket och låga priser avgränsas i viss utsträckning genomförbara produktidéer (Klinkert, 2014). 

Detta leder till att budgetmål lättare uppfylls och behovet av kontinuerlig utvärderingen av olika 

produktionsval minimeras (Ibid). Redan när produktidén skapas finns vissa direktiv för formgivaren 

som till exempel vilka material som är tillåtna ur miljösynpunkt (Karlsson, 2014b). Trots vissa 

ramverk utvärderas PS-produkter mer konkret utifrån specifikationer allt eftersom 

produktutvecklingen fortskrider (Clack, 2014). Att komma fram till en produktidé inom PS handlar 

om att försöka, för att sedan utvärdera försöket när skissen översätts till tekniska specifikationer 

(Karlsson, 2014b; Clack, 2014). Hög design- och kvalitetsnivå säkerställs enligt Karlsson (2014b) 

genom att inledningsvis definiera kollektionen i teman. En tydlig utgångspunkt är viktigt eftersom PS 

strävar efter något mer unikt vilket är mer komplicerat än sortimentet inom affärsområdena (Ibid). 

Problem och förutsättningar bör enligt Clack (2014) kommuniceras tidigt: ”ritar formgivaren för 

massproducering ska produkten också kunna massproduceras”. Det betonas att formgivaren måste 

vara flexibel och ha förståelse för vad som fungerar, vilket inte behöver begränsa kreativiteten (Ibid). 

Ett sätt att leva upp till de mål och kriterier som IKEA ställer på sina produkter är att inleda projektet 

med många produktidéer, för att kunna avsluta produktprojekt som överskrider olika nyckeltal under 

processens gång (Klinkert, 2014). 

 

4.3. Efterfrågad kombination av flexibilitet och utvärdering  

Formgivaren tillåts att arbeta friare i inledande faser av PS produktutveckling, än vid utvecklingen av 

affärsområdenas sortiment (Karlsson, 2014b). Även om detta skapar ett mer unikt formspråk, uppstår 

ofta problematik när övriga funktioner involveras och affärsområdenas tekniska resurser ska utnyttjas 

för produktionen (Clack, 2014). Friktionen uppstår när formgivarens roll förminskas och produkten 

utvärderas utifrån dimensionerna i demokratisk design (Ibid). Karlsson (2014a) beskriver att en 

frustration uppstår när tillrättavisande kommentarer uppkommer i slutet av projektet, och att de 

passiva negativa är de mest svårarbetade projektmedlemmarna. Nyckeln till lyckade produkter ligger 
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enligt Clack (2014) i att alla dimensioner av demokratisk design tidigt definierar kreativiteten genom 

initiala förutsättningar. Med ett helhetsperspektiv hos formgivaren skulle produkten förverkligas i ett 

tidigare skede och möjliggöra för utvärdering av olika val (Karlsson, 2014a). I skissen finns det alltid 

saker att förbättra och en förståelse och ödmjukhet gentemot andras kompetenser är viktigt för att 

komma fram till en kompromiss (Clack, 2014). Karlsson (2014a) upplever att mötet mellan funktioner 

gör produktutvecklingen intressant genom utmaningen att förbättra ursprungsidén utifrån demokratisk 

design utan att förlora produktens attraktiva attribut. Formgivare utvecklar i nuläget PS-produkter 

isolerat från vissa dimensioner av demokratisk design, vilket leder till att slutprodukten ibland blir 

annorlunda från ursprungsidén efter utvärderingen i produktutvecklingens senare faser (Clack, 2014). 
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5. Analys  
 
5.1. Kombinerade affärsstrategiska prioriteringar  

Affärsstrategier definierar, enligt Merchant och Van der Stede (2012), hur organisationer ska utnyttja 

sina tillgångar för att uppnå utsatta mål och därmed skapa konkurrenskraft. Studiens första teoretiska 

förväntning belyser att konkurrenskraft kan skapas genom en kombination av kostnadsledarskap och 

differentiering (Figur 6).  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Analysområde utifrån teoretisk förväntning 1. En kombination av kostnadsledarskap och differentiering 
skapar konkurrenskraft.  
 

IKEAs sortiment består av flera produktsegment där graden av differentiering eller kostnadsledarskap 

kan identifieras genom företagets pentagon för demokratisk design. I likhet med Chenhall och 

Langfield-Smith (1998) tydliggörs att affärsstrategier kan vara kombinerade utifrån kostnadsledarskap 

och differentiering då PS differentierar IKEA genom unika produkter medan standardiserade BTI-

produkter konkurrerar genom ett lågt pris. Samtliga produktsegment tycks således bidra till IKEAs 

konkurrenskraft, vilket problematiserar teorier som hävdar att en kombination av affärsstrategier leder 

till minskad konkurrenskraft (Porter, 1980). Sortimentsegmentens målsättningar förtydligar de skilda 

strategiska prioriteringarna då BTI-produkter utvärderas genom prisjämförelser med konkurrenter och 

hård kostnadskontroll medan PS bedöms genom medial uppmärksamhet för utmärkande formspråk. 

För att upprätthålla långsiktig tillväxt ramas konkurrensfördelar in av affärsstrategier (Porter, 1980), 

vilket IKEA således gör på olika sätt i produktsegmenten. Direkt tillväxt drivs av storsäljande 

produkter som utvärderas genom finansiella nyckeltal, medan unika PS-produkter skapar indirekt 

tillväxt genom medial uppmärksamhet som stärker företagets varumärke. Finansiell framgång inom 

PS är därmed ett resultat av icke-finansiella framgångsfaktorer, vilket överensstämmer med Davila 

(2000) som beskriver att uppföljning av innovation fokuserar på icke-finansiella nyckeltal för att 

genom dessa uppnå finansiell framgång. 
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5.2. Kontinuerlig affärsstrategisk utveckling genom flexibel ekonomistyrning 

När styrmedel tillhandahåller relevant information förväntas ekonomistyrningen påverka 

organisationens innovationsförmåga positivt (Davila, 2000; Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 

2011). Studiens andra teoretiska förväntning beskriver hur ekonomistyrning och affärsstrategi 

påverkar varandra ömsesidigt och skapar kontinuerlig affärsstrategisk utveckling (Figur 7).  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Analysområde utifrån teoretisk förväntning 2. Ekonomistyrning och affärsstrategi påverkar varandra 
ömsesidigt vilket resulterar i kontinuerlig affärsstrategisk utveckling.  
 

Ekonomistyrningen i produktutvecklingen skiljer sig mellan PS och affärsområdena, vilket 

överensstämmer med teorier som hävdar att affärsstrategiska fokus leder till att styrmedel prioriteras  

efter deras förmåga att hantera olika osäkerheter (Simons, 1987; Miles & Snow, 1978). I 

produktutvecklingen inom affärsområdena specificeras tydligt hur de fem dimensionerna inom 

demokratisk design ska förbättras, medan en större flexibilitet inom PS skapar en öppenhet gentemot 

nya strategiska möjligheter vilket belyser styrmedlens förmåga att utveckla affärsstrategin. Finansiell 

framgång förväntas realiseras genom icke-finansiella nyckeltal där PS möjliggör för IKEA att prova 

nya och osäkra produktidéer, med det potentiella utfallet att den övergripande sortimentstrategin 

utvecklas. Detta överensstämmer med teorier som menar att ekonomistyrning och affärsstrategi 

påverkar varandra ömsesidigt (Simons, 1987; Skærbæk & Tryggestad, 2010; Jørgensen & Messner, 

2010). Även om kommersiella storsäljare inte är målet med PS stannar vissa produkter kvar i IKEAs 

ordinarie sortiment och ett flertal teman har lett till nya affärsområden genom en ekonomistyrning som 

stödjer innovativa produktidéer. Detta motsäger teorier att affärsstrategier initialt utvecklas för att 

sedan ramas in av styrmedel (Anthony, 1965; Porter, 1980; Chenhall, 2005). IKEAs konkurrenskraft 

tycks således stärkas av innovativa differentieringssegment genom en övergripande affärsstrategisk 

utveckling för långsiktig överlevnad.  
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5.3. Ekonomistyrning genom PS innovationsprocess  

Davilas (2000) iterativa innovationsprocess är applicerbar på PS produktutveckling där 

gruppdiskussioner mellan interna och externa formgivare utifrån kollektionens tema inleder 

Planeringsfasen som resulterar i fem individuella produktidéer. Konceptfasen inleds när 

produktutvecklaren utvecklar produktidén till tekniska specifikationer och skapar en första prototyp. 

Rätt funktioner kopplas sedan in för utvärdering av prototypen i designfasen, och i testfasen 

färdigställs produkten genom en kompromiss mellan initial idé och samtliga dimensionerna i 

demokratisk design. Enligt den tredje teoretiska förväntningen inkorporerar företag indirekta 

styrmedel i innovationsprocessens planeringsfas och bibehåller användandet av indirekta styrmedel 

genom koncept-, design- och testfasen (Figur 8). Den fjärde teoretiska förväntningen betonar att 

företag inkorporerar direkta styrmedel i innovationsprocessens konceptfas och därefter ökar 

användandet av direkta styrmedel i design- och testfasen (Figur 8).	  

	   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Analysområde utifrån teoretisk förväntning 3 och 4. Företag inkorporerar indirekta styrmedel i 
innovationsprocessens planeringsfas och bibehåller användandet av indirekta styrmedel genom koncept-, design- 
och testfasen. Företag inkorporerar direkta styrmedel i innovationsprocessens konceptfas och därefter ökar 
användandet av direkta styrmedel i design- och testfasen. 
 

5.3.1. Indirekt kultur- och personalstyrning  

IKEAs gemensamma värderingar etablerar en stark företagskultur genom alla nivåer av organisationen 

och bidrar till en entusiasm och vilja att bemöta kundens varierande behov. Öppenhet gentemot åsikter 

och respekt för varandras kunskap skapar stark sammanhållning som ligger till grund för ett 

gemensamt förhållningssätt i enighet med Alvesson och Kärreman (2004). Interaktionen mellan 

funktioner och anställda är en stark drivkraft och utvecklar en familjär känsla inom IKEA, vilket på 

sikt leder till en ansvarskänsla gentemot företaget. Detta skapar en motivation att påverka 

helhetsresultatet av PS som ökar när anställda integreras i gruppen. Detta tydliggjordes i We-Design 

där interna formgivare var positivt inställda till samarbete och andras åsikter, medan externa 

formgivare agerade mer individualistiskt. Detta är i linje med hur kulturstyrning kontrollerar anställda 
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genom ett grupptryck som säkerställer handlingar utifrån gemensamma normer och värderingar 

(Merchant & Van der Stede, 2012; Hopwood, 1976; Ouchi, 1979) vilket motiverar entusiasm 

gentemot organisationen (Alvesson & Kärreman, 2004; Simons, 1995).  

 

Externa formgivare bidrar med nya synsätt, vilka avgränsas av interna formgivares bemötande utifrån 

gemensamma värderingar i planeringsfasen. Genom att skapa grupper av både interna och externa 

formgivare i initiala skeden av innovationsfasen kan företagskulturen i viss utsträckning överföras till 

externa formgivare.  Kollektionens tema och PS mål tydliggör vad gruppen ska motiveras till under 

grupparbetet och därefter karaktäriseras planeringsfasen av frihet och tillit till de anställdas förmåga 

att förstå hur de kan bidra till att uppfylla målet. Gruppen ska alltså motivera sig själv, vilket 

överensstämmer med Merchants och Van der Stedes (2012) definition av kultur- och personalstyrning. 

Detta påvisar att indirekt styrning fördelaktigt implementeras i innovationsprocessens initiala fas. 

Kunskapsutbytet sker dock genom hela innovationsprocessen och är en av de huvudsakliga faktorerna 

till att projekt drivs framåt, vilket tyder på att kultur- och personalstyrning förekommer även under 

senare innovationsfaser. En öppenhet mellan funktioner och anställda bidrar till intra-organisatorisk 

kommunikation vilket gynnar kulturspridningen (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

För att etablera en kultur krävs ett selektivt urval av medarbetare, då kvalifikationer är viktiga för att 

indirekta styrmedel ska fungera (Malmi & Brown, 2008). Genom att kontraktera externa formgivare, 

skapas mångfald, vilket enligt IKEAs anställda bättre representerar kundens varierade förväntningar. 

Även om det finns en generell förståelse för värderingarna hos alla formgivare inom PS, leder 

mångfalden till viss problematik när värderingarna ska praktiseras under senare faser av 

innovationsprocessen. En kunskap om hur värderingarna praktiseras utvecklas över tiden och kommer 

först när man förstår IKEAs processer och flöden. Problematiken överensstämmer således med Malmi 

& Brown (2008) som menar att företagskultur är något som etableras över tiden. Interna formgivare 

utbildas kontinuerligt för en ökad kunskap om vilka möjligheter produktionen innehar. Att 

tillhandahålla resurser för att anställda ska kunna utföra ett bra jobb är en central funktion inom 

personalstyrning (Merchant & Van der Stede, 2014), vilket tydliggörs i en jämförelse mellan externa 

och interna formgivare under planeringsfasen.  

 

5.3.2. Direkt resultat- och handlingsstyrning 

Genom demokratisk design bryts IKEAs övergripande mål ner och till olika mål- och nyckeltal inom 

dimensionerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och lågt pris. Demokratisk design utvärderas genom 

bland annat hållbarhetsmål och budget och utgör därmed en kombination av finansiella och icke-

finansiella nyckeltal, vilket är definitionen av ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1992). 

Samtliga formgivare upplever att de arbetar utifrån dimensionerna i demokratisk design redan under 

planeringsfasen genom en förståelse för IKEAs värderingar, men först i konceptfasen blir produkten 
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utvärderad utifrån faktiska mål- och nyckeltal. Formgivare upplever att finansiella nyckeltal blir ett allt 

mer användbart argument senare i processen, vilket dessutom tyder på att resultatstyrningen ökar allt 

eftersom processen fortskrider (Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011). 

 

Produktskissen ritas alltid inom vissa ramar såsom platta paket, begränsade material och 

produktionens maskinella resurser. Detta tyder på att handlingsstyrning (Merchant & Van der Stedes 

2012) begränsar de anställdas beteende redan i planeringsfasen, vilket motsäger att direkt styrning 

implementeras sent i innovationsprocessen (Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011). Däremot 

sker en stor del av handlingsstyrningen genom att formgivare uppmuntras till att försöka, för att sedan 

utvärdera om idén är genomförbar i konceptfasen. Detta definieras av Merchant och Van der Stede 

(2012) som handlingsstyrning även om det påvisar och korrigerar avvikelser först efter att 

handlingarna är gjorda vilket lämnar större handlingsfrihet åt anställda. Allt eftersom tiden fortgår 

följs fler mål- och nyckeltal upp samtidigt som fler funktioner kopplas in och kontinuerligt begränsar 

formgivarens handlingsutrymme. Detta överensstämmer med teorier som hävdar att resultat- och 

handlingsstyrning ökar genom innovationsprocessen (Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011). 

 
5.3.3. Bristande balans mellan flexibilitet och förutsägbarhet  

Allt eftersom innovationsprocessen fortskrider utvärderas produkten utifrån fler nyckeltal och 

handlingsutrymmet minskar i samband med att ytterligare funktioner kopplas in i processen, vilket 

indikerar att ekonomistyrningens komponenter är anknutna till olika innovationsfaser. Detta kan liknas 

med Mouritsen och Revellino (2009) som påpekar att styrmedel framträder i olika grader under 

innovationsprocessen och kan ersätta varandra under processens gång. I PS fall utgör således 

konceptfasen övergången från ett primärt fokus på indirekta styrmedel, till en kombination av 

indirekta och direkta styrmedel.  Styrmedlens anknytning till olika faser skapar dock en frustation i 

innovationsprocessen av PS-produkter där samtliga operativa respondenter understryker att alla 

dimensioner av demokratisk design tidigare bör rama in arbetet. 

 
Formgivare uppskattar flexibiliteten inom PS-projektet, vilket de saknar i produktutvecklingen inom 

affärsområdena. Flexibilitet är enligt Amabile (1998) den främsta förklaringen till varför indirekta 

styrmedel stödjer innovation, eftersom de undviker avgränsningar. Kunskapsutbyte mellan anställda 

och funktioner bidrar till att säkerställa en bättre förståelse för demokratisk design och därigenom kan 

ledningen förlita sig på anställdas kunskaper om organisationens mål. Relationer och kommunikation 

mellan anställda inom PS understödjer därmed en miljö för själv- och gruppstyrning (Abernethy & 

Brownell, 1997; Davila et al., 2009), vilket utgör en förutsättning för kvalitativ produktutveckling 

(Parthasarthy & Sethi, 1993). IKEAs starka företagskultur utvecklar en ansvarskänsla hos 

formgivarna, vilket tyder på att de har en inneboende strävan att kontinuerligt förbättra och ändra 

produkterbjudanden (De Wit & Meyer, 1999; Quinn, 1980). Genom att dessutom tillhandahålla 
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utbildningar kan detta ansvarstagande nyttomaximeras, då anställdas förståelse för hur värderingar 

utövas i praktiken förbättras. Detta betonar att indirekta styrmedel, till skillnad från statiska och 

direkta, hanterar komplexiteten för osäkra arbetsförhållanden bättre genom autonomi (Davila et al., 

2009). IKEAs kultur- och personalstyrning kännetecknas därmed av kvalitéer som enligt forskning 

möjliggör idéutveckling i planeringsfasen.  

 
Demokratisk design-pentagonen är ett balanserat styrkort som kan liknas vid Mouritsens et al. (2009) 

definition av lång tolkning då fler nyckeltal används för att utvärdera innovationens ekonomiska värde 

för organisationen. Lyckad produktutveckling skapas när samtliga dimensioner i initiala skeden 

ifrågasätter produktinnovationen och därigenom skapar ett mer förutsägbart utfall. Eftersom PS 

utelämnar de tre dimensionerna hållbarhet, kvalitet och lågt pris i planeringsfasen upplevs dessa mål- 

och nyckeltal som tillrättavisande snarare än motiverande av formgivarna när de sedan inkorporeras i 

koncept-, design- och testfasen. Även om formgivarna trivs med friheten inom PS-projektet, uttrycks 

kostnadsmål som motiverande om de inkluderas tidigt i arbetet eftersom de utgör en central del i 

IKEAs strategi och värderingar. När dessutom externa formgivare kontrakteras tycks det initiala 

behovet av direkt styrning öka eftersom en förståelse för företagskulturen enligt Malmi och Brown 

(2008) tar tid att utveckla. Initiala riktlinjer förankrade i samtliga dimensioner av demokratisk design 

hade förverkligat produkten i ett tidigare skede genom tidig utvärdering av produktionsval i 

förhållande till mål- och nyckeltal. Detta tyder på resultatstyrningens relevansskapande (Mouritsen et 

al., 2009; Chenhall et al., 2011), samtidigt som det motsäger resultatstyrning som 

innovationshämmande i initiala faser av innovationsprocessen (Miles & Snow, 1978; Auzair & 

Langfield-Smith, 2005; Haustein et al., 2012). Handlingsstyrning skapar vissa kontextuella 

förutsättningar såsom platta paket i innovationsprocessen av PS, vilket inte uttrycks påverka 

kreativiteten negativt utan snarare förenklar arbetet med produkten i innovationsprocessens inledande 

fas. Detta tydliggör Simons (1995) efterfrågade balans mellan experimentering och effektivitet i 

innovationsarbetet, vilket fördelaktigt kan förenkla och avgränsa produktinnovationen redan i 

planeringsfasen. 

 
5.4. Behov av kompletterande direkta styrmedel i initiala innovationsfaser 

En efterfrågad initial balans mellan flexibilitet och förutsägbarhet problematiserar kopplingen mellan 

styrmedel och olika faser i innovationsprocessen. Den femte teoretiska förväntningen belyser att 

indirekta och direkta styrmedel stödjer olika delar av innovation, vilket gör att styrmedlen 

kompletterar varandra (Figur 9). 
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Figur 9: Analysområde utifrån teoretisk förväntning 5. Indirekta och direkta styrmedel stödjer olika delar av 
innovation, vilket gör att styrmedlen kompletterar varandra.  
 

Samtliga respondenter efterfrågar en kombination av indirekta och direkta styrmedel redan i initiala 

skeden vilket stödjer idén om att såväl indirekta som direkta styrmedel har en positiv inverkan på 

innovation (Chenhall et al., 2011; Mouritsen et al., 2009; Simons, 1995). En eftersträvad balans 

mellan experimentering och effektivitet indikerar att indirekta och direkta styrmedel förstärker 

effekten av varandra genom hela innovationsprocessen. Mötet mellan styrmedel symboliserar således 

utmaningen att förbättra ursprungsidén utifrån demokratisk design utan att förlora produktens 

attraktiva attribut. Detta indikerar att indirekt och direkt styrning förklarar olika delar av innovation 

och överensstämmer således med forskning som inte har påträffat något samband mellan indirekta och 

direkta styrmedel (Chenhall et al., 2011). Indirekta styrmedel höjer innovationsförmågan hos IKEAs 

anställda genom flexibilitet (Davila et al., 2009; Haustein et al., 2014; Chapman, 1997) medan direkta 

styrmedel skapar motivation genom att inkluderas tidigt i processen och skapa kontext och strategisk 

relevans (Mouritsen et al., 2009; Chenhall et al., 2011). Friktionen i innovationsprocessen för PS 

skulle därmed kunna förklaras i den brytpunkt där fokus skiftar från indirekta till direkta styrmedel. 

Att formgivare snarare motiveras än begränsas av initiala nyckeltal och kontext motsäger resultat av 

Chenhall et al. (2011) samt Henri (2006), att organisationer med etablerad företagskultur inte upplever 

minskad innovationskvalitet om direkt styrning uteblir vid initiala faser av innovationsprocessen. 

Observationen tycks däremot indikera att en kombination av indirekta och direkta styrmedel 

framförallt har en positiv inverkan på produktutvecklingen i initiala stadier (Davila et al., 2009) 

eftersom en senare inkludering av direkta styrmedel uppfattas som tillrättavisande.  

 

5.4.1. Kompatibla styrmedel för framgångsrik innovation hos kostnadsledare 

En kombination av indirekta och direkta styrmedel tycks komplettera varandra genom hela PS 

innovationsprocess, men för att skapa en ökad effekt på innovation menar Davila et al. (2009) att 
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styrmedel som används samtidigt måste vara kompatibla. IKEAs pentagon för demokratisk design 

beskrivs ha vuxit fram ur IKEAs gemensamma värderingar, vilket tyder på att indirekt kulturstyrning 

har utvecklats till ett direkt styrmedel, genom mätbara finansiella och icke-finansiella nyckeltal i ett 

balanserat styrkort. Utformas direkta styrmedel för hårt och statiskt förbättras inte 

innovationsförmågan av den kombinerade effekten av indirekta och direkta styrmedel på grund av 

reducerad kompabilitet (Davila et al., 2009). Kompatibla styrmedel uppnås i IKEAs fall genom ett 

balanserat styrkort som har skapats utifrån företagets värderingar, vilket minskar motarbetande 

effekter av indirekta och direkta styrmedel som används samtidigt. Resultatstyrningen inom PS 

sammanfattas i demokratisk design, där dimensionerna form och funktion säkerställs genom tillit till 

formgivarnas kunskap om organisationen och dess övergripande mål, vilket kännetecknar hur 

indirekta styrmedel stödjer innovation (Amabile, 1998; Auzair & Langefield, 2005; Haustein et al., 

2014). Denna systematik blir även synlig i företagets handlingsstyrning där begränsande direktiv 

inkorporeras i eget ansvarstagande och acceptans för misslyckande vilket möjliggör ökade effekter på 

innovationsförmågan i kombination med organisationens företagskultur. 

 

IKEA tycks uppnå kompabilitet mellan styrmedlen genom att integrera indirekta och direkta styrmedel 

i varandra, vilket resulterar i att direkta styrmedel kännetecknas av indirekta styrmedels karaktärsdrag 

såsom tillit, flexibilitet, ansvarstagande och acceptans för misslyckande. Detta minskar de 

begränsande effekterna av direkt styrning som tidigare forskning uppmärksammar (Mundy, 2010; 

Ahgrens & Chapman, 2004). Därmed indikerar den empiriska undersökningen att indirekt och direkt 

styrning inte bara kompletterar varandra, utan också fördelaktigt kan integreras i varandra för att 

uppnå högre innovationsförmåga. Integreringen leder till ökad transparens och informationsdelning 

hos direkta styrmedel som förstärker den möjliggörande rollen av ekonomistyrningen, vilket påverkar 

organisationens innovationsförmåga positivt (Mundy, 2010; Davila, 2000; Jørgensen & Messner, 

2010). IKEAs övergripande lågprispositionering leder dock till att vissa mål och direktiv måste 

kommuniceras genom statisk direkt styrning som inte i samma utsträckning är kompatibel med 

indirekta styrmedel. Statiska, direkta styrmedel begränsar förvisso kreativitet (Ahgren & Chapman, 

2004), men bör ändå inkorporeras i innovationsprocessens initiala faser. En initial exkludering av 

direkta styrmedel resulterar i sämre slutresultat av innovationen på grund av utvärderingens 

tillrättavisande karaktär senare i processen. En initial balans mellan indirekt och direkt styrning skapar 

ett tydligare strategiskt sammanhang för innovationsprocessen i enighet med Mouritsen et al. (2009), 

vilket sammantaget tycks skapa högre innovationsförmåga än initial frihet med tillrättavisande 

utvärdering i senare faser. 
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6. Slutsats  
 

6.1. Studiens teoretiska bidrag   

Syftet med denna studie var att utveckla en fördjupad förståelse för hur en lågprispositionerad 

organisation kombinerar och använder styrmedel för att stödja innovation genom 

produktutvecklingsprocessen. Detta möjliggjordes genom att kombinera tidigare forskningsdiscipliner 

som berör relationen mellan ekonomistyrning och enskilda affärsstrategiska positioner samt hur 

affärsstrategiska fokus kan kombineras. Utifrån detta teoretiska ramverk formulerades fem 

förväntningar, varav en behandlar kombinerade affärsstrategiska fokus, en berör relationen mellan 

ekonomistyrning och affärsstrategi och tre relaterar till hur indirekta och direkta styrmedel används 

genom Davilas (2000) fyrfasiga innovationsprocess.  

 

Resultatet belyser att olika segment inom organisationen kan anta skilda affärsstrategiska fokus som 

gemensamt bidrar till långsiktig tillväxt, vilket stödjer den teoretiska förväntningen att 

kostnadsledarskap och differentiering kan kombineras för konkurrenskraft i likhet med Chenhall och 

Langfield-Smith (1998) samt Gilbert & Strebel (1987). Ekonomistyrning av differentierade segment 

av företaget, karaktäriseras av en öppenhet och flexibilitet vilket leder till strategisk utveckling, medan 

lågprissegment kännetecknas av ett högre effektivitets- och lönsamhetsfokus. Studien stärker därmed 

forskning om att ekonomistyrning och affärsstrategi påverkar varandra ömsesidigt, då styrmedel tycks 

variera med affärsstrategiska fokus och samtidigt bidra till kontinuerlig affärsstrategisk utveckling i 

enighet med Simons (1995).  

 

Likt tidigare forskning av Simons (1995), Davila et al. (2009), Chenhall et al. (2011) och Mouritsen et 

al. (2009) indikerar resultatet att innovationsprocessen gynnas av såväl indirekta som direkta 

styrmedel. Indirekt styrning stödjer kreativitet genom flexibilitet, medan direkt styrning skapar kontext 

och strategisk relevans. Till skillnad från tidigare forskning visar resultatet i denna studie att indirekta 

och direkta styrmedel inte bör kopplas till innovationsprocessens olika faser utan istället bör 

kombineras genom samtliga innovationsfaser. Uteslutande av direkta styrmedel i initiala faser leder till 

minskad kvalitet hos produkten på grund av styrmedlens tillrättavisande karaktär när utvärdering 

påbörjas senare i processen, vilket skapar negativ friktion. Det övergripande kostnadsledarskapet gör 

att innovationsprocessen tidigt måste definieras utifrån relevanta nyckeltal och direktiv, samtidigt som 

indirekta styrmedel stödjer kreativitet, vilket indikerar att indirekta och direkta styrmedel kompletterar 

varandra. För att tillhandahålla relevant information och stärka den möjliggörande funktionen av 

ekonomistyrning, tycks direkta styrmedel fördelaktigt integreras i indirekta styrformer. Genom 

integrering skapas en flexibilitet hos kontrollerande styrmedel, vilket minskar begränsande effekter 

och skapar kompatibilitet vilket resulterar i positiva effekter på innovationskvalitén av kombinerade 

styrmedel. 
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6.2. Praktiska implikationer  

Genom studiens gång har en förståelse skapats för att verkligheten inte är lika avgränsad som de 

akademiska teorierna. Forskarens uppgift är inte endast att söka en förståelse för vad som sker i 

praktiken, utan också att hjälpa organisationer att praktisera värdefulla insikter. Först och främst bidrar 

denna studie med insikten att kostnadsledarskap och differentiering kan samexistera vilket 

förhoppningsvis uppmuntrar organisationer till nytänkande i deras utformning av affärsstrategier. 

Studien belyser också värdet i att förstå relationen mellan ekonomistyrning och affärsstrategi för 

kontinuerligt utvecklad konkurrenskraft. Övervägande forskning har fokuserat på indirekta styrmedel 

för innovativa sammanhang. Denna studie visar en praktisk relevans genom att beskriva hur direkta 

styrmedel kan användas och kombineras med indirekta styrmedel i kostnadsledande organisationer för 

att stödja produktinnovation. Studiens resultat indikerar hur effektivitet balanseras med 

experimentering för en kontinuerlig konkurrenskraft, och är därför av hög relevans för nutida 

organisationer i deras strävan efter långsiktig överlevnad. Studien betonar vikten av öppen 

kommunikation i innovationsprocesser, då anställda ofta tycks ha värdefulla idéer om hur processen 

kan förbättras. Innovationsprocessen består ofta av flera samordnade funktioner och för en lyckad 

innovationsprocess är det också viktigt att alla funktioner förstår sin roll ur ett övergripande 

organisatoriskt perspektiv för att motverka isolation mellan funktioner.  

 

6.3. Förslag på framtida forskning  

Forskningen som undersöker relationen mellan kombinerat affärsstrategiskt fokus och 

ekonomistyrning är begränsad och för att stärka resultaten av denna studie efterfrågas mer empirisk 

forskning i ämnet. Målet med denna studie var att identifiera och utveckla nya infallsvinklar i ämnet, 

en kvantitativ studie av de fem teoretiska förväntningarna skulle således undersöka allmängiltigheten i 

studiens slutsats. Att studien beskrev innovationsprocessen i retrospektiv kan ha påverkat resultatet 

och således efterfrågas longitudinella studier av hela innovationsprocesser, där intervjuer kompletteras 

med observationer för att skapa ytterligare förståelse och hitta fler faktorer som förklarar den 

undersökta problematiken. Studieobjektets storlek och mognad kan ha haft betydelse för aktuella 

resultat. Bransch, geografiska skillnader, i form av miljörelaterade faktorer såsom konkurrens och 

områdesspecifika regleringar, samt organisationsrelaterade faktorer såsom kultur och struktur är också 

faktorer som kan ha påverkat utfallet. Således finns en stor efterfrågan på framtida empiriska studier i 

varierande organisatoriska klimat för att skapa djupare insikt kring indirekta och direkta styrmedels 

kompletterande inverkan på innovation hos kostnadsledare. Studien uppmärksammar betydelsen av att 

samtliga funktioner förstår hur den individuella rollen relaterar till innovationsprocessen som helhet. 

Därför finns avslutningsvis ett intresse för att studera ledningens roll under innovationsprocessen, och 

hur friktioner mellan funktioner motverkas genom samordning av organisationens styrformer.  
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Bilaga 1: Intervjuunderlag projektledare  
 
1. När blev du anställd av IKEA? Hur länge har du jobbat som projektledare för IKEA PS? 
 
2. Beskriv IKEA PS. Vilka/hur många personer är med i projektet? Är det samma personer genom 
hela projektets gång, eller byts dessa ut löpande?  
 
3. Vilka andra roller finns inom projektet? Hur kopplas rollerna samman?  
 
4. Hur skiljer det sig att jobba med IKEA PS jämfört med den ordinarie produktutvecklingen av 
IKEA?  
 
5. Hur skulle du beskriva att projektet stödjer handlingsutrymme och frihet? Hur upprätthålls ett 
kreativt klimat?  

A. När är kreativitet som viktigast i projektet? Upplever du att det viktigare i start-fasen, eller 
finns behov av kreativitet genom hela projektet?  

 
6. Hur ser relationen och arbetsprocesser ut mellan dig och designers? 
 
7. Hur skulle du beskriva det huvudsakliga målet med projektet? Varför finns IKEA PS? Varför tror 
du att IKEA jobbar med specialkollektioner?  

A. Hur bryts detta ner i långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
B. Hur mäts utfallet av målen upp? 
C. Är du delaktig vid uppföljningen av mål? I så fall hur?  
D. Hur tror du att dessa generella mål samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
8. Vad betyder demokratisk design för dig? Hur jobbar du utifrån begreppet i din arbetsroll? 
 
9. Hur mäts de olika dimensionerna inom demokratisk design?  
 
10. Hur mycket tänker du på att kostnadseffektivisera produktutvecklingsprocessen? Förändras detta 
under arbetets gång? Exempelvis början av skiss versus klar skiss.  
 
11. Hur delaktig är du vid uppföljningen av kostnadsarbetet?  
 
12. Följer ni upp projektet genom budgetarbete? Hur tror du att budget samspelar med det kreativa 
klimatet inom projektet?  
 
13. Använder ni er av finansiella nyckeltal? Exempelvis vinstmarginal.  

A. Vilka finansiella nyckeltal använder ni?  
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika funktioner?  
F. Hur tror du att de finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
14. Använder ni er av icke-finansiella nyckeltal? Exempelvis kundnöjdhet.  

A. Vilka icke-finansiella nyckeltal använder ni?   
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de icke-finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att icke-finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa icke-finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika icke-funktioner? 
F. Hur tror du att de icke-finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom 

projektet?  
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15. Finns det några förutbestämda rutiner och processer inom projektet?  
A. Hur säkerställer du som projektledare att designerns följer dessa?  

 
16. Finns det något inom projektet som inte är tillåtet? Exempelvis restriktioner av materialval.  
 
17. Finns det regler för vem som får ta olika beslut?  

A. Vilka personer/funktioner tar vilka beslut?  
 
18. Hur tror du att olika regler och rutiner samspelar med det kreativa klimatet? 
 
19. Hur hamnade du på IKEA? Har du varit fast anställd hela tiden?  

A. Vilka kvaliteter hos designers tror du att IKEA letar efter vid nyrekrytering?  
B. Hur utbildas designers efter de har blivit rekryterade? Vidareutbildas man kontinuerligt under 

tiden man är anställd?  
 
20. Vad gör dig motiverad att jobba inom IKEA PS?  
 
21. Hur tror du att anställningsprocesser och utbildningar samspelar med det kreativa klimatet?  
 
22. Hur skulle du beskriva kulturen i företaget?  

A. Hur skolas man som nyanställd in i denna företagskultur?  
 
23. Finns det några gemensamma värderingar inom företaget? 

A. Hur arbetar ni utifrån värderingarna?  
 
24. Hur tror du att kulturen samspelar med det kreativa klimatet? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag ekonomisk samordnare 
 
1. När blev du anställd av IKEA? Hur länge har du jobbat som business navigation manager för 
IKEA? 
 
2. Vad betyder styrning för dig? Vad fyller styrningen för syfte inom IKEA? 
 
3. Hur tycker du att styrning och kontroll förhåller sig kreativitet inom IKEA? Hur förhåller sig 
styrning och kontroll till kreativitet inom IKEA PS? 
 
4. Hur skiljer sig styrningen mellan IKEAs ordinarie verksamhet och PS-projekten? 
 
5. Hur ser processen från idé till kommersialisering ut? Vilka styrmedel används under denna process?   
 
6. När är styrning viktigast i projektet? Är det mer viktigt med styrning i inlednings faserna, eller finns 
behov av styrning längs med hela projektet? 
 
7. Hur anpassar ni styrningen så att den når anställda? Vem riktar sig resultaten och budgeten emot? 
Vem har i uppgift att göra designers kostnadsmedvetna under deras kreativa arbete?  
 
8. Hur skulle du beskriva det huvudsakliga målet med projektet? Varför finns IKEA PS? Varför tror 
du att IKEA jobbar med specialkollektioner?  

A. Hur bryts detta ner i långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
B. Hur mäts utfallet av målen upp? 
C. Är du delaktig vid uppföljningen av mål? Iså fall hur?  
D. Hur tror du att dessa generella mål samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
9. Vad betyder demokratisk design för dig? Hur jobbar du utifrån begreppet i din arbetsroll? 
 
10. Hur mäts de olika dimensionerna?  
 
11. Hur delaktig är du vid uppföljningen av kostnadsarbetet?  
 
12. Hur tror du att budget samspelar med det kreativa klimatet inom projektet?  
 
13. Använder ni er av finansiella nyckeltal? Exempelvis vinstmarginal.  

A. Vilka finansiella nyckeltal använder ni?  
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika funktioner?  
F. Hur tror du att de finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
14. Använder ni er av icke-finansiella nyckeltal? Exempelvis kundnöjdhet.  

A. Vilka icke-finansiella nyckeltal använder ni?   
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de icke-finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att icke-finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa icke-finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika icke-funktioner? 
F. Hur tror du att de icke-finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom 

projektet?  
  
15. Finns det några förutbestämda rutiner och processer inom projektet?  

A. Hur säkerställer du som projektledare att designerns följer dessa?  



	  
42 (49) 

 
16. Finns det något inom projektet som inte är tillåtet? Exempelvis restriktioner av materialval.  
 
17. Finns det regler för vem som får ta olika beslut?  

A. Vilka personer/funktioner tar vilka beslut?  
 
18. Hur tror du att olika regler och rutiner samspelar med det kreativa klimatet? 
 
19. Hur hamnade du på IKEA? Har du varit fast anställd hela tiden?  

A. Vilka kvaliteter hos designers tror du att IKEA letar efter vid nyrekrytering?  
B. Hur utbildas designers efter de har blivit rekryterade? Vidareutbildas man kontinuerligt under 

tiden man är anställd?  
 
20. Hur skulle du beskriva kulturen i företaget?  

A. Hur skolas man som nyanställd in i denna företagskultur?  
 
21. Finns det några gemensamma värderingar inom företaget? 

A. Hur arbetar ni utifrån värderingarna?  
 
22. Hur tror du att kulturen samspelar med det kreativa klimatet? 
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Bilaga 3: Intervjuunderlag intern formgivare  
 
1. När blev du anställd av IKEA? Har du alltid jobbat som inhouse designer eller har du även varit 
kontrakterad som extern designer för IKEA? Hur länge har du jobbat som designer för IKEA PS? 
 
2. Vad är den största skillnaden mellan att vara inhouse och extern designer? Jobbar du nära externa 
designers? Upplever du någon skillnad mellan externa och interna designers?  
 
3. Beskriv IKEA PS. Vad är IKEA PS för dig? Hur ser hela processen ut från idé till 
kommersialisering?  
 
4. Hur skiljer det sig att jobba med IKEA PS jämfört med den ordinarie produktutvecklingen av 
IKEA?  
 
5. Kan du beskriva we-briefen som gjordes inför årets kollektion?  
 
6. Vad är det som gör att man i PS-kollektionerna kan skapa unikare produkter? Hur stödjer designers 
arbetssätt kreativitet?  
 
7. Hur ser relationen och arbetsprocesser ut mellan dig och produktutvecklare? 
 
8. Hur skulle du beskriva det huvudsakliga målet med projektet? Varför finns IKEA PS? Varför tror 
du att IKEA jobbar med specialkollektioner?  

A. Hur bryts detta ner i långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
B. Hur mäts utfallet av målen upp? 
C. Är du delaktig vid uppföljningen av mål? Iså fall hur?  
D. Hur tror du att dessa generella mål samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
9. Vad betyder demokratisk design för dig? Hur jobbar du utifrån begreppet i din arbetsroll? 
 
10. Hur mäts och följs de olika dimensionerna upp? Hur upplever du att ledningen ser till att du som 
designer arbetar efter detta?  
 
11. I utvecklingsarbetet av nya produkter, hur mycket tänker du på att kostnadseffektivisera? 
Förändras detta under arbetets gång? Exempelvis början av skiss versus klar skiss.  

A. Hur tänker du konkret på kostnader när du gör en produktskiss? Exempelvis magkänsla eller 
utifrån måltal?  

 
12. Tidigare intervjuer visar att IKEA arbetar med exempelvis bruttovinst marginal. Hur använder du 
dig av sådana mått när du utvecklar en produkt? 

A. För din räkning, hur analyseras och följs de finansiella nyckeltalen upp? 
 
13. Hur tror du att sådana nyckeltal samspelar med det kreativa klimatet inom projektet?  
 
14. Använder ni er av icke-finansiella nyckeltal? Exempelvis kundnöjdhet.  

A. Vilka icke-finansiella nyckeltal använder ni?   
B. Upplever du att du är medveten om samtliga dessa nyckeltal? 
C. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de icke-finansiella nyckeltalen?  
D. Hålls du personligen ansvarig för att icke-finansiella nyckeltal möts?  
E. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa icke-finansiella nyckeltal? 
F. Hur tror du att de icke-finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom 

projektet?  
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15. Finns det några förutbestämda rutiner och processer inom projektet? Exempelvis 
rekommendationer och materialöversikter?   
 
16. Finns det regler för vem som får ta olika beslut?  

A. Vilka personer/funktioner tar vilka beslut?  
 
17. Hur tror du att olika regler och rutiner samspelar med det kreativa klimatet? 
 
18. Vilka kvaliteter hos designers tror du att IKEA letar efter vid nyrekrytering?  
 
19. Fick du någon utbildning när du anställdes? Vidareutbildas man kontinuerligt under tiden man är 
anställd? Exempelvis tillverkningsprocesser.  
 
20. Vad gör dig motiverad att jobba inom IKEA PS?  
 
21. Hur tror du att anställningsprocesser och utbildningar samspelar med det kreativa klimatet?  
 
22. Hur skulle du beskriva kulturen i företaget?  

A. Hur skolas man som nyanställd in i denna företagskultur?  
 
23. Finns det några gemensamma värderingar inom företaget? 

A. Hur arbetar ni utifrån värderingarna?  
 
24. Hur tror du att kulturen samspelar med det kreativa klimatet? 
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Bilaga 4: Intervjuunderlag produktutvecklare 
 
1. När blev du anställd av IKEA? Hur länge har du jobbat som produktutvecklare för IKEA PS? Hur 
skiljer det sig att jobba som designer från att jobba som produktutvecklare?5 
 
2. Beskriv IKEA PS. Vad är IKEA PS för dig? Har du varit med och utvecklat någon PS kollektion?  
 
3. Hur skiljer det sig att jobba med IKEA PS jämfört med den ordinarie produktutvecklingen av 
IKEA?  
 
4. Hur skulle du beskriva att projektet stödjer handlingsutrymme och frihet? Hur upprätthålls ett 
kreativt klimat?  

A. När är kreativitet som viktigast i projektet? Upplever du att det viktigare i start-fasen, eller 
finns behov av kreativitet genom hela projektet?  

 
5. Kan du beskriva we-briefen som gjordes inför årets kollektion?  
 
6. Hur ser relationen och arbetsprocesser ut mellan dig och designers? 
 
7. Hur skulle du beskriva det huvudsakliga målet med projektet? Varför finns IKEA PS? Varför tror 
du att IKEA jobbar med specialkollektioner?  

A. Hur bryts detta ner i långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
B. Hur mäts utfallet av målen upp? 
C. Är du delaktig vid uppföljningen av mål? Iså fall hur?  
D. Hur tror du att dessa generella mål samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
8. Vad betyder demokratisk design för dig? Hur jobbar du utifrån begreppet i din arbetsroll? 
 
9. Hur mäts de olika dimensionerna?  
 
10. Hur arbetar man med de olika delarna inom demokratisk design vid produktutvecklingens olika 
skeden? Vilken är den första dimensionen i demokratisk design du utvärderar när du mottar 
produktskissen från formgivaren? Får delarna olika mycket utrymme i olika stadier av utvecklingen? I 
samband med att exempelvis tekniker kopplas in i processen, vilka dimensioner av demokratisk design 
utvärderas i högst utsträckning då?  
 
11. Hur mycket tänker du på att kostnadseffektivisera under produktutvecklingsprocessen? Förändras 
detta under arbetets gång?  
 
12. Hur delaktig är du vid uppföljningen av kostnadsarbetet?  
 
13. Hur tror du att budget samspelar med det kreativa klimatet inom projektet?  
 
14. Använder ni er av finansiella nyckeltal? Exempelvis vinstmarginal.  

A. Vilka finansiella nyckeltal använder ni?  
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika funktioner?  
F. Hur tror du att de finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom projektet? 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Clack övergick år 2006 från intern formgivare till produktutvecklare.  
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15. Använder ni er av icke-finansiella nyckeltal? Exempelvis kundnöjdhet.  
A. Vilka icke-finansiella nyckeltal använder ni?   
B. Är du inblandad i analyser och uppföljning av de icke-finansiella nyckeltalen?  
C. Hålls du personligen ansvarig för att icke-finansiella nyckeltal möts?  
D. Är alla inom projektets olika funktioner medvetna om dessa icke-finansiella nyckeltal?  
E. Är de finansiella nyckeltalen desamma inom olika icke-funktioner? 
F. Hur tror du att de icke-finansiella nyckeltalen samspelar med det kreativa klimatet inom 

projektet?  
  
16. Finns det några förutbestämda rutiner och processer inom projektet?  

A. Hur säkerställer du som projektledare att designerns följer dessa?  
 
17. Finns det något inom projektet som inte är tillåtet? Exempelvis restriktioner av materialval.  
 
18. Finns det regler för vem som får ta olika beslut?  

A. Vilka personer/funktioner tar vilka beslut?  
 
19. Hur tror du att olika regler och rutiner samspelar med det kreativa klimatet? 
 
20. Hur hamnade du på IKEA? Har du varit fast anställd hela tiden?  

A. Vilka kvaliteter hos designers tror du att IKEA letar efter vid nyrekrytering?  
B. Hur utbildas designers efter de har blivit rekryterade? Vidareutbildas man kontinuerligt under 

tiden man är anställd?  
 
21. Vad gör dig motiverad att jobba inom IKEA PS?  
 
22. Hur tror du att anställningsprocesser och utbildningar samspelar med det kreativa klimatet?  
 
23. Hur skulle du beskriva kulturen i företaget?  

A. Hur skolas man som nyanställd in i denna företagskultur?  
 
24. Finns det några gemensamma värderingar inom företaget? 

A. Hur arbetar ni utifrån värderingarna?  
 
25. Hur tror du att kulturen samspelar med det kreativa klimatet? 
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Bilaga 5: Operationaliseringstabeller 
 

Frågorna delades in efter de fyra huvudområdena generellt och bakgrund, övergripande mål, 

produktinnovationsprocessen och styrmedel. Nedan följer en sammanfattning av dessa områden, dess 

innebörd för studien, samt exempel på frågor från intervjuerna för att utforska dessa områden.  

 
 

GENERELLT & BAKGRUND 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Arbetsroll  Övergripande förståelse för 

intervjurespondents arbetsuppgifter i 

företaget  

När blev du anställd inom IKEA 

och vad är dina arbetsuppgifter?  

Bakgrund i PS Övergripande förståelse för intervju 

respondentens relation till PS 

Vad är IKEA PS för dig?  

IKEA vs IKEA PS Övergripande förståelse för hur arbetet inom 

PS skiljer sig från den vanliga 

affärsverksamheten 

Hur skiljer det sig att jobba med 

IKEA jämfört med den ordinarie 

produktutvecklingen?  

 
 
 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

IKEA PS Det huvudsakliga målet med IKEA PS Vad är det huvudsakliga målet 

med IKEA PS? 

IKEA vs IKEA PS Hur bidrar IKEA PS till den övergripande 

verksamheten 

Hur bidrar IKEA PS till IKEAs 

övergripande mål? 
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INNOVATIONSPROCESSEN6 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Planeringsfas Hur används styrning, och i form av vilka 

styrmedel, i planeringsfasen 

Hur relaterar ditt arbete till 

kostnader när du gör en 

produktskiss?  

Konceptfas Hur används styrning, och i form av vilka 

styrmedel, i konceptfasen 

Vilken är den första dimensionen i 

demokratisk design du utvärderar 

när du mottar produktskissen från 

formgivaren? 

Designfas Hur används styrning, och i form av vilka 

styrmedel, i designfasen 

I samband med att exempelvis 

tekniker kopplas in i processen, 

vilka dimensioner av demokratisk 

design utvärderas i högst 

utsträckning då?  

Testfas 

 

Hur används styrning, och i form av vilka 

styrmedel, i testfasen 

Får de olika delarna i demokratisk 

design olika utrymme i olika 

stadier av produktutvecklingen?    

 
 

STYRMEDEL 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Kulturstyrning Om och hur kulturstyrning påverkar 

innovation  

Hur skulle du beskriva kulturen 

inom IKEA? 

Personalstyrning Om och hur personalstyrning påverkar 

innovation  

Vilka kvaliteter upplever du att 

man bör besitta för att bli 

uppmärksammad av IKEA? 

Resultatstyrning Om och hur resultatstyrning påverkar 

innovation i organisationer 

Använder ni er av finansiella 

måltal vid utvärderingen av 

produkter? 

Handlingsstyrning Om och hur handlingsstyrning påverkar 

innovation i organisationer 

Finns det något som projektet inte 

tillåter, i form av exempelvis 

regler? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Inga av innovationsprocessens faser definierades under intervjun. Samtliga frågor för att fånga dess olika skeden relaterade 
istället till processen som helhet för att sedan av författarna delas in efter huvudområdena. Frågorna under respektive 
huvudområde relaterar därför inte specifikt till individuella områden, utan till processen som helhet.  
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Bilaga 6: Demokratisk design relaterat till affärsstrategiska produktsegment 
 

Tabellen visar hur IKEAs olika sortimentsegment (IKEA PS, STOCKHOLM, sortimentet för 

affärsområdena, BTI, Miljö-produkter) fokuserar i olika utsträckning på de fem dimensionerna i 

demokratisk design, där IKEA PS huvudsakliga fokus är form medan BTI-produkters största fokus är 

lågt pris.  

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


