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esultat och agerande
Att mäta resultat är logiskt och inget problem i sig 
– för just innovation används ofta antal patent eller 
uppfinningsanmälningar som mått, eller till exempel 
andel av försäljning som kommer från nya produkter. 

Problemet är att mätetalen framförallt stödjer en kontroll av vad 
man gjort och egentligen inte ger någon återkoppling på om man 
agerar på rätt sätt. Med mätetal som relaterar till agerande kan 
mätning bli ett ledningsinstrument för förändringsarbete i en orga-
nisation. Det förutsätter då att de personer som ska agera är 
involverade i framtagningen av mätetal för att säkerställa ett 
engagemang och självägande av förändringar. Det är också 
väsentligt att mål sätt och följs upp på ett sådant sätt att en åter-
koppling kommer till dem som är involverade. 

I PIEp pågår ett forsknings- och utvecklings-
projekt, MINT (Mätinspiration i innovativa 
team), som handlar om hur man mäter inno-
vationsförmåga i team. Innovationsförmåga 
syftar på förmågan att leda och organisera 
för att komma fram med nya idéer som kan 
realiseras i erbjudanden med högre värde 
för kunden. Fokuseringen på team kommer sig av att flera företag 
använder innovativa team som ett medel för att höja innovations-
förmågan, dvs en grupp medarbetare allokeras för att särskilt 
arbeta med innovation, på temporär eller permanent bas. Team-
perspektivet är dock intressant även mer generellt då team såsom 
grupper eller avdelningar inom FoU blir allt mer självgående och 
behöver stöd för att leda sig själva. Mätparametrar som fokuse-
rar på agerande i team kan då användas internt i teamet för ett 
aktivt förändringsarbete. Fördelarna med MINT är flera, bland 
annat att teammedlemmars engagemang i att fastställa kort- och 
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De flesta människor skriver nog under på att devisen ”man får vad man mäter” är sann. Mätning är 
konkret och genom mätetal sätts mål som sedan följs upp. Mätning skapar handling. Lika sant för 
företag är att innovation i betydelsen att utveckla och lansera produkter och tjänster som når framgång 
på marknaden är viktigt för att skapa konkurrenskraft. Därför blir det naturligt att mäta innovation, 
vilket dock ofta är eftersatt och många företag använder endast ett fåtal parametrar som framförallt 
mäter resultat. 

MINT – Mätinspiration 
i innovativa team

lång siktiga mål ökar, t ex med avseende på hur nya idéer hittas, 
beslut om mer eller mindre radikala projekt och nya sätt att arbeta 
i teamet. MINT kan också bidra till att öka legitimiteten för team 
och avdelningar som arbetar med innovation och då snarare syfta 
till en effektiv kommunikation internt i organisationen. Det är i sig 
en viktig funktion i ett förändringsarbete, särskilt i resurssnåla 
organisationer där det innovativa teamets arbete kan ifrågasättas 
om det inte kan rapportera några framsteg. 

Ett ramverk och indikatorer för inspiration
I forskningsprojektet MINT har PIEp utvecklat ett ramverk för att 
stödja framtagningen av indikatorer för innovationsförmåga. Vi har 
valt att kalla det just indikatorer eftersom det många gånger oftast 
inte handlar om exakta tal utan snarare bedömningar och att de 

inte mäter slutresultatet utan indikerar att man är på rätt väg i sitt 
förändringsarbete. Ramverket MINT är avsett för organisationer 
som överväger bedömning av innovationsförmåga på teamnivå 
och beståndsdelarna mätområden och faktorer är avsedda som 
stöd för att analysera och förstå sitt arbete, samt för inspiration. 
I övrigt följer MINT en enkel logik för att granska det man gör, 
sätta mål samt följa upp dessa. 

MINT kan liknas med ett ”performance management” verktyg 
(t ex Balance Scorecard) och bygger på fyra innovationsområden. 

”MINT kan också bidra till att öka legitimiteten för 
team och avdelningar som arbetar med innovation 
och då snarare syfta till en effektiv kommunikation 
internt i organisationen.”
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Dessa beskriver på en övergripande nivå de viktigaste delarna av 
ett innovationsarbete: idéidentifiering, urval av idéer till projekt, 
genomförande samt resultat och effekter (se Figur 1). I figuren 
visas mätområdena, faktorer på en övergripande nivå och ett 
exempel på frågor som kan användas i arbetet inom ett område. 
På en tredje nivå finns indikatorer föreslagna som vidare kan an-
vändas som inspiration för att hitta sina egna indikatorer. Dessa 

presenteras bland annat i PIEp:s bok Innovationsförmåga. Indika-
torerna togs fram på ett experimentellt sätt baserat på intervjuer 
med medarbetare i team dedikerade att arbeta med innovation. 
Medarbetarna beskrev vad de anser vara viktigast med deras 
innovationsarbete och varje påstående kan beskrivas som en 
indikator – listan blir därför lång på indikatorer men ska just därför 
ses som inspiration. 

Fig 1. Mätområden, innovationsfaktorer och ett exempel på stödfrågor från MINT.

MINT bör föregås av en dialog kring vad innovation och innova-
tionsförmåga är och vilka aktiviteter som krävs för att uppfylla 
ett företags innovationsstrategi. Dialogen kan vara ett sätt att 
faktiskt befästa en strategi och spegla den mot pågående och 
önskade aktiviteter i ett utvecklingsteam. Till beskrivningen av 
mätområden, faktorer och indikatorer i MINT föreslår vi en ”mät-
kompass”:

 
(1) Var är vi nu?
Inrätta en uppskattning som utmärker den 
nuvarande situationen med det valda målet;  
(2) Vart ska vi?
Bestäm den långsiktiga inriktningen genom 
att tilldela ett målvärde som ska uppnås 

för det valda målet inom en definierad långsiktig tidshorisont t ex  
efter två år;  
(3) Vad är nästa steg?
Enas om ett kortsiktig målvärde för det valda målet som kan 
utvärderas t ex efter 3 månader.

”MINT bör föregås av en dialog kring vad innovation 
och innovationsförmåga är och vilka aktiviteter som 
krävs för att uppfylla ett företags innovationsstrategi.”
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Tabell 1. Traditionella och nya innovationsmätetal.

När man utvecklar ett mätprogram är det viktigt att inte välja för 
många indikatorer utan begränsa dessa till en handfull. Dessa 
ska stämma överens med de långsiktiga mål som företaget sätter 
upp i enlighet med sin innovationsstrategi. 

Fler exempel på användningen av MINT
MINT utvecklades i direkt samverkan med flera företag och har 
sedan ytterligare testats i industri och i landsting. Ett medicin-
tekniskt företag har använt MINT för att förankra mätetal bland 
medarbetare i en utvecklingsavdelning och utökat antalet mätetal 
för innovation från endast resultatorienterade sådana till att också 
inbegripa aktivitetsorienterade mätetal. I ett senare skede har 
arbetet utvidgats till att inbegripa hela utvecklingsorganisationen 
om cirka 200 personer (se tabell 1). 

Effekter av mätetalen är bland annat en starkt påvisbar prioritering 
– t ex att egen tid för idéarbete värdesätts. Andra effekter är att 
aktiviteter som man vill genomföra för ökad innovationsförmåga 
måste målsättas – något som i viss mån upplevs problematiskt 
men samtidigt lyfter upp frågorna till diskussion. 

I ett annat företag inom transportbranschen har MINT använts 
för att laborera kring frågeställningen ”ökad innovationsförmåga” 
inom en utvecklingsavdelning. Mätområden utvärderas med av-
seende på pågående utvecklingsarbete och ett antal förbättrings-
områden identifierades. Den diskussion som i detta fall uppstod 
bland gruppchefer upplevdes som mycket fruktbar och av speciell 
vikt var att den tydliga kopplingen till mätetal ställde höga krav på 
att realiserbarheten diskuterades i tillräcklig omfattning. Även i ett 
nätverk med mindre livsmedelsföretag har MINT använts, vilket 
resulterat i att alla de involverade företagen granskat sitt innova-
tionsarbete, beskrivit processen utifrån MINT-modellen samt defi-
nierat en handfull indikatorer för att mäta sin innovationsförmåga. 

”Den praktiska tillämpningen av MINT i en rad företag 
visar på en framgångsrik väg för att definiera mät-
indikatorer för innovationsförmåga. Framförallt vill vi 
lyfta fram reflektionen kring innovationsprocessen och 
mätområden som en viktig komponent i MINT.”

”Traditionella” innovationsmätetal Nya innovationsmätetal

Patent Tid för omvärldsbevakning

Uppfinningsanmälningar Antal möten med kunder i tidig fas

Fullföljda milstolpar Antal innovativa team

Antal startade forskningsprojekt Antal forskningsprojekt som går i stöpet

Antal prototyper Tid för innovationsarbete

 Antal träffar med intressenter i tidig fas

Den praktiska tillämpningen av MINT i en rad företag visar på 
en framgångsrik väg för att definiera mätindikatorer för inno-
vationsförmåga. Framförallt vill vi lyfta fram reflektionen kring 
innovationsprocessen och mätområden som en viktig komponent 

i MINT. Som ett ledningsverktyg kan inte 
heller nog betonas vikten av engagemang av 
teammedlemmar i de egna aktiviteterna och 
förändringsmål för dessa.  
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