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”Sverige ska vara världsledande inom innovativ och
hållbar industriell produktion av varor och tjänster”
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Innovativa Sverige
Enablers
‐ Human resources (1)
‐ Open research system (1)
‐ Finance and support (3)

The European Innovation
Scoreboard 2016
http://ec.europa.eu/growth/ind
ustry/innovation/facts‐
figures/scoreboards/files/ius‐
2016_en.pdf

Firm activities
‐ Firm investments (2)
‐ Linkages and
entrepreneurship (4)
‐ Throughputs (IPR) (2)

Innovation outputs
‐ Innovators on market (6)
‐ Economic effects (7)

 Sweden (1)

Nya utmaningar: Från low‐cost till innovation
• Tidigare lågkostnadskonkurrens
– Respons: avancerad teknologi och
kvalitet
– Uflyttning av produktion och FoU

• Nya villkor i tillväxtekonomier
– Minskade löneskillnader
– Ökad betydelse för logistikkostnader
– Fördelar med sammanhållen
produktframtagning
– Omvärdering och omlokalisering

• Innovationskonkurrens och
disruptiv innovation
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Nya innovativa ekonomier
• Från lågkostnads‐
till innovations‐
drivna ekonomier
• Behov av analyser
på företagsnivå för
att förstå dynamik
och utmaningar

Samarbetsprojekt
Syfte
• Analysera snabba innovativa
företag i tillväxtekonomier
• identifiera utmaningar och
• möjligheter till lärande och
samarbete
• för svenska industriföretag

Projektuppläggning
• Fallstudier inom valda
industrier
• IPR studier
• Analys tillsammans med
svenska företag

Partners
• Företag och akademi
• Vinnovafinansiering

Företag: Stefan Andersson, Stefan Hansson,
Gunnar Holmberg, Mats Karlsson,
Bengt Larsson, Erik Sigfridsson
Akademi: Lars Bengtsson, Christian Berggren,
Solmaz Filiz Karabag, Ioana Stefan,
Weihong Wang
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Nedslag hos nya innovativa företag

Vad karaktäriserar snabba innovativa företag?
•
•
•
•

Snabb utveckling av nya förmågor
Cost innovation
Snabbhet i produktframtagning
Både internationella och lokala

(Wan et al, 2015; Arnemo et al, 2016; . Hobday, 1995;
Lee & Lim, 2001; Shan & Jolly, 2013; Rein, 2014; Xie and
White, 2006)
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1. Snabb utveckling av innovationsförmågor

The world's largest construction equipment
manufacturers
Position

Company

Home country

1

Caterpillar

US

2

Komatsu

Japan

3

Hitachi Construction Machinery

Japan

4

Volvo Construction Equipment

Sweden

5

Sany

China

6

Zoomlion

China

7

Liebherr

Germany

8

Terex

US

9

John Deere

US

10

Doosan Infracore

South Korea

(Source: http://www.khl‐group.com/E_CASTS/KHL/khl_editorial/2013/080413/index.html)
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The case study of Sany
•

Founded in 1989, grown over 50% annually

•

In total 120 products. Main products lines:
– Concrete machinery, Excavators, Hoisting machinery, Pile driving, Road construction, Port
machinery
– Core technologies produced in‐house, chassis and power train sourced
– Global market presence

• Focus on independent R&D capability building
–
–
–
–

R&D investment is 5‐7% of sales revenue. >10 % of all employees in R&D
Five R&D centres in China, plus R&D centres in India, US, Germany and Brazil.
HRM: Talent recruiting, extensive training and incentive system
Patents prioritized

• Selected M&A (Putzmeister), benchmarking and cooperation (Volvo)

The case study of Zoomlion
•

Founded 1992, from research institute, grown over 50% annually

•

In total 800 product, Main product lines
– Concrete machinery, hoisting machinery, earth moving, environmental and sanitation,
mobile cranes, pile driving, road and firefighting, agricultural
– 13 industrial parks in China, Italy, India, Brazil, N. America
– Global market presence

•

Focus on R&D
– R&D intensity is about 4‐5%
– Solid R&D capability. Research centres in China, Europe, S. America and US
– Annual patent applications over 1600

• External technology acquisitions
– Active M&A of European firms after year 2000
– Active talent recruiting from well‐educated overseas
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1. Snabb utveckling av innovationsförmågor
Snabb utveckling
Olika innovationsvägar

– Kontrakts‐ och licenstillverk‐
ning, imitation, innovation
– Joint venture med globala
företag, allianser
– Självständig utveckling
–
–
–
–
–
–

Betydande FoU investeringar
Teknologiköp
M&A
Kompetenssatsningar
Patent‐ och innovationsfokus
Statliga insatser och stöd

(e.g. Hobday, 1995; Lee & Lim, 2001; Shan
& Jolly, 2013; Rein, 2014; Xie and White,
2006)

2. Cost innovation
• Vanligen strategisk val
mellan innovation och
kostnad
Cost innovation:
• Avancerad teknologi,
kundanpassning och
hög kvalitet
• till bibehållet låga
kostnader
• Tillämpas både i FoU
och i försörjnings‐
kedjor
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2. Cost innovation in SC
• Avancerad teknologi,
kundanpassning och
hög kvalitet
• till bibehållet låga
kostnader
• tillämpat i både FoU
och försörjnings‐
kedjor

3. Snabb produkframtagning
• Utveckling av nya produkter på halva tiden
 Kinesiska CE: 12‐14 månader för NPD. 6 månader för upgradering av produkt.
US/EUR CE: 24 månader för uppgradering / utveckling av ny produktfamilj.
 Godkännande av ny leverantör: Ett fåtal månader för de kinesiska företagen,
medan Caterpillar ägnar upp till två år
 Caterpillar använder ca 18 månader till förstudie
 Lean production. Exempel: 8 minuters slutmontering av en grävmaskin

Hur?
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3. Snabb produktframtagning
• Nya produkter på halva tiden
–
–
–
–
–
–
–
–

Investeringar i FoU kapacitet
‘Good enough’ kvalitet
NPD‐modell för snabbhet
Snabba iterationer
Hög ingenjörsinsats
Stark projektstyrning
Incitament och arbetskultur
Lean

• Påverkas av
– Teknisk mognad och höjd
– Kundkrav och accceptans
– Marknadstillväxt

4. Lokala innovativa konkurrenter
• Lokala innovativa företag
är betydligt fler
– I Kina nästan 3 ggr fler än
exporterande företag

• Lika innovativa
– Andel nya produkter
– Investeringar i FoU och ny
teknologi
– Utbildningsnivå
– Kompetensutveckling
– …

• Svenska företag utmanas
därför både
internationellt och lokalt
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Summering av utmaningarna
Kvalitet
Innovation
Premium

Etablerade
företag

Mid market
(växande)

?

Strategiskt val baserat
på trade‐offs
Snabba innovativa
företag har nått en ny
nivå

?
Snabba innovativa
företag

Ökad konkurrens i
växande mid market

Low‐cost
producenter

Vilka implikationer
har utmaningarna för
svenska företag?

Low end

Low‐cost

Hur kan etablerade företag respondera
på de utmaningar som kommer från
snabba innovativa företag i
tillväxtekonomier?
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Digitalisering som respons, eller?
Made in China 2025
Målområden
• Innovation
• Kvalitet
• Smart produktion
• Grön utveckling
Nyckelsektorer

Guangdong investerar 943
Mdr yuan i robotar under 3 år
för att ersätta arbetskraft
(Jmf SE: 125 Mdkr i FoU)
Men digitalisering handlar inte bara om
automatisering utan också om nya erbjudanden

Foxconn planerar för 10 000
robotor per år

Fyra möjliga respons‐strategier (1)
1. Fortsätta att fokusera på premium
Teknologiskt ledarskap, kvalitet som ger
stora marginaler.
Tillämpas t ex av företag med många lokala
konkurrenter som erbjuder varierande kvalitet
Kostnadseffektivitet skapas genom lokala
FoU‐enheter som utvecklar high‐end produkter och ger
tillgång till kompetens till lägre kostnad

Utmaningar: Tillräckligt kostnadseffektiv för att
bibehålla eller öka marknads‐segmentet
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Möjliga respons‐strategier (2)
2. Lära av de snabba innovativa
företagen
Etablera en stark mid‐market position t ex genom
• Lokalisering av FoU, produktion och leverantörer till
den växande marknaden
• Anpassning av produkter och tjänster till
“good enough” kvalitet
• Intensifiering av Lean‐program
• Nya ansatser för att snabba upp produktframtagningen

Utmaningar: Låg kostnad med tillräckligt bra kvalitet, bättre än
konkurrenterna

Möjliga respons‐strategier (3)
3. Kombinera/differentiera
Etablering på både premium och mid market,
genom t ex:
• Lokalisering av FoU, produktion och leverantörer till
den växande marknaden
• Joint ventures med lokala producenter – identifiering
av synergier
• Flera varumärken, riktade mot olika segment
• Parallella produktionslinor
• Kombineras med samarbetsavtal, t ex licens‐ eller serviceavtal
• Intensifiering av Lean‐program

Utmaningar: Att managera en ökad komplexitet, med bibehållet fokus
och resurseffektivitet

12

17/10/2017

…eller strategiskt samarbete (4)
4. Samarbete istället för konkurrens
med innovativa företag i tillväxtekonomier för
att dela teknologiska och kommersiella fördelar
och risker

Utmaningar:
• Identifiera villiga partners med kompletterande kompetens
• Kräver tydliga processer och styrning för samarbete och gemensamt lärande,
utveckling och skapande av gemensamma erbjudanden
• Att bädda in partnerskapet i det nationella innovationssystemet med många
partners och intressenter
Svårt, men i linje med svensk management tradition!

Summering
• Identifierat karaktäristiska drag hos snabba innovativa
företag:
– Snabb utveckling av nya förmågor
– Cost innovation
– Snabbhet i produktframtagning
– Både internationella och lokala
De innebär både utmaningar och möjligheter för etablerade företag

• Identifierat möjliga respons‐strategier
– Ett val mellan flera konkurrens‐ och samarbetsstrategier
– Beror av förmågorna hos de snabba innovativa företagen samt
av industriell sektor, marknad och teknologisk mognad
• Mogna industrier: Good enough kvalitet och ökad konkurrens i mitten
• Högteknologiska industrier: Teknologisk och kommersiell osäkerhet driver
fram samarbeten

•

Varje respons‐strategi innebär både fördelar och nya utmaningar
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Tack!
Frågor och kommentarer?
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