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10 års studier* visar att världens 1000 
största innovationsbolag…

• Är långt ifrån att bemästra innovation

• 27% anser sig redo för kommande 10 år

• R&D budget i snitt 8% av omsättning

• 3 tydliga approacher till innovation

* https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Proven-Paths-to-Innovation-Success.pdf



1. ” Technology Drivers”

• Starkt beroende av sin egen teknologi

• Bosch, Siemens, Google, Ericsson

• Logik: Överlägsen teknik fyller alltid kända 

och tidigare okända behov

• Ca 35% av bolagen i studien



2. ”Market Readers”

• Skapar främst inkrementell innovation på 

etablerade marknader

• Samsung, Caterpillar, Essity (fd. SCA)

• Logik: Ta andelar av etablerad marknad

• Ca 40% av bolagen i studien



3. ”Need Seekers”

• Baserar sin innovation på kundbehov

• Apple, P&G, Tesla, Spotify, Eicorn

• Logik: Hitta kunders faktiska behov och 

vara först med att tillgodose dem

• Ca 25% av bolagen i studien



”Need Seekers” når bäst resultat

Andel bolag som
presterar bättre
finansiellt än sina
konkurrenter



”Need Seekers” är bättre förberedda



”Need Seekers” är bättre förberedda

VARFÖR HUR VAD



Simon
Sinek:

Start 
with
Why



Varför

Hur

Vad

Börja med varför 
= Need Seeker



Varför

Hur

Vad

Exempel:
Volvo Cars

Bilar

Massproduktion

För att rädda liv



Varför

Hur

Vad

Exempel:
Tesla

Bilar, lastbilar, 
batterier, solpaneler

Massproduktion

För att ställa om 
till hållbar energi



Varför

Hur

Vad

Exempel:
Saab 
Automobile

Bilar

Massproduktion

?



Den som ändå vore
innovatör… Jag skall

uppfinna något!
Du behöver en

användare SOM JAG 
då Alfons! Visst gör du?



De mest framgångsrika 
innovatörerna, inklusive kluster, 

är oftast de som är mest 
”marinerade” i ett specifikt 

(och riktigt) problem



Exempel:
Remote mining
Varför? Därför att ha 
folk springandes runt 
i tunnlar kilometer in 
i berget var en dålig 
idé till att börja med…

Aktörer:
Boliden 
ABB 
SICS
Ericsson
Volvo CE



Exempel: Elhybriden 

Toyota utvecklar Prius

• Toyota på 90-talet – inte känt för sin innovation

• Stort intresse för hållbar global utveckling

• 1993: Stigande oljepriser, ökande medelklass

• 2017: Världens största biltillverkare!    



Exempel: Elhybriden

Projektet först ett bränsleekonomi R&D-projekt

• Man börjar med att använda intern kunskap

• Man har ingen specifik idé alls om nya bilen

• Top-management bestämmer slutligen: 

Toyota skall bygga en el/bensinhybrid



Exempel: Elhybriden

Projektet blir ett strategiskt innovationsprojekt

• Först sätter man upp ett tvärfunktionellt team 

internt på Toyota. Bilen går inte att köra…

• Toyota bildar sedan ett konsortium med Panasonic 

(batterier) & Nippon Steel (elmotor). 

• The rest is history…



”The future exists
first in imagination,

then in will,
then in reality.”

Barbara Marx Hubbard



Vision

Beslut

Innovationstrappan 
för entreprenörer

Genomförande

Behov
2 d – 6 mån

1-3 pers



Beslut

Vision

Beslut

Innovationstrappan 
för intraprenörer Genomförande

Behov
1 mån – 3 år

5-25 pers



Hur sänker man trösklarna
i stora organisationer? 

1. Ny kunskap, nya verktyg

2. Externa influenser (idéer, samarbeten)

3. Interna drivkrafter, intraprenörer



Konste l la t ioner…



Behov

Vision

Beslut

Innovationstrappan 
för konstellationer

Genomförande

Beslut
6 mån – 5 år

25-100 pers
Beslut

Politik

Kompromiss



Hur sänker man trösklarna
i konstellationer? 

1. Skapa ett starkt gemensamt WHY

2. Tillmötesgå parternas individuella behov

3. Samarbeta fullt ut, gå ”all in”







Hur sänker man trösklarna
i konstellationer? 

1. Skapa ett starkt gemensamt WHY

2. Tillmötesgå parternas individuella behov

3. Samarbeta fullt ut, gå ”all in”

4. Och en sak till…



When a reporter 
asked, “How did 
it feel to fail 1,000 
times?” Edison 
replied, “I didn’t 
fail 1,000 times. 
The light bulb was 
an invention with 
1,000 steps.”



Sammanfattning

• Se till att vara Need Seekers, marinera er!

• Börja med Varför, låt det genomsyra allt

• Fler beslutsforum ger inte bättre innovation

• Utan starka incitament blir det inget av något

• Att lära sig av experiment är inte att misslyckas



Tack för mig!
Ha nu en riktigt grym 
strategidag!

linus.bille@eicorn.com
0709-756175

www.eicorn.com
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