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Vägen till tjänste-
innovationer hos globala  
tillverkningsföretag
– från samarbetande till integrerande och slutligen 
dirigerande förmågor

G
lobal tjänsteinnovation kräver att 

företag utvecklar förmågor som 

stöder en ökad samverkan och in-

teraktion mellan huvudkontorets FoU och 

lokala enheter, kunder och tjänstepartners. 

Vår forskning visar att vid utvecklingen 

av dessa förmågor, lär sig huvudkontoren 

progressivt att samarbeta, integrera och 

dirigera processer och aktiviteter tvärs och 

inom regionala enheter, kunder och tjäns-

tepartners. 

Allt fler tillverkande företag såsom 

Ericsson, Volvo och Scania satsar idag på 

ökad tillväxt och innovation genom att 

kombinera existerande produkter med av-

ancerade industriella tjänsteinnovationer. 

Exempelvis, erbjuder Volvo Construction 

Equipment att ta hand om driftsplanering 

och underhåll för sina maskiner åt kunden 

och majoriteten av Ericssons inkomster (65 

%) kommer nu från ett brett utbud av tjäns-

ter. Att lyckas med tjänsteinnovation på ett 

globalt plan innebär dock enorma utma-

ningar för multinationella tillverkningsföre-

tag och aktuell kunskap om hur man ska ta 

itu med sådana utmaningar är begränsad.

Den spridning och mångfald det med-

för med varierande kundsegment i olika 

regioner, gör det till ett problematiskt åta-

gande att utveckla nya tjänster. Tjänster 

som utvecklats och framgångsrikt levere-

rats i ett land kan visa sig vara olönsamma 

i andra geografiska kontexter, på grund av 

skillnader i lagar, marknadsmässiga villkor, 

leveranskrav och andra regionala faktorer. 

Därför måste företagens FoU-funktioner 

utveckla specifika förmågor för att skapa 

tjänste innovationer som kan leverera värde 

runt hela världen och tillhandahålla sup-

port för varierande behov hos spridda regi-

onala enheter. Några framstående svenska 

företag har antagit denna utmaning och 

har framgångsrikt utvecklat effektiva tjäns-

teinnovationer för globala marknader. I 

vår studie av 13 stora globala tillverknings-

företag, där vi genomförde kvalitativa inter-

vjuer med personer från FoU, försäljning, 

distribution och regionala team, såg vi att 

framgång i global tjänsteinnovation kräver 

att företag utvecklar ett flertal förmågor 

som stöder ökat relationsintensitet och in-

teraktion mellan huvudkontoret och de lo-

kala enheterna, kunder och tjänstepartners. 

Nyckelutmaningar i global 

tjänsteinnovation 

Tre nyckelutmaningar i global tjänsteinno-

vation blev tydliga i vår studie. 

av David Rönnberg Sjödin, Vinit Parida, Sambit Lenka och Joakim Wincent

Då multinationella tillverkningsföretag strävar efter att utveckla tjänsteinnovationer mot globala 
marknader, står huvudkontorens forsknings och utvecklingsenheter (FoU) inför enorma utmaningar 
på grund av omfattande heterogenitet i marknadsförutsättningar, kundbehov och leveransförut-
sättningar. I våra studier av 13 ledande multinationella tillverkningsföretag fokuserade mot ökad 
tjänsteinnovation, har vi identifierat fyra kompetenser som speciellt viktiga för utveckling av 
globala tjänsteinnovationsförmågor: utveckling av kundinsikt, integration av innovationsförmågor, 
skapande av ett globalt tjänsteutbud och bygga en digitaliseringskapacitet.

• Tillverkningsföretag saknar ofta sätt 

att inkorporera regionala behov i 

sin tjänsteutvecklingsprocess. Detta 

beror delvis på svårigheter att få direkt 

återkoppling från de regionala enheterna. 

• Regionala betingelser och den ”ogripbara” 

karaktären av tjänstebehoven gör det svårt 

att kommunicera och dela kunskap mellan 

affärsenheter i olika regioner. Detta skapar 

ofta segmentering och kunskapsgap mellan 

olika regioner, vilka ökar sannolikheten för 

misslyckande. 

• Regionala enheter saknar vanligtvis 

incitament för att engagera sig i intensivt 

lärande och interaktion med andra 

regionala enheter för att deras lokala 

marknader är heterogena. Ett resultat av 

detta blir att lärande mellan regionerna 

vanligtvis är begränsat. 

Dessa utmaningar ökar komplexiteten i 

arbetet med att utveckla och erbjuda tjäns-

teinnovationer till globala marknader. 

Globala tjänsteinnovationsförmågor 

I övergången till global tjänsteinnovation 

är det viktigt att hantera skillnader och 

utveckla interna förmågor för att ta itu 

med olika globala krav. I vår studie kunde 
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vi identifiera fyra nyckelkompetenser som 

understryker utvecklingen av globala 

tjänsteinnovationsförmågor: utveckling 

av global kundinsikt, integrering av global 

kunskap, skapande av ett globalt tjänste-

utbud och byggande av globala digitalise-

ringsförmågor. 

Utveckling av global kundinsikt 

Tillverkningsföretag som försöker öka sin 

tjänsteportfölj genom global tjänstein-

novation behöver fokusera på att komma 

närmare och förstå kundernas behov, ef-

tersom tjänstebehov och möjligheter att 

skapa värde kan skilja sig mycket från de 

behov som vanligtvis associeras med fy-

siska produkterbjudanden. Företag som 

vill lyckas med global tjänsteinnovation 

måste sålunda utveckla nya kompetenser 

för att förstå det oftast ogripbara innebo-

ende värdet som tjänster kan skapa för 

globala kunder. Att förstå olika kunders 

behov och de olika möjligheterna för att 

skapa värden över marknader är därför en 

nödvändighet för en framgångsrik global 

tjänsteinnovation. 

Integration av global kunskap 

En nyckelfaktor till framgång inom global 

tjänsteinnovation är en effektiv hantering 

av de olika och inte sällan vitt spridda 

kunskaper som krävs för att utveckla och 

kommersialisera innovativa kombinationer 

av varor och tjänster. Integration av global 

kunskap innefattar inte endast att hantera 

teknisk kunskap om produkten och olika 

tjänstekombinationer utan även kunskap 

om marknadskarakteristik, kundtyper, le-

veransprocesser och säljstrategier. Denna 

kunskap är vanligen utspridd och oftast 

svår att lokalisera inom stora multinatio-

nella organisationer vilket ställer ökade 

krav på processer för integration. 

Att skapa ett globalt tjänsteutbud 

Att skapa ett globalt tjänsteutbud kräver 

en förmåga att kombinera produkt och 

tjänstekomponenter för att kunna skapa 

tjänste innovationer som genererar ett 

värde för många olika typer av kunder. 

Att åstadkomma detta kräver att regio-

nala enheter är involverade i högre grad i 

utvecklingsprocessen för att möta varie-

rande kund och leveranskrav. Den fullska-

liga versionen av denna kompetens måste 

också involvera externa leveranspartners 

och kunder i utvecklingsprocessen för att 

försäkra sig om en anpassning till markna-

den. Då tjänsteutbudets kompetens mog-

nar, kommer potentialen att utveckla ett 

starkt kundorienterat utbud öka. 

Att bygga globala 

digitaliseringsförmågor 

Globala digitaliseringsförmågor represen-

terar en avancerad möjlighet att använda 

– Kartläggning och användning av kompetenser hos lokala enheter, 
 regionala aktörers och huvudkontorens aktiviteter
– Gå från att kontrollera till att stödja tjänsteinnovation i  lokala enheter
 genom att delegera ansvar för produkt- och tjänsteutveckling och   
 lokal anpassning för att maximera kundvärde

– Lär av framgångshistorier och erfarenheter för att avancera innovation
– Bygg synergier genom integration mellan lokala enheter kunder och   
 externa aktörer och FoU aktiviteter
– Fokusera på att formalisera integrationsprocesser och ett införande av  
 global tjänsteinnovationskultur på organisatorisk nivå

– Inled samarbete med de lokala enheterna för att avancera kundförståelse  
 och byggande av lokala förmågor
– Bygg relationer med front-end enheter för att få tillgång till nyckelkunder
– Inled experimentering av utveckling och test av ny    
 tjänsteutbudsutveckling

Dirigerande förmågor

Integrerande förmågor

Samarbetande förmågor
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smarta och uppkopplade fysiska produk-

ter för att möjliggöra global tjänsteinno-

vation. GE Aviation har till exempel ökat 

sitt värdeskapande genom att erbjuda 

optimerade operationella tjänster genom 

att använda historisk- och realtidsanalys av 

information vilket drivs av inbäddade sen-

sorer. Sofistikerade IT-system och senso-

rer möjliggör anslutning av enheter med 

varandra och att skicka kritisk information 

som gör det möjligt att skräddarsy under-

håll för att leverera ökad operativ effekti-

vitet. För de flesta tillverkningsföretag går 

således byggande av en digitaliserings-

förmåga hand i hand med ett fokus mot 

ökad tjänsteinnovation. 

Evolution av global 

tjänsteinnovation 

Vår studie av dessa framgångsrika tillverk-

ningsföretag inom global tjänsteinnova-

tion ger insikt i hur man kan förstå hur hu-

vudkontorens organisation utvecklade de 

interna förmågorna som behövs för att öka 

relationsintensiteten med front-end enhe-

ter, regionala partners och kunder. Ökad 

intensitet i relationen innebär tätare och 

mer integrerad kommunikation samt tyd-

ligare vägar för informationsspridning mel-

lan parterna. Denna progression mot en 

fullskalig global tjänsteinnovationsförmåga 

skedde för det mesta gradvis, genom en 

trestegsmodell – där företagen succesivt 

Figur 1
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” Allt fler tillverkande företag såsom Ericsson, 
Volvo och Scania satsar idag på ökad tillväxt och 

innovation genom att kombinera existerande 
produkter med avancerade industriella 

tjänsteinnovationer ”
lärde sig samarbete, integration och slutli-

gen dirigerande inom värdekedjan. 

Slutsats 

Globala tillverkningsföretag måste hantera 

många utmaningar för att lyckas med glo-

bal tjänsteinnovation. Medan komplexi-

teten av att erbjuda produkt- och tjänste-

system till heterogena globala marknader 

fortsätter att vara problematisk, visade 

företagen i vår studie hur man kan möta 

och hantera dessa utmaningar genom att 

utveckla globala tjänsteinnovationsför-

mågor. Centralt för dessa förmågor är en 

ökad relationsintensitet och interaktion 

mellan huvud kontorets FoU och lokala 

enheter, kunder och tjänstepartners. Figur 

1 till vänster visar hur de teman vi diskute-

rat ofta växer fram gradvis i framgångsrika 

exempel. Denna utveckling möjliggjorde 

för huvudkontorets enheter att stegvis ut-

veckla ett fokus på samarbete, integration 

och slutligen dirigering inom det samlade 

värdenätverket. Vår studie visar att företag 

som är framgångsrika inom global tjäns-

teinnovation kan öka värdeskapande för 

kunder, leverantörer och tjänstepartners, 

vilket slutligen leder till ökad försäljnings-

tillväxt, ökad marknadspenetration och 

ökad lönsamhet. 


