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Et skarpt fokus på kundernes behov, en særlig sans
for at reducere omkostninger og justere produktet,
så det passer præcist til kundens situation. Dertil
en lynhurtig reaktionsevne. Det er de vigtigste af de
konkurrencefordele, man typisk ser blandt asiatiske
virksomheder. Men hvordan opnår de det? Hvordan
foregår udviklingsprocesserne inde i virksomhederne,
og hvorfor gør de tingene anderledes end virksomheder i Vesten?
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»Den asiatiske tilgang til innovation er meget anderledes end
den vestlige verdens. De kan
inspirere os til fornyelse og til at
nå et nyt niveau af innovation«
Michael Holm Hansen, Director, Front-End Innovation, Coloplast
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sia New Business Creation projektet – eller AsiaNBC – er en undersøgelse af forskellene i
tilgangen til innovation og til opbygning af nye forretningsområder mellem virksomheder i
Asien og Danmark. Hovedformålet med projektet er at identificere metoder, der kan overføres
mellem kulturerne og på tværs af de specifikke lokale forhold, for at forbedre effektiviteten og
præcisionen af virksomhedernes innovation.
		Projektet er koordineret af Universefonden og støttet af Forsknings og innovationsstyrelsen,
under det danske videnskabsministerium.
Kernen i projektet har været en udveksling af erfaringer og metoder mellem 8 deltagende virksomheder – 5 danske, og 3 asiatiske virksomheder fra Singapore, Kina og Korea.
		Virksomhederne har deltaget i dybdegående interviews med henblik på at beskrive to udviklingsforløb fra hver virksomhed; et vellykket eksempel, og et, der var knapt så succesfuldt.
		Virksomhederne mødtes til to intensive 4-dages workshops, i Shanghai i maj 2010, og i København i november 2010. Ved begge lejligheder udvekslede virksomhederne metoder, erfaringer og
udfordringer, suppleret med oplæg fra en række internationale eksperter.
I løbet af projektet er selskaberne blevet besøgt og interviewet af forskere for at følge, hvordan
virksomhederne har lært og anvendt resultaterne fra projektet.
		Desuden har Universefonden og dens videnspartnere foretaget omfattende research over en toårig periode, gennem besøg og interviews med mere end 40 asiatiske eksperter og virksomheder.
Dette hæfte er ment som et kort og praktisk orienteret overblik over de vigtigste resultater af projektet. Materialet er henvendt til ledere og udviklere i virksomheder, og formålet er at præsentere
erfaringer og metoder, der direkte kan anvendes af en dansk virksomhed, der ønsker at forbedre
sine metoder til at udvikle nye produkter og forretningsområder.
		Det er ikke en akademisk artikel, men konklusionerne er baseret på et omfattende baggrundsmateriale. Skulle man ønske flere detaljer og eksempler, kan man finde korte video-interviews, længere beskrivelser, yderligere analyser, case stories, referencer og links på projektets hjemmeside:
www.asianbc.dk
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DELTAGENDE
VIRKSOMHEDER
Fra Denmark:

»Det er vigtigt at forstå
hvordan konkurrenter
fra Asien, specielt
Kina, arbejder og udvikler
produkter for at vi er i
stand til at tage de
nødvendige tiltag og
dermed bevare vores
førende position på
markedet«
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Fra Singapore:

Fra Korea:

KELD HJORTSHØJ, DEPARTMENT MANAGER, FLSMIDTH

Fra China:

Universefonden har udført research til AsiaNBC projektet i samarbejde med:
Seungwha (Andy) Chung, Professor of Management, School of Business
Yonsei University, Seoul, Korea
WONG Poh Kam, Director, NUS Entrepreneurship Centre and Professor, NUS Business School, National University of Singapore
Claus Lønborg, executive director og Zhu Bin, senior consultant og
deputy manager ved Innovation Center Denmark, Shanghai
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4 hovedbegreber
E

thvert forsøg på at beskrive den asiatiske tilgang til innovation må nødvendigvis være meget
generelt. Asien er et stort kontinent, og der er kæmpe forskelle i kulturer og i niveauerne af økonomisk udvikling mellem landene – og endda inden for landene. I Kina er der eksempelvis store
forskelle på, hvordan de private og nystartede selskaber og de gamle statsejede virksomheder fungerer.
		Blandt de asiatiske lande, har projektet haft langt mest fokus på Kina, og det afspejler den særlig betydning Kinas økonomi har, og den stærke interesse fra danske erhvervslivs side i at forstå,
hvordan kinesiske virksomheder arbejder.
AsiaNBC projektet hævder ikke at beskrive alle aspekter af asiatisk innovation – men de metoder,
som er identificeret og beskrevet i denne artikel, er typiske og vidt udbredte, og de er blandt de
kendetegn, enhver vestlig virksomhed vil støde på, når de konkurrencer med asiatiske virksomheder
på den globale markedsplads.

Udfordringen fra den mellemste del af markedet
Danske virksomheder, der ønsker at udvide til nye markeder, står over for en grundlæggende
udfordring af deres vante tankegang. En almindelig vestlige strategi for udvidelse ville være at
henvende sig til den del af et potentielt marked, hvor kunderne har en indkomst og en livsstil, der
minder om virksomhedens sædvanlige kunder på hjemmemarkedet. På den måde, kan man eksportere sine eksisterende produkter med ganske få justeringer. En typisk push-strategi.
Imidlertid er den fremgangsmåde stadig oftere utilstrækkelig, fordi de vigtigste og mest dynamiske
markeder nu er den mellemste del af de såkaldte emerging markets. Mange vestlige virksomheder
henvender sig kun til den relativt lille gruppe af forbrugere i den øverste, rige del af emerging markets, selv om mulighederne ville være langt større, hvis selskabet kunne ændre sit produkt, så det
passede til behovene og købeevnen i det enorme og hastigt voksende midterste segment af markedet.
		Ikke alene går man glip af store muligheder for salg ved at ignorere mellemmarkedet, men på
længere sigt kan det også være yderst risikabelt. Ved at undlade at tilbyde produkter, der er egnede
til den midterste og lavere ende af markedet, risikerer en dansk producent at blive udkonkurreret
nedefra, af lokale virksomheder, der tilbyder næsten samme funktioner, og som kan sælges i meget
store mængder til en billigere pris. Ydermere kan de billige produkter gradvist udvikles til også at
være attraktive, selv for forbrugerne i Danmark, Europa og USA.

Dansk eksport: Flere produkter går til den øverste del af markedet
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Middle-market produkter

Down-market produkter

Kilde: Eurostat + Dansk Industri

Andel af den totale danske vare-eksport

Innovation på omkostningerne
– Fra nice to have til need to have
Det falder svært for danske virksomheder, som normalt bryster
sig af deres høje kvalitet, at være innovative i forhold til omkostningerne. Vestlige forbrugere er relativt velhavende og kvalitetsbevidste, og virksomhederne har differentieret sig ved at tilbyde
stadig mere avancerede funktioner, høj kvalitet og pålidelighed
– i mange tilfælde, mere end kunderne reelt har behov for.
Mange danske designere og ingeniører vil påpege, at de ikke
forsøger blot at give kunderne, hvad de vil have, for kunderne
ved ikke altid, hvad de faktisk ønsker sig eller har brug for –
især når det drejer sig om helt nye typer af produkter. I mange
virksomheders selvforståelse konkurrerer man netop på evnen til
at være forud for markedets krav.
I emerging markets er det afgørende med lave omkostninger. Det
store flertal af kunder vil ikke betale for funktioner, der overstiger
deres behov og krav. Virksomhederne er tvunget til omhyggeligt
at undersøge, hvilke dele af deres produkter, man er nødt til at
have – i modsætning til, hvad der er rart at have.
Samtidig må danske virksomheder sætte sig godt nok ind i
de nye markeder til, at de kan foretage justeringer eller tilføje
særlige funktioner, der forbedrer nytten af produktet i den specifikke, lokale sammenhæng.

FIRE
INDBYRDES
AFHÆNGIGE
BEGREBER
Der er 4 indbyrdes afhængige begreber, som
tilsammen beskriver de
vigtigste kendetegn ved
asiatiske innovation. De
er sammenfattet i fire
engelske vendinger:

Suitable
Letting go
Fluidity
Catch up context
Tilsvarende kan de
særlige kendetegn ved
vestlige innovation
meget generelt sammenfattes i de 4 begreber:

Brand
Stærkt varemærke, med en
pålidelig og velkendt kvalitet

Difference
Særlige features, der kan
retfærdiggøre en højere pris

Experience
Tilfører værdi ved at designe
hele forbrugs-oplevelsen,
ikke blot den rå funktionalitet

Rigidity
Elektriske cykler er almindelige
i Kina. Mange af modellerne
er meget simple, men der sker
hastige forbedringer af designet.
Inden længe kan denne industri
tilbyde billige og nyttige og
produkter til et globalt marked.

Veletableret struktur i organisationen. Optimeret, rationel,
men ikke så fleksibel
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Danske firmaer må undgå at de gør sig selv for dyre i forhold
til markedet ved at tilbyde kvaliteter og funktioner, der
overstiger de krav, som det store og hastigt voksende antal
kunder i middelklassen har. Virksomhederne må lytte opmærksomt til kunderne for at udvikle løsninger, der virkelig
gør en forskel.
Kort sagt: Produkter og løsninger bør være passende til det
pågældende marked – eller med et engelsk udtryk: Suitable.
Den strategi synes asiatiske selskaber at være særligt gode til.

H

aier, den gigantiske kinesiske producent af husholdningsapparater, er et glimrende eksempel
på hvordan man skaber produkter, der er passende. I hovedkvarteret i Qingdao, har Haier
et stort showroom med en forbløffende række forskellige vaskemaskiner og andre hårde
hvidevarer, der hver især er nøje tilpasset kravene i et meget specifikt markedssegment.
		Alene i Kina, opdeler Haier kunderne i mere end 70 forskellige segmenter – en langt mere
detaljeret forståelse end deres vestlige konkurrenter.
Under en af Haiers markedsundersøgelser bemærkede de en klage fra en landmand, der var
utilfreds med, at hans vaskemaskine stoppede til, når han brugte den til at skylle kartofler, inden
han tog dem til markedet. En anden hvidevare producent kunne have foreslået, at landmanden
simpelthen holdt op med at bruge maskinen til at vaske kartofler med, men i stedet justerede Haier
designet, og de tilbyder nu en maskine, der kan vaske både tøj og kartofler.
		Haier har også konstateret, at halvdelen af husstandene i Kina placerer deres hårde hvidevarer
udendørs, og derfor er Haier begyndt at fremstille en linje af apparater i plastik for at forhindre
rust. Til de kolde regioner, har Haier udviklet vaskemaskiner, der kan fungere ved temperaturer under frysepunktet. For områder plaget af mus og rotter, har Haier udviklet apparater med en særlig
bund, der er modstandsdygtig overfor gnavere.
Haier følger den samme strategi i resten af verden. Til Afrika har Haier udviklet en fryser, som
kan holde kulden i mange timer, når der er strømudfald. Haier har designet en ekstra stor vaskemaskine, der kan rumme de store rober som kvinder i muslimske lande går i. Til Australien, har
Haier udviklet avanceret teknologi til at spare på vandet – en vaskemaskine, der fjerner snavs ved
hjælp af elektrolyse i stedet for sæbe.
		For Haier er forståelse af kunderne en afgørende kernekompetence – det er en helt centralt del
af udviklernes indsats, at lytte nøje og tilpasse sig markedets krav og behov.
Den indiske bil Tata Nano er endnu et eksempel på at man kan åbne et helt nyt markedssegment
ved at ændre de eksisterende produkter, så de præcist matcher behov og budget for en del af befolkningen, som hidtil ikke har haft adgang til denne type produkter. Tata Nano har ingen servostyring eller radio. Der er kun bakspejl i førersiden, og motoren er tocylindret og har fire gear. Der er
ingen airbags, intet ur, og intet handskerum.
		Men prisen er enestående, svarende til omkring 16.000 danske kroner. Tata Nano er målrettet
til en gruppe af forbrugere, for hvem alternativet er at transportere hele familien balancerende på
en motorcykel eller scooter. Nano’en koster omkring halvdelen af, hvad de billigste biler på markedet hidtil kostede, og med sådan et gennembrud i pris bliver det pludselig en realistisk mulighed
for millioner af familier, der netop er trådt ind i den globale middelklasse, at købe en bil.
Tata Nano’s største betydning kan vise sig at være udenfor det indiske hjemmemarked. En billig bil
er attraktiv i mange andre lande, og selv om målgruppen er kunder i emerging markets, forbereder
Tata en bedre udstyret version rettet mod den laveste ende af markedet i de udviklede lande,
herunder Danmark.
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Blandt de mange forskellige
vaskemaskiner som Haier sælger er
modeller med rotte- og muse-sikker
bund, og maskiner, der både kan
vaske kartoﬂer og tøj.

PASSENDE =
lav pris + særlige
funktioner til det
lokal marked, baseret
på dyb kundeindsigt.
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Ved at sænke prisen på
Nano’en radikalt har Tata
åbnet bilmarkedet for
helt nye kundegrupper.

Side 11

SUITABLE

Lytte – og handle
Det er en forudsætning for at kunne skabe ”passende” produkter, at virksomheden har evnen til at
lytte opmærksomt til kunderne. Det kræver en målrettet indsats, og det kræver en organisation, der
er i stand til at tage imod observationer og ideer fra markedet.
		Nødvendigheden af at forstå markedets behov gælder naturligvis overalt, alligevel er det bestemt
ikke alle eksportører, der gør en indsats for at lytte. For en virksomhed der vil ind på et nyt marked,
indebærer kravet om at lytte, ganske enkelt at man skal være tilstede. Man skal observere, diskutere og gå i samspil med de lokale kunder for at udvikle lokalt passende løsninger. Man kan ikke
udvikle passende produkter til et nyt marked på afstand, fra design afdelingen i det danske hovedkvarter. Medmindre udviklerne er i markedet, vil de ikke være i stand til at opfange de afgørende
lokale indsigter.
Et eksempel er udviklingen af single use pakker af shampoo, sæbe og lotion til det indiske marked.
Ved at sælge i éngangs-portioner til blot et par rupees har vestlige mærkevare fabrikanter gjort deres
autentiske oplevelse tilgængelig for den store del af forbrugerne, som ikke ønsker eller ikke har råd til
at investere i en hel flaske eller en pakke.
Woongjin / Coway – en koreansk producent af elektroniske bidet, luft- og vandrensningsanlæg og andre apparater til komfort i hjemmet – er et eksempel på, hvordan en virksomhed kan holde tæt kontakt med sine kunder. Woongjin sælger ikke deres produkter, i stedet udlejes de til kunderne, og de
installeres og vedligeholdes af en stor arbejdsstyrke af såkaldte ”Cody" (Coway-ladies”, der besøger
kundens hjem med et par måneders mellemrum for at servicere apparaterne, skifte filtre osv. I Korea
beskæftiger Coway 15.000 af disse ”Cody” damer. De er virksomhedernes øjne og ører, og deres rapporter om kundernes klager og ønsker er en vigtig kilde til viden for yderligere produktudvikling.

Tilpasning baseret på kulturel forståelse
Virksomheder kan tilpasse sig et lokal marked i meget forskellig grad. På det simpleste niveau, skal
virksomheden opfylde de lokale tekniske standarder og krav – for eksempel ved at levere med de
rigtige el-stik. Næste skridt er at udarbejde brugsanvisninger og drive kundecentre på det lokale
sprog. Men selvom disse tilpasninger er nok så vigtige, er de ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at
gøre produktet konkurrencedygtigt.
		For at være virkelig passende, bør løsningen være baseret på en kulturel forståelse. Eksempelvis
er en dansk producent af musik anlæg nødt til at forstå, at de asiatiske forbrugere foretrækker at lytte
til musik via hovedtelefoner. Ud fra den indsigt kan producenten fokusere på systemer, der tilbyder en
personlig og mobil oplevelse, snarere end at forsøge at sælge dyre højttalere. Eller, virksomheden kan

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Som beskrevet, så benytter danske virksomheder typisk en “push”
Push
Lydhør
metode, hvor udviklingen af produkter baseres på, hvad de danske
designere i forvejen føler, er de rigtige egenskaber og kvalitet.
		I modsætning til det, er asiatiske virksomheder ofte yderst lydhøre.
De bemærker nøje kundernes behov og kommentarer, og udvikler så løsninger, der passer, både hvad funktioner og pris angår.
		En vestlig virksomhed kan overveje, om den kunne være mere lydhør. Hvordan kunne man
blive bedre til at lytte til markedet?
		Hvilke procedurer vil det være nødvendigt at etablere for at få designere og udviklere til at
gøre mere brug af forbrugerindsigt?
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drage fordel af en yderligere indsigt: Når asiater lytter til musik sammen, er det ofte fordi de synger karaoke. Karaoke funktioner er et
vigtigt element for et vellykket stereoanlæg i Asien, men designeren
i hovedkvarteret for en dansk virksomhed vil let kunne overse det,
fordi karaoke ikke er en del af vores kultur.

Lavpris innovation
En god dansk ingeniør eller designer vil næsten instinktivt
forsøge at forbedre produkterne ved at tilføje nye funktioner,
ved at bruge bedre materialer og skabe bedre services omkring
det. Konsekvensen er imidlertid, at priserne er tilbøjelige til at
bevæge sig en smule opad hver gang en ny og forbedret model
bliver lanceret.
Et asiatisk firma er mere tilbøjelige til at være innovative
med hensyn til omkostningsbesparelser. Snarere end at tilføje
funktioner eller forbedre kvaliteten, kan en asiatisk virksomhed
forsøge at fjerne funktioner, der ikke er strengt nødvendigt, eller at
finde metoder til at tilbyde den samme funktionalitet ved hjælp af
billigere materialer eller simplere løsninger. Det er en metode, der er
nært beslægtet med ideen om at skabe produkter, der er passende til
markedet.

Småbutikker og gadehandlende
overalt i Indien sælger engangs
pakker af shampoo og vaskepulver
– en måde at gøre de udenlandske
varemærker tilgængelig i områder
med meget lav indkomst.
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Også i Vesten er der masser af eksempler på virksomheder, der har
formået at sænke deres omkostninger radikalt, og som dermed har
åbnet store til nye markeder af forbrugere, som tidligere ikke havde
råd til at købe den type produkter.
• Ryanair, Easy Jet og andre lavpris luftfartsselskaber har
forandret luftfartsindustrien ved systematisk at fjerne ikkevæsentlige ydelser.
• Ikea har gjort møbler af godt design og en anstændig kvalitet
tilgængelige for alle segmenter af befolkningen ved at sælge
deres møbler, så de kan transporteres i flade pakker og samles
af kunden derhjemme.
• Swatch åbnede schweiziske ure for massemarkedet gennem
modulopbygget design, automatiseret produktion og ved brug
af billige materialer.

Høj kvalitet
= høj pris

Fokus på
lave omkostninger

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Selvom ingeniører og designere kan rynke på næsen af lavpris producenterne, så kunne de overveje, om innovation i at bringe prisen ned ville være en relevant udfordring at tage op. Det kræver
særlige kompetencer, kreativitet og stor indsigt at skabe løsninger, der er tilfredsstillende, men
kun koster en brøkdel af de sædvanlige tilbud på markedet.
Hvordan kan virksomheden fokusere på at sænke priserne, snarere end at gøre produkterne mere
raffinerede?
Hvad er essensen af det virksomheden tilbyder? Hvad kunne gøres til ekstraudstyr?
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Forskel
Det er en udfordring for næsten alle modne vestlige selskaber at undgå commoditization. Ofte
opnår en virksomhed sin første kommercielle succes ved at udvikle et nyt produkt, som giver et
gennembrud i funktionalitet eller pris. I nogen tid kan virksomheden nyde godt af at have en unik
fordel og en solid fortjeneste, fordi det nye produkt endnu ikke er udsat for ret meget konkurrence i
sin niche. Situationen beskrives ofte som at være i det “blå ocean”.
		Men snart vil konkurrenter og kopister begynde at melde sig og forsøge at erobre deres andel
af markedet. Teknologien modnes og efterhånden leverer de fleste af produkterne på markedet
den samme grundlæggende funktionalitet. I sidste ende, bliver produktet en standardvare, og
det eneste, man kan skille sig ud fra de andre producenter på, er prisen. Det blå ocean er blevet
“rødt”; fyldt med farlige konkurrenter. For producenter i de dyre industri-lande er dét generelt ikke
særlig attraktivt, og derfor vil virksomheder forsøge at tilføje nye funktioner og tjenester, styrke
varemærket, eller på anden måde skabe en forskel, der kan skille deres produkt ud fra resten, og
dermed retfærdiggøre en højere pris.

Asiatiske lavpris-producenter er ganske
godt tilpas i det "røde ocean". For det
selskab, der kan producere billigst, er det
ikke et problem, at det er at tilbyde mere
eller mindre det samme som alle andre.
Imitation giver mening, hvis du har lave
produktionsomkostninger.
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SHANZHAI
Udtrykket shanzhai (
) betyder “banditternes tilholdssted”
på kinesisk. Normalt bruges det til at beskrive de ulovlige kopier
af luksus varemærker indenfor ure, tasker og tøj, som sælges
på gadehjørner og i de underjordiske tunneler ved stationer og
gadekryds.
Den åbenlyse kopiering rækker imidlertid langt ud over små
og simple varer. I Kina kopieres selv avancerede produkter som
smart-phones, medicinsk udstyr og biler direkte, og for det
utrænede øje kan det være meget svært at se forskel på originalen og kopien.
Shanzhai-begrebet er interessant i forhold til innovation, for
ud over de producenter, der blot laver billige kopier af vestlige
originaler, er der en lang række producenter, der nok efterligner,
men som også tilføjer nyskabelser – enten ved at finde måder at
levere den grundlæggende funktionalitet på en enklere og billigere måde, eller ved at tilføje nye funktioner baseret på deres
forståelse af det lokale marked.
Man kan sige, at shanzhai er det mest ekstreme eksempel på
en række af de vigtigste kendetegn ved den asiatiske form for
innovation:
•
•
•
•

Find forskellen: Man skal se
særdeles godt efter, for at opdage
at dette ikke er en Toyota Aygo,
men en BYD bil.
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Apple Peel er et kinesisk designet
hylster, der passer til en Ipod, og
får den til at fungere, som var det
en Iphone. Den er kompatibel med
Apple software – men prisen for
telefonen er en trediedel af den
normale.

Justering og tilpasninger snarere end at opfinde fra bunden
Efterligne og bygge videre på det, der allerede synes at fungere
Fokus på at minimere omkostninger
Tilføjelse af funktioner baseret på lokal viden og direkte efterspørgsel fra markedet

Et eksempel på den form for innovation er den Shenzhen-baserede producent af mobiltelefoner og tablet-pc’er, Yulong Coolpad.
Selskabet udviklede en mobiltelefon med to slots til SIM-kort,
baseret på den indsigt, at brugerne gerne vil kombinere abonnementer fra forskellige teleselskaber, afhængigt af hvilke tjenester
de benytter, om de rejser, eller skal veksle mellem privat og
arbejdsmæssig brug.
Selve mobiltelefonen er baseret på standard-komponenter,
der fremstilles af en overﬂod af leverandører i Shenzhen område.
Derfor er telefonen konkurrencedygtig både prismæssigt, og fordi
den tilbyder brugerne en måde at spare på deres telefonregning.
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r&D
I forhold til Danmark, anvender asiatiske virksomheder typisk færre ressourcer på original forskning og analyse. I stedet er deres indsats fokuseret på udviklingsstadiet. STe, den singaporeanske
deltager i AsiaNBC projektet, beskriver det som “r & D – med et lille r”.
I Vesten er der en stærk kultur om at ville udvikle alting selv. Den mest respektable form for kreativitet er at opfinde noget helt nyt fra bunden af, helst på egen hånd. Vestlige innovatører vil typisk
forsøge at skabe gennembrud ved at lave grundlæggende forskning, og de vil ofte fravælge løsninger, blot fordi de er udviklet af andre – det, der er kendt som “not invented here”-tankegangen.
		Asiatiske innovatører synes mere tilbøjelige til at undersøge, hvilke løsninger og teknologier
der allerede er tilgængelige, og derefter bruge dem som udgangspunkt for forbedringer. Asiatiske
innovatører kopierer, kombinerer og tilpasser i højere grad eksisterende løsninger, så de passer til
kravene fra markedet – og det er en af grundene til, at asiatiske virksomheder er så hurtige til at
reagere på ændringer i markedet.
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Interessant nok har der i de seneste år været stor
interesse for “open innovation” blandt vestlige virksomheder. Der er en voksende forståelse for, at de
bedste løsninger meget vel kan være udviklet uden
for virksomhedens egen udviklingsafdeling. Samtidig
har digital kommunikation gjort det langt hurtigere
og nemmere at samarbejde og koordinere globale
partnerskaber omkring udvikling.
Det amerikanske selskab P & G var hurtige til at
indføre open innovation filosofien, og deres omfattende produktudviklings-afdelinger arbejder nu
under mottoet: Connect and develop – snarere end
research and develop.
Det minder om den asiatiske tilgang til innovation. Det er sjældent, at asiatiske virksomheder laver grundforskning. I Kina udvikles nye
teknologier typisk på universiteter eller af statslige
teknologiske institutter, og samarbejdet mellem
virksomheder og universiteter er ofte langt mere
direkte, end hvad man ser i Vesten.
Asiatiske virksomheder vil typisk også forsøge at få adgang til ny
teknologi ved hjælp af licenser, eller gennem aftaler om teknologioverførsel som en del af joint ventures med vestlige virksomheder.
De asiatiske virksomheders åbne holdning synes imidlertid ikke at
være lige så stærk, når det drejer sig om at dele informationer og
ideer med andre. Virksomhederne kan være gode til at lytte, lære
og anvende resultaterne til nye produkter, men deres strategi er
typisk mere tilbageholdende, når de skal dele viden med andre.

Open innovation. Linux
operativsystemet er et globalt
samarbejde om udviklingen
af open source software. Programmet er gratis, og det står
enhver frit for at ændre og
forbedre softwaren. Selvom
mange selskaber bidrager og
investerer i udviklingen af
Linux, er der ingen, der ejer
programmet.

Forskning

Udvikling

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Det er langsomt, dyrt og risikabelt at lave grundlæggende forskning. Det kan føre til lukrative
gennembrud og det kan være nødvendigt for at undgå commoditization, men danske virksomheder kunne overveje hvad konsekvenserne ville være, hvis de lagde mere vægt på udvikling og
mindre på forskning og analyse.
Hvordan ville budgetterne ændre sig?
Hvordan ville arbejdet for udviklerne i virksomheden ændrer sig?
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Generelt synes asiatiske virksomheder at være indstillet
på forandring – selv ganske radikale ændringer. Mens danske virksomheder ofte bryster sig med at have en stærk og
fast identitet, virker asiatiske virksomheder mere villige til
at tilpasse sig de aktuelle omstændigheder. Det kommer
til udtryk både som en villighed til at tilpasse og designe
produkter efter markedets krav, og som en villighed til at
ændre den måde, virksomheden opererer på for at passe ind
i partnerskaber.
Klar til forandring

E

nhver vesterlænding, der beskæftiger sig med virksomheder i Asien, vil have bemærket, at
asiater i reglen har taget sig et vestligt klingende fornavn – foruden deres traditionelle navn.
Det er en gestus, der signalerer en vilje til at engagere sig i den vestlige kultur, og for vesterlændinge, gør det den asiatiske person langt mere tilgængelig.
		Betydningen af den lille gestus bliver tydelig, hvis man prøver at forestille sig en dansker tage et
asiatisk navn og bruge det til daglig. For de fleste danskere ville det være næsten utænkeligt.
		Det er et eksempel på en holdning, som man kan sammenfatte som en villighed til at give slip – at
bevæge sig ud over den måde, man hidtil har gjort tingene på.

Fordele og ulemper ved stærke varemærker
Der er to sider af at åbne op: Den ene er at lytte, den anden er at være villig til at forandre sig.
Modne virksomheder kan være meget tilbageholdende med at gøre tingene anderledes – af gode
grunde. Meget af en etableret virksomheds styrke ligger i den stabilitet, pålidelighed og forudsigelighed den tilbyder sine kunder. Vestlige firmaer er typisk stærkt afhængige af deres varemærke,
og de investerer betydelige ressourcer i at opbygge og beskytte brand’et. En troværdigt brand er
en vigtig måde at undgå commoditization i industrier, hvor det kan være svært umiddelbart at vise
forskellen i kvalitet og funktionalitet mellem produkterne på markedet.

Helligt brand – eller pragmatisk brand
Et stærkt brand signalerer, at virksomheden har ekspertise og indsigt til at gå forrest og flytte feltet
fremad. I nogle tilfælde resulterer dette imidlertid i en nærmest arrogant holdning til forbrugerne.
For eksempel har Apple computer flere gange tvunget deres kunder til at udskifte udstyr eller ændre arbejdsvaner ved at lancere nye modeller, der dropper gamle funktioner, som stadig betragtes
som standard på andre fabrikater: eksempelvis diskettedrev, særlige stik, eller at understøtte Flashsoftware.
		Tilsvarende tog BMW en stor risiko ved at indføre iDrive-interfacet, der samlede mange af de
centrale elektroniske indstillinger af bilen i en ny knop med en helt ny form for betjening.
Danske Bang & Olufsen er et andet eksempel på et “helligt brand”, hvis kunder har tillid til, at
selskabet kan lede dem til oplevelser, som de ikke selv kunne have forestillet sig.
		Bang & Olufsens chef-designer, David Lewis, har udtrykt holdningen meget præcist: “Jeg tror
ikke, at kunderne ved hvad de vil have”. Tilsvarende lægger Bang & Olufsen i virksomhedens officielle vision vægt på “modet til konstant at stille spørgsmålstegn ved det ordinære i vores søgen
efter overraskende, langtidsholdbare oplevelser”.
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Til sammenligning har asiatiske virksomheder generelt en mere
“pragmatisk” holdning. Huawei, en af de bedst etablerede og mest
innovative kinesiske varemærker, taler ikke om at ændre verden i
deres erklæringer om firmaets vision. Ifølge Huaweis grundlægger
og administrerende direktør, Ren Zhengfei, stræber Huawei efter at
“være verdens førende leverandør indenfor telekommunikationsindustrien”.
		Huawei er meget ambitiøs omkring deres størrelse og position,
men de realiserer deres plan ved at følge markedets behov nøje.
Huawei udvikler ikke løsninger, som de ikke ser noget umiddelbart
behov for, og der er en klar politik om altid at lytte og reagere på
kundernes klager og kommentarer.

Formentlig var der
ingen kunder, der
vidste, at de ønskede
sig denne type højttalere – indtil B&O
designede demz
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Når brandet bliver en byrde
Ulempen ved et stærkt brand er, at det kan indebære, at
virksomheden har meget lidt frihed til eksperimenter og forandring – i modsætning til knapt så etablerede virksomheder, der har
mindre at miste ved at afprøve nye strategier og teknologier.
		Ser man på asiatiske firmaers tilgang til innovation, så er de generelt mere tilbøjelige til at sende produkter tidligere på markedet
end danske virksomheder, der godt vil teste grundigt af, om alt er
i orden og i overensstemmelse med signalerne fra markedsundersøgelserne.
		Som det store konsulentfirma Booz & Co’s chef for Kina,
Edward Tse, siger, så bruger kinesiske virksomheder markedet
til at teste deres ideer. De sender en stribe produkter ud og ser,
hvad der sker. Hvis ikke det sælger, er de hurtigt ude med noget
andet i stedet. Nye produkter behøver ikke at være absolutely
right. Det er godt nok, hvis de er approximately right.
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Det er en strategi, man kan tillade sig, så længe man er relativt ny i branchen, og markedet er i
hurtig forandring. Men jo mere kendt og respekteret ens brand er, des mindre kan man tillade sig
at lave fejl.
		Det er en svær balance at holde fart og fornyelse oppe uden at lave for mange fejl – spørg blot
Toyota, der gennem mange år omhyggeligt havde opbygget et ry for at være verdens superfabrikant
af fejlfri biler. I deres iver efter også være verdens største bilfabrikant begyndte de imidlertid at
glemme kvaliteten. I de senere år er virksomheden løbet ind i et stort antal af produktrelaterede
ulykker, og det har været nødvendigt at foretage massive tilbagekaldelser af biler. Det har alvorligt
skadet Toyotas omdømme.
		Uden at forklejne Toyotas fatale arrogance er det værd at overveje, hvad der ville ske, hvis det
i stedet for Toyota var en kinesisk bilfabrikant, der havde en tilsvarende produktionsfejl. Det ville
næppe rydde forsider, hvis bremserne svigtede på en Geely, Tailwind eller BYD bil.

Dual branding kan være en mulighed for at eksperimentere
Det kan være risikabelt for et etableret dansk varemærke at lancere billige eller skrabede versioner
for at komme ind på et nyt marked. Hvis en virksomhed sælger sit produkt med ringere specifikationer eller vælger at sælge til lavere priser i ét marked, kan det smitte af på andre markeder, og
skade brandet eller kannibalisere salget af virksomhedens dyrere tilbud.
Én strategi er at etablere et andet mærke, som virksomheden lader tage chancer og markedsføre
sig uden de begrænsninger, der skal beskytte det primære varemærke. Et vellykket eksempel på
dual branding er Danfoss Drives, der opkøbte Holip, en lokal kinesisk producent af el-omformere.
Danfoss giver teknologisk støtte og tilfører noget af den tillid og pålidelighed, som det giver at være
del af en stor international koncern, men Holip har kinesisk ledelse, og det udvikler og producerer i
Kina til det kinesiske marked.
		At have et lokalt mærke tillader Danfoss at arbejde på de lokale præmisser. Desuden giver det
Danfoss mulighed for at byde på kontrakter i en lavere prisklasse, og dermed indgå aftaler, der
med tiden kan føre til ordrer på dyrere løsninger, med komponenter fra selve Danfoss mærket.

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Et stærkt brand gør det muligt at skille sig ud i mængden af
konkurrenter, og det giver kunderne tillid til en virksomheds produkter. Men en snævert defineret identitet kan betyde, at man dårligt kan
gå ind på nye markeder eller forretningsområder.

Helligt
brand

Pragmatisk
brand

Hvor vidt kan man eksperimentere uden at miste identiteten af sit varemærke? Hvordan kan
man være både fleksibel og pålidelig overfor kunderne? Hvilke dele af brandet kan forandres
– og hvilke dele kan absolut ikke ændres? Hvad ville der ske ved at udvide udbudet med
andre typer af produkter og flere niveauer af kvalitet, men under samme varemærke?

Side 22

asia
NBC

Bill Russo, Senior Advisor, Booz & co, i Beijing beskriver, hvordan
den asiatiske måde at trække teknologi ind i virksomheden udefra
strider imod de vante vestlige idealer om innovation:

»"Vi belønner og anerkender ikke ingeniører for at bygge på andre ideer.
Vi vil hellere belønne dem for at gøre
noget, som ingen har gjort før. Og jo,
det er én måde at være innovativ på,
men hvem siger at innovation ikke kan
stå på skuldrene af de giganter, som
gik forud for dig? Der kan være gode
grunde til at opsøge det bedste af det,
andre har udviklet, og bruge det som
udgangspunkt for at opbygge endnu
mere innovative produkter"
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Forholdene i asiatisk erhvervsliv er “flydende”; der er
mindre modstand mod forandring end med de mere faste og
regulerede forhold i Vesten. Der er en kulturel forventning
om forandring og en anerkendelse af, at begivenhederne er
svære at forudsige – og det afspejle sig i måden, man driver
forretning på. Virksomheder kan reagere hurtigere og være
mere fleksible – men de er måske også mindre pålidelige,
set fra kundernes perspektiv.

M

an kan beskrive forskellen mellem forretning i Asien og i Vesten med betegnelserne ”flydende” og ”stift”. En moden dansk virksomhed har med tiden udviklet et omfattende sæt
af procedurer, der skal optimere processerne og sikre kvaliteten. Produktionen er typisk automatiseret eller outsourcet, sammen med andre funktioner, der ikke direkte er kernekompetencer.
		Disse strukturer giver stabilitet og forbedrer effektiviteten, men de gør også virksomheden stiv
og træg. Det er meget svært at arbejde i andre intervaller eller med andre hastigheder, end dem
organisationen er gearet til.
Danske virksomheder bruger ofte mange kræfter og inddrager mange medarbejdere i at udarbejde
detaljerede forretningsplaner flere år frem i tiden. Omvendt, har asiatiske virksomheder tendens til
at arbejde mere ad hoc. Direktøren og den øverste ledelse står for planlægningen og de kan ændre
planerne, hvis de finder det nødvendigt.
		Aftaler i asiatisk erhvervsliv er stærkt afhængige af tillid og personlige relationer, og når parterne
kender hinanden godt, er de typisk mere villige til at acceptere skiftende betingelser. Kontrakter
kan være mindre detaljerede, og en underskrevet kontrakt kan endda blive genforhandlet, hvis
omstændighederne ændrer sig.
		Desuden er lovgivning og reguleringen i de asiatiske lande ofte mindre streng - eller håndhævningen af forordninger kan være meget afslappet, for eksempel inden for områder som miljøbeskyttelse, sikkerhed og arbejdsforhold, og forbrugerrettigheder.
Investeringer i automatisering af produktionen kan dårligt betale sig, når lønomkostningerne er
lave, så produktionen i de asiatiske fabrikker er i vidt omfang baseret på manuel arbejdskraft.
Det giver større fleksibilitet, for virksomheder kan hurtigt skalere produktionen op eller ned, eller
foretage ændringer i produktet som reaktion på markedets krav. Ved at outsource deres produktion,
mister vestlige virksomheder noget af deres evne til at foretage den type hurtige justeringer.

En kultur for forandring
Det foranderlige og flydende element i de asiatiske samfund har rod i kulturelle traditioner. Asiatisk
filosofi understreger altings skiftende natur og nødvendigheden af at overveje sammenhænge og
relationer. Der er en større accept af, at paradokser er en naturlig del af tilværelsen, og at modsætninger kan rummes, hvis man håndterer dem klogt. Det fører alt i alt til en kultur, der synes mere
imødekommende overfor løbende forandring.

Finkornethed
Man taler ofte om, at asiatiske virksomheder arbejder med en højere hastighed end deres vestlige
konkurrenter. Men måske er det mere korrekt at sige, at asiatiske virksomheder er hurtigere til at ændre
og tilpasse sig, fordi de arbejder i mindre trin. Én måde at beskrive dette er i form af ”finkornethed” –
på engelsk granularity. Asiatiske projekter er typisk organiseret i mindre, men hyppigere sektioner.

Side 26

VESTEN

ØSTEN

asia
NBC

RIGID
Vestlige virksomheder arbejder typisk i
modne og etablerede struktur, der kun
tillader forandring i bestemte trin.

Stabilitet
Lineær evolution
Enkeltstående genstande
Uafhængighed
Kategorier
Enten/eller
Èn enkelt sandhed

FLYDENDE
Asiatiske virksomheder fungerer i en flydende
sammenhæng, der gør mindre modstand
imod små og store forandringer.

Konstant forandring
Cyklisk udvikling
Stoﬂighed
Indbyrdes afhængighed
Relationer
Den gyldne middelvej
Accept af paradokser
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Danske selskaber er ofte optaget af at gennemføre store og grundlæggende ændringer, der involverer en masse forskning og analyse. Udvikling og lanceringen af et nyt produkt kan være en betydelig
investering, der typisk tager 2-3 år – eller mere.
Innovationsprocessen i en asiatisk virksomhed foregår gerne i mindre intervaller; man laver justeringer og tilpasninger baseret på markedets umiddelbare krav og med anvendelse af eksisterende
teknologi. Nye produkter kan lanceres indenfor en 6-12-måneder tidsramme – eller endnu hurtigere.
Generelt synes asiatiske virksomheder at organisere projekter med hyppigere deadlines og
milepæle. Det bidrager også til en følelse af urgency; at tingene er mere presserende. Hvis et
projekt løber over 3 år, er det ikke så vigtigt, hvis en opgave tager 3 uger i stedet for 2. Men hvis
produktet skal på markedet indenfor 6 måneder, bliver en forsinkelse på en uge kritisk.

Parallel produktudvikling
En dansk virksomhed vil typisk forsøge at undgå dobbeltarbejde ved hurtigt at indsnævre fokus på
udviklingen af en enkelt løsning. Asiatiske virksomheder, derimod, udvikler ofte et stort antal variationer parallelt. Designere udarbejder gerne porteføljer på 10-20 forskellige koncepter, og virksomheden vil ofte udvikle hver af dem ret langt, før én eller et par af dem bliver testet på markedet.
Forskellene er tydelige, hvis man sammenligner Apple og Samsung. Apple tilbyder kun én
telefon, iPhone, med et par variationer i hukommelsen og valg af sort eller hvidt design. Samsung
lancerer gerne mere end 100 forskellige mobiltelefoner på et år, vel vidende, at kun få af dem vil
slå igennem på markedet. At have mange versioner klar i baghånden giver en virksomhed mulighed
for at rykke meget hurtigt, når nye krav eller modeluner viser sig.

Hurtig lancering
Det er en almindelig frustration, at danske virksomheder er så bekymrede om, at de produkter,
de lancerer, er perfekte, at projekter trækker ud i endeløse analyser, diskussioner og PowerPointpræsentationer. Asiatiske virksomheder virker mindre tilbageholdende med at lancere hurtigt – og
de kan bedre tillade sig at begå fejl, fordi deres brand er mindre ”helligt” og investeringen i hver
enkelt ny variant er mindre.

Kort tilbagebetalingstid
Et andet vigtigt aspekt af de mere finkornede asiatiske innovationsprocesser er, at asiatiske virksomheder stræber efter afkast på deres investeringer på meget kort sigt. Mange unge virksomheder
har simpelthen ikke råd til at bruge år på at udvikle et nyt produkt. Desuden opererer de i en meget
omskiftelig og konkurrencepræget sammenhæng. Til den tid, hvor et langsigtet udviklingsprojekt
endelig kommer på markedet, kan kravene have ændret sig, eller der kan være opstået helt nye
typer af løsninger.

Software udvikling er anderledes
Mange af de kendetegn, der adskiller asiatiske virksomheders form for innovation fra deres vestlige
konkurrenters metoder, er faktisk ganske udbredte indenfor én af den vestlige industris vigtigste
sektorer: Software og digitale tjenester.
Hurtig og hyppige opdateringer, små gradvise forbedringer, tidlig lanceringer, remixing, input fra
andre producenter, tæt samarbejde med kunderne – det er også den måde, udvikling foregår på i
den vestlige software branche.
Spørgsmålet er, hvorvidt andre vestlige virksomheder vil blive mere som asiatiske virksomheder i
deres innovationsprocesser, efterhånden som en stigende del af værdiskabelsen og de afgørende
forskelle mellem produkter får med de digitale aspekter af deres funktion at gøre?

Side 28

Vestlige virksomheder fokuserer gerne på enkelte store udviklingsprojekter,
hvorimod asiatiske virksomheder typisk lancerer mange, let forskellige
produkter, i hastig rækkefølge.
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»Skab stærke forbindelser
– det er den eneste måde man
kan lykkes med at opbygge
nye forretninger i Asien.
Venskaber kommer først
– så følger forretningen efter«
THOMAS LYKKE SØRENSEN, FRONT END CHAMPION, NOVOZYMES A/S

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Det kan være meget risikabelt at investere stort i forskning og analyse
af helt nye produkter, fordi man risikerer at komme for sent til markedet, eller at forbrugerne ikke vil betale for de forbedringer, man har
satset så meget på at udvikle. I stedet kan danske virksomheder overveje at
organisere deres innovationsproces mere finkornet.

Grovkornet

Finkornet

Hvordan kan virksomheden udvikle sig gennem mindre trin? Hvad ville der ske, hvis man valgte
at lancere produkter meget hurtigt, snarere end at vente på at alle elementer er helt rigtige?
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Asien kan meget vel blive verdens økonomiske centrum i
det 21. Århundrede – men indtil videre arbejder de fleste
virksomheder hårdt på at indhente de vestlige virksomheder
og økonomier. De strategier, asiatiske virksomheder anvender, er præget af, at de er ved at arbejde sig op fra en
mindre udviklet position. Mange af de nuværende kendetegn ved asiatisk innovation hænger tæt sammen med deres
omstændigheder som opkomlinge.

D

en asiatiske industri er forholdsvis ung. Det er først for nylig, at singaporeanske og koreanske
selskaber har opnået status som virksomheder i virkelig verdensklasse, der tilbyder uafhængigt udviklede produkter. I Kina begyndte den moderne industrialisering for blot 30 år siden,
med Deng Xiaopings økonomiske reformer.
		De nye markeder i Asien er hastigt på vej ud af fattigdommen. Det er ekstremt dynamiske økonomier, der i løbet af et par årtier gennemgår en forvandling, som tog de vestlige lande mere end et
århundrede. Der er tydeligvis et ganske andet forretningsmiljø end i de stabile, næsten stagnerende
markeder i de industrialiserede lande.
		Det er også indlysende, at den enkeltes motivation for at knokle og forbedre sin situation er
større, når ens løn er meget lav sammenlignet med forholdene i Vesten – samtidig med at man
tydeligt kan se de forbrugsgoder og muligheder, som de rigeste i samfundet har opnået.

Chefen som idol
Danske virksomheder er typisk aktieselskaber, med en administrerende direktør, der er ansvarlig
over for aktionærerne gennem bestyrelsen. Der er lang række krav til børsnoterede selskaber om
gennemsigtighed og ansvarlighed.
		I Kina var der stort set ingen private virksomheder indtil for omkring 30 år siden, så de fleste
selskaber er stadig ejet og ledet af grundlæggeren. Selv i børsnoterede selskaber vil stifteren normalt bevare kontrollen.
		Desuden er hierarkierne i Kina meget stejlere. Derfor har direktøren for et kinesisk selskab i
reglen meget stor magt. Det står ham frit for at træffe hurtige og radikale beslutninger og at tage
chancer baseret på sin personlige ”fingerspids-fornemmelse”. Det gør virksomheden i stand til at
reagere hurtigt for at udnytte nye muligheder – men det er også risikabelt. Det kan føre til fantastisk succes, når et selskab ledes af et idol som Ren Zhengfei, der grundlagde Huawei, eller Wang
Chuanfu, grundlæggeren af BYD. Men hvis den store leder tager forkerte beslutninger, kan det være
katastrofalt.

Fast follower
I mange henseender, er det nemmere at følge efter end at gå forrest. Anføreren af feltet skal navigere,
udvikle nye løsninger, og løber risikoen ved at være den første til at forsøge sig med noget nyt.
		Den, der følger lige efter, kan nøjes med at iagttage hvad pionérerne gør, efterligne de vellykkede elementer, og prøve at forbedre de svage punkter. Det kræver en mindre indsats at bevæge sig
hurtigt, når man ligger i andres slipstrøm.
		Mange asiatiske virksomheder er forfølgere – eller på engelsk; fast followers. Ved at koncentrere sig om produktmodning snarere end forskning, ved at udvikle flere mulige versioner parallelt,
og i kraft af en meget topstyret beslutningsproces, er asiatiske virksomheder godt organiseret til
en strategi om at observere, hvad de førende selskaber i industrien gør, og lynhurtigt at udvikle
lignende tilbud, når de kan se, at en anden virksomhed har succes med en ny funktion.
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20/80

Der er en vis sandhed i
20/80 princippet, om at en
virksomhed kan opnå 80%
af funktionaliteten for de
første 20% af udgifterne.
De sidste 20% af nytten for
kunden, er langt sværere
at opnå. Det kræver stadig
mere avanceret teknologi,
soﬁstikeret design, systemintegration, præcisions fremstilling og dyrere materialer,
jo tættere på perfektion en
producent sigter.

20/80 effekten hjælper
dem, der satser på at
følge lige efter de ledende
i markedet, for hvis man
kan nøjes med 80%
af kvaliteten, kan man
hurtigt udvikle et produkt,
der er godt nok til at
opfylde kundernes basale
behov.
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SVINDENDE UDBYTTE
Nytteværdi for
kunden
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Udviklingsomkostninger

STRATEGISKE OVERVEJELSER
Vestlige virksomheder kan overveje, om de kunne reducere omkostninger
og risiko, og øge deres fleksibilitet ved bevidst at vælge en fast follower
strategi. Det er mindre glamourøst, men kunne omsætningen og fortjenesten faktisk blive højere, hvis man lod andre tage det første træk?

Pionér

Forfølger

Hvordan ville den strategi ændre virksomhedens planlægning, budgetter og de
kompetencer, man har brug for?
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OUTRO

Hvorfor er
Asiatisk
innovation
vigtig?
Mange af de særlige kendetegn ved den asiatiske tilgang til
innovation er ikke synderligt tillokkende for danske virksomheder at forsøge sig med. I mange tilfælde er den asiatiske
fremgangsmetode formentlig ikke velegnet for en moden
virksomhed med høje omkostninger og en kulturel og teknologisk ekspertise baseret på et velhavende hjemmemarked.

I

kke desto mindre er danske virksomheder nødt til at forstå, hvad det er, de konkurrerer imod, og
de bør overveje, om der er situationer, hvor de med fordel kunne anvende nogle af de metoder,
deres asiatiske konkurrenter bruger.
		Hurtige ændringer, lave omkostninger og en præcis tilpasning til det lokale markeds behov er
vigtigt på alle markeder, men især i de meget dynamiske vækstøkonomier, hvor størstedelen af
verdens økonomiske vækst finder sted, nu og i de kommende årtier.
		Det er imidlertid ikke kun relevant for virksomheder, der konkurrerer på de nye markeder. Erhvervslivet er mere og mere globaliseret, og selv et dansk selskab, der kun sælger på hjemmemarkedet, vil i stigende grad mærke konkurrence fra producenter fra de nye vækstøkonomier.
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»Danske virksomheder,
der gerne vil have succes
i Kina gør klogt i at studere deres lokale konkurrenters adfærd og tilpasse
egne processer, produkter
og forretningsmodeller, så
de skaber varige konkurrencemæssige fordele«
CLAUS LØNBORG, EXECUTIVE DIRECTOR AT INNOVATION CENTER
DENMARK, SHANGHAI
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Vil du vide mere?
Du kan finde yderligere beskrivelser, eksempler,
interviews og baggrundsmateriale om forskellene
mellem asiatisk og dansk innovation på vores
hjemmeside:

Alsion 2
DK-6400 Sønderborg
T. +45 6550 8180
www.universefonden.dk
info@universefonden.dk

16931 Mediegruppen

www.asianbc.dk

