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Presentatör
Presentationsanteckningar
Arthur (1996):  Our understanding of how markets and businesses operate was passed down to us more than a century ago by a handful of European economists—Alfred Marshall in England and a few of his contemporaries on the continent. It is an understanding based squarely upon the assumption of diminishing returns: products or companies that get ahead in a market eventually run into limitations, so that a predictable equilibrium of prices and market shares is reached.



Den avtagande avkastningens dilemma!



Finns tilltagande avkastning?



1. Moores lag – ‘ständig’ exponentiell tillväxt
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Moores lag har gällt alltsedan dess.



Iphone 5 vs Cray 2



2. Kunskap återanvänds

“He who receives an idea from me, receives instruction 
himself without lessening mine; as he who lights his taper 
at mine, receives light without darkening me.”

Thomas Jefferson



3. Nätverkseffekter



Självförstärkande effekter

Köpare Säljare



Informationssamhället i en mening:

“It has often been said that just as 
the industrial revolution enabled 

mankind to apply and control 
greater physical power than their 

own muscle could provide, so 
electronics has extended the 

intellectual power.”





Tilltagande avkastning i en värld / bransch med 
Avtagande avkastning...

… vad blir konsekvenserna?



1. Allt och alla påverkas, förr eller senare…



På sikt förändrar tekniken även spelreglerna







2. Snabba förändringar!



Plattform ger skalbarhet och snabb tillväxt



3. Enorm potential att skapa värde!







4. Vinnare och förlorare.















BusinessWeek 2007: 
"Nokia's dominance in the global cell-phone market seems unassailable."
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… Vilka är då utmaningarna?



1. Stora företag
prioriterar stora

marknader.
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Allt nytt, banbrytande, 
börjar 

definitionsmässigt 
som någonting litet.



Q4 slides 2008:

“Nokia’s longer term strategy 
remains valid and intact”



Slides från Q2, 2009



Urgent Important



2. Kompetenser
behöver förnyas.





“Kugghjulen i räknemaskinerna var företagets själ.“
// Gert Persson, tidigare anställd på Facit Electronics













• Digitalisering = Tilltagande avkastning (tre källor)

• Konsekvenser: Alla påverkas, hastigheten, enorma
värden skapas, vinnare och förlorare

• Utmaningar: Incitament och Kompetenser

Sammanfattning



Informationssamhället i en mening:

“It has often been said that just as 
the industrial revolution enabled 

mankind to apply and control 
greater physical power than their 

own muscle could provide, so 
electronics has extended the 

intellectual power.”



Disruptiveinnovation.se

ChrisSandstrom

www.disruptiveinnovation.se

christian.sandstrom@chalmers.se

073 - 705 01 37

mailto:Christian.sandstrom@ratio.se

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Publikationer från Ratio (www.ratio.se)�)
	Publikationer från Ratio
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Den avtagande avkastningens dilemma!
	Finns tilltagande avkastning?
	1. Moores lag – ‘ständig’ exponentiell tillväxt
	Bildnummer 11
	Moores lag har gällt alltsedan dess.
	Iphone 5 vs Cray 2
	2. Kunskap återanvänds
	Bildnummer 15
	Självförstärkande effekter
	Informationssamhället i en mening:
	Bildnummer 18
	Tilltagande avkastning i en värld / bransch med Avtagande avkastning...��… vad blir konsekvenserna?
	1. Allt och alla påverkas, förr eller senare…
	På sikt förändrar tekniken även spelreglerna
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	2. Snabba förändringar!
	Plattform ger skalbarhet och snabb tillväxt
	3. Enorm potential att skapa värde!
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	4. Vinnare och förlorare.
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	… Vilka är då utmaningarna?
	1. Stora företag prioriterar stora marknader.
	Bildnummer 42
	Allt nytt, banbrytande, börjar definitionsmässigt som någonting litet.
	Q4 slides 2008:��“Nokia’s longer term strategy �remains valid and intact”
	Slides från Q2, 2009
	Bildnummer 46
	2. Kompetenser �behöver förnyas.
	Bildnummer 48
	Bildnummer 49
	Bildnummer 50
	Bildnummer 51
	Bildnummer 52
	Bildnummer 53
	Bildnummer 54
	Sammanfattning
	Informationssamhället i en mening:
	Bildnummer 57

