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Innovation pattern heterogeneity
A data-driven retrieval of the firms’ approaches to innovation
MARCO CAPASSO

MARINA RYBALKA

Pavitt taxonomy (1984, Research Policy)
Variety in the sources, nature and uses of innovations that is revealed by
empirical studies and through practical experience.
Similarities and differences amongst sectors in the sources, nature and
impact of innovations, defined by the sources of knowledge inputs, by the size
and principal lines of activity of innovating firms, and by the sectors of
innovations’ production and main use.
Data on 2000 significant innovations, and of innovating firms, in Britain
from 1945 to 1979, e.g.: only eleven 2-digit sectors; innovations introduced into
the UK.
They do not measure significant world innovations, nor do they capture
well incremental innovations.

Pavitt taxonomy (1984, Research Policy)
scale-intensive (SI):

• includes both complex and consumer durables
(food, chemicals, motor vehicles), and processed
raw materials (e.g. metal manufacturing, glass
and cement).
• Firms tend to be large and to rely mainly on
internal resources for their innovations.
Carrier industries in the Fordist paradigm;

supplier-dominated (SD):

• includes industries where firms mostly produce
technologically simple goods (e.g. textiles,
leather goods, pulp and paper),
• where the capital and intermediate
components suppliers are the main sources
of innovation;

science-based (SB):

• includes industries where innovation is
linked directly to advances in academic
research (e.g. pharmaceuticals,
electronics, scientific instruments).
• Innovation rates are particularly high.
Carrier industries in the ICT paradigm;

specialised supplier (SS):

• includes equipment building, design and
mechanical engineering, where innovation
typically emerges from informal activities.
• Firms in this group tend to be small,
and innovation rates particularly high.
Supportive of the Fordist paradigm.

Miozzo-Soete (2001, Technological
Forecasting and Social Change)

information network services (INS):

supplier-dominated services
(SDS):

• rely on the purchase of capital goods for
their innovation.
• They are mostly small companies providing
services directly to customers (e.g. hotels,
restaurants, rental services and personal
services).
• Innovation rates are particularly low;

physical network services (PNS):

• include all transport, retail and wholesale
trade related services. Supportive of the
Fordist paradigm;

• include all information-intensive activities
(communication, financial intermediation,
insurance, real estate).
• Firms tend to be large and to innovate in
interaction with suppliers and users.
Supportive of the ICT paradigm;

knowledge intensive business
services (KIBS):

• include R&D services, consultancy and
computer-related activities.
• Firms tend to be small and medium firms that
produce their own innovation.
• Innovation rates are particularly high.
Supportive of the ICT paradigm.
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Heterogeneity also within sectors
Firm-level taxonomies
• Cesaratto and Mangano (1993, Economics of Innovation and New Technology);

• de Jong and Marsili (2006, Research Policy);
• Leiponen and Drejer (2007, Research Policy).

In our study, we avoid a rigid clustering of firms, trying instead to
uncover the different approaches of each firm to innovation.
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Ny taksonomi for norske foretak
Fordeling av foretak i CIS2018 etter region
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Innovasjonsundersøkelse 2018
FoU-aktiviteter

Foretakets
marked og
strategier

Produktinnovasjon
og nyhetsgrad

Innovasjonsinvesteringer

Samarbeid med andre
Hindringsfaktorer

Kunnskap og
organisering
av arbeid

Anskaffelser av
finansiering

Anskaffelser av
teknisk utstyr

Innovasjon i
forretningsprosesser

Faktoranalyse
• En empirisk statistisk metode
• Søker å forklare mønsteret av
samvariasjon mellom observasjoner
• Bygger på en ambisjon om å
kartlegge latente forhold
(faktorer) ved et fenomen
• i vår studie, utføring av
innovasjonsaktiviteter
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Number of factors

1. Active R&D doers
Foretakets marked
og strategier

FoU-aktiviteter
•

Egen FoU-arbeid på
kontinuerlig basis og innkjøp
av FoU-tjenester fra andre

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad
•

Innovasjonsinvesteringer
•
•
•
•

Hovedmarked: utenfor Norge
Utvikler varer eller tjenester for å møte
behovene til bestemte kunder/brukere
Bruker aktivt patenter og hemmelighold
Deling eller innkjøp av retigheter for bruk
av IPR fra andre

•
•

Positive (også i fremtid)
I større grad i personale

Samarbeid med andre
•

Mye samarbeid på alle nivå

Anskaffelser av finansiering
Kunnskap og
organisering av
arbeid

•
•

Faglige/vitenskapelige kanalene til å skaffe
kunnskap pluss åpne datakilder
Bredt sammensatte arbeidsgrupper /
team på tvers av stillingsfunksjoner og –
områder og regelmessige idédugnader

•

Vareinnovasjon og i
noen grad
tjenesteinnovasjon
Moderat nyhetsgrad på
alle nivå

•
•

I stor grad offentlig støtte
I noen grad lån og egen
finansiering

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
•
•

I stor grad basert på ny
teknologi
I noen grad basert på teknologi
som er i bruk

I noen gradI finansiering
og høye kostnader

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

For vare- eller
tjenesteproduksjon,
inkludert
utviklingsmetoder

2. Process developers
FoU-aktiviteter

Foretakets marked
og strategier

-

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Innovasjonsinvesteringer
•
•

Hovedmarked: Hovedstrategi: Forbedring av eksisterende
varer og tjeneste

•
•

•

Positive (usikker om fremtidige
investeringer)
I større grad i maskiner, utstyr,
og programvare

•

I noen grad
tjenesteinnovasjon og i
liten grad
vareinnovasjon
Ny for foretaket

Samarbeid med andre
•
•

Kunnskap og
organisering av
arbeid

I samme konsern
Lokalt/regionalt

Anskaffelser av finansiering
-

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
•

•

Sosiale nettverk, nettdugnader
(crowdsourcing), åpne plattformer og
forretningsnettverk som kanalene til å
skaffe kunnskap
Regelmessige idédugnader
(brainstorming) blant ansatte for å foreslå
forbedringer eller nye ideer;
stillingsrotasjon av ansatte

•
•

I stor grad basert på ny
teknologi
I noen grad basert på teknologi
som er i bruk

I-

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

Nye eller vesentlig
forbedrede prosesser
på alle nivå

3. Innovation suppliers
FoU-aktiviteter
Foretakets marked
og strategier

•
•
•
•

Hovedmarked: ikke lokalt/regionalt
Hovedstrategi: Utvikling og lansering av
helt nye varer og tjenester
Utvikler varer eller tjenester for å møte
behovene til bestemte kunder/brukere
Bruker aktivt alle typer IPR og handler
mye med disse

•

•
•

Innkjøp av FoU-tjenester fra
andre og i noen grad egen FoUarbeid på kontinuerlig basis

Innovasjonsinvesteringer

•

Positive (også i fremtiden)
I større grad i kostnader til
tjenester, materialer,
forbruksutstyr, etc. kjøpt fra
andre

•

Samarbeid med andre
Kunnskap og
organisering av
arbeid

•
•

•

•

Offentlig tilgjengelige databaser over
patenter og patentsøknader, publiserte
standarder og dokumenter som kanalene
til å skaffe kunnskap
Bredt sammensatte arbeidsgrupper /
team på tvers av stillingsfunksjoner og områder

I noen grad med
forskningsmiljø
I Norge eller Europa for øvrig

Anskaffelser av finansiering
•

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Egen finansiering til gjengjeld
for eierskap i foretaket

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
-

I noen grad
vareinnovasjon
I noen grad ny utenfor
Norge

I noen grad
I relevant
kunnskap

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

For markedsføring,
presentasjon,
emballasje eller
ettersalgstjenester

4. Strategical adapters
Foretakets marked
og strategier

FoU-aktiviteter
•

•
•

•

Hovedmarked: Hovedstrategier: Høy kvalitet på varer
eller tjenester; forbedring av
eksisterende varer og tjenester;
prioritere å betjene etablerte
kundegrupper (andre er også viktige)
Tilbyr tilpasset skreddersøm og annen
tilpasning av standardvarer eller –
tjenester

Kunnskap og
organisering av
arbeid

•
•

Faglige/vitenskapelige kanalene til å skaffe
kunnskap
Videreutdanning, kompetanseheving og
opplæring internt i foretaket og
regelmessige idédugnader
(brainstorming) blant ansatte

-

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Innovasjonsinvesteringer
•
•

•

Positive
Ikke spesielt mønster hvor

•

I liten grad vare- og
tjenesteinnovasjon
Ny for foretaket

Samarbeid med andre
•

Ikke med konkurrenter i
samme bransje

Anskaffelser av finansiering
-

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
•
•

I stor grad basert på ny
teknologi
I noen grad basert på teknologi
som er i bruk

I-

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

For markedsføring,
presentasjon,
emballasje eller
ettersalgstjenester

5. Radical innovators
Foretakets marked
og strategier

•
•
•
•

Hovedmarked: utenfor Norge
Hovedstrategi: Utvikling og lansering av
helt nye varer og tjenester
Tilbyr spesialutviklet varer eller tjenester
for andre foretak
Bruker aktivt patenter og hemmelighold
og lisensierer ut sine rettigheter

FoU-aktiviteter
•

•
•

•

Offentlig tilgjengelige databaser over
patenter og patentsøknader, publiserte
standarder og dokumenter som kanalene
til å skaffe kunnskap
Bredt sammensatte arbeidsgrupper /
team på tvers av stillingsfunksjoner og –
områder; andre produkter eller tjenester,
inkludert omvendt konstruksjon (reverse
engineering)

•
•

Positive (også i fremtid)
I større grad i personale

Vare- og i noen grad
tjenesteinnovasjon
Høy nyhetsgrad på
nasjonal og
internasjonal nivå

Samarbeid med andre

•

Med kunder i privat sektor,
gjerne utenfor Norge
Ikke med konkurrenter i
samme bransje

Anskaffelser av finansiering
•

•

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Innovasjonsinvesteringer

•

Kunnskap og
organisering av
arbeid

Egen FoU-arbeid på
kontinuerlig basis og noen
grad innkjøp av FoU-tjenester
fra andre

•

I stor grad egen finansiering og
offentlig støtte
I noen grad lån

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
-

I noen gradI finansiering

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

For vare- eller
tjenesteproduksjon,
inkludert
utviklingsmetoder

6. Custormer-oriented service suppliers
Foretakets marked
og strategier

FoU-aktiviteter
•

•
•
•

•

Hovedmarked: Hovedstrategi: Utvikling av kundespesifikke
løsninger
Tilbyr spesialutviklet varer eller tjenester,
tilpasset skreddersøm og annen tilpasning
av standardvarer eller –tjenester til både
andre foretak, offentlig sektor og private
personer
Benyttet seg av hemmelighold

•

•

Sosiale nettverk, nettdugnader
(crowdsourcing), åpne plattformer og
forretningsnettverk som kanalene til å
skaffe kunnskap
Regelmessige idédugnader
(brainstorming) blant ansatte for å foreslå
forbedringer eller nye ideer

I noen grad egen FoU-aktivitet

•

Innovasjonsinvesteringer
•
•

•

Positive (usikker om fremtidige
investeringer)
Ikke spesielt mønster hvor

Tjenesteinnovasjon og i
noen grad
vareinnovasjon
Ny for lokalt/regionalt/
nasjonalt marked

Samarbeid med andre
•

Kunnskap og
organisering av
arbeid

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Med private kunder og
offentlig sektor

Anskaffelser av finansiering
-

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
-

I-

Innovasjon i
forretningsprosesser
•

For vare- eller
tjenesteproduksjon,
inkludert
utviklingsmetoder

7. Hard trying innovators
Foretakets marked
og strategier

FoU-aktiviteter
•

•

Innovasjonsinvesteringer

Hovedmarked: Hovedstrategier: -

•
•

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad

Sporadisk utføring av FoU
internt

•
•

•

Positive
I større grad i egen personale

I noen grad vare- og
tjenesteinnovasjon
Ny for foretaket eller
lokalt/regionalt

Samarbeid med andre
•

Kunnskap og
organisering av
arbeid

•

I noen grad med konkurrenter
i samme bransje
Lokalt

Anskaffelser av finansiering
-

•

Andre produkter eller tjenester, inkludert
omvendt konstruksjon (reverse
engineering) som kanalene til å skaffe
kunnskap

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
-

Alle typerIhindringer

Innovasjon i
forretningsprosesser
-

8. Knowledge absorbers
Foretakets marked
og strategier

FoU-aktiviteter
Innovasjonsinvesteringer

Hovedmarked: Hovedstrategier: Spesialutvikling av vare/tjenester der hvor
offentlig sektor var involvert i utviklingen

•
•
•

Produktinnovasjon og
nyhetsgrad
-

-

Samarbeid med andre
•

I noen grad med konkurrenter
i samme bransje

I-

Anskaffelser av finansiering
Kunnskap og
organisering av
arbeid

•
•

Alle typer kanaler/metoder til å skaffe
kunnskap brukes aktivt
Videreutdanning, kompetanseheving og
opplæring internt i foretaket; bredt
sammensatte arbeidsgrupper / team på
tvers av stillingsfunksjoner og –områder;
Regelmessige idédugnader
(brainstorming)

-

Anskaffelser av teknologisk
utstyr
•
•

I stor grad basert på teknologi
som er i bruk
I noen grad basert på ny
teknologi

Innovasjon i
forretningsprosesser
-

Tre tilleggstyper
• Innovation promissers
•
•
•
•
•
•
•

Hovedmarked: Utenfor EU
Hovedstrategi: Fokus på et enkelt/noen få sentrale produkter/tjenester
Kjøper eller anskaffer lisens fra andre og patenterer av og til selv
Anskaffer kunnskap via sosiale nettverk, nettdugnader (crowdsourcing), åpne plattformer og forretningsnettverk
Utfører FoU internt
Har ikke nylig introdusert innovasjon, men forventer vekst i sine investeringskostnader
Anskaffet nylig finansiering til innovasjon (både til gjengjeld for eierskap i foretaket/lån/offentlig støtte)

• Individual standard services suppliers
•
•
•
•
•
•

Hovedmarked: Norge
Hovedstrategi: Utvikling og lansering av helt nye standard varer og tjenester
Orienterer seg mot husholdninger eller enkeltpersoner
Investerer relativt mye i personale og forventer samme nivå av investeringer i innovasjon videre
Samarbeider noe med andre foretak
Introdusert nye eller vesentlig forbedrede tjenester som er nye på lokalt/regionalt/nasjonalt nivå og/eller nye for
foretaket

• Early technology adopters

• Bruker design som beskyttelse metoden
• Har investert relativt mye i maskiner, utstyr og programvare (basert enten på teknologi som er i bruk eller helt ny
teknologi)
• Forventer nedgang i sine investeringer i innovasjon i neste periode
• Samarbeider noe med sine leverandører
• Anskaffet nylig finansiering til innovasjon via lån
• Introdusert nye eller vesentlig forbedrede varer som er nye for foretaket
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Innovasjonsstrategier og bruk av kompetanse – 1b
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Innovasjonsstrategier og bruk av kompetanse – 2a
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Innovasjonsstrategier og bruk av kompetanse – 2b

Andel timeverk av ansatte med akademisk utdanning (gj.=12 vs. 8 prosent i populasjonen)
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Neste skritt
Kriseforståelse
• which innovation approach makes you resilient?

Rådgivning
• which innovation patterns exist in your sector?
• do all firms do like you or do some firms find different ways to go forward?

• who grows the most?
• what does a strategic choice entail?

Politikkutvikling
• acknowledge firm diversity in your policy action
• know how to help each different type of firms

Takk!

