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Det är återigen dags att summera ett 
gånget år och samtidigt blicka framåt 
mot ett nytt. Även om det givetvis är 
svårt att förutspå vad som väntar på 
andra sidan årsskiftet känns det tro-
ligt att det ekonomiska klimatet kan 
hårdna ytterligare, i ett krisande Eu-
ropa likväl som i Japan och USA med 
sina galopperande skuldberg, eller till 
och med i ett Kina med nya ledare 
men också en lägre tillväxttakt och en 
möjlig bostadsbubbla. Med sådana 
dystra utsikter är det inte konstigt att 
många av oss letar efter positiva teck-
en, till exempel företag som trots tuffa 
förutsättningar uppvisar innovation 
och kraftig tillväxt. Artiklarna i detta 
nummer av vår tidning belyser en rad 
olika frågor relaterade till hur vi kan nå 
dessa önskade resultat. Åsa Lindholm 
Dahlstrand skriver tillsammans med 
kollegorna Jonas Gabrielsson och Dia-
manto Politis om en studie av snabb-
växande småföretag. De har bland an-
nat funnit att hög tillväxt vanligtvis är 
något som sällan pågår under en ut-
dragen period under utvecklingen av 
nya verksamheter. Företagens tillväxt 
tenderar istället att gå upp och ned 
över tiden och det är inte heller lätt att 
se ett tydligt mönster vad gäller fakto-
rer som bidrar till hög tillväxt, bortsett 
från att det är många olika faktorer 
som samverkar. 

Roger Schweizer behandlar i sin ar-
tikel en annan viktig fråga för små och 
medelstora företag, nämligen inter-
nationalisering. Han försöker reda ut 
vad som ligger bakom dessa företags 
beslut att expandera sin verksamhet 
bortom Sveriges gränser. Det visar sig 
att internationaliseringsprocessen i 
dessa företag ser olika ut från fall till fall 
och att den innehåller förvånansvärt 
lite analys och planering. Snarare på-
minner utvecklingsmönstret om det 
vi ser i många entreprenöriella bolag, 
där personliga kontakter och tillfälligt 
uppkomna möjligheter i mångt och 
mycket avgör vilka beslut som fattas.

En sådan specifik möjlighet att få 
hjälp att utveckla sin innovationsför-
måga har erbjudits ett antal företag 
inom ramen för projektet Innovations-
piloterna, vilket syftar till att nyttiggöra 

forskningsresultat från det nationella 
forsknings- och förändringsprogram-
met PIEp. Sofia Ritzén och Maria Udén 
beskriver denna unika satsning som 
syftar till att bistå företag runt om i 
landet att med hjälp av innovations-
forskare och utvalda studenter ana-
lysera innovationsverksamheten och 
genomföra konkreta innovationsupp-
drag.

Även artikeln av Åsa Öberg och Ro-
berto Verganti har ett tydligt fokus på 
innovation. De har i en rad olika verk-
samheter studerat hur företag kan inn-
overa genom att skapa produkter som 
skapar radikalt ny mening för kunder-
na, som exempelvis Nintendo Wii och 
RoboCoaster. Denna specifika typ av 
radikala innovation erbjuder helt nya 
möjligheter att vända sig till nya kund-
grupper, men kräver samtidigt nya 
och annorlunda arbetssätt.

Sammantaget ser vi i de olika artik-
larna att även om det inte verkar fin-
nas någon tydlig och enkel väg till hög 
och uthållig tillväxt så finns det uppen-
barligen en rad nya innovationsmöjlig-
heter som de flesta företag ännu inte 
exploaterat. Förhoppningsvis kommer 
det nya året inte bara att föra med sig 
ett tufft ekonomiskt klimat, utan också 
en rad nya innovationer i svenska före-
tag, gärna i samarbete med några av 
våra driftiga innovationsforskare.

Trevlig läsning!

Mats Magnusson
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Vilken är den underliggande rationaliteten 
som beslutsfattare i små och medelstora 
företag (SMF) använder sig av när beslut 
fattas i samband med företagets internatio-
nalisering? Att förstå denna och relaterade 
frågor har varit syftet med en studie gjord av 
Roger Schweizer. Resultaten visar att bilden 
av den ”rationella” beslutsfattaren behöver 
revideras. Både under den inledande och 
under den senare fasen av internationalise-
ringsprocessen beter sig många beslutsfat-
tare som s k ”effektuerare” och arbetar efter 
devisen ”man tager vad man haver”.

Internationaliserings-
processer
i små och medelstora företag

av Roger Schweizer

Svenska företag har sedan länge varit beroende av att lyckas 
på internationella marknader och detta gäller inte endast de 
svenska storföretagen, utan i ökad utsträckning även små 

och medelstora företag (SMF) som ofta drivs av entreprenören 
som grundade verksamheten. Det är således föga överraskande att 
också forskningen inom internationellt företagande har visat ökat 
intresse för hur SMF internationaliserar sin verksamhet. Studier har 
hittills framför allt fokuserat på hur dessa företags begränsade (inte 
minst finansiella) resurser och erfarenheter leder till att de använ-
der sig av sina nätverk för att internationalisera. Forskningen inom 
internationellt entreprenörskap har vidare funnit att inte endast 
beslutsfattarens förmåga att upptäcka, utvärdera och exploatera 
affärsmöjligheter på en utländsk marknad, utan även hennes ge-
nerella inställning till internationalisering och hennes internationel-
la erfarenhet påverkar företagets internationaliseringsmönster. To-
lerans mot osäkerhet, graden av risk- och förändringsbenägenhet 

och självförtroende är några faktorer som har visats ha en inverkan 
på beslutsfattande kopplat till internationaliseringsprocessen. Vi 
vet dock idag fortfarande lite om de underliggande mentala mo-
deller och rationaliteten som beslutsfattaren använder sig av när 
hon fattar beslut gällande hennes företags internationalisering. 

Syftet med Roger Schweizers forskningsprojekt, finansierat av 
Bromanska stiftelsen, är därför att förstå vilken rationalitet en be-
slutsfattare använder sig av när hon fattar beslut gällande när, vart 
och hur ett SMF internationaliserar sin verksamhet. Studien består 
av ett flertal fallstudier av svenska SMF från vitt spridda branscher. 
Vad företagen har gemensamt är att alla fortfarande aktivt drivs av 
erkänt framgångsrika entreprenörer samt att de är internationellt 
aktiva. Data samlades in framför allt genom djupintervjuer med 
beslutsfattarna. 

Två olika internationaliseringsprocesser
Roger Schweizer använder sig i sitt projekt bland annat av en dis-
tinktion mellan de olika processerna ”causation” och ”effectuation” 
- två begrepp utvecklade av Saras Sarasvathy och kollegor för att 
kunna beskriva och förstå hur entreprenörer bygger upp nya verk-
samheter. Några etablerade svenska begrepp för dessa processer 
finns ännu inte, men ”causation” bygger på en förståelse av orsak-
verkansamband och betonar vikten av analys och planering med-
an ”effectuation” indikerar ett förhållningssätt där man agerar först 
och sedan försöker förstå vad som sker och successivt anpassar sig. 

En beslutsfattare som arbetar utifrån ett fokus på analys och pla-
nering försöker att uppnå förutbestämda mål (t ex en förväntad 
avkastning eller marknadsandel på en i förhand bestämd utländsk 
marknad). Frågan hon ställer är: Vilka resurser och kompetenser 
behöver jag för att kunna etablera en lönsam verksamhet på en 
internationell marknad? En sådan process – som oftast börjar med 
att bestämma på vilken marknad man borde etablera sig genom 
att försöka beräkna marknadspotentialen samt förstå konkurrens-
situationen - är mycket tids- och resurskrävande. En dylik process 
är att föredra när beslutsfattaren redan besitter god kunskap kring 
en marknad och därmed i hög grad kan förutsäga den framtida 
utvecklingen.

Vem jag är
Vad jag vet

Vilka jag känner
Vad kan jag göra?

Kontakta
personer jag

känner

Intressenters
engagemang

Nya mål

Nya medel

Källa: Baserat på Sarasvathy (2001)
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I en mer sökande och adaptiv process är målen istället föränder-
liga, vilket illustreras i figuren nedan. Beslutsfattaren tar här företa-
gets resurser och kompetenser för givna och undrar på vilka mark-
nader som företaget kan etablera sig med hjälp av dessa medel?’. 
Istället för att fokusera på den potentiella vinsten som kan göras på 
den nya marknaden bestämmer beslutsfattaren hur mycket förlust 
som kan tillåtas. Fokus ligger på att öppna upp valmöjligheter som 
kan skapa fler möjligheter i framtiden, inte minst genom att enga-
gera andra intressenter. Frågan besvaras i interaktion med andra 
aktörer i beslutfattarens och företagets sociala nätverk. Därigenom 
skapas det engagemang som i sin tur kan leda till att både nya 
medel (t ex strategiska samarbeten) och nya mål skapas. 

Rationalitet och internationaliseringsbeslut hos SMF
De få försök som har gjorts för att diskutera beslutsfattarens ratio-
nalitet vid internationaliseringsbeslut hävdar att hon skulle bete sig 
som en effektuerare under den tidiga fasen av internationaliserings-
processen. Detta eftersom kontexten, dvs den internationella mark-
naden, i ett tidigt skede beskrivs som komplex och osäker, samt för 
att målsättningen för en eventuell utländsk etablering fortfarande 
är otydlig. Beslutsfattaren saknar många gånger både erfarenhet av 
att expandera utomlands och kunskap om de utländska markna-
derna. Eftersom beslutsfattaren genom att vara internationellt aktiv 
lär sig mer och mer om denna kontext samt att det blir tydligare 
vilka mål som kan uppnås, så betonar befintliga studier att besluten 
över tid alltmer kommer att fokusera på analys och planering.

I den genomförda studien framkom det -att även i en svensk 
kontext påminner många beslut som fattas tidigt under ett SMFs 
internationalisering om effektuerande. Val av marknad och etable-
ringsform görs inte efter en noggrann analys av marknadspoten-
tial och konkurrensanalys utan styrs helt enkelt av de möjligheter 
som dyker upp och som anses vara tillräckligt goda. T ex etable-
rade sig ett av de studerade företagen på USA-marknaden efter-
som en bekant som hade vunnit ett grönt kort på lotteri föreslog 
att han kunde agera som distributör. Ett annat företag - efter att 
ha blivit kontaktat av en okänd distributör- satsade stort på den 
brittiska marknaden; en marknad som inte alls låg högt i deras 
strategiska prioritering innan de blev kontaktade. Många gånger 
triggar en extern stimulans igång processen. Beslutsfattaren väger 
denna stimulans mot företagets existerande resurser och kompe-
tenser när ett beslut fattas. Vidare används uppkomna tillfällighe-
ter flitigt, även om risken för misslyckande är stor. T ex bestämde 
ett medicintekniskt företag (en avknoppning från ett akademiskt 
forskningsprojekt) sig för att lägga ut sin produktion till en ungersk 
aktör som var bekant med en forskare som jobbade på samma 

institution som entreprenören. Den ungerska aktören höll dock 
inte måttet avseende kvalitet och samarbetet avslutades. Ett an-
nat kännetecken är att beslut inte fattas utifrån eventuella vinster 
och dylikt som kan nås med utlandsetableringen, utan snarare på 
vilken förlust beslutsfattaren är redo att acceptera. 

Individens perception, rutiner och unika situationer 
Intressant är att studien inte visar ett tydligt utvecklingsmönster 
från en typ av process till en annan. Trots att det som ovan redovi-
sats ofta är så att effektuerande är den dominerande rationaliteten 
under internationaliseringens tidiga fas, så finns det tydliga inslag 
av orsak-verkanfokus. T ex så använde det tidigare nämnda medi-
cintekniska företaget - kort tid efter att ha etablerat sig på den 
engelska marknaden – sig av en mycket strukturerad analys av hela 
den västeuropeiska marknaden där målsättningen att samarbeta 
med en stor pan-europeisk distributör var bestämt från början. Vi-
dare, när samarbetet med den ungerska outsourcingpartnern inte 
fungerade, följde en analys- och planeringsprocess för att identi-
fiera en stor och välrenommerad ny produktionspartner. I motsats 
till detta fanns det även under den senare delen av de studerade 
företagens internationalisering tydliga spår av effektuerande. Med 
andra ord, tiden och den ökade förståelsen av kontexten är inte de 
enda variablerna som förklarar valet av beslutsrationalitet. I studien 
föreslås tre kompletterande faktorer: 

1. Fokus på beslutsfattaren: Det är beslutsfattarens uppfattning 
av osäkerhet i kontexten som är avgörande – inte företagets 
reella situation. I ett fall tog exempelvis ett företag tidigt in 
en ny VD med erfarenhet av att bygga upp internationella 
produktutvecklingssamarbeten. Även om företagets kontext vid 
det tillfället kännetecknades av en hög grav av osäkerhet med 
mycket otydliga mål, var VD:n mycket förtrogen med att bygga 
upp ett sådant nätverk och följaktligen följde hon en analys- och 
planeringsdriven process. Precis samtidigt etablerade samma 
företag sig på USA–marknaden – ett strategiskt steg som VD:n inte 
hade erfarenhet av – och följde då en effektuerandeprocess

2. Beslutsprocesser rutiniseras: I många av de studerade fallen höll 
företagen fast vid en effektuerandeprocess (som användes tidigt 
under internationaliseringen) trots att beslutsfattarna i ett senare 
skede hade god kunskap kring den internationella marknaden och 
därmed kunde förutsäga den framtida utvecklingen (en kontext i 
vilken en mer analytisk och planeringsorienterad process vore att 
föredra). Många gånger krävdes det t ex ett misslyckande för att det 
tidigare inövade beteendet skulle överges.

Tabellen sammanfattar skillnaderna mellan de olika processerna i samband med en etablering på en utländsk marknad.

Analys och planering Effektuerande

Givet Affärsmöjligheten på den utländska 
marknaden (eller segment) är given.

Enbart företagets medel (resurser, 
kompetenser, nätverksposition, 
beslutsfattarens personlighet etc.) är givna.

Beslutsfattande Valet görs mellan olika etableringsstrategier 
som i sin tur kräver olika resurser och 
kompetenser. 
Valet av affärsmöjlighet/ marknad bygger på 
förväntad vinst.

Valet görs mellan möjliga potentiella 
affärsmöjligheter på utländska marknader, 
som kan skapas med hjälp av givna medel.
Valet styrs med hänsyn tagen till tillåten förlust 
och acceptabel risk.

Typ av exploatering Lämpar sig för att exploatera känd kunskap 
om en affärsmöjlighet på en utländsk 
marknad.

Lämpar sig för att exploatera oförutsedda 
händelser.

Syn på framtiden Fokus är på att förutse framtiden och därmed 
kontrollera osäkerhet

Fokus på att påverka den osäkra framtiden.
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Roger Schweizer
Roger Schweizer är doktor i 
internationellt företagande 
och verksam som forskare och 
lektor på Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet. 

Kontakt: 031 786 14 62  
roger.schweizer@handels.gu.se

3. Etableringar är unika: Utvecklingen över tiden från effektuerande 
mot analys och planering beskrivs i litteraturen som en 
lärandeprocess. Det visade sig dock i studien att det inte är lätt att 
lära sig från tidigare internationella etableringar eftersom varje 
etablering är unik.

Sammanfattningsvis bekräftar studien att beslutsfattare i SMF 
i ett tidigt internationaliseringsskede följer en effektuerande-
process när beslut fattas. Över tiden, i takt med att den interna-
tionella kontexten blir mer bekant, graden av osäkerhet minskar 
och målsättningar blir tydligare, ökar användandet av analys och 
planeringsprocesser. Eftersom det emellertid finns en tendens att 
beslut fattas på ett sätt som de ”alltid” har fattats och eftersom alla 
utlandsetableringar i grunden är unika, är användandet av effektu-
erande som beslutsrationalitet vanligare än vad man tidigare har 
trott även under senare delen av internationaliseringen. 

Att nya företag bidrar till tillväxt och arbetstillfällen är idag 
allmänt erkänt. Tidigare studier har också visat att några få 
snabbväxare genererar en stor andel av de nya jobben.

Få gaseller har 
uthållig tillväxt
– ovanligt att snabbväxande små
företag behåller sin höga tillväxttakt

av Åsa Lindholm Dahlstrand, Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis

Dessa gaseller och snabbväxande 
företag har väckt ett stort intresse 
bland såväl beslutsfattare som aka-

demiker. I Lund har en grupp forskare tittat 
på hur ofta och varför gasellföretag lyckas 
skapa en uthålligt hög tillväxt. 

Trots en växande mängd studier kan 
forskningen om snabbt växande företag 
inte ge någon enhetlig bild av vad som 
kännetecknar gaseller och snabbväxande 
företag. Vid CIRCLE på Lunds Universitet 
har en grupp forskare tittat närmare på 
hur och varför vissa tidigare gasellföre-
tag lyckas fortsätta hålla en hög tillväxt, 
medan andra enbart är snabbväxande en 
kortare period. Nya empiriska bevis tyder 
på att hög tillväxt är en exceptionell och 
temporär händelse i utvecklingen av de 
flesta nya verksamheter. Företag har sna-
rare ett ganska komplicerat utvecklings-
mönster där företagens tillväxt är mycket 
ojämn och där hållbar tillväxt över tiden 

Tabell 1: Tillväxt mellan 
2007 och 2009 Fr

ek
ve

ns

Pr
oc

en
t

Ingen försäljningsökning 108 56,0

Ingen ökning av anställda 109 56,7

Försäljn. ökning > 10% 85 44,0

Försäljn. ökning > 20% 11 5,9

Ökn av anställda > 10% 83 43,5

Ökn av anställda > 20% 17 8,9

Ökn av försäljn/anställda>10% 112 58,0

Ökn av försäljn/anställda>20% 23 12,0

Not: vi har samlat uppgifter om sysselsätt-
ning och omsättning för 192 resp 193  av de 
205 företagen i vårt urval. Denna siffra in-
kluderar 17 företag som har bytt namn, men 
inte de som antingen gått i konkurs (9), är del 
av ensammanslagning eller ett uppköp (2) 
eller är inaktiva (2).

I tabellen redovisas en översikt över sys-
selsättnings- och omsättningstillväxt för 
företagen i vårt urval. Siffrorna i tabellen 
representerar den fortsatta tillväxten för 
företag mellan 2007 och 2009, dvs minst 
tre år efter att de noterats som gaseller av 
DI. Alla företag i tabellen hade tidigare va-
rit snabbväxande företag (före 2007), men 
få av dem fortsätter att visa en uthålligt 
hög tillväxt mellan 2007 och 2009.

Företagen i studien har en medelålder 
på 19,8 år, vilket stämmer väl överens med 
tidigare studier som har rapporterat att 
snabbt växande företag är relativt gamla. 
Försäljningen (2007) var i genomsnitt 87 
MSEK och antalet anställda 40. Vi kan inte 
hitta något stöd för att gaseller i genom-
snitt är unga och små.

Som framgår av tabellen är det endast 
5,9 % av företagen som visar en uthålligt 
hög försäljningstillväxt (> 20% per år), och 
8,9% en uthållig hög sysselsättningstillväxt 
på över 20% per år. Sammantaget finner vi 
att 5,4 % av företagen har både en uthållig 
sysselsättnings- och omsättningstillväxt. 
12 % av företagen visar fortsatt hög tillväxt 

är ganska sällsynt. Hög tillväxt är också ett 
resultat av en kombination av faktorer, på 
företagsnivå, liksom på systemnivån.

I denna artikel presenteras resultat från en 
studie av snabbväxande gaseller i Skåne. I 
fokus är en jämförelse mellan uthålliga och 
tillfälliga snabbväxande företag. Vi har frågat 
oss hur vanligt det är med uthålligt snabb-
växande företag och vad som kännetecknar 
dessa. Dessutom undersöker vi vad som är 
annorlunda i de uthålliga snabbväxarna jäm-
fört med de som har tillfälligt hög tillväxt. 

Uthålliga och tillfälliga snabbväxare
Företagen har valts ut från Dagens Industris 
listning av svenska gaseller (2001 till 2007). 
Bland 508 identifierade skånska gaseller har 
208 bidragit med fullständiga svar på vår 
utsända enkät. I linje med tidigare forskning 
finner vi att endast en minoritet av dessa fö-
retag fortsätter att visa hög tillväxt, dvs bli fö-
retag med långsiktigt hög tillväxt, se Tabell 1.
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Gaseller och Snabbväxare – några vanliga definitioner
• För att vara kvalificerad som en gasell i Birch och Medoffs (1994) studie måste ett företag öka sin 

försäljning med minst 20% varje år under fyra år (från en bas på minst 100 000 USD i intäkter). 
Detta innebär att företaget åtminstone måste fördubblas i storlek under denna fyraårsperiod. 

• Vissa studier använder 50% tillväxt under vart och ett av tre på varandra följande räkenskapsår (t 
ex Autio, Arenius och Wallenius, 2000, Acs, Parsons och Tracy, 2008) 

• Andra har enbart inkluderat de fem eller tio procent mest snabbväxande företagen i sina urval 
(Kirchhoff, 1994, Storey 1994, Parker et al, 2010, Hölzl och Friesenbichler, 2008). 

• OECD-Eurostat (2007) rekommenderar följande definition av "gaseller"

• "Alla företag yngre än fem år med årlig genomsnittlig tillväxt större än 20% per år under tre år, och 
med tio eller fler anställda i början av observationsperioden ".

•  I sin tur, är definitionen av snabbväxare/"hög tillväxt företag".

mätt i termer av antingen hög sysselsätt-
nings- eller omsättningsökning. 

 De flesta av dessa tidigare gaseller har bara 
haft hög tillväxt temporärt. 56% av företagen 
har inte vuxit alls den efterföljande tidspe-
rioden. 32 % (44-12%) av företagen har vuxit 
med mellan 10 och 20%, något som inte är 
tillräckligt för att de skall klassificeras som 
snabbväxare. I analys av data har vi därför valt 
att kalla dessa 88 % för tillfälliga snabbväxare, 
medan övriga 12% är uthålliga snabbväxare. 

Utmärkande drag
Intressant att notera är att det inte finns 
några grundare med tidigare universitetsan-
ställning i gruppen uthålliga snabbväxare. I 
gruppen tillfälliga snabbväxare finns betyd-
ligt fler grundare med doktorsexamen. En 
tidigare privat anställning är vanligast bland 
båda kategorierna av företag. Relativt få fö-
retag är baserade på universitetsforskning, 
och få startas av seriella entreprenörer (detta 
är faktiskt vanligare bland de tillfälliga snabb-
växarna). Dessutom visar studien att hållbara 
snabbväxare har relativt begränsat export-
fokus och att majoriteten av kunderna finns 
i Skåne. De tillfälliga snabbväxarna är mer in-
ternationaliserade. De exporterar till fler län-
der, 6,3 jämfört med 2,84, och har anställda i 
andra länder. Det visar sig också att uthålliga 
och tillfälliga snabbväxare är relativt sett mer 
lönsamma än andra konkurrerande företag, 

dessutom har de uthålliga snabbväxarna ett 
betydligt bättre kassaflöde.

Förklaringsfaktorer
Bland de faktorer som visar sig förklara 
den uthålliga tillväxten finns just ett posi-
tivt kassaflöde, en låg andel export och en 
hög andel lokal försäljning. Dessa resultat 
understryker vikten av god hantering av 
kassaflöden. Att en omfattande internatio-
nalisering påverkar tillväxten negativt kan 
tyda på att de snabbast växande företag 
har en stor lokal marknad, vilket minskar 
behovet av att internationalisera sig tidigt. 
Resultaten visar också att företagen i urva-
let är spridda över ett brett spektrum av 
olika branscher, men företag i kunskapsin-
tensiva branscher visar högre tillväxt.

Några slutsatser och lärdomar
Vår studie visar att uthållig hög tillväxt är 
ganska ovanligt - endast 12% av de (tidi-
gare) gasellerna kunde fortsätta visa hög 
tillväxt ytterligare tre år (2007-2009). Analy-
sen av snabbväxarnas roll i den ekonomis-
ka utvecklingen visar på relativt komplexa 
utvecklingsmönster med olika evolutio-
nära processer. Företagens innovationer är 
mer inkrementella än radikala, majoriteten 
av produkterna eller tjänsterna liknar de 
som redan finns på marknaden. Vi kunde 
inte hitta några samband mellan innova-
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tionsverksamhet och fortsatt hög tillväxt. 
Detta visar på att det finns viktigare fakto-
rer än forskning och innovation som spelar 
in i den uthålliga tillväxtprocessen. Denna 
studie av uthålliga snabbväxare är relativt 
unik i sitt slag och öppnar upp för många 
intressanta frågor i fortsatta studier. Resul-
taten visar att forskningens uppmärksam-
het bör riktas mot en ökad förståelse av 
olika tillväxtmönster och egenskaper som 
kan förknippas med dessa.

 Liksom i många andra studier kan man 
dra slutsatsen att det verkar vara svårt att 
vid uppstart identifiera företag som kom-
mer att växa snabbare än andra. Även om 
många av de politiska initiativ som finns 
för att främja snabbväxande företag in-
riktar sig på att underlätta tillgången till 
finansiering och stöd till FoU och innova-
tion, är en viktig implikation utifrån denna 
studie att matcha detta stöd med mer 
generell kunskap och färdigheter inom 
management, såsom t ex hantering av 
kassaflöden. Många innovativa små och 
medelstora företag har bristande ledar-
kompetens och att träna och uppgradera 
dessa kunskaper kan vara särskilt viktigt 
bland de befintliga snabbväxarna. 
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Inom forsknings- och förändringsprogrammet PIEp, Product 
Innovation Engineering program, har 21 företag under 2012 
deltagit i en ny satsning för att öka sin innovationsförmåga. 
Företagen har i samarbete med studenter och forskare 
genomfört en analys och ett förändringsarbete under 
sommaren. 

av Sofia Ritzén och Maria Udén

Projektet Innovationspiloterna ge-
nomfördes under åtta veckor 2012. 
Utvalda studenter var under denna 

tid placerade på olika företag för att på så 
sätt få en ökad förståelse för företagens 
kultur och processer. Arbetet bestod av 
två delar; en analys och ett förändrings-
arbete. Fokusområden i analysen är före-
tagetsstrategi, process, organisation och 
de kultur avseende innovation. Baserat 
på analysen skapar studenterna en hand-
lingsplan genom ett föreskrivet systema-
tiskt upplägg för hur innovationsförmågan 
ska ökas på företaget. Därefter börjar ar-
betet med att verkställa handlingsplanen, 
det så kallade förändringsarbetet, som ut-
förs med hjälp av workshop-metoder. Må-
let med workshop-arbetet är att företaget 
ska se ett snabbt resultat utifrån de utma-
ningar som har identifierats i analysen och 
handlingsplanen är en viktig del i att skapa 
ett mer långsiktigt resultat. 

Studenternas roll är att facilitera före-
tagets eget arbete snarare än att ta fram 
lösningar och upplägget är lika applicer-
bart på ett företag som vill starta upp ett 
innovationsarbete, som på ett som ligger 
väldigt långt fram och vill utveckla sin inn-
ovationsförmåga ytterligare.

Företagen vittnar om ett starkt 
genomslag
Medverkande företag vittnar om ett starkt 
genomslag, en värdefull analys av deras 
innovationsarbete och att studenterna 
fungerat som katalysatorer för ett viktigt 
förändringsarbete.

Studenterna i sin tur vittnar om att de 
erhållit en viktig kompetensutveckling 
och också fått ökad mognad vad gäller ar-
bete med innovation i företag. De har på 
ett självständigt sätt genomfört arbetet 

med att öka innovationsförmåga i dessa 
organisationer.

Resultaten består av allt ifrån upprät-
tande av en idéhanteringsprocess och 
utveckling av nya ”roadmaps” för teknik-
utveckling, till utveckling av en kreativare 
arbetsmiljö och initierande av fredagsfika 
mellan olika avdelningar. Ett företag vittnar 
om att projektet var en bidragande faktor 
till att de tog tag i en omorganisering med 
att slå ihop två avdelningar, något som 
hade diskuterats länge utan att bli av. 

I projektet fanns en stor spridning av före-
tag, både vad gäller storlek och bransch. Så 
olika företag som Ericsson Global Services 
och familjeföretaget Svegro utanför Ekerö 
deltog i årets innovationspiloter. En sådan 
spridning på deltagarna ställer stora krav på 
flexibilitet och anpassningsbarhet i uppläg-
get, men detta visade sig fungera väl.

Över 800 personer reflekterade över 
sitt innovationsarbete
Upplägget grundar sig både på teorier om 
förändringsledning, som behandlar hur 
man lyckas med en förändring, och på teo-
rier om innovationsledning, som fokuserar 
på vad som krävs för att organisationer 

ska bli innovativa. Förutom att utgöra ett 
underlag för reflektion och diskussion har 
analysen även syftat till att nå ut till många 
anställda på företaget och att få folk att 
tänka efter och reflektera över sitt vardagli-
ga arbete utifrån ett innovationsperspektiv.

Totalt sett har pilotarbetet fått en stor 
spridning ute på företagen. Studenternas 
otroligt ambitiösa angreppssätt bidrog till 
att i genomsnitt dubbelt så många mot 
vad vi initialt hade beräknat per företag 
blev intervjuade, deltog i en workshop el-
ler enkätundersökning. På de 21 företagen 
genererades över 760 enkätsvar och över 
400 personer deltog i en av de workshops 
som hölls. 

Andra resultat vi ser är det stora värdet 
för studenterna att få praktisera sina kun-
skaper i en verklig kontext, något som 
även har lett till att många studenter stan-
nar kvar på företagen, antingen via exjobb 
eller genom anställningar.

Just nu pågår planeringen av nästa års 
upplaga av PIEp Innovationspiloterna. Mo-
dellen kommer att förfinas något, men 
i princip kommer upplägget att uppre-
pas. PIEp kan hantera ett begränsat antal 
företag och kommer också att utveckla 
modellen något. Det senare syftar på en 
ansats att koppla forskare närmare företag 
och att ge företag möjlighet att utbyta 
erfarenheter sinsemellan, något vi vet är 
betydelsefullt i ett förändringsarbete av 
den typ som Innovationspiloterna initierar 
i varje företag. Vi kommer att arbeta med 
frågeställningar som har hög aktualitet 
inom dagens innovationsforskning och 
-praktik, såsom mätning av innovation, an-
vändarinvolvering, designmetodik i inno-
vationsprocesser, mm. 

”Medverkande företag vittnar om ett starkt 
genomslag, en värdefull analys av deras 
innovationsarbete och att studenterna  

fungerat som katalysatorer för ett viktigt 
förändringsarbete.”

PIEp Innovationspiloter
– ökad innovationsförmåga genom analys och kreativitet
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”PIEp är ett nationellt forsknings- och förändrings program med mål att öka 
innovationsförmågan hos människor och organisationer.”

PIEp Innovationspiloter
Innovationspiloterna är noga utvalda studenter som genom särskild utbildning och trä-
ning blir förberedda att göra en analys av ett företags innovationsprocesser samt genom-
föra en eller flera workshops internt för att lyfta frågeställningar och förbättra processer. 
Utbildningen omfattar PIEp:s metoder och verktyg samt analys av innovationsprocesser i 
organisationer (Innovation Capability Audit). Innovationspiloterna är noggrant stödda av 
en forskare vid en PIEp-nod. Forskaren leder en inledande behovsidentifiering i företaget 
och interagerar med såväl innovationspiloten som företaget under analys och förbätt-
ringsarbete. Resultatet av piloternas arbete är en handlingsplan som innehåller identifie-
rade utmaningar för företagets innovationsarbete och aktiviteter, resursbehov och mål 
för att möta utmaningarna. 

Projektet ökar studenternas kunskap och förmåga avseende innovation och föränd-
ringsprocesser och ökar därigenom deras attraktivitet på arbetsmarknaden och ger en 
innovationskompetens som de tar med sig in i sitt yrkesverksamma liv. Företaget får med 
en mindre resursinsats, en
möjlighet att öka sin innovationsförmåga, ett nätverk av företag att dela erfarenheter 
med samt kompetens från akademin vad gäller innovation och innovationsprocesser.

otroligt viktig del inom organisationsforsk-
ningen och inom PIEp genomförs forsk-
ningsprojekten i ett nära samarbete med 
näringslivet. 

Med projektet har utforskat ett nytt sätt 
för hur industri och akademi kan dra nytta 
av varandra samtidigt som det inneburit 
ett otroligt högt lärande för studenterna. 

Att på detta sätt använda studenter 
som kunskapsbärare framstår som ett 
väldigt effektivt sätt att nyttiggöra forsk-
ningsresultat och få ett ökat utbyte med 
näringslivet. 

PIEp: ett forsknings- och 
förändringsprogram
PIEp är ett nationellt forsknings- och för-
ändringsprogram med mål att öka inno-
vationsförmågan hos människor och or-
ganisationer. Till programmet hör fem 
olika lärosäten; Luleå tekniska universitet, 
Designhögskolan vid Umeå universitet, 
Kungliga tekniska högskolan, Högskolan 
i Jönköping och Lunds tekniska högskola. 

Principen bakom PIEp är att genomföra 
högkvalitativ forskning som bottnar i be-

Sofia Ritzén

Programansvarig PIEp
Kontakt: +46 8 790 91 82
ritzen@kth.se

Maria Udén

PIEp
Kontakt: +46 73 461 98 48
muden@kth.se

PIEp Innovationspiloterna i siffror

• Under 2012 deltog 21 företag, 27 studenter och 9 coacher i projektet. Under 214 
veckor och 8560 timmar jobbade innovationspiloterna utifrån 5 metoder. Totalt 
gjordes 420 företagsintervjuer som genererade 760 enkätsvar. Dessutom hölls cirka 
40 workshops med över 400 deltagare. Harvard Business School; 2006.

Innovations-genomlysning

Upprätta handlingsplan

Innovationshandling

Insikt om nuläge 
(strategi, process, organisation, kultur)

Insikt om nuläge 
(strategi, process, organisation, kultur)

Konkreta resultat/prövning metodik 
(produkt, tjänst, strategi)

hov i praktiken och att nyttiggöra forsk-
ningsresultat så att de skapar förändringar. 
Detta kräver särskilda förändringsmeka-
nismer och en utgångspunkt för PIEp är 
därför att skapa långsiktig förändring ge-
nom att påverka utbildningar och därmed 
utveckla viktig kompetens hos ingenjörer 
och designers. Vidare finns det en tyd-
lig styrka i att sammanföra företag med 
forskare, företag med företag och företag 
med studenter, så som har skett i fallet 
Innovationspiloterna, dvs att skapa inter-
aktion med fokus på innovation.

Projektet Innovationspiloterna är finan-
sierat av Vinnova. 

Process för PIEp Innovationspiloter.

Vikten av att hela tiden utforska nya 
samarbetsformer mellan industri och 
akademi
Nya former för samarbeten mellan nä-
ringsliv och akademi utvecklas och utvär-
deras ständigt. Närheten till företag är en 
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“This is peanuts!” says the man in his early 
40s and points to a picture. It shows two 
teenagers, in an amusement park, laughing, 
as they are whirled in the air by a robotic arm: 
the RoboCoaster. It is a breakthrough 
application of industrial robotics in a totally 
new market. 

Innovation cocktails
– blending technology, meaning and  
vision to create value

by Åsa Öberg and Roberto Verganti 

Traditional rollercoasters have attracted people who want 
to dare the power of gravity acceleration. But after the first 
ride, the experience is repetitive and quite boring. The Rob-

oCoaster instead not only is breathtaking (its arm lifts the passen-
gers in the air, swirls, stops suddenly, turns them upside down and 
in many directions, with different speeds and dynamics, thanks to 
a practically unrestricted freedom of motion granted by its six axis 
of rotation and six degrees of freedom), but it also allows passen-
gers (or their friends) to program their 90 second ride themselves 
by going through a software application in which they can select 
from various motion profiles and speeds.

Meaning – an untapped driver for innovation
No one nowadays dare to question the value of innovation. How-
ever, for many, “innovation” is usually a shortcut for “technological 
innovation”, i.e. improvement driven by technological change. Yet 
there are many other drivers of innovation that are often underes-
timated by firms, but can be an interesting avenue to capture the 
real value of technologies. 

The RoboCoaster is an example of how new drivers of innova-
tion can create value. It is not simply a technological innovation. It 
is based on an adaptation of a standard heavy-duty robot, the KR 
500, by KUKA, a German Robotic company, which has the pecu-
liarity of being capable of lifting 350 kilograms (two people plus 
the seat) and simultaneously having a long arm. This technological 
performance is however accessible to any manufacturer of indus-
trial robots. Rather, the RoboCoaster is an innovation in the mean-
ing of a product, that is, a change in the purpose of why a robot is 
used. For customers of amusement parks it changes the meaning 
of a ride: from a repetitive challenge based on gravity accelera-
tion, into an ever changing, even unpredictable, experience. And 
for manufacturers of industrial robots, the shift in meaning is from 
looking at industrial robots as tools aimed at providing power and 
efficiency being segregated from humans, to tools aimed at pro-
viding excitement, enjoyment and pleasurable fear by embracing 
humans in their arms. The RoboCoaster is therefore a new mean-
ing, a new “why” for clients to use them, rather than just a new 
“how” (i.e. an improvement in performance, speed or productivity).

Another example of innovation of meaning is the Nintendo Wii. 

By using technological opportunities offered by MEMS accelerom-
eters, the Wii transformed consoles from a passive immersion in a 
virtual world approachable only by niche experts, into an active 
physical entertainment for everyone, in the real world, through so-
cialization.

Meaning as an alternative way to approach innovation.

The value of innovation of meaning
Innovation of meaning has the capability to redefine the rules 
of business and open new avenues in untapped market spaces. 
Everyone knows how the Wii has enabled Nintendo to lead the 
US$ 30 billion market of game consoles (and put Sony, who target-
ed pure technological improvement, into trouble). And the case of 
the RoboCoaster shows how exploring new meanings may allow 
firms to enter new markets: From the first ten robots delivered to 
the Legoland amusement park in 2003, to the recent adoption in 
the “Harry Potter and the Forbidden Journey” ride in Universal's Is-
lands of Adventure theme park in Orlando, almost 300 RoboCoast-
ers have been sold. This might look as “peanuts” to executives 
within the industrial robotics industry, who are used to big sales 
to car manufacturers. But traditional clients have recently experi-
enced a major turmoil due to the recession that hit the automotive 
industry, and, even more, margins associated to a RoboCoaster are 
about ten times the margins of a traditional manufacturing robot.

Sales of the RoboCoaster
In a world were technological opportunities are abundant, tech-
nology is becoming more and more accessible and less of a differ-
entiator. It is necessary, but cannot serve as the only means to stay 
competitive. What matters is the capability of firms to make sense 
of new opportunities and find the most interesting applications. 
Innovation of meaning can be a driver towards that aim, to create 
products and services that customers do not expect, but that they 
eventually love, that are so distinct from those that dominate the 
market and so inevitable that they make people passionate. Like in 
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Innovation of meaning as a process of interpreting and envisioning.

The practices of 
Innovation

of 
meaning

Designing scenarios 
of meaning

Debates

Building critical capabilities

Envisioning 
new meanings

Interpreting

Envisioning

a cocktail, what matters are not the single ingredients, but how we 
recognize their value and blend them into a tasty recipe.

The challenge of reinterpretation 
How can an innovation of meaning be realized, then? Not by us-
ing the traditional framework of innovation management. The 
dominant streams of management studies see innovation as the 
result of a process of problem solving or idea generation. This per-
spective assumes that we know the problem to be solved, and the 
challenge is to find great ideas that are the best solutions to this 
problem. This perspective is useful when we want to improve an 
existing performance without reconsidering and reinventing the 
product experience. But, in the case of innovation of meaning, the 
problem is not known. We want to propose clients a new reason to 
buy our products. The point is therefore to redefine and imagine 
new problems, new applications, instead of finding new solutions 
to existing problems. Innovation of meaning is therefore a matter 
of interpretation: we have to reinterpret why customers could use 
our products. 

This is a big challenge, especially when we are searching for rad-
ical, breakthrough applications. New meanings (such as using a ro-
bot in close contacts with humans) often look strange and bizarre, 
even outlandish, to those operating within an industry. New mean-
ings do not even derive from an explicit demand from the market 
(they are not user-driven). Teenagers, especially expert gamers of 

consoles such as the PlayStation 2, did not ask for a playing expe-
rience in which people move (such as in the Nintendo Wii). They 
wanted to have more of the same experience: a console with a 
more powerful technology that could create a more sophisticat-

The RoboCoaster in action.
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ed virtual reality. How can then firms develop new interpretations 
about what clients dream for, if they look outlandish and if clients 
can hardly be of any help?

Leverage interpreters to create breakthrough visions
In the past years, we have been conducting research on innova-
tion of meaning, developing processes and methods that have 
been refined thanks to application in several small firms and global 
corporations. We have especially leveraged the framework of her-
meneutics, the theory of interpretation. This suggests that in order 
to develop new and deeper interpretations, one has to step back 
from the current issue at hand and look at it from new perspec-
tives. These new perspectives come from interacting with new 
interpreters, i.e. experts from far-flung fields who look at our same 
client with new lenses. In particular, we have identified four prac-
tices that support the identification of new product meanings. 

First, innovation driven by meaning asks for a deep understand-
ing of the wider context in which clients use products. Rather than 
being user-centered we need to focus on the “big picture”, that is 
the overall human experience that our product is just a small part 
of. This scenario of meaning is the context we have to picture to 
understand how clients make sense of the things they use in life. 
This is where the meaning comes from. 

• The second practice refers to creative processes based on debates. 
In other words, rather than aiming at solutions, firms should aim at 
looking at things from several perspectives, by comparing different 
interpretations in debates, where things are discussed between firms, 
designers, users, and other stakeholders. 

• Third, when meanings are radically new, they look strange, even 
outlandish in relation to the dominant assumptions in an industry. 
They are connected to a process of questioning existing beliefs and 
therefore demand a capability of being critical in order to profit from 
the debates.

• Lastly, the interaction between companies and the surrounding 
world implies the envisioning of new meanings: new meanings are 
not answers to explicit client demands, but new proposed visions, 
where executives have a major role. 

We are packaging these practices into processes and methods that 
can be implemented to radically innovate products and services, 

”In a world were technological opportunities are abundant, technology is becoming 
more and more accessible and less of a differentiator. It is necessary, but cannot 

serve as the only means to stay competitive. What matters is the capability of firms 
to make sense of new opportunities and find the most interesting applications. 

Innovation of meaning can be a driver towards that aim”

both in consumer and industrial markets. Thanks to collaboration 
with pioneering firms in industries that range from detergents 
to robotics, from personal care to professional business services, 
we will keep refining our research and methods, in this interest-
ing journey toward creating breakthrough products that are more 
meaningful to people. 
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