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I nära samarbete med Ericsson och Scania startar Stiftelsen IMIT en forskarskola inom
digitalisering. Målet är att akademi och industri ska jobba närmare tillsammans för
att skapa gemensamma värden från de möjligheter och utmaningar som digitalisering
innebär. Särskilt fokus riktas på områden som avser ”management of digitalization”
vilket inbegriper frågor som innovation, ledning, organisering och affärsmodeller.

Förmågan att klara den digitala omställningen kommer att
vara avgörande för företags lönsamhet och tillväxt. De som
inte är beredda att på olika sätt förnya strategier, arbetssätt
och affärsmodeller riskerar att se sig omsprungna av befintliga eller helt nya aktörer framöver. Men bara för att man vet
att man behöver agera så betyder inte det att man faktiskt gör
det. En färsk studie av 400 slumpvist utvalda industriföretag
i Sverige visar på stor skillnad mellan digital medvetenhet
och de facto förändringar i strategier, arbetssätt och affärsmodeller. Detta kan tyckas uppseendeväckande då liknande
studier i Nordamerika och SydostAsien indikerar att företagen kommit relativt sett längre vad gäller digital transformation. Många av de företag vi arbetat med i studier anser sig
tämligen handfallna inför ledning och organisering av digital
transformation.
Vi har flera gånger sett hur det kan gå. Bara för ett drygt
decennium sedan var det helt klart för de flesta medieföretag
att de behövde agera kraftigt för att möta konkurrensen från
Google, Facebook, och senare Netflix och Amazon. Nästan alla,
utom möjligen norska Schibsted som bl a äger Aftonbladet och
Blocket var fokuserade på hur de skulle fortsätta tjäna pengar i
en etablerad affär snarare än att på riktigt investera resurser och
ledningens tid i en ny och mer digital affärsmodell.
Ett samlat intryck från en annan studie visar att företag från
praktiskt taget alla branscher anser sig fast i gamla mönster,
eller främst fokuserar digitaliseringens tekniska möjligheter
eller helt enkelt inte gör någonting. I bästa fall missas möjligheter med digitalisering; långsammare tillväxt, eller att marginalerna fortsätter pressas nedåt. I värsta fall sker möten med
konkurrenter som är snabbare, smartare och som förstår nya
värden av digitala affärer och som inser vad som krävs för att
skapa nya och utvecklande samarbeten med externa parter för
att bemästra den digitala transformationen.

Den bärande idén med forskarskolan är att tillsammans med
företag skapa ny och handlingsbar kunskap. Kunskap som är
avgörande och som kan vägleda i frågor som avser organisering
och ledning av en digital transformation. Det är detta som åsyftas
med ”management of digitalization”. I ett första steg ämnas
att i nära samarbete med Ericsson och Scania inrikta forskar-

”Många företag
står handfallna för
hur de skall leda och
organisera för digitalisering”
skolan på att utveckla spetskompetens inom detta område för
att utveckla praktisk och handlingsbar kunskap som snabbt
kan omsättas i företagen. I ett andra steg är avsikten att bjuda
in fler företag från andra branscher där det redan i dagsläget
förs dialoger med företagsledningar från läkemedel-, bygg- och
andra teknologiföretag.
Även om det görs samma analys i industrin; att kunskap om
management och ledning av digital transformering är akut, så
är bilden av satsningar inom landets universitet och högskolor
fragmenterad. Här pågår sedan flera år olika forskningsprojekt
inom digitaliseringsområdet ledda av enskilda forskare, dock
oftast med avseende på vitt skilda frågor och med begränsat
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”Vi fokuserar på forskningsfrågor som är viktiga
för företagsledningar”
engagemang i termer av forskningsgruppens storlek och samarbete mellan lärosäten. Utöver detta har många forskare inte
lyckats fånga industrins behov som en central del i sina projekt. Det saknas alltså en sammanhållande kraft och en kritisk
massa för att utveckla kunskaps- och strukturkapital som är
nödvändigt för såväl företagen som för forskningen som kan
bidra till långsiktiga nytta för Sverige. Satsningen innebär att
ett antal ledande forskare inom ramen för Stiftelsen IMIT gått
samman för att möta detta behov och för att utgöra en stark och
samlande kraft med IMIT som plattform. Målsättningen är att
utveckla kunskap om lednings- och managementfrågor som har
betydelse för företagsledningar.

”En svensk satsning på management och ledning av digitalisering lämpar sig mycket väl
inom IMITs verksamhetsidé”
VISION
Vår vision är att samla kandidater från olika företag under
det gemensamma ämnet: Management of Digitalization.
Det skapar möjligheter att:

I.

stödja företag i att skapa värde av
digitalisering

II.

inrikta forskningen på aktuella och
värdefulla frågor för deltagande företag

III.

uppnå synergier kring ett gemensamt
forskningsområde

IV.

utveckla och utbyta unik erfarenhet
mellan företag och akademi

V.

bedriva nydanande forskning

IMITs syfte är att verka för genomförande och spridande av
forskning som annars är svår att uppnå inom högskolornas
egna strukturer. En svensk satsning på management och
ledning av digitalisering är mitt i prick för IMITs regi och
verksamhetsidé.

Första kullen av doktorander till forskarskolan består av doktorander från Ericsson och Scania. Nya doktorander till kommer att tas
in halvårsvis. Varje doktorand skrivs in på ett svenskt ledande lärosäte och erhåller vid ett fullföljande av skolan en doktorsexamen
inom ekonomi eller teknik.

Ömsesidig nytta och värdeskapande
Forskarskolan har för avsikt att skapa ömsesidig nytta och värde
för deltagande företag och akademi. Det sker genom att forskningen fokuserar frågor som är viktiga för företagen och där det
finns behov av ny forskning för akademin. Då säkerställs värde
för samtliga parter, t ex:
Praktiska och konsultativa värden för företagen såsom: (1) Kunskap om ledning och organisering av digitalisering, (2) Kunskapsöversikter inom ämnesområden, (3) Modeller och teorier
som kan/bör införas i företagens olika beslutsforum och
arbetssätt, (4) Input till företagsinterna dokument och planer (5)
Intern vidareutbildning och kompetensutveckling, (6) Utveckling av unik spets-kompetens och strukturkapital för framtiden.
Akademisk kunskap och värde såsom: (1) publikationer i vetenskapliga journaler i samarbete mellan doktorand och handledare, (2) Långvariga samarbeten och relationer för framtida
projekt.

Rekrytering
Till forskarskolan bör företag som förstår utmaningarna med
digitalisering söka sig och som önskar driva arbetet inom
ledning, affär och organisering framåt på ett vetenskapligt
grundat förhållningsätt och som samtidigt ser stora värden i
att utbyta erfarenheter och valmöjligheter med andra företag.

Kontakt
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Om du ser intresse för ditt företag att vara med i forskarskolan
framöver, vänligen kontakta IMITs föreståndare Martin Sköld
för en dialog.

PROJEKTEN
Vi ser att doktorandprojekten inom ramen
för forskarskolan skall uppfylla sex kriterier
och där företagssponsorer, doktorander och
handledare tar fram avhandlingsprojekten i
samråd: Projekten skall:

MARTIN SKÖLD
martin.skold@hhs.se
Scania Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Forskar bland
annat om dynamiker i industriella grupper
med flera varumärken och hur verksamheter
kan använda resurser mer effektivt.

1

Vara baserade på en utmaning som företagsledningen
inom företaget har

2

Vara av mycket stort värde
för företaget om det på ett
tillfredställande sätt kan
formuleras och lösas

KARL WENNBERG
karl.wennberg@liu.se
Professor i företagsekonomi vid
Linköpings Universitet. Forskar om entreprenörskap, teknologisk och demografisk
förändring.

3

Utgöra en god bas för doktorandens framtida yrkesgärning

4

Vara teoretiskt förankrat
i internationell vetenskap
inom området

JOAKIM BJÖRKDAHL
joakim.bjorkdahl@chalmers.se
Joakim är professor (bitr.) vid Chalmers
tekniska högskola. Hans forskning fokuserar

5

Vara empiriskt genomfört
inom den tid som doktorander har till förfogande

på strategi, innovation och affärsmodeller,
speciellt med avseende på hur företag gör
bruk av informationsteknologi för att förbättra befintliga affärer och
affärsmodeller.

6

Kunna ge kontinuerliga delresultat som företagen kan
agera på

TOBIAS FREDBERG
tobias.fredberg@chalmers.se

För att säkerställa utbyte mellan företag och
spridning av resultat under programmets gång
anordnas olika typer av möten, seminarium och
workshops inom och mellan de deltagande
företagen.
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på så kallad öppen innovation, speciellt hur
företag kan använda sig av informationsteknologi och digitala plattformar för att organisera distribuerade innovationsprocesser.
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