
– Man måste vara innovativ när man forskar också, 
och det har vi varit. I samtalen med företagen har 
det ständigt dykt upp nya ingångar och vinklar 
vi tyckt varit intressanta att bevisa. Det har varit 
en explorativ upplevelse, säger Anders Melander, 
docent i företagsekonomi vid Jönköping University 
och projektledare för affärsmodellsinnovering. 

Anders Melander beskriver erfarenheterna från pro-
jektet då han och kollegorna vid Jönköpings University 
bjöd in små och medelstora företag att delta i en studie 
med avstamp i företagens affärsmodeller. Företagen 
fick möjlighet att delta i en kartläggning av sina nuva-
rande affärsmodeller som senare analyserades av fors-

kargruppen. För de företag som ville gå vidare erbjöds 
även vidare workshops för att utveckla affärsmodellen 
med fokus på unga, äldre och nyanlända och utifrån det 
producera en handlingsplan som följdes av coachning 
under upp till ett år. Samtidigt kunde forskarna lyssna 
och lära av hur företagen resonerar och undersöka 
oväntade aspekter av företagens verklighet

– Ett oväntat resultat var hur företagen såg på stan-
dardcertifieringar. Tidigt i intervjuerna berättade 
de att ständiga certifieringar medförde att det fick 
ägna mycket tid åt dessa, på bekostnad av arbetet 
med mer innovativa och utforskade delar av sin 
affär, säger Anders Melander. 

Det brukar heta att innovation kräver en pålitlig affärsmodell för att hitta 
sin position på marknaden. Men i takt med att branscher förändras och 
kravställningar byter skepnad måste nya affärsmodeller skapas och befintliga 
uppdateras. I delprojektet affärsmodellsinnovation har BOOST forskat 
på små och medelstora företags affärsmodeller samt studerat hur 
mervärdeserbjudandet ser ut när nya bostäder skapas.

Man måste vara innovativ!
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Forskarna undersökte även typ och grader av inno-
vativitet i byggsektorn.

– Det finns en uppfattning, eller kanske diskurs, av 
att byggsektorn inte är innovativ. Något som i viss 
mån bekräftas i vår studie. Det händer inte å mycket 
nytt och i den mån utveckling sker är det avgränsat 
till specifika områden, berättar Anders Melander. 

Samtidigt beskriver Anders Melander ett perspektiv 
där i princip varje byggprojekt skapar sin egen inno-
vation. När arkitekten vill sätta sin unika touch på ett 
bygge kräver det en ny lösning, valet av material kan 
bidra till att ny kunskap uppstår och att BIM, bygg-
nadsinformationsmodellering i digital miljö, används 
allt mer har ökat förutsättningarna för innovation. 

– Problemet är att den nya kunskapen stannar i 
projektet och många gånger går förlorad när det 
avslutas. Tittar vi på de riktigt stora byggföretagen 
så är de organiserade som projektorganisationer. Det 
finns ingen naturlig väg att ta tillvara på nya erfaren-
heter som görs, och på sätt och vis uppfinner de 
hjulet för varje nytt projekt, säger Anders Melander.

Han ser dock att vissa innovationer trots detta sku-
rit igenom begränsningarna. Dels BIM, men också 
det industriella byggandet som sker i fabrik och 
den på så vis blir en samlingspunkt för lärande med 
potential för kontinuerlig kunskapsutveckling.

Utöver den företagsnära forskningen genomförde 
Anders Melander även en studie av hur boendepro-
ducenter, alltså de som bygger bostäder, utformat 
sina mervärdeserbjudanden till BOOST fokusgrup-
per: äldre, unga och nyanlända. 

– Studien visade att småhustillverkare inte riktar 
sig direkt till äldre, unga och nyanlända. Av 180 
företag vi tittade på var det bara fem som specifikt 
adresserade dessa målgrupper. När vi breddade stu-
dien till att även omfatta boendeproducenter som 
riktade in sig på flerfamiljsboende adresseras unga, 
framförallt studenter och äldre i en betydligt större 
omfattning, säger Anders Melander, och fortsätter

– Det finns en hel del intressanta och kreativa 
inslag, framförallt mot äldre. Det blev också tydligt 
att det är en svår balans att uppfylla målgruppernas 
behov. Till exempel fanns det hos både äldre och 
unga önskemål om möjlighet till socialt umgänge 
och samtidigt behov av avskildhet och möjligheten 
att ”vara sin egen”, avslutar Anders Melander.
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