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ændrer praksis på et forskningsmæssigt grundlag. Derfor samarbejder 
man tæt med virksomheder og myndigheder lokalt og internationalt.
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 y Cand.merc.aud
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Organisering af lokal 
iværksætterpolitik – et studie
på tværs af de Danske kommuner
Iværksætterpolitik har over de seneste år vundet indpas som et individuelt 
forskningsfelt med særligt fokus på forholdet imellem det iværksætterpolitiske 
initiativ, økonomisk udvikling og iværksætteraktivitet. I bund og grund adskiller 
iværksætterpolitik sig fra SMV politik ved at ”…det primære mål er at tilskynde 
flere til at overveje iværksætteri som en mulighed, at tage de første tidlige skridt 
imod at starte en virksomhed, samt at udvikle virksomheden i de tidlige stadier” 
(Lundström and Stevenson, 2001, page 132).

Forskning indenfor iværksætterpolitik har taget fart indenfor de sidste 10-20 år. 
Der er dog stadig huller i litteraturen, der ikke er blevet taget hånd om; huller 
som potentielt kan hjælpe både forskere og praktikere til bedre at forstå meka-
nismerne bag lokal iværksætterpolitik. Min afhandling undersøger to såkaldte 
kløfter i litteraturen omkring iværksætterpolitik: den kontekstuelle kløft og den 
organisatoriske kløft.

Den kontekstuelle kløft repræsenterer manglende forskning på det lokale ni-
veau. Forskning har påvist, at iværksætterpolitik typisk er implementeret på det 
lokale niveau, samt at iværksætteri varierer fra sted til sted. Man har endvidere 
påvist, at iværksætterpolitikker ideelt set er forskellige fra sted til sted. Det er 
altså helt centralt, at det lokale niveau bliver gjort til centrum for forskning in-
denfor iværksætterpolitik.

Denne pointe understøttes af tilstedeværelsen af evalueringer med varierende 
resultater indenfor iværksætterpolitik. Forskning påviser såvel positive som 
manglende effekter af iværksætterpolitiske initiativer, og ifølge Thompson et al. 
(2012) er ringe implementering en mulig forklaring på de varierende resultater 
af evalueringen af iværksætterpolitik. Med udgangspunkt i organisationsteori, 
foreslår denne afhandling at en nærmere undersøgelse af organiseringen af 
iværksætterpolitik kan hjælpe os til at forstå de mekanismer, der er i spil i pro-
cessen mellem formulering af politik og politisk performance. Dette repræsen-
terer den organisatoriske kløft. 

Det generelle forskningsspørgsmål for afhandlingen er:

Hvordan kan organiseringen af lokal iværksætterpolitik bidrage til politisk 
performance i forskellige kontekster?

Afhandlingens konklusioner er nået via fire videnskabelige artikler, der 
alle omhandler organisering af lokal iværksætterpolitik. Hver artikel bi-
drager på egen vis til det overordnede forskningsspørgsmål. Afhandlin-
gen præsenterer fem overordnede teoretiske bidrag:

1. En multi-level tilgang til lokal iværksætterpolitik: Et centralaktør-
niveau samt system-niveauet er anvendt i afhandlingen for at under-
søge strukturerne i lokal iværksætterpolitik.

2. Fem organisationsfaktorer indenfor lokal iværksætterpolitik:  
1) Centralaktørens finansielle struktur, 2) centralaktørens ledelses-
struktur, 3) system-niveau koordination og kompleksitet, 4) system-
niveau ledelsesstruktur, 5) system-niveau initiativportefølje.

3. En typologi over organiseringen af lokal iværksætterpolitik: Identi-
ficering af fire arketyper af organisering af lokal iværksætterpolitik: 
1) Arms-længde koordination, 2) intern frakobling, 3) intern centrali-
sering, 4) arms-længde centralisering.

4. Underbygning af forholdet imellem strategisk orientering og struktur: 
Undersøgelsen viser, at kommuners iværksætterorientering er be-
stemmende for samarbejde i iværksætterpolitikstrukturen samt 
dennes tilpasningsevne til en skiftende omverden. Påvirkningen er 
positiv: jo højere iværksætterorientering, jo mere samarbejde og jo 
bedre tilpasningsevne.

5. Underbygning af forholdet imellem tilpasningsevne samt samar-
bejde og performance: Hvilket repræsenterer kontingensteoriens 
argument om, at organisationer skal tilpasse sig en foranderlig om-
verden for at opretholde fit. Relationen imellem tilpasningsevne og 
performance er positiv og understøtter dermed de kontingensteo-
retiske argumenter. Ydermere understøtter studiet mere moderne 
organisationsteoretiske teorier indenfor netværksorganisering. 
Samarbejde påvirker performance positivt og underbygger dermed, 
at samarbejde er en fordelagtig faktor i organiseringen af lokal 
iværksætterpolitik.

I mere generelle vendinger konkluderer min afhandling, at organiserin-
gen af lokal iværksætterpolitik og dennes bidrag til politisk performance 
kan forklares af en multi-level kontingensteori om organisering af lokal 
iværksætterpolitik, indeholdende fem organisationsfaktorer samt fire 
arketyper af organiseringer, som er centrale for lokal iværksætterpolitik. 
Helt konkret viser undersøgelsen, at strategisk orientering bestemmer 
samarbejde og tilpasningsevne, som begge er centrale faktorer indenfor 
organiseringen af lokal iværksætterpolitik. Disse to er samtidig bestem-
mende for politisk performance, hvilket understøtter, at samarbejde og 
tilpasningsevne, i den lokale kontekst, er vigtige bestemmende faktorer 
for performance. 
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