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I och med den ökade globaliseringen, ställs det
dagligen nya krav och förväntningar på organisationer
att möta de fluktuerande behov som omvärlden ställer
på dem. Användningen och spridningen av begreppet
innovation har aldrig varit så stort eller starkt som idag
och det sträcker sig alltifrån regeringspropositioner,
forskning, varumärken och konsumentartiklar. Alla vill ta
del av det nya ”inne ordet - innovation” men vad är
egentligen innovation och vad innebär det för en
organisation att vara innovativa? Vi har valt att försöka
samla dessa begrepp för att åstadkomma en förståelse
för vad innovation egentligen är och hur en
organisation kan dra nytta av det.

Syfte

Uppsatsen syftar till att analysera Idélabs organisation
utifrån ett innovativt perspektiv och utreda i vilken mån
organisationen kan betraktas som innovativ eller inte.

Metod

I undersökningen används ett kvalitativt angreppssätt i
form av semistrukturerade intervjuer med totalt åtta
intervjudeltagare. Intervjuerna genomfördes för att
förstå
organisationens
bakgrund,
nuläge,
framtidsavsikter och innovations förhållning. Utifrån
uppsatsens teoretiska avsnitt analyserades empirin ur
ett innovativt perspektiv för att utreda i vilken mån
organisationen kan betraktas som innovativ eller inte.

Slutsats

Som framkommit i uppsatsen är inte idélab i
beroendeställning till att vara innovativa kontinuerligt,
däremot är det viktigt att hänga med i den utveckling
som sker. Innovation kan vara ett hjälpmedel till att ta
fram nya metoder, produkter, tjänster eller förändra
andra delar av verksamheten. Innovation är ett
tvetydligt begrepp som innefattar alla delar av en
organisation. Vi ser att innovation för Idélab är att
förändra och utveckla sig i mindre proportioner såsom
att ständigt se över de arbetsprocesser som
verksamheten grundar sig i.
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Problem

With today’s increasing globalization, organizations are
constantly faced with new demands and expectations
in order to meet the fluctuating needs of the world
around them. The use and airing of the term innovation
have never been as strong as it is now. The term is used
in government propositions, in science and in
marketing brand names. Everyone wish to practice the
new “it word” – innovation. What is innovation and
what does the use of it mean for organizations? In this
investigation we have chosen to gather these
concepts in a try to accomplish an understanding for
innovation and how an organization can make use for
it.

Purpose

The purpose of this study is to analyze Idélab
organization with an innovative perspective in aim to
investigate to what extent they are innovative.

Method

The investigation has a qualitative approach and eight
semi structured interviews have been made. The
purpose with the interviews has been to understand
Idélabs background, how the organization is today,
prospects for the future and their view on innovation.
The investigations theoretical framework has been
analyzed with an innovative perspective in aim to
investigate to what extent they are innovative.

Conclusion

Idélab do not have the need to constantly be
innovative, however it is crucial for the organization to
be up to date with the occurring changes. Innovation
can be a resource for developing new methods,
products, services or to change parts of the
organization. Innovation is an ambiguous word that
embodies all parts of an organization. For Idélab
innovation is a way to make small changes and to
develop their work process which is the organizational
foundation.
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1 Inledning
Detta kapitel presenterar bakgrunden till det område som valts att studeras.
Därefter redovisas uppsatsens problemdiskussion, problemformulering, syfte
och avgränsning. Avslutningsvis klargörs uppsatsens fortsatta disposition.

1.1 Problembakgrund
”Innovation anses vara en källa till konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt,
och värdig att studeras under förhållandena av ökad global tävlan,
teknologisk förändring, snabb- förändrande marknadssituationer och
kontinuerlig konsument begäran för kvalitetsservice. I både akademiska och
utövande organisationer, är det ofta ansett att organisationer bör vara
innovativa för att vara effektiva, kunna överleva och bör bedriva forskning
inom sitt område för att kunna vara innovativa inom organisationen”
(Damanpour & Schneider, 2006, s. 215, egen översättning).
För att bistå innovation och skapa innovativa miljöer började inkubatorer att
utvecklas under 1950-talet i USA. De utvecklades för att bistå de universitet
som inriktade sig på entreprenörskap och företagsamhet (ur Swedish
Incubators & Science parks webbplats, 2008). ”En inkubator är en miljö med
gynnsamma
förutsättningar
för
nystartade,
forskningsoch
innovationsbaserade tillväxtföretag” skriver Innovationsbron på sin webbplats
(2008). Enligt en undersökning från januari 2008 utförd av statistiska
centralbyrån (2008) (se bilaga.1) består 99,2% av Sveriges samlade näringsliv
av enmans- eller småföretagare. Inkubations organisationer kan spela en
viktig roll för att få ut nya företag på marknaden anser Löfsten et al. (2006).
I takt med den ökade globaliseringen ställs det dagligen nya krav och
förväntningar som organisationer bör leva upp till för att kunna överleva den
ökade konkurrensen i dagens samhälle (Damanpour & Schneider, 2006). Ett
ständigt nytänkande och nyskapande kan underlätta för organisationer att
utvecklas då omvärldens behov ständigt fluktuerar. Det är av stor betydelse
att de olika delarna i en organisation anpassas för att möta dessa
förändringar. Ett ständigt utvecklande och innovativt förhållningssätt kan
därmed visa sig vara livsnödvändigt för att organisationer skall kunna
överleva skriver Abrahamsson (1992). En organisation kan ha många olika
roller, det kan vara allt från arbetsgivarroll till politiska roller där de påverkar
alltifrån arbetsmiljön till ekonomin för de anställda, samhället och landet
(Abrahamsson, 1992). I och med att organisationers funktion eller roll ser olika
ut, kan detta medföra att omgivningens krav på dem varierar. En ökad
känslighet eller sårbarhet gentemot omvärlden är viktiga delar att ta hänsyn
till då exempelvis en konjunkturnedgång och finansiell kris som världen
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befinner sig i dagsläget, kan slå olika beroende på om organisationen är i ett
vinstdrivande företag gentemot exempelvis en statlig organisation eller ideell
organisation.
Hur ska då en organisation vara uppbyggd för att klara av svårigheterna med
att utveckla sin organisation innovativt? Hur ska organisationer förändra sig så
de kan leva upp till förväntningar från samhället men även för de
förväntningar som kan finnas inom organisationen? Innovation kan vara ett
verktyg för att kunna uppnå de mål och visioner en organisation har i en värld
som förändras i allt snabbare takt.

1.2 Problemdiskussion
Idélab på Mälardalens Högskola har som målsättning att stödja samt
tillhandahålla de verktyg som behövs för att individer med idéer skall kunna
förverkliga sina drömmar och utifrån dessa kriterier kan Idélab betecknas som
en inkubator. Idélabs verksamhet är förlagd på två orter, i Eskilstuna och i
Västerås. Under perioden 1999 till 2007 har 244 företag genererats utifrån 2400
idéer (Enheten för externa relationer, Verksamhetsberättelse, 2007, s.10). Att
utveckla och skapa företagsverksamhet är viktigt eftersom det kan bidra till
samhället genom ökad ekonomisk tillväxt och generering av arbetstillfällen.
Därmed är det intressant att titta närmare på hur Idélab som organisation
arbetar för att främja nytänkande, kreativitet och innovation.
Att organisationer måste sträva efter att utvecklas och för att förbli effektiva
eller för att rentav överleva är en central åskådning i denna uppsats.
Uppsatsen kommer att fokusera på att analysera Idélab på Mälardalens
Högskola vilket kan leda till en fortsatt vidareutveckling av organisationen.
Vidare kan detta även bidra till att skapa nya förutsättningar för
verksamheten som helhet. Att kontinuerligt utveckla sig efter omvärldens krav
och behov är en förutsättning för att inte riskera en stagnerande utveckling.
En organisation bör vara öppen för utveckling och förändring samt
anpassningsbar så att organisationens mål kan förverkligas. Således kan
uppsatsen medverka till att skapa innovativa förhållningssätt i Idélab och hur
dessa kan nyttjas av dem.
Vi har på ett eget initiativ valt att undersöka Idélabs organisation, då vårt
intresse för innovation och organisation givit oss en rad frågor och funderingar
om de två begreppen går att föras samman och hur det stämmer överens
med situationen på Idélab. Därmed vill vi betona att Idélab inte är någon
uppdragsgivare utan att vi själva valt att undersöka deras organisation. Vi ser
Idélab som en intressant verksamhet och vill se vidare på hur deras
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organisation är uppbyggd och undersöka i vilken utsträckning innovation
används och återkopplas i dess organisation samt verksamhet. Ett intresse för
utveckling, organisation och innovation är några av grundpelarna till att vi
valt att arbeta med och om Idélab. Ytterligare en faktor förutom nyfikenhet
och intresse är att Idélabs verksamhet finns inom högskolans väggar.

1.3 Problemformulering
Utifrån problembakgrunden och ovanstående diskussion har tre frågor
arbetats fram och kommer att besvaras i denna uppsats.
‐
‐
‐

Vad är det som skapar en innovativ organisation?
Hur överensstämmer det med situationen på Idélab?
Kan Idélab betraktas som en innovativ organisation och hur återspeglar
det sig i organisationen?

1.4 Syfte

Uppsatsen syftar till att analysera Idélabs organisation utifrån ett innovativt
perspektiv och utreda i vilken mån organisationen kan betraktas som
innovativ eller inte.

1.5 Målgrupp

Uppsatsens primära målgrupp är Idélab på Mälardalens Högskola i Eskilstuna
och Västerås. Sekundära målgrupper som uppsatsen kan tänkas beröra är
andra inkubationsorganisationer ute i samhället samt på andra högskolor.
Studenter som kommer i kontakt med Idélab kan indirekt påverkas och kan
därmed vara intresserade av uppsatsens resultat. Även de nätverk av företag
och organisationer som Idélab använder sig av kan vara intresserade och
påverkas av resultatet av denna uppsats. Mälardalens Högskola kan även
vara intresserad av undersökningen då en utveckling av Idélab kan bidra till
en positiv utveckling för högskolan. Avslutningsvis kan personer som intresserar
sig för innovation, förändring, utveckling och organisation intresseras av
uppsatsen då grundpelarna är just dessa aspekter.

1.6 Avgränsning
Uppsatsen kommer inte att fokusera på hur personalfrågor/personalklimatet
är utan kommer att granska hur organisationen är uppbyggd och dess
arbetsprocesser.
Uppsatsen
kommer
inte
att
behandla
marknadsföringsaspekter av organisationen. Uppsatsen fokuserar inte på de
personer som vill förverkliga sina idéer genom Idélab utan studerar
huvudsakligen Idélabs organisation. För att analysera Idélabs organisation
utgår vi ifrån verksamheten i Eskilstuna.
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1.7 Innovationsbidrag
Uppsatssens innov
vationsbidrag bestå
år i att analysera
a
Idélabs organisatio
o
on
utifrån ett
e innova
ativt perspe
ektiv, i syftte för att undersöka
a hur en organisatio
o
on
inom hö
ögskolans ramar anv
vänder oc
ch verkar fö
ör innovattion. Undersökningen
ns
innovattionsbidrag
g består även
ä
i attt undersö
öka de te
eorietiska begreppe
en
innovattion och organisation, för a
att sedan koppla d
dem till en
e befintliig
organisa
ation i den
n akademiska miljön.

1.8 Disp
position
Nedan presentera
as uppsatssen disposiition och de
d avsnitt som
s
de olika
p.
rubrikerna tar upp

Meto
od

Teoretisk
Referensra
m

Emp
piri

Anallys

Slutsa
ats

• I detta styck
ke påvisass valda metoder i a
arbetet. Hur vi har
gått tillväga med arbe
etet.

• I detta avsnitt läggs grunden tilll utförande
et och de
en empiri
insa
amling som
m står på ttur.

• Här samman
nställs och
h tolkas uttfallet av de intervjjuer som
genomförts.

• Analysering av
a det teo
oretiska oc
ch epmiriska materialet som
insa
amlats und
der uppsatsens gång
g.

• Avsslutningsviss kommerr uppsatse
ens slutsatts att presssenteras
där teori, em
mpiri, analy
ys och utfa
all behand
dlas och de
d bildar
tillsammans slutsatsen i denna uppsats. Därefter kommer
försslag till vidare forskniing att pre
esenteras.

Förslag till
t vidare
forskning
g
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2 Metod
I följande kapitel redovisas uppsatsens tillvägagångssätt. Kapitlet presenterar
undersökningens metod, ansats, insamlingsmetod, källkritik samt uppsatsens
validitet och reliabilitet.

2.1 Val av metod
Uppsatsen har ett kvalitativt angreppssätt vilket kan tillföra en djupare
förståelse i ämnet och kan bidra till att öka förståelsen för det valda
problemområdet. Då syftet med studien är att försöka förstå Idélabs
organisation på djupet valdes denna metod. Svårigheter med metoden är
att det blir ett stort material som ska sammanställas och bearbetas, vilket är
ett tidskrävande arbete för undersökarna (Christensen et al. 2001). Detta har
vi varit medvetna om och tagit i beaktning.
Uppsatsens intervjudel har utformats med hjälp av semistrukturerade
intervjuer, där frågorna formulerats med öppna och slutna frågor för att
skapa en så god balans och struktur under intervjumomenten som möjligt. Det
kvalitativa angreppssättet medför att intervjudeltagaren ges möjlighet att ge
sin syn på Idélabs organisation och verksamhet. Då syftet med
undersökningen är att få insyn och förståelse för Idélabs organisation krävs
det en djupare inblick i problemområdet, för att kunna uppnå uppsatsens
syfte men även för att kunna presentera ett tillförlitligt arbete.

2.2 Datainsamling
Uppsatsens uppbyggnad består av både primära och sekundära källor.
Sekundärkällorna är det material vilket det teoretiska avsnittet av uppsatsen
är uppbyggd på. Primärkällor är det material som uppsatsen tar fram, i det
här fallet består primärkällorna av intervjuer och insamlat material från dem,
det är primärkällornas uppgift att påvisa om de teoretiska referensramarna
det vill säga sekundärkällorna överensstämmer (Holme & Solvang, 1997). Att
vara medveten och ha kunskap om hur insamlingen sker och vad det är för
slags data som behandlas kan stärka trovärdigheten och skapa en högre
grad av kvalité i arbetet. Det är även viktigt att vara medveten om att
undersökningar som berör primärdata kan vara en tidskrävande process att
utföra, framställa och analysera alla moment som undersökningen innefattar.
Att vara väl förberedd anser vi vara av central art för att undersökningen skall
bli så bra som möjligt.
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2.2.1 Sekundärdata
Sekundärdata är det material som har samlats in och undersökts av någon
annan och i ett annat sammanhang samt syfte än den aktuella uppsatsen
syftar till att undersöka Christensen et al. (2001). Teorin som används i
uppsatsen kommer främst att byggas på sekundärdata. Vi har i första hand
använt oss av nya och äldre böcker för att bygga teorin samt ifrån olika
databaser på internet där vetenskapliga artiklar, forskning och uppsatser
analyserats och bearbetats kritiskt för att en objektiv förhållning till ämnet
existerar och att den är relevant för undersökningen(Home & Solvang 1997).
Vi har även fördjupat oss i intern sekundärdata som tillhandahålls från Idélab i
form av exempelvis verksamhetsbeskrivningar.
Mälardalens Högskolebiblioteks databaser har använts för att söka efter
information då de har ett stort utbud av sökmotorer med artiklar, tidskrifter
och uppsatser. De databaser som främst har använts är de som kan nås via
högskolans då de är tillförlitliga och ger bra information.
De sökord som har använt är bland annat: Organizational change,
Innovative Organizations, Change, Structure, Organization theory,
Organization development, developing organizations, Creativity, Innovation,
Organization, Implementation. Sökorden har kombinerats med varandra och
översatts från engelska till svenska för att vidga informationen och diversifiera
innehållet. Vi har även sökt efter närbesläktade ämnen till de sökord som har
använts.
Mängden litteratur och teorier som behandlar organisation, förändring och
innovation är omfattande, vilket bidrar till ett högre krav på oss som
undersökare att välja och sortera relevanta teorier och fakta som bidrar till
kontexten. Om andra personer skulle utföra denna studie skulle valet av
information och fakta kunna se annorlunda ut.

2.2.2 Primärdata
Primärdata är förstahands material som undersökaren själv har samlat in i form
av exempelvis, intervjuer och enkäter. En fördel med att använda sig av
primärdata är att informationen är anpassad och aktuell för undersökningen
samt vetskapen om hur pålitligt materialet är. Då materialet är insamlat av en
själv menar Christensen et al. (2001). De primärdata som uppsatsen kommer
att använda sig av är främst orienterad mot kvalitativa intervjumetoder där
intervjudeltagarna ges möjlighet att själv påverka innehållet i intervjun till viss
del. Flexibiliteten i denna metod möjliggör att intervjudeltagaren inte styrs av
undersökaren i samma utsträckning vilket kan inträffa med kvantitativa
intervjumetoder, där alla deltagare får samma svars alternativ och där bristen
6

på egna reflektioner och funderingar kan påvisas. En negativ aspekt av
kvalitativa intervjumetoder kan vara om undersökaren inte är tillräckligt
strukturerad, kan detta resultera i att intervjun inte besvarar de frågor som den
är ämnad för. Det är alltså upp till undersökaren själv att styra intervjun så att
syftet med den kan uppnås (Holme & Solvang, 1997).
Det är viktigt att vara medveten om att undersökningar som berör primärdata
kan vara en tidskrävande process att dels framställa, utföra, insamla samt
analysera de moment undersökningen innefattar. Det kan därmed vara
viktigt att vara väl förberedd. Ett kritiskt ställningstagande till den
informationen som insamlas anser vi vara avgörande för att kunna säkerställa
trovärdigheten och relevansen i denna uppsats. Då det gäller att tolka och
analysera teori och intervjudeltagarens situation, position samt dess
möjligheter till deltagande. ”För den som skriver är källkritik en urvalsmetod;
man bedömer det material man samlar in” (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1991 s. 82).

2.2.3 Tillvägagångssätt
Vi har valt att använda oss av personliga och elektroniska intervjuer under
uppsatsens gång och arbetat fram intervjumallar samt en anpassning av
frågorna till respondenterna för att kunna få ut så bra information som möjligt.
Respondenternas svar kommer att analyseras kritiskt och beaktas med hänsyn
till vilken roll de har haft i Idélab och vilken roll de har idag samt hur miljön var
vid intervjutillfället. Intervjuerna redovisas som sammanfattningar där de mest
relevanta delarna har transkriberats. Detta kan ses som selektivt, valet är
medvetet då delar som sagts under intervjuerna innehåller prat som inte har
med uppsatsen att göra. Intervjuerna har genomförts under uppsatsen gång
och i samband med dem har vår kunskap utvecklats gällande de processer
som var viktiga i Idélabs utveckling. Tanken bakom varför intervjuer har
genomförts är att de primära källorna kunde ge oss information som de
sekundära källorna inte kunde ge oss då de är förstahandsskildringar. Vi har
valt att intervjua personer som är i organisationen i dagsläget och personer
som tidigare har varit det eller som har starka kopplingar till organisationen för
att få olika perspektiv på hur det tidigare Idélab såg ut och utvecklingen som
lett fram till dagens Idélab. Varje personlig intervju har spelats in med
inspelningsutrustning och har transkriberats för att därefter bearbetas och
analyseras, alla respondenter godkände inspelningen och användandet av
materialet i undersökningen. De presenteras anonymt i empirin och med
fingerade namn. Alla fingerad namn i empirin börjar med bokstaven L. Detta
har genomförts för att skydda den personliga integriteten hos

7

intervjudeltagarna ”Respekt för medmänniskor är en grundläggande
utgångspunkt för all samhällsforskning” (Holme & Solvang, 1997, s. 32).

2.2.4 Urval av respondenter
För att skapa en förståelse och kunskap om Idélabs bakgrund, nutid och
framtid har följande personer intervjuats under uppsatsen gång (se tabell. 2
nedan). De presenteras under uppsatsens empiriavsnitt.
Intervjuperson

Arbetsområde

Organisation/företag Personig Elektronisk
intervju
intervju

Gabriella Mast
Weggeman

Verksamhetsansvarig.

Idélab.

Maria Carapi

Affärsutvecklare.

Idélab.

Catarina
Berglund

Information,
inspiration och
marknadsföring.

Idélab.

Karin Axelsson

Chef för Enheten
externa relationer,
Vice rektor på
Mälardalens
Högskola.

Mälardalens
Högskola.
Tidigare projektledare för
Idélab och en av dess
grundare.

Näringslivsdirektör.

Eskilstuna
kommun.
Ansvarig för institutionen
IKP nuvarande IDT vid
tidpunkten för bildandet
av Idélab och delaktig i
processen.

Eva Lilja

Sten Ekman

Universitetslektor på
Avdelningen för
innovation,
entreprenörskap och
affärsskapande.

Mälardalens Högskola.
En av grundarna till
Idélab.

Thomas Karlsson

Verkställande
Direktör.

Munktell Science Park.
Tidigare affärsutvecklare
i Idélab.

Ingegerd Palmér

Rektor.

Mälardalens Högskola.
Figur 1. Urval/intervjumetod
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2.3 Fingerade namn
De fingerade namnen som används i empiriavsnittet är slumpmässigt utvalda
och framställs utan någon inbördesordning, de fingerade namnen som
används är; Lena, Lisa, Lennart, Leif, Lars, Laila, Ludvig, Lillemor och Lukas.

2.4 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet bestäms utifrån hur mätningarna och undersökningarna i
uppsatsen kan återupprepas av en annan undersökare vid ett senare tillfälle.
Utifrån premissen att undersökaren använder samma angreppssätt och
förhållning som de tidigare undersökarna använt sig av. De svårigheter som
finns för att säkerställa reliabilitet i en kvalitativ analys är enligt Christensen et
al. (2001) att dels skapas kvalitativ data och insamlas vid interaktion med
andra människor vid ett speciellt tillfälle, i undersökningens fall vid själva
intervjutillfället mellan intervjudeltagaren och undersökaren. Alltså är det svårt
att skapa exakta förutsättningar för andra undersökare.
Ytterligare faktorer som kan påverka är att verkligheten är i ständig rörelse.
Verkligheten förändras och utgår alltid ifrån nuet, med detta menas med att
det är omöjligt för någon annan eller ens en själv att genomföra en liknande
studie en gång till och få samma eller likvärdigt resultat, då de nya
erfarenheterna beblandas med de gamla och utvecklas till någonting nytt.
Ett annat problem som Christensen et al. (2001, s. 308) tar upp är att den
”kvalitativa analytikern och mätinstrumentet är samma sak.” Med detta
menas med att ingen människa kan gå in i en persons tankebanor eller
medvetande i just den stunden, för att se hur undersökarens analys
utvecklade sig. Reliabiliteten är därmed kopplad till undersökaren
personligen. Sedermera passar inte reliabilitetsbegreppet in i undersökningen,
då undersökningen till mångt och mycket baseras på just kvalitativa analyser
av intervjuer.
För att kunna trygga värdet av den kvalitativa analysen av undersökningen,
måste vi därmed närma oss validitetsbegreppet för att kunna säkerställa
tillförlitligheten i uppsatsen. Validitet bestäms utifrån hur undersökningens
resultat lever upp till syftet och frågorna undersökningen ämnat att undersöka
samt hur trovärdigt resultatet är och hur generaliserbart det är skriver
Christensen et al. (2001). Trovärdigheten i uppsatsen bestäms utifrån hur
noggranna undersökarna har varit i insamlandet av primär- och
sekundärdata och analysering av dem. Vidare bestäms trovärdigheten i hur
tydlig texten och undersökningsprocessen är framställd i uppsatsen. Att välja
tillförlitligt teoretiskt- och empiriskt material kan styrka trovärdigheten i
uppsatsen.
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Google ärr ett internetbaaserat företag som tillhandah
håller söktjänster på internett.
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Enligt Tidd et al. (2005) finns det olika typer av innovation dessa kan fördelas
och betecknas som innovationernas 4P. De fyra olika stegen i typologin är:
För det första produktinnovation vilket handlar om förändringar eller förnyelse i
de värden en produkt eller tjänst som en organisation erbjuder. För det andra
processinnovation, förändringar eller förbättringar i de produkter eller tjänster i
vilket de är skapade och framställda. För det tredje positionsinnovation,
förändringar i sammanhanget till vilka produkterna eller tjänsten introduceras.
Slutligen avslutas typologin med paradigminnovation vilket handlar om
förändringar i de bakomliggande mentala modellerna vilket ramar in vad en
organisation gör.
Det finns även andra typer av innovation Christensen (1999) tar upp strategisk
innovation, där strategi handlar om att på rätt sätt använda sig av nya
processer, produkter och service som framställs och där innovation och
strategin löper jämsides med varandra. För att på bästa sätt återspegla
verkligheten för ett företag eller organisation. Den strategiska innovationen
kan ses som en närbesläktad del av positionsinnovation då båda tar upp
viktigheten i att på rätt sätt positionera sig med tjänster, produkter, service.
Vidare skriver Henderson och Clark (1990) om architectural innovation eller
teknologisk innovation där fokus ligger på teknologisk framställning. Produkt
innovation som är en del av Tidd et al. (2005) typologin, är närbesläktad med
Architectural innovation då båda fokuserar på teknologi, produkt och
innovation. Birkinshaw och Mol (2006) tar även upp begreppet management
innovation vilket handlar om implementeringen av nya tillvägagångssätt för
ledningar att leda, strukturera samt skapa förutsättningar för förbättringar
inom organisationer och företag.

3.2 Innovationsprocessen
För att en förändring skall kunna träda i kraft i en organisation eller företag
krävs det kunskap om själva förändringsarbetet tillvägagångssätt. För att
förändringen skall genomföras på bästa sätt kan det vara viktigt att ställa
frågorna: Vad är det som behövs göras? Hur skall det genomomföras? Hur
kan vi lära oss av det? Att besitta kunskap om hur en användning av en
innovationsprocess i en organisation eller i ett företag går till kan bidra till att
öka de möjligheter så att en förändring blir utförd på bästa sätt. Att vara
medveten om hur en sådan process går till kan bidra till att trygga
överlevnaden och tillväxten. Tidd et al. (2005) definierar innovationsprocessen
som ett skeende där olika steg successivt för utvecklingen framåt.
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Det första steget i innovationsprocessen är att söka aktivt efter förändringar
och möjligheter som kan tänkas vara till nytta för den egna organisationen.
Ett upphov till att börja söka efter nya idéer i en organisation kan vara när en
organisation stöter på ett problem eller ser något som kan vara till fördel för
den fortsatta utvecklingen. Andra steget är att välja ut vad som skall
fokuseras på och senare utveckla detta så att det passar den egna
verksamheten. Urvalet av vad som skall bearbetas och utvecklas vare sig det
är en produkt, tjänst eller att organisationen skall förändras så kan det vara av
vikt att urskilja de idéer och tankar som kan tänkas ha potential och stöttas i
organisationen. Tredje steget är implementering, vilket är en fas där många
aspekter kan behövas ta hänsyn till och där det gäller att försöka minimera
de risker med utförandet av förändringen. Risktagande kan vara en viktig del
att kunna hantera och att våga utföra det som beslutats. Trots att risken kan
vara stor för misslyckande kan en lärdom dras av vad som gick bra och vad
som gick mindre bra och därmed försöka att analysera varför utförandet
misslyckades. Fjärde steget i innovationsprocessen är lärande där det gäller
att ta lärdom av de steg som genomgåtts av organisationen i denna process.
Dels för att kunna utveckla och effektivisera modellen så att den anpassas till
hur organisationen kan använda den bäst (Tidd et al. 2005).
Lärande är en del av innovationsprocessen som kan vara en central faktor till
att innovation uppkommer och kan öka chansen till att ett arbetssätt i en
organisation skapar processer för att främja lärande i samband med
innovationsprocessen.

Söka

Välja

Implementera

Lärande

Figur 2. Förenkling av innovationsprocessen (Tidd et al. 2005, s. 68)

Enligt Tidd et al. (2005) skiljer sig olika organisationers möjligheter åt då det
gäller att kunna applicera innovationerna till verksamheten. Små
organisationer kan tänkas vara snabbare i att uppfatta de förändringar som
organisationen behöver samt att de har möjlighet att agera fort då
beslutsvägarna är relativt korta (Vrakking, 1995).
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Om organisationen inte har ett utbrett kontaktnät med omvärlden, kan det
bristande informationsinflödet leda till att viktig kunskap går förlorad om hur
förändringen skall genomföras för att möta behovet. En tänkbar svårighet
med att genomföra förändringsprocesser och implementering av dem i större
organisationer är att beslutsvägarna tenderar till att vara längre.
Problematiken ligger även i att om omvärlden förändras snabbt kan det vara
svårt att ställa om organisationen efter de nya behoven. Om det finns flera
steg i beslutsordningen kan även kommunikationen riskera att ta längre tid än
vad som är önskvärt, informationen kan således stanna upp eller försvinna
vilket kan riskera att förändringen inte blir genomförd.
Om organisationer styrs på ett hierarkiskt sätt kan det medföra att
medlemmarna inom organisationen blir mer passiva gentemot förändringar
och implementering av dem då rädslan för att göra fel och tävlan om makt
inom organisation kan skapa osäkerhet menar Vrakking (1995). För att
överbrygga detta måste ledningen informera de anställda om vad som skall
hända, vad som behövs göras och få dem delaktiga i processen. Ledningen
bör visa på att det finns ett tydligt ansvarstagande över den aktuella
förändringen. Vrakking (1995) skriver för att öka möjligheterna till en lyckad
implementering av innovationen måste processen vara snabb och intensiv
samt att processen är oåterkallelig, utan måste därmed fortsätta framåt.
En annan utformning av innovationsprocessen tar King och Anderson (1995)
upp, då de behandlar Zaltman et al. (1973) innovationsprocess. Det första
steget är att skapa medvetenhet i organisationen, att en innovation finns och
att organisationen kan dra nytta av den. Därefter formas attityden hos
organisationens medlemmar beträffande den framtagna innovationen. Det
tredje steget utgörs av att innovationen bedöms och där medlemmarna
beslutar sig för att antingen gå vidare till det fjärde steget där
implementeringen sker i organisationen eller att idén skall överges. Därefter
sker en initial implementering av förändringen där den utvärderas, vanligtvis
sker detta under en prövotid för att se att allt fungerar som det skall.
Avslutningsvis sker en fortsatt- upprätthållen implementering av innovationen
där den blir en del av organisationens rutin och vardag.
Enligt King och Anderson (1995) så är innovationsprocessen så mycket mer än
att bara ta ett beslut och implementera förändringen i organisationen för att
bli innovativ. Det är många aspekter som kan behövas tänkas på. Vrakking
(1995) skriver att det är viktigt att alla delarna i organisationen är införstådda
med vad förändringen betyder och att den är accepterad och aktivt stöds
av både ledningen och medarbetarna inom organisationen.
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3.3 Innovationens betydelse för organisationer?
Innovation anses vara viktigt för organisationer på grund av att världen är i
konstant förändring i och med konkurrenssituationen som den ökade
globaliseringen för med sig blir det allt viktigare för organisationer att följa
efter i det kölvatten som detta för med sig. Att inte sträva efter innovation det
vill säga utveckling kan skapa sårbarhet inom organisationerna gentemot
omvärldens förändringar menar Damanpour och Schneider (2006).
Tidd et al. (2005) skriver följande om hur viktig innovation är för en
organisation. ”Om organisationer inte är beredda på att förnya sina
produkter och processer kontinuerligt, så är deras överlevnadsmöjligheter
alvarligt hotade” Tidd et al. (2005, s. 39, egen översättning). Ahrenfeldt (2001)
förtydligar ytterligare med att förklara hur viktigt det är att organisationer
måste utvecklas och förändras för att klara sig i en värld av ständig
förändring.
Förändring är också det tillstånd varje organisation befinner sig i under hela sin
levnad i lugn och i kaos. Förändring är ett tillstånd som saknar därför en absolut
början, en given mitt och ett absolut slut. Förändringskunskap,
förändringsledning och utvecklingsarbete utgör därför organisationens
överlevnadsledning (Ahrenfeldt, 2001, s. 9).
Organisationer som har lätt för att ta till sig innovation och förändringar, stora
som små kan ha lättare för att möta de krav som ställs på dem och följa med
i den utveckling som sker. En tanke är att förändringen inte ska ses som ett
ändamål i sig utan behöver ha giltiga grunder för att ske beroende på
omfattning. Att strukturera och värdera de tillfällen där det behövs innovation
i större skala är därmed betydelsefullt. Dock kan det vara viktigt att hela tiden
utvecklas i mindre steg som organisation och att en sådan utveckling sker
kontinuerligt så att en lärande process skapas menar Jackobsen och Thorsvik
(2002).
Ett exempel där innovation skulle kunna vara ett verktyg till utveckling är musik
och filmbranschen som har problem med att individer laddar ner och fildelar
olagligt material. I den rådande situationen skulle innovationsprocessen
kunna vara en källa till att arbeta fram nya möjligheter till att öka likviditeten
eller finna nya sätt att skydda sitt producerade material. Innovation kan ses
som att det har en central roll i utvecklingen av Sveriges näringsliv det vill
säga alla företag och organisationer behöver ta till sig och använda
innovation som ett hjälpmedel till fortsatt utveckling regeringen (2008) skriver
följande på sin webbplats att, ”Entreprenörskap och innovationer är
avgörande drivkrafter för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Globaliseringen
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an medve
erka till attt skapa sta
abilitet. Förr det andrra
anisationsstrukturen till att avgränsa
a arbetsro
ollerna då
d
medverrkar orga
arbetsfö
ördelninge
en tydligt klargör vem
v
som gör vad.. För det tredje ha
ar
strukture
en en koordinera
k
ande effe
ekt på organisatiionens medlemma
m
ar.
Organissationen är
ä mycket mer än en samlig av
a enskilda
a individerr som ser till
t
sig själv
va, alla arb
betar för att
a få ut d
det mesta av organiisationen. Genom att
a
använd
da sig av
a
bland annat regler, ru
utiner, be
elöningssy
ystem öka
ar
sannolik
kheten förr att medlemmarna
a uppträder som en
n fungerande helhe
et
skriver Jacobsen
J
ända sig a
av för myc
cket struktu
ur
och Thorssvik (2002). Att anvä
kan led
da till att initiativförrmågan o
och kreativ
viteten
går förlorad vilket kan leda till i sin tu
ur att
ationen inte mäktar med att a
anpassa sig
g efter
organisa
de krav
v som stä
älls på den
d
mena
ar Abraha
amsson
(1992).
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3.6 Organisationskultur
Det finns många perspektiv på vad organisationskultur innebär ”kultur handlar
inte om beteendet i sig, men vad som ligger bakom och vägleder detta.”
(Alvesson & Sveningsson, 2007, s.181) Kultur handlar alltså om interaktionen
mellan individerna i organisationen och med sin omvärld och hur den
reagerar eller agerar i olika situationer eller som Bang (1999, s. 24) skriver
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar
och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när
medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.”
Olika faktorer påverkar kulturen och detta blir början till hur den utvecklas i en
organisation. Modellen nedan kan hjälpa till att förklara organisationskulturens
uppkomst samt problematiken i att tydliggöra vad organisationskultur är då
det är ett svårdefinierbart fenomen enligt Alvesson och Sveningsson(2007)

Människor
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kunskaper
Värderingar
Mål
Personligheter
Erfarenheter
Utbildning

Omvärld
Kulturutvecklingsprocess

-

Bransch kultur
Marknad
Nationell kultur
Lokal kultur
Arbetsuppgifter
Tillgänglig teknik
Lagar & Regler

Figur 3. Omarbetad modell av: Omgivningsbestämda faktorer (Bang, 1999, s.82)

Kulturen påverkar det mesta i en organisation då den är bakomliggande i de
handlingar och utföranden som utförs i olika situationer. Organisationskulturen
kan både påverka organisationen positivt och negativt beroende på den
individ som ser beslutet eller handlingen som felaktigt eller rättvärdig och följer
den organisationskultur som är utvecklad menar Angelöw (1991).
”Organisationskultur är centralt eftersom det ger riktmärken för verksamheten.
Människor tänker och handlar utifrån innebörder, föreställningar och
värderingar”(Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 205). Detta visar på att
organisationskulturen påverkar arbetet som utförs i organisationen, om den
påverkar positivt eller negativt kan vara beroende på hur medlemmarna i
organisationskulturen tar ställning till situationen som uppstår eller till de beslut
som fattas (Wiberg, 1999).
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Det är upp till varje organisation att försöka förstå den organisationskultur som
organisationen har för att kunna nyttja den på bästa sätt, exempelvis har det
norska luftfartsverket satt upp riktlinjer för organisationen i ett försök för att
påverka de interna relationerna och styra organisationskulturen i en positiv
riktning (Bang, 1999). Att främja de interna relationerna till det positiva och
skapa en god arbetsmiljö kan leda till att organisationens yttre påverkas och
omvärlden uppfattar organisationen som positiv. Problemet som kan uppstå i
och med att skapa riktlinjer och försöka påverka organisationskulturen är att
om de inte är förankrade eller kopplade till situationen och kulturen i
organisationen finns det stor risk att de inte tas på allvar och ignoreras av de
anställda menar Alvesson och Sveningsson (2007). Organisationskulturen
beskrivs som ett fenomen som kan vara viktigt att vara medveten om, då den
påverkar indirekt det som utförs i organisationen och kan vara en nyckel till att
skapa en framgångsrik organisation i likhet till de mål och värderingar som är
en del av organisationskulturen (Alvesson & Sveningsson, 2007).

3.7 Organisationsmål
Användning av mål inom organisationer kan fungera som en styrande
funktion då riktlinjer för arbetet, gränser för vad som är acceptabelt
beteende och regler för beslutsfattande blir tydligare för de anställda inom
organisationen den kan även medverka till att skapa samhörighet skriver
Jacobsen och Thorsvik (2002). Att använda sig av mål kan även fungera som
en motiverande effekt då arbetet får ett tydligt syfte och blir därmed viktigt
för den anställde, organisationen och för dess omgivning. Avsaknad av mål
kan resultera i osäkerhet inom organisationen och dess medlemmar. För att
förklara detta tydligare skriver Jacobsen och Thorsvik ”Vad är det för vits med
att arbeta hårt och offra tid och krafter på organisationen när vi inte vet vad
vi arbetar för?” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 53).
Omvärlden kan reagera positivt på organisationens mål förutsatt att de
överensstämmer med omvärldens värderingar. Att organisationen strävar
efter att uppnå de mål den satt ut skapar enligt Jacobsen och Thorsvik (2002)
en legitimitetsfaktor gentemot omvärlden då organisationer är beroende av
resurser utifrån. Öppenheten skapar då trovärdighet och legitimitet.
Ytterligare faktorer som kan bidra till organisationen är att mål fungerar som
ett utvärderingsverktyg, det kan medverka till att skapa en tydlighet om vad
organisationen behöver göra för att uppnå de uppsatta målen med andra
ord kan mål fungera som ett kontrollverktyg (Jacobsen & Thorsvik, 2002).
Enligt Abrahamsson (1992) finns det olika sätt att se på mål inom
organisationer. För det första kan mål uppfattas som en produkt av de
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aktivitetter som ve
erkar inom
m organisa
ationen, mål är då b
bara ett re
esultat öve
er
hur verrksamhetens olika delar
d
kopplas samm
man. För det andrra kan må
ål
uppfattas som en
n styrande faktor och innehar därmed e
en central position fö
ör
ationens fo
ortsatta uttveckling. Cohen et al. (1972) beskriver att de olik
ka
organisa
valmöjligheter som
m en orga
anisation sttår inför ka
an liknas med
m
en soptunna dä
är
venserna och
o
möjlig
gheterna beror på medlemm
marnas förrmåga elle
er
konsekv
oförmåg
ga att verrkställa dem
m. Abraha
amsson (19
992) skriver ytterligarre att beslu
ut
i organiisationer te
enderar att
a ske på ett slumpm
mässigt sä
ätt och attt de senarre
fördelass ner i organisation
nens inre ungefär som
s
soporr i en sop
ptunna. Att
A
använd
da sig av de
d dessa mål
m kan då vara en
n osäkerhe
etsfaktor då de beslu
ut
organisa
ationen ta
ar sker mer eller mindre på slu
umpmässig
ga premissser, kan de
et
vara sv
vårt att ta dessa be
eslut som indikatore
er på mål enligt Ab
brahamsso
on
(1992).

3.8 Kom
mmunika
ation inom
m organissationer
För att en
e organissation skall fungera kräver de
et en välfu
ungerande
e intern oc
ch
extern kommunik
kation. De
en interna kommuniikationen är kommu
unikatione
en
o
onen, den
n bidrar till att sa
amverka de olika delarna i
inom organisatio
organisa
ationen mot
m de gem
mensamm
ma målen. Den exterrna kommu
unikatione
en
är kommunikationen mella
an organissationen och
o
omvä
ärlden. De
et kan varra
ganisationer till politiker, regerring, högskkolor, unive
ersitet och
hi
alltifrån andra org
inkubations orga
anisationerr fall är d
det även
n kommun
nikationen mot dess
e benämn
ner Jacob
bsen och Thorsvik (2002).
(
A
Att arbeta
a med oc
ch
brukare
utveckla
a sin kom
mmunikatio
on inom organisationen kan lleda till fö
ördelar oc
ch
minimerra risken för att viktig information fö
örfaller elle
er att de
en inte nå
år
mottagaren, enligt Argrys (1999) ärr nyckeln till att förrbättra de
e anställda
as
ga är att
a
komm
munikation
n är vällfungerand
de mella
an
prestationsförmåg
ationens delar.
d
Kom
mmunikatio
on inom organisatio
o
onen och omvärlde
en
organisa
kan beh
höva få strruktur så att
a alla är införstådda
a i hur info
ormationsh
hanteringe
en
fungera
ar, vilka ve
erktyg som
m kan anvä
ändas för att inform
mationen sk
kall komm
ma
fram till mottagarren eller mottagarn
m
S
(1999
9). ”Det ärr stor möd
da
a menar Strid
värt attt cheferr och medarbeta
m
re geme
ensamt tä
änker ige
enom vilk
ka
informa
ations- oc
ch komm
munikation
nskanaler som pa
assar den
n aktuellla
arbetsp
platsen” (Le
ennéer et al. 2005, s..134).
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3.9 Innovativ orrganisatio
on
En inno
ovativ orga
anisation kan
k
enligt Jacobsen
n och Tho
orsvik (2002
2) beskriva
as
som en
e
organisation där kre
eativitet, kommunikation, frihet
f
oc
ch
anpassn
ningsbarhe
et är ledo
ord för en innovativ
v organisa
ation. Struk
kturen inom
m
organisa
ationen är
ä inte i utstakad
d utan är
ä mer fflytande och okla
ar,
medlem
mmarna fo
okuserar mer
m på kom
mmunikatio
on och god samordn
ning mella
an
medarb
betare och
h ledninge
en. Då de
en enskilde
es roll i org
ganisation
nen bara ä
är
generelllt fastställd
d, kan dett bidra till att ge de anställda
a möjlighetter till att ta
t
egna in
nitiativ, de
e anställda
as kompettens kan användas
a
mer effektivt då de
d
kan age
era och re
eagera sna
abbare än
n om de hade
h
haft en utarbe
etad struktu
ur
som fastställt arb
betet. En innovativ organisation kan exempelv
vis vara e
ett
e
utvec
cklingsavde
elning som
m ansvararr för att uttveckla ny
ya
forskningsinstitut eller
oduktionsfö
öretag skriiver Jacob
bsen och Thorsvik (20
002).
produktter i ett pro
Enligt Dundon(200
02) är det viktigt förr en innova
ativ organ
nisation attt ta in idée
er
åde inom och utanför organiisationen, allt för offta fortsättter Dundo
on
från bå
(2002) förlitar
f
sig organisationer på id
déer som kommer inifrån organisatione
en
och de
et kan gö
öra dem sårbara. En nackd
del med att ha en
n innovattiv
organisa
ation är att
a om auk
ktoritetsförrhållanden
na är oklara kan de
etta leda till
t
frustratio
on och ossäkerhet in
nom organ
nisationen, för att ko
ompensera
a måste en
e
innovattiv organisa
ation ha en
e väl fungerande kommunik
kation mellan lednin
ng
och ansställda skriiver Jacob
bsen och Thorsvik
T
(2
2002). Att d
det finns utrymme
u
fö
ör
medarb
betarna i en
e organissation att kunna missslyckas ka
an vara viiktigt för att
a
en orga
anisation sk
kall kunna vara innovativ (Tidd
d et al. 200
05).
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4 Emp
piri
Under nästkomm
mande de
el komme
er uppsa
atsens em
mpiriska material
m
a
att
as vilket består av
a
person
nliga och
h elektron
nisk interv
vjuer sam
mt
redovisa
verksam
mhetsberätttelser frå
ån Idélab
b. Respon
ndenternass svar ko
ommer att
a
presenteras i löp
pande text utifrån d
de avsnitt vi tagit u
upp i den
n teoretisk
ka
s
nämn
ns i empirifframställnin
ngen börja
ar på L oc
ch
referenssramen. Alla namn som
är fing
gerade detta för att skyd
dda den personlig
ga integrriteten ho
os
intervjud
deltagarna
a.

4.1 Innovation
Innovattion beskriv
vs av majo
oriteten av
v responde
enterna so
om ett förh
hållningssä
ätt
eller tan
nkesätt, att tänka nytt
n
och a
annorlunda
a. Lena utttrycker sig
g ”om ma
an
håller siig till att det
d brukarr vara förmågan attt tänka n
nytt i någo
on situatio
on
tänka annorlunda
a
a och sed
dan omsättta detta i någon fö
örändring eller någo
on
utveckliing. Kan man
m
då förrbättra förm
mågan attt göra dett här så tro
or jag vi alla
blir bätttre rustade
e”. Förändring och u
utveckling är två ord
d som dyke
er upp me
ed
jämna mellanrum
m
m av respon
ndenterna
a när de ta
alar om inn
novation.
Det näm
mns att en
n organisattion som Id
délab i den
n akadem
miska världe
en
var nyttt för sin tid
d. Lisa besskriver det som att Idélab had
de brutit ny
n
mark, liknande verksamhe
v
eter unde
er samma period låg utanfö
ör
eten och v
var mer in
nriktade m
mot forskarre.
högskolorna ellerr universite
ennart är Id
délab unik
k som verkksamhet oc
ch det finn
ns inte någ
gon
Enligt Le
liknande
e
någon
anna
anstans.
Det
skrrivs
klartt
och
tydligt
i
verksam
mhetsberätttelserna om
o hur Idé
élab skall vara ett stöd
s
i proc
cessen frå
ån
idé till fö
öretag. Detta
D
bekrä
äftas av m
många respondente
er som tvek
kar i fråga
an
om Idéllab är en innovativ
i
o
organisatio
on och hä
änvisar istä
ället till att Idélab ska
all
vara ettt stöd till de studen
nter, lärare
e och forskare som har idéerr. Att skap
pa
utrymme för de anställda på Idélab för att kunna förändra oc
ch påverk
ka
b ses som in
nnovativt a
av några intervjudel
i
ltagare.
processser i Idélab

4.2 Innovationsprocesse
en
Att genomföra snabba och inten
nsiva förä
ändringspro
ocesser i alla slag
gs
ationer äv
ven hos Idé
élab upple
evde Leif som
s
viktigtt för att en
n förändrin
ng
organisa
skall bli genomfö
örd. Om processen drivs lågin
ntensivt vä
äcks inte in
ntresse oc
ch
engage
emang hos de inblan
ndade fortsätter Leiff.
Flertalett av de tillfrågade tycker
t
att det är be
etydelsefullt att ta ko
ontakt me
ed
andra och
o
nätverka, lära av
a varandrra och dra
a nytta av andras ko
ompetense
er
för attt genomföra förä
ändringar. Det möjliggör e
en utvec
ckling oc
ch
effektiviisering av det som görs,
g
här h
handlar om
m att ”fån
nga in och
h förändra
a”
säger Lennart.
L
I
Idélab
up
ppfattas som
s
”inno
ovativt i det lilla”, det gö
örs
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förändringar och nya arbetssätt dyker upp. Att avsätta tid för reflektion är
viktigt, vanligtvis är de inom organisationer så upptagen med att genomföra
sina arbetsuppgifter och att tiden inte alltid räcker till. Det kan även vara
viktigt att se på det som har varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt och
dra lärdom av det nämner Lisa.

4.3 Innovationens betydelse i organisationer?
Innovation anses som en viktig del i utvecklingsarbetet menar
intervjudeltagarna. De kopplar detta till att det är av stor betydelse att följa
med i utvecklingen av det som sker i omvärlden detta är viktigt för alla
organisationer inklusive Idélab.
Lena menar att innovation är viktigt för att kunna driva utveckling och
förändringsarbete, hon ser det som en nödvändighet i att vara öppen för
nytänkande och förändring i arbetslivet. Lars menar att om en verksamhet i
stort skall kunna överleva måste arbetsprocesserna ses över med jämna
mellanrum för att utveckla arbetet och för att det skall bli framgångsrikt. För
att bättre kunna arbeta med förändring och utveckling av organisationen
menar vissa respondenter att tydliga mål och visioner underlättar arbetet. Det
är även viktigt att ha frihet i sitt arbetsområde så länge organisationens mål
och visioner uppfylls.
I verksamhetsberättelserna ifrån år till år märks det att Idélab har förändrat
och utvecklat delar av organisationen och utvecklats storleksmässigt och
arbetsmässigt. I den utsträckningen att verksamheten har fler föreläsningar,
events, workshops och vill vara mer professionella i sitt utförande.
Fokus har legat på att starta nya företag med hjälp av de arbetssätt som finns
hos Idélab. Att inte förändra sig och tänka nytt kan vara en nackdel i och
med den föränderliga värld vi lever i, berättar en av de tillfrågade. Enligt
verksamhetsberättelserna och respondenterna är det viktigt att lära av andra
och arbeta externt för att kunna ta in det i organisationen.

4.4 Organisation
Bakgrunden till varför Idélab grundades beskriver ett flertal av
respondenterna genom att det fanns ett behov av ett forum för att stödja
och underlätta för de studenter som önskade att förverkliga sina idéer. Då
stor del av de praktiska tillämpningarna i kursinnehållet från Mälardalens
Högskola var kopplade till näringslivet och studenterna arbetade med
projekt, blev det en naturlig utveckling för dessa att skapa företag. Lukas
berättar vidare, dem riktigt försigkomna bildade firma under tiden dem gick i
skolan. Tanken var att Idélab skulle fungera som en öppen plattform där
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studenterna skulle
e kunna få
å verka i o
och få prov
va och tessta för att därigenom
m
e
öriellt tänk
k berättar Leif. När vi ställde frågan om vad de
et
få ett entreprenö
skulle det
d
innebä
ära om Id
délab blev
v en självsständig enhet ifrån högskola
an
svarade
e en av responden
nterna me
ed att tro
ovärdighetten för Id
délab skulle
riskera att
a bli min
ndre då det
d
faktiskkt har bety
ydelse vem och va
ad som styr
verksam
mheten. Id
délab är en del av den akademisk
a
ka miljön och me
ed
akadem
miska värderingar po
oängterar responden
nten.
Under in
ntervjutillfä
ällena förk
klarar flerta
alet av de tillfrågade
e med attt Idélab va
ar
en liten organissation vilk
ket det även är idag do
ock med ett störrre
område. Resurserna
R
var begränsade i början men
m
allteftersom att
a
arbetso
behove
et visade sig finnas har organisationen
n utökats. Detta förr att kunn
na
möta de
d nya kraven som
m ställs o
och de nya arbetssområdena
a som ha
ar
tillkomm
mit, börjar man med
d små resu
urser och är envis som en
åsna ka
an man åsstadkomm
ma rätt my
ycket uttry
ycker sig La
ars om
situation
nen.
Det före
ekom äve
en motstån
nd och krritik mot ve
erksamhetten då
den skiljde sig ifrrån det traditionella
a sättet att
a agera i den
miska världen efte
ersom verrksamhete
en var praktiskt
akadem
orienterrad ”Vi sku
ulle inte bara
b
snackka om inn
novation u
utan faktisk
kt göra de
et
också” uttrycker Lisa.
L
Hon menar
m
att det praktiiska är min
nst lika vikttigt som de
et
ka vilket va
ar en av anledninga
a
arna till att tanken om
m ett Idéla
ab uppkom
m.
teoretisk
Att en organisatio
o
on är tydlig
g eller tran
nsparant gör att det blir lättare
e att se vem
m
som har det övergripande ansvaret och vilka funktione
er organisa
ationen ha
ar.
onsordning
gar unde
erlättar äv
ven för u
utomstående då en
e
Tydliga delegatio
ation skall vara ”lago
om igenkä
ännlig” sen
n är det vikktigt att ve
eta hur ma
an
organisa
kan varra med oc
ch påverka
a och görra sin röst hörd poän
ngterar La
aila. Det gå
år
inte att leva kvarr i det gamla om fö
örutsättnin
ngarna förrändras då
å måste en
e
organisa
ation kunn
na möta dem
d
och förändras med dem
m. Det ha
andlar äve
en
om att gruppera verksamh
heten och samla kra
aft inom organisatio
o
onen för att
a
u
de
e gemensa
amma må
ålen uttrycker Lars.
kunna uppfylla
Framgå
ångsfaktore
erna för Idélab so
om verksamhet är att det är
ä en lite
en
organisa
ation med
d korta besslutsvägar,, där anpa
assningsba
arhet är be
etydelsefullt.
Att sna
abbt kunn
na anpassa organisationen och verkksamheten
n efter de
d
förändriingar som behövs. En
E annan v
viktig aspe
ekt ansågss vara att ha en bre
ed
satsning
g och foku
us på stud
denter, Lennart uttry
ycker det i att ”eve
eryone wa
as
invited””, alla var välkomn
na att ko
omma me
ed idéer och förslag. Ludviig
beskrive
er det ”Vi valde
v
att in
nte göra e
en spetssattsning, vi v
ville ha breddsatsning
g,
ville få hela
h
högsk
kolan att bubbla
b
av sådana hä
är saker”.
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Att sattsa brett och ligg
ga innanfför högsk
kolan beskrivs även som en
e
framgångsfaktor. Lars betonar ”Är ma
an utanförr så måste man knac
cka på. Hä
är
h:are”. And
dra faktore
er
inne kan du gå som du villl, vi är en i gänget, vi är Mdh
erna tar up
pp är att d
det låg rättt i tiden, bra
b tajming, förmåg
ga
som resspondente
att tän
nka nytt och
o
anno
orlunda, kompetenss och pro
ofessionalittet hos de
d
anställd
da samt målmedve
m
etenhet oc
ch drivkraft från allla inbland
dade anse
es
vara viiktiga. Yttterligare faktorer
f
so
om beskrrivs som betydelsefullt är att
a
studenterna har varit i fokus. Att fo
okusera på
p tidiga faser i prrocessen till
t
det av förretag benä
ämns som viktigt ”id
débärarna är viktigare än idén
n”
skapand
utrycker flertalet av
a de tillfrå
ågade.

4.5 Org
ganisatio
onsstruktur
Organissationsstruk
kturen ben
nämns som
m platt, dä
är alla hjälp
ps åt med
d allting, de
et
var en förutsättn
ning för det
d
skulle fungera när orga
anisationen
n startade
es
beskrive
er Ludvig. Vid organisationens start var lokalerna u
utspridda över skola
an
när de sen fick
k fasta oc
ch centra
ala hållpu
unkter bidrog det till en me
er
e effekt.
sammanhållande
v responde
enterna upplever att Idélab är
ä en verkksamhet so
om har hö
ög
Flera av
persona
alomsättning, en fördel med detta är att det sskapar flexxibilitet oc
ch
bidrar till att det kommer in
n nya tankar, idéer och influe
enser utifrå
ån. Det ka
an
d
i verksamh
heten och anpassnin
ngsbarhett. Det kan dock varra
skapa dynamik
bra me
ed en viss kontinuitet i en organisation veta vad det är so
om behöve
er
göras fö
örst och att det finn
ns ett tydlig
gt mål me
ed vad som
m skall åsttadkomma
as
berättar responde
enterna.
För nyanställda inom organisationen kan det vara svårt att försttå
venserna i början om de
e inte ve
et hur
konsekv
verksam
mheten fungerar. De måste få möjligh
het att
sätta sig
g in i arbettsuppgifterrna först. N
När de kän
nner sig
trygga kan de förändra och
o
utvec
ckla alltefttersom,
e.
berättar majoritetten av de tillfrågade
enterna m
med att det
d
är
Vidare uttrycker responde
a
även om de anställda
a
vet hur de
d har
viktigt att,
arbetatt tidigare eller arbetar just nu, måste
e de få möjlighet att utförra
arbetsuppgifter på
p sitt egna
a sätt och
h förstå hurr arbetet ffungerar. Lenas
L
säge
er
a av att ha samm
ma
”Jag tror inte attt en sådan här verksamhett mår bra
er hur läng
ge som he
elst, för att det kräve
er ett enga
agemang,, det kräve
er
persone
en nyfik
kenhet, de
et kräver ganska
g
mycket.” Att använda sig av tyd
dlig struktur i
arbetet eller i verrksamheten berättarr Lennart är
ä en viktig
g del efterrsom det ä
är
p
någontiing att falla tillbaks på.
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4.6 Org
ganisatio
onskultur
Inget jo
obb är för fint säger Laila närr vi frågarr om hur det
d är att arbeta på
p
Idélab och hur arbetsförde
a
elningen ser
s ut. Laila fortsätter med ”alla hjälpe
er
délab är en
n ”stimulerrande och
h trevlig miljö” enligtt Lena. Äve
en Lars oc
ch
alla”, Id
Lisa pratar om attt det finns en frihet i deras arbe
etsområde
e så länge de arbeta
ar
amheten och de
d
uppsa
atta må
ålen. Me
ed
i linje med kärnverksa
kärnverksamheten menar re
esponden
nterna de människor
m
r som kommer in me
ed
nter men även
ä
personal och forskare på
p
idéer till Idélab viilka främstt är studen
erna vikt i att
a studen
nterna är i störst foku
us.
högskolan. Dock lägger resspondente
a
t på Idélab finns de
et en stark familjekän
nsla och att
a
Laila säger att i arbetslaget
s
en stark gemenskap och drivk
kraft hos de anställda. En a
av
detta skapar
respond
denterna betonar att
a det ärr den kän
nslan som har varit en del av
a
Idélabs framgång
g för att få många sttudenter till verksamh
heten.

4.7 Org
ganisatio
onsmål
Respondenterna berättar om
o att mållen och vissionerna v
var och är fortfarand
de
f Idélab. Laila näm
mner att de
et var en viktig
v
fakto
or för att ko
omma fram
m
viktiga för
till vad som skulle
e uppnås och varfö
ör Idélab skulle få finnas. Lisa
a säger att
a
n och må
ålsättning är att le
eda och utveckla studente
ers
Idélabs ambition
förmåga
a till innov
vativt tänk
kande. På
å Idélab ta
alas det o
om mjuka värden de
d
menar att
a det är viktigt attt se den lä
ärande de
elen och in
nte bara fokusera
f
p
på
att startta företag. Det är viiktigt att Id
délab fung
gerar som ett stöd eller
e
hjälp till
t
de indiv
vider som har idéer och vill sttarta förettag. Några
a av respo
ondentern
na
pekar på
p betyde
elsen av att
a ha tydliga mål och
o
visioner om vad som ska
all
göras och uppnå
ås med verrksamhete
en. I och med
m
det re
ektorsbeslut som kom
mi
an
början av 2007,, att Idélab skulle vara tillgänglig fför alla i högskola
er majoritteten av de tillfrå
ågade va
ara av sto
or
oberoende inrikttning anse
om det visa
ar på att Id
délab berö
ör alla dela
ar av högsskolan.
betydellse. Efterso

4.8 Kom
mmunika
ation i org
ganisationer
Lillemor tycker attt det är vik
ktigt för en
n organisation att föra en dialo
og och intte
en mon
nolog. Hon
n anser äv
ven att kom
mmunikatiion är viktigare än information.
Idélab vill
v vara en
n öppen organisatio
o
on utan he
emligheterr nämner Lennart.
L
A
Att
Idélab skriver verrksamhetsb
berättelser och sam
mmanfatta
ar år för år
å vad som
m
ch vad so
om komme
er att hän
nda, är ettt sätt att kommuniicera ut siitt
hänt oc
budskap. Lena sa
aknar viss kommunikkation i Idélab och skulle vilja
a se att de
et
ades fler sätt
s
att ko
ommunice
era på. Lud
dvig har tydligt fått utöva oc
ch
utveckla
känna vid
v vikten av att ko
ommunice
era på olik
ka sätt förr att kunna
göra sig
g förstådd eftersom människorr kan uppffatta saker på olika
sätt. Kommunikattionen är viktigt
v
för e
en verksam
mhet efterrsom det
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är ett ve
erktyg för att
a uppnå mål betonar respon
ndenterna
a.

4.9 Innovativ orrganisatio
on
Gälland
de en inno
ovativ orga
anisation u
uttrycker Lena att de
et är viktig
gt att det ä
är
högt i ta
ak och öppet för idé
éer. Organ
nisationen uppmuntrrar de ansttällda till att
a
tänka i nya bano
or och på ett kreativ
vt sätt. De
et finns en beredska
ap för att ta
t
er in. Lailass ser på en
n innovativ
v organisattion genom
m
emot de idéer som komme
a och driv
va utveckllingen fram
måt. Det ä
är
att det alltid är tillåtet att ifrågasätta
viktigt att
a möta alla
a
idéer och tanka
ar med intresse och
h respekt det
d får intte
vara nå
ågon form av ”not invented he
ere syndrom” där folk är negattivt inställd
da
till förän
ndringar. Organisati
O
onen måsste kontinu
uerligt ställa sig fråg
gan, kan vi
arbete på något annat sättt?
n
att fundera över hur anställda
a
sskall gå tillv
väga för att
a
Det besskrivs som naturligt
effektiviisera verkssamheten och uppn
nå de upp
psatta må
ålen. Det är
ä viktigt att
a
ställa frrågan, va
ad är det vi vill åstadkomma? Att arrbeta med ”kill you
ur
darlingss, är någott som hör hemma
h
ie
en innovattiv organisa
ation” beskriver en a
av
de tillfrrågade och
o
uttryc
cker även
n att det är av b
betydelse att alla i
verksam
mheten är öppna förr förslag oc
ch idéer.
Det är inte säkerrt att alla förslag gå
år att genomföras ssamtidigt men
m
är de
et
a inte sluta att fund
dera över d
dem. För en
e innovattiv organisa
ation är de
et
viktigt att
särskilt betydelsef
b
fullt att vetta vad de
en har för mål
m och a
att veta va
ad som ska
all
åstadko
ommas. Få
F
stanna
a upp o
och anvä
ända sig av de potentiella
förändriingarna är av stor betydelse.
b
Det ska in
nte förändras för förändrande
ets
skull uta
an det gäller att ta vara på de
e förändringar som utförts.
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5 Analys
Syftet med detta kapitel är att analysera och jämföra empirin med den
teoretiska referensramen. Kapitlet består av Innovation och Organisation de
presenteras och behandlas under separata rubriker.

5.1 Innovation
Utifrån det empiriska materialet handlar innovation om att tänka nytt,
förändring och utveckling, teorin som nämns ger förslag på olika definitioner
och överensstämmer i de fall att de värdeladdade orden som är starkt
kopplade till innovation finns med så som förändring och utveckling.
Innovation är beroende av sitt sammanhang som den sätts i eller som nämnts
i teorin att det viktigaste är att i själva introduktionen av innovationen att den
upplevs som ny av användarna. Att en organisation är i behov av att
förändras och utvecklas med omvärlden är en självklarhet. Tidd et al. (2005)
skriver att innovation och förändring är ett krav för att en organisation skall
kunna överleva, även Ahrenfeldt (2001) skriver om att organisationer måste
förändras och följa med i utvecklingen för att trygga sin överlevnad.
Innovation eller innovativa förhållning- och arbetssätt kan vara en
bidragande faktor eller möjlighet till att en förändring blir genomförd eller
rentav lyckas.
Att vara öppen för nytänkande, nya idéer, nya produkter och nya tjänster
och sedermera verkställa detta i verksamheten kan leda till att en
organisation som Idélab förbättras samt utvecklas. En öppenhet för
förändring är en nödvändighet för att inte riskera stagnation. Därmed är det
inte självklart att en organisation är innovativ bara för att de har ett nytt
tankesätt, utan det betyder endast att organisationen främjar ett innovativt
arbetssätt. För att det nya tankesättet skall betraktas som en innovation
måste förändring utföras i verksamheten och den bör anses som ny i sitt
sammanhang. I skapandet av Idélab kan organisationen och verksamheten
betecknas som en radikal innovation då det var en förhållandevis ny
företeelse i Sverige på sin tid. De har sedermera utvecklats till en mer
inkrementell innovation, då förändringarna sker mer stegvis. Exempelvis att en
vidareutveckling av arbetsprocesserna genomförts men att grundkonceptet
och syftet med processerna är densamma.
Innovationsprocessen är en central modell i ett försök att tydliggöra
innovation och få inspiration till att tillägna sig kunskap om den. Modellen kan
även användas till att se om Idélab brukar sig av vissa delar i den. Idélabs
position inom den akademiska världen skapar en tillgång till kunskap och
lärande som kan komma utnyttjas till att utveckla verksamheten och skulle
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kunna utvecklas. De övriga delarna i processen handlar om att aktivt söka,
välja och genomföra nya innovationer. Innovationsprocessen kan ses som ett
verktyg för att implementera och öka chanserna för att bli en mer innovativ
organisation.
Alla steg som processen behandlar är upp till varje enskild organisation att
definiera och tillämpa på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som
finns. Idélab kan använda denna modell som ett ytterligare redskap för de
individer som kommer in med idéer för att därigenom ge dem detta verktyg
till att möjligtvis generera fler idéer. Enligt den empiri och teori som
presenteras bör förändring genomföras i snabbt tempo för att inte ta tid från
kärnverksamheten. Är förändringen inkrementell läggs det inte lika mycket
vikt på att den skall genomföras snabbt eftersom små förändringar tar mindre
tid att genomföra. I Idélabs verksamhetsberättelse nämns det inte att de
arbetar för att vara en innovativ organisation, utan kärnverksamheten är den
styrande faktorn på Idélab.
Frågan är om Idélab kommer att använda sig av radikala innovationer i sin
verksamhet eller om det räcker med att finslipa sina arbetsmetoder och
anpassa sig för stunden? Idélab likt andra organisation är beroende av
innovation på grund av den snabba takt som omvärlden förändras i. Den
akademiska miljön kan vara ett hinder för att Idélab skall kunna bli mer
innovativa eftersom verksamheter såsom högskolor och universitet är statligt
reglerade och kan således vara svåra att förändra. Däremot kan högskolan
också vara en källa till att ny kunskap kan strömma in på Idélab i och med
deras kärnverksamhet. Enligt innovationsprocessen är lärande den viktigaste
faktorn till att skapa möjlighet för att innovation skall uppkomma där bör ett
stort intresse ifrån Idélab ligga på hur kunskapen kan tas tillvara på bästa sätt.
Innovation är mångt om mycket ett begrepp som innefattar hela Idélab vid
ett försök om att bedöma innovationsgraden i verksamheten

5.2 Organisation
Idélabs uppkomst kan härledas till att ett behov fanns för den och utifrån det
behovet har det uppstått mål, visioner och värderingar. Idélabs mål är att
hjälpa studenter, forskare och personal på skolan med att hjälpa till i att
kommersialisera idéer och starta företag. De har redan från start haft ett
tydligt mål med organisationen, deras vision är att växa och hjälpa till att
framhäva främst studenters innovativa förmåga. Idélabs styrka har genom
åren varit att en bred satsning och välkomnat alla som befinner sig innanför
högskolan och att inte utesluta personal och forskare då de är en viktig del
av högskolan.
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Idélabs verksamhet är något som gynnar Mälardalens Högskola då den
inspirerar till att ta vara på de tankar och idéer som föds. Om inte Idélabs
värderingar och arbetsätt skulle fungera ihop med högskolan skulle det nog
inte finnas ett Idélab idag då vi ser att Idélab har utvecklats parallellt med
Högskolan från Idélabs bildande. Detta leder till att verksamheten upplevs
som en integrerad del av högskolan och inte som en egen organisation, som
den faktiskt är. Precis som en av dem tillfrågade nämnde tror även vi att det
finns en risk att trovärdigheten för verksamheten skulle minska om
värderingarna inte delades med högskolans. Då det finns en möjlighet att det
inte hade upplevts självklart för studenterna att använda sig av Idélabs
tjänster då åtskilliga av de egenskaper och kvalifikationer som Idélab har inte
kommit till sin rätta. Exempelvis närheten till skolan och den avslappnade
miljön som bidrar till att bjuda in studenterna till att ta del av deras tjänster.
Skulle miljön uppfattas som en organisation utanför skolan kan det bidra till att
främst studenter upplever miljön som hård och sträng.
Styrkan i Idélab är idag att studenterna kan komma och prova sin idé utan att
känna förpliktelse och press om att de måste prestera och idén måste vara
väl genomtänkt och utvecklad. I likhet med teorin är alltså Idélab en
verksamhet som är medvetet konstruerat för att uppnå ett bestämt mål.
Därmed är det av stor betydelse att personalen står för de värderingarna som
Idélab vill förmedla så att inte verksamheten upplevs spretig och inte som en
enhetlig verksamhet.
Stor del av organisationen är uppbyggd på att de anställda har en
handlingsfrihet och arbetar självständigt därför är det viktigt att dem är väl
införstådda med verksamhetens mål och värderingar. Handlingsfriheten var
något som upplevdes som positivt i det hela och även något som motiverade
dem anställda i sitt arbete och är något som Idélab bör hålla fast vid i
fortsatta målsättningar. För att kunna skapa en välfungerande organisation
och verksamhet.
Dock fanns det en önskan hos flera av respondenterna att införa mer riktlinjer i
arbetet för att få en tydligare struktur och för att underlätta vid
personalombyte. Tydligare riktlinjer skulle även vara något som de anställda
skulle kunna luta sig tillbaka mot när de inte vet hur de ska agera i kniviga
situationer. Vi anser att en uppstramning av riktlinjerna skulle fungera som ett
bra stöd och inge trygghet till de anställda. De skulle lättare veta hur de ska
agera i enlighet med Idélabs värderingar, vilket skulle minska risken att
missförstånd och felbedömningar skulle förekomma. Tydligare struktur kan
leda till att de känner sig tryggare i sin roll och upplever ökad motivation i sitt
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arbete. Som nämns i teorin blir det lättare att uppnå organisatoriska mål om
alla medarbetare är införstådda i vad som förväntas av dem att prestera.
Om målen är tydligt utförda kan detta bidra till att skapa mer innovativt
klimat i organisationen, när alla känner sig trygga i arbetet finns det mer
utrymme för kreativitet. Det är viktigt att kunna vara ifrågasättande i en
organisation, att ständigt fundera över hur verksamheten kan bli bättre är ett
måste. Det är dock viktigt att inte förändra för förändrandets skull utan att det
finns ett klart syfte med det som vill uppnås. Detta är viktigt på grund av att
det annars kan riskera att fokus försvinner ifrån kärnverksamheten. Det viktiga
är att det finns en medvetenhet om att förändringar behövs göras och att
det finns förståelse och verktyg för att använda dem. Finns kunskaperna och
om dessa uppmuntras och stöds i så väl som från ledning och ifrån
medarbetare i Idélab kan det komma att bidra till att organisationen kan
tackla de förändringar som uppstår.
I Idélabs fall har rollfördelningen blivit starkare allteftersom verksamheten och
organisationen har växt fram under åren. En motverkande effekt av styrning
som rollfördelningen och arbetsfördelningen består i, är i Idélabs fall att de
använder sig av ”frihet under ansvar” som respondenterna uttrycker det. Att
man är fri att agera inom organisationen gällande arbetsuppgifterna och
rollfördelningen och så länge dessa inte står i konflikt med de mål och
värderingar som organisationen har medföljer detta att de kan använda sina
kompetenser och kreativitet. Detta kan gagna organisationen i ett senare
skeende då förändringar behöver appliceras i den.
Att organisationsmiljön upplevs som positiv är viktigt, det visar för
utomstående vad organisationen och verksamheten är och vad den vill
förmedla, som vi kan se det har Idélab lyckats med att förmedla känslan av
en familjär och trygg miljö. Det är viktigt för att kunna locka till sig nya
anställda i organisationen likaså är det viktigt att Idélabs ”brukare/kunder”
upplever organisationen och verksamheten på detta sätt då det inger
trygghet.
Något som vi upplever av att studerat Idélabs organisation är att
organisationskulturen utstrålar öppenhet, glädje, hjälpsamhet och entusiasm.
Det är en tillgång för organisationen och verksamheten då kärnverksamheten
består i att hjälpa individer att framgångsrikt kommersialisera sina idéer.
Organisationskulturen känns av mycket tydligt och är nog en viktig faktor till
att verksamheten finns och ser ut som den gör idag.
Att den kommunikativa delen i en organisation är välfungerande beskrivs
både i teorin samt empirin som en nyckelfaktor för att en organisation skall
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fungera. Kommunikationen på Idélab är fungerande men den kan bli bättre
och måste bli bättre för att organisationen skall utvecklas ytterligare. En
kommunikativ plattform möjliggör att verksamheten blir införstådd med de
delar som behövs åtgärdas och kan samtidigt verka för att visa på de saker
som är bra och som organisationen skall känna stolthet för.
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6 Slutsats
Syftet med detta kapitel är att redovisa resultatet av undersökningen genom
att besvara de frågeställningar som ställdes i det inledande kapitlet.
Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom det undersökta området.
Innovation är beroende av sitt sammanhang och kan stödjas i en
organisation för att användas som ett verktyg eller hjälpmedel för att kunna
utvecklas. Risken som finns med innovation är att det bara blir ett begrepp
och saknar innehåll, respondenterna har svårt att sätta fingret på vad
innovation är, olika författare skriver olika om vad innovation står för. Vi menar
att innovation kanske är i behov av en allmänförklaring för att inte skapa
otydlighet eller missförstånd om vad ordet innebär. Som vi ser det så är inte
Idélab en verksamhet som är i vikt av att vara innovativa, däremot är det
kritiskt för Idélab att ha kunskap om innovation och kunna ge exempel på
vad innovation är för något. Idélabs starka och mest kännbara kompetens
ligger i organisationskulturen och vikten av att hitta rätt personer som arbetar
med och stödjer andra individer i olika processer. Därav sker det en
kontinuerlig utveckling av verksamheten då de flesta, om inte alla som
arbetar på Idélab har en benägenhet och öppenhet att vilja utvecklas och
har respekt för den enskilde individens åsikter i organisationen.
Idélab skall fokusera på det som de gör bäst, att vara ett stöd och inspiration
till innovativt tänkande. Det är dock inte sagt att de skall vara nöjda och
stanna upp utan kan själva behöva se över hur de kan utnyttja sina resurser.
Exempelvis hur kan den kunskap som finns tas tillvara på. Även de
arbetsprocesser som Idélab använder sig av kan behövas ses över och nya
metoder kan utvecklas för att hjälpa och vägleda personer som tillbringar sin
tid på Idélab.
Är då Idélab en innovativ organisation? Idélab har gått från att vara en
radikal innovation i den bemärkelsen att företeelsen uppfattades som ny i
den akademiska miljön i Sverige. Dock har liknade organisationer och
verksamheter funnits i exempelvis i USA sedan 1950-talet. Idélab kan däremot
i dagsläget betecknas som en inkrementell innovation, då utveckling har lett
fram till andra inkubations organisationer har utvecklats på andra universitet
och högskolor runt om i Sverige. Arbetssättet präglas även av inkrementell
innovation, då förändringar genomförs stegvis vilket utvecklar och förbättrar
organisationen och verksamheten. För att Idélab skall fortsätta att utveckla sin
innovativa miljö krävs det att innovation uppmuntras i verksamhetens och
olika delar och att de förtydligas. Att ständigt fundera över hur arbetet kan bli
bättre och utvecklas ser vi som nyckelfaktorer för att behålla och
vidareutveckla den kreativa samt innovativa miljön i Idélab.
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6.1 Förslag till vidare forskning
Innovation är ett begrepp som används vitt och brett inom allt fler områden
dock är det inte helt självklart vad innovation är och består av. Att
konkretisera begreppet ytterligare och i vilka sammanhang begreppet kan
och bör användas i, ser vi som intressanta att besvara i vidare studier om
innovation. Även att granska hur kulturen influerar innovationen i Idélab och i
organisationer och företag i allmänhet ser vi som intressanta uppslag för
vidare
forskning,
då
vi
upplevt
under
uppsatsens
gång
att
organisationskulturen påverkar innovationen i en allt större utsträckning.
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Bilaga 1. SCB:s företagsregister
Storleksklass efter antal anställda
‐ Antal arbetsställen och företag i januari 2008 fördelat på storleksklass

Klass

Antal anställda

Arbetsställen

Företag

01

0

700 853

700 336

02

1-4

195 556

171 871

03

5-9

54 274

37 168

04

10 - 19

35 168

19 803

05

20 - 49

23 299

11 439

06

50 - 99

8 235

3 456

07

100 - 199

3 460

1 585

08

200 - 499

1 446

916

09

500 - 999

318

355

10

1 000 - 1 499

75

172

11

1 500 - 1 999

26

77

12

2 000 - 2 999

40

80

13

3 000 - 3 999

11

47

14

4 000 - 4 999

7

23

15

5 000 - 9 999

9

72

16

10 000 -

2

24

1 022 779

947 424

Totalt

Bilaga 2. Sammanfattade intervjufrågor
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hur ser din bakgrund ut?
Vad upplever du att Idélab betyder för Mälardalens Högskola?
Att Idélab fick hela högskolan som verksamhetsområde vilka effekter
har detta genererat för Mälardalens Högskola?
Har Idélab medverkat till att stärka Mälardalens Högskolas varumärke?
Som högskolans organisation ser ut idag, främjar den Idélab som
organisation?
Hur ser du på innovation?
Anser du att innovation är en viktig egenskap för en organisation?
Vilka kännetecken har en innovativ organisation enligt dig?
Tycker du att Idélab motsvarar detta?
Hur skulle du vilja att Idélab utvecklade sig?
Varför grundades Idélab? Drivande faktorer?
Hur såg organisationen ut vid starten?
Hur såg organisationen ut när du började?
Hur ser du på idélab idag?
Hur ser du på förändring?
Vad har var det viktigaste målen i organisationen från år till år?
I din position idag, hur påverkas du av idélab?
Hur skulle du vilja se att idélab arbetade mer aktivt?
Har lokalerna alltid varit detsamma under alla år som idélab varit
verksamma?
Vad är framgångsreceptet enligt dig?
Vad saknade du på idélab när du var verksam?
Vad saknar du idag på idélab?
Vilka effekter skulle det få om Idélab blev helt självständiga ifrån
högskolan?
Kan du se något negativt med idélab?
Idélab framgångsrikt eller inte?

