
Akadem
Kandida
2009-01

 
Författare
Emil Sand
Andreas Ö
Handleda
Magnus H

min för Inno
atuppsats 
-14 

En

e  
dberg 830615
Öqvist 85030
are  
Hoppe 

ovation, D
 i Innovatio

n inno

 
5  
04 

Design och
onsteknik, 

Idé

ovativ

 
 Teknik - ID
15p  

 

élab 

 orga

DT 

nisatioon? 

 



Sammanfattning 

Datum 2009-01-08 

Nivå Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15p,  

Akademi Akademin för Innovation, Design och Teknik - IDT, Mälardalens Högskola. 

Författare Emil Sandberg, födelseår 1983 Andreas Öqvist, födelseår 1985
 Västerås   Strängnäs 

Handledare Magnus Hoppe 

 
Titel Idélab en innovativ organisation? 

 
Seminariedatum  2009-01-14 
 
 
Ämne/kurs  Kandidatuppsats i Innovationsteknik, 15p 
 
 
Författare   Emil Sandberg och Andreas Öqvist 
 
 
Handledare  Magnus Hoppe 
 
 
Nyckelord   Innovation, organisation, förändring, implementering 
 
 
Problemområde  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.  

 
 

 
 
 
 
 
 

  



Abstract 
Date  2009-01-08 

Level Bachelor Thesis in Innovation Management, 15p 

Academy Academy for Innovation, Design and Technique - IDT, Mälardalens 
University 

Authors Emil Sandberg, born 1983 Andreas Öqvist, born 1985 

Västerås   Strängnäs 

Tutor Magnus Hoppe 

 
Title   Idélab an innovative organization? 
 
 
Date of seminar  2009-01-14 
 
 
Course   Bachelor Thesis in Innovation Management 15 hp 
 
 
Authors   Emil Sandberg and Andreas Öqvist 
 
 
Advisor   Magnus Hoppe 
 
 
Keywords   Innovation, organization, change, implementation  
 
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, forsknings- och 
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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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 
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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 
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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 
intervju 

Elektronisk 
intervju 

Gabriella Mast 
Weggeman 

Verksamhetsansvarig. Idélab.  
X 

Maria Carapi Affärsutvecklare. Idélab. 
X 

 

Catarina 
Berglund 

Information, 
inspiration och 
marknadsföring. 

Idélab. 
X 

 

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

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

 

X 

 

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

 

X 

 

Sten Ekman 

 

Universitetslektor på 
Avdelningen för 
innovation, 
entreprenörskap och 
affärsskapande. 

Mälardalens Högskola. 
En av grundarna till 
Idélab. 

 

 

X 

 

Thomas Karlsson Verkställande 
Direktör. 

Munktell Science Park. 
Tidigare affärsutvecklare 
i Idélab. 

 
X 

Ingegerd Palmér Rektor. Mälardalens Högskola. 
X 

 
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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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.  

 

 

 

 

 

 

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).  

 
       Implementera 

 
    Välja 

 
       Söka 

Lärande 
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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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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
 

Människor 

‐ Kunskaper 
‐ Värderingar 
‐ Mål  
‐ Personligheter 
‐ Erfarenheter 
‐ Utbildning 

Kulturutvecklings-
process 

Omvärld 

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

Totalt 1 022 779 947 424 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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? 

 

 


