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SAMMANFATTNING 
 

Titel Innovationsmaskinen, ett recept med utsikter att spridas? 
 
Kurs  Kandidatuppsats inom Företagsekonomi, 15 hp 
 
Författare Julia Lindkvist 
 
Handledare Fotis Theodoridis 
 
Seminariedatum 2008-06-04 
 
 
Syfte Syftet med uppatsen är att studera de idéer som ligger bakom 

Innovationsmaskinen, en modell som Innovation Stockholm 
använder sig av i rådgivningen för att förverkliga nya idéer. Vidare 
kommer jag att undersöka hur denna modell implementeras hos de 
innovationsrådgivare som arbetar för Innovation Stockholm, och 
vilka förutsättningar Innovationsmaskinen har att spridas.  

 
Teoretiskt perspektiv Grunden för uppsatsen lades genom att studera de kreativa 

begreppen som möjliga att systematisera. Därefter undersökte jag 
med ett organisationsteoretiskt synsätt hur ett koncept uppnår status 
som ett recept, och därefter hur ett sådant recept har möjlighet att 
spridas och översättas.  

 
Metod Uppsatsen har en deduktiv ansats där kvalitativa metoder ansetts 

lämpliga för att fylla uppsatsens syfte. Primärdata utgörs av 
intervjuer och är huvuddelen i empirin.  

 
Slutsatser Innovationsmaskinen innehåller många av de ”framgångskriterier” 

som finns för att uppnå status som ett framgångsrikt recept.  
 Men det finns även luckor i konceptet som skapar konsekvenser för 

resten av ”maskinen”. Som receptet idag är utformat är den en stor 
”apparat” som kräver stora resurser och kompetens att installera, 
vilket försvårar en implentering i andra organisationer. Men receptet 
är fortarande under utveckling och försök till spridning görs för att få 
Innovationsmaskinen”ready to wear”. Kanske kan ett välkommet 
tillskott av ingrediensen konceptlitteratur bidra till att ”maskinen” 
börjar jäsa.  
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1 INLEDNING 
 

1.1     Bakgrund 

Begrepp som kreativitet, design och innovation har de senaste åren fått allt större 

uppmärksamhet i svensk näringslivspolitik. År 2005 instiftade regeringen ett ”Designår” för 

att få alla Sveriges organisationer att förstå att man kan se design som en strategisk resurs och 

kan vara till nytta för alla. År 2009 har av Ingenjörssamfundet utsetts till ”Innovationsår”.   

 

Hur kommer detta sig? Sverige som tidigare identifierat sig som ett industriland där 

tillverkningsindustrin varit levebrödet ska nu tänka om. Omsprungna av Asien är det nu 

istället satsningar på kreativitet som ska rädda landets framtid och skapa tillväxt. Och det är 

just tack vare vår historia som tillverknings- och industriland som vi ska klara detta. Tack 

vare våra tillverkande storföretag har vi också en lång och stark tradition av ingenjörskonst 

och uppfinningar bakom oss. Med det kan man tycka att vi inte borde vara helt främmande för 

att plocka fram vår kreativa förmåga.  

 

Med detta mångtydiga och därmed svårdefinerade begrepp i förgrunden ska vi bygga vår 

framtid. Det tycker i alla fall riksdag och regering som satsar otaliga miljoner i utlysningar 

och projekt för att främja denna kreativa förmåga hos gemene man. Man ser alla människor 

som potentiella innovatörer och entreprenörer och menar att det går att utveckla system för att 

framkalla dessa processer.  

 

Men det måste vara någon eller några som ska se till att detta händer. I början av 90-talet fick 

Kaj Mickos, verksam som uppfinnare, i uppdrag av Stockholms stad att utveckla ett nytt 

innovationssystem. Idag är detta system än mer aktuellt då det utvecklats till 

Innovationsmaskinen, som är en del i den modell som används av alla innovationsrådgivare 

på Innovation Stockholm, och som nu är på väg att spridas till Kina och övriga världen för att 

lära dem hur man kan producera innovationer.  

 

Med detta blir det intressant att ställa sig frågan hur denna spridning och implementering ska 

gå till.  
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1.2  Problemdiskussion 

Kreativa processer pågår och uppstår hela tiden i vår omgivning. Vardagligt benämns sätten 

de uppstår på ofta som magkänsla, ibland medfödd talang. Mindre ofta pratar man om att det 

är en förmåga som är möjlig att framkalla och systematisera.  

 

Går det verkligen att bena ut och strukturera en kreativ process på ett sätt som gör den möjlig 

att göra om när helst man vill? Vilka idéer grundar sig denna systematisering på? Och vad 

beror förmågan till systematisering av just kreativa processer på?  

 

Beror förmågan av systematisering på den kreativa individ som får en idé, eller kan det vara 

så att något eller någon annan avgör om det är möjligt? Hur systematiserar man något som 

inte ens kan definieras? Går det till och med att systematisera innovation?  

 

Vad avgör egentligen om ett sådant system fungerar i praktiken? Vad gör att det accepteras av 

någon, och till och med sprids till andra? 

 

Oavsett svaret på ovanstående frågor finns det en rad olika innovationssystem. Det vill säga 

koncept för hur man systematiskt kan frambringa kreativitet och skapa innovationer genom 

systematik. Innovation Stockholm1 arbetar i sin rådgivning efter ett av dessa 

innovationssystem, Innovationsmaskinen. 1 

 

Vilka idéer ligger då bakom Innovationsmaskinen och vad är unikt med just detta koncept? 

Hur går man från ett abstrakt uppdrag på politisk nivå, till att skapa ett konkret system för 

rådgivning som fungerar i praktiken? Hur implementeras det hos dem som ska utföra 

uppdraget? Vilka har förmåga att utföra/definiera detta uppdrag och var kommer de ifrån? 

Vad är det som gör att just detta sätt att arbeta skulle ha förmåga att spridas? 

 

 

                                                
1 www.innovationstockholm.se 
 
1  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera de idéer som ligger bakom Innovationsmaskinen, en 

modell som Innovation Stockholm använder sig av i rådgivningen för att förverkliga nya 

idéer. Vidare kommer jag undersöka hur denna modell implementeras hos de 

innovationsrådgivare som arbetar för Innovation Stockholm, och vilka förutsättningar 

Innovationsmaskinen har att spridas.  

 

1.4 Avgränsning 

Sättet att arbeta enligt Innovationsmaskinen sprids till fler och fler aktörer. Jag väljer att inte 

studera alla dessa aktörer, utan ser det som en naturlig avgränsning att välja den organisation 

som längst tid arbetat enligt modellen, Innovation Stockholm.  

 

1.5  Disposition 

I kapitel två kommer de teorier som ligger till grund för den undersökning som jag gjort att 

presenteras. I det tredje kapitlet, metod, beskriver jag hur jag gått tillväga då jag samlat in det 

empiriska material jag har använt mig av under studien. I det fjärde och femte kapitlet 

presenterar jag i korthet modellen Innovationsmaskinen och hur denna implementeras hos de 

rådgivare som arbetar efter den. Analys sker kontinuerligt med presentationen av det 

empiriska material som framkommit utifrån valda teorier.  
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2 TEORI 
 
Det verkar finnas lika många sätt att definiera ord för kreativa processer som det finns 

kreativa människor. Att då försöka sig på att systematisera ett begrepp som inte ens kan 

definieras borde vara nästan omöjligt. I början av detta kapitel kommer jag att diskutera de 

komplikationer som ligger i att försöka skapa system runt kreativitet. Därefter kommer ett 

avsnitt om hur ett koncept kan byggas upp för att uppnå status som recept, och sist tar jag upp 

hur ett sådant recept sprids och implementeras.  

 

2.1 Kreativa begrepp 
 
Jag inleder med att presentera de två begreppen innovation och kreativitet. 

 

2.1.1  Innovativ 

Håkan Edeholt, Filosofie Doktor i Innovativ Design vid Malmö högskola, beskriver begreppet 

innovativ genom det andra begreppet optimering. Begreppet optimering innebär att man utgår 

ifrån kända lösningar som kombineras på ett optimalt sätt.  Ordet innovation innebär däremot 

ett ifrågasättande. Man river ner det gamla för att skapa helt nya lösningar. Förenklat skulle 

man kunna säga att innovation hanterar motstridiga intressen, till exempel ett behov av nya 

produkter kontra belastningen för miljön, och hittar nya lösningar utifrån detta. Man 

ifrågasätter vad som ligger bakom de ingående polerna, och det möjliga lösningsrummet blir 

drastiskt större då man ifrågasätter de gamla föreställningarna om hur något ska vara. Kanske 

försvinner hela bilden av det som var tidigare för att istället åstadkomma något 

revolutionerande nytt.. Med en innovativ ansats söker man efter en dikotomin och ifrågasätter 

den2. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Edeholt (2004) Design, Innovation och andra Paradoxer 
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Kaj Mickos, Professor i Innovationsteknik på Mälardalens högskola, definierar kort begreppet 

Innovation enligt följande: ”En innovation är en överraskande nyhet som når marknaden” 3. 

 

Frans Johansson, entreprenör och författare till boken Medicieffekten, säger att den största 

skillnaden mellan en idé inom ett specifikt område, och en mönsterbrytande idé, är att vi vet 

åt vilket håll vi är på väg i den första, medan vi i en innovativ process inte vet vart vi är på 

väg4. 

 

Innovation sker i skärningspunkter mellan fackområden där idéer från olika områden och 

kulturer kolliderar med varandra. Områden som består av koncept, som kunskap och metoder. 

Till slut sätter de igång en explosion av häpnadsväckande upptäckter. Johansson ser hur 

möten mellan olika discipliner och kulturer kan skapa skärningspunkter och som leder till 

förverkligande av idéer5. Genom att utnyttja vetskapen om att det är i skärningspunkter 

innovationer uppstår kan vi utnyttja detta till att medvetet skapa innovationer.  Då det hela 

tiden tillkommer nya expertområden där skärningspunkter kan uppstå ökar förutsättningarna 

att skapa innovationer. Frans Johansson spetsar ytterligare till begreppet innovation genom att 

särskilja banbrytande och icke-banbrytande effekter. De banbrytande effekterna är de som är 

verkligt nytänkande och uppstår i skärningspunkterna mellan områden.  

 

2.1.2   Kreativitet 

Designforskaren Håkan Edeholt hänvisar i sin avhandling till Nils-Eric Sahlin, Professor i 

Teoretisk filosofi, vars förklaring av begreppet kreativitet jag också väljer att belysa här. 

Enligt Sahlin har begreppet i vardaglig användning en mycket positiv klang, då det kopplas 

ihop med begåvning. Men vid närmare efterforskning verkar förmågan till kreativitet inte ha 

så mycket med detta att göra, utan att personerna är flitiga och begåvade systematiska 

problemlösare5.  

                                                
3 Kaj Mickos 
4 Johansson (2004) Medici Effekten, Revolutionerande insikter i skärningspunkten mellan 
idéer, begrepp & kulturer 
5 Edeholt (2004) 
6 Edeholt (2004) s.58 
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Traditionellt kopplas kreativitet ihop med ”kreativa yrken” som konstnärskap, och andra 

”skapande” aktiviteter. Men enligt Sahlin är det bara en bråkdel av detta arbete kreativt i 

verklig mening. Istället är konstnärligt arbete ofta istället ett envist fasthållande av en viss idé. 

Som en kontrast mot kreativitet ställer Sahlin ”systematisk problemlösning” som innebär att 

man hanterar problem med etablerade metoder och beprövade verktyg. I kreativ 

problemlösning däremot ändrar vi i något avseende vårt regelsystem och bryter mot regler 

och föreställningar om hur man bör göra, i likhet med filosofin där man omformulerar en 

fråga och ser världen på ett nytt sätt. Edeholt förtydligar Sahlins resonemang: ”Kreativitet har 

alltså ingen direkt koppling till fria gestaltande eller andra kulturella verksamheter, utan 

snarare att bryta mot det förväntade, att bryta mot regler och invanda tankebanor.  Kreativitet 

kan därmed handla om såväl konst som bokföring, men även dessa kan vara icke-kreativa” 6. 

Bild 13 nedan visualiserar den komplicerade kopplingen som finns mellan begreppen. 
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 7 
Kreativitetsforskaren Mihaly Csikszentmihalyi motsätter sig den enligt honom förlegade men 

ändå vanliga synen på kreativitet som en individcentrerad och gudomlig gnista som tänds i en 

enda mänsklig hjärna8. Han säger att en individ som är kreativ styrs av att vara 

upptäcktsorienterad. För att förklara de systemegenskaper som enligt Csikszentmihalyi 

utmärker kreativitet liknar han det vid den biologiska evolutionen som består av de tre stegen, 

variation, urval och överföring. På detta sätt fungerar enligt Mihaly även idéer, och det är 

växelverkan mellan betingelserna som avgör om en idé är en succé eller ett ”bottennapp”. 

Som exempel tar han en mutation av ett skelett som har fått lägre vikt än det ”ska”. Frågan är 

om det är en bra eller dålig mutation? Svaret beror på vilka förutsättningar som finns. Vems 

är skelettet? Om det är en fågel kan det innebära att den får mycket bättre flygegenskaper, 

tillhör skelettet däremot en häst så kan det betyda artens undergång9. 

 

För att något ska betraktas som kreativt måste det enligt Csikszentmihalyi uppfylla två 

kriterier. Som tidigare nämnts hävdar Mihaly att en kreativ idé måste vara värdefull för att 

kunna särskiljas från andra flummiga idéer, men för att betraktas som verkligt kreativ måste 

den också ha förverkligats på något sätt. Med det menas att den måste ha lämnat spår efter 

sig, eftersom den annars inte kan bedömas av andra och verifieras. Detta innebär att en kreativ 

idé blir kreativ först när omgivningen också tycker så och lyfter fram den, och inte beroende 

på personen som får den. En ny idé, en produkt, blir inte erkänd som kreativ förrän den ådrar 

sig tillräcklig uppmärksamhet från människor, vars omdöme betyder något. Med detta 

systemtolkande perspektiv på kreativitet kan man säga att storartade konstnärer eller andra 

kreatörer som inte blir erkända under sin livstid inte kan betraktas som att de var kreativa då 

de levde, eftersom de då inte blev erkända av personer som hade stor betydelse på området. 

Inte förrän de blev erkända efter sin död betraktas de som kreativa. Kreativitet är alltså inte en 

objektiv kunskap som kan mätas oberoende av samhälle och kultur, det är en kvalifikation 

som uppstår i samverkan mellan individen och miljön10.  

 

 

                                                
7 Efter Edeholt (2004) s.59 
8 Klein (1990) Om kreativitet och flow 
9  a.a. 
10 a.a. 
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Kreativitet uppstår i en växelverkan mellan tre element. Det första av dessa tre är området. 

Området är en underavdelning till kulturen och innehåller en uppsättningen memer i 

regelstyrda sammanhang som ska bevara informationen och göra den tillgänglig för 

kommande generationer. Det andra elementet är individen. Dennes insats i den kreativa 

processen består i att ta fram information från området och tänka ut variationer på den. Det 

tredje elementet är expertisen. Expertisen är en underavdelning i samhället och berättigar dem 

att utöva kontroll över vem som ska få tillträde till området. Det är ett ömsesidigt växelspel 

(variabler) som tillsammans bilder den kreativa processen11. 

 

Precis som den biologiska evolutionen, består kreativiteten av förändrad information som 

utsätts för miljöns urvalsmekanismer och slutligen förs vidare till kommande generationer. 

Men informationen förs inte vidare utav gener, utan av memer, imitationsenheter. Alltså de 

kulturellt invanda mönstren som att göra upp eld, demokratibegreppet, etcetera.  

 

Individens roll i systemet är således att skapa förnyelse i den existerande basgruppen av 

memer på området. Ofta är det personer som har svårt att acceptera hur deras omgivning ser 

ut som har lättast att producera alternativ till den.  Alltså har människor som har (ser) mycket 

problem och är beredda att lösa dem, goda förutsättningar för att bli kreativa. 

Marginalmänniskor, personer som har känt att de inte accepterats eller passar in i samhället är 

vanliga i den kreativa gruppen. Människor som i början av sin karriär inte har accepterats av 

expertisen. Dessa personer som inte inordnat sig i ”normala” mönster har ändå inget att 

förlora på att prova sig fram, förnya och förändra, vilket leder till kreativitet. Detta är också 

skälet till att nya idéer så ofta kommer till i tvärvetenskapliga arbeten12.  

 

Men det räcker trots allt inte bara att vara ”malplacerad” och känna sig missförstådd för att bli 

framgångsrik, man måste också behärska området som man vill ge sig in på, och gärna tänka 

lite annorlunda. Kunskap på området adderat med något som gör att kreatören särskiljer sig 

från konkurrenterna föder innovation och kreativt tänkande. I denna mening är kreativitet en 

mycket utvecklad form av differentiering och integrering som i allra högsta grad kan 

systematiseras och framkallas. Något som enligt många forskare är en nödvändighet för att vi 

i fortsättningen ska kunna leva på jorden12.  

                                                
11 Klein (1990) 
12 a.a. 
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2.2   Recept 

Förändringsledarskap, konkurrensutsatthet, värdestyrning, målstyrning och medarbetarsamtal 

är exempel på välkända koncept och styrningsverktyg som de flesta av dagens moderna 

organisationer måste förhålla sig till. Kjell Arne Rövik, Filosofie Doktor och professor i 

statsvetenskap vid Tromsö Universitet, presenterar dessa koncept som recept, system för 

organisering. Framgångsrika recept sprids till andra organisationer, omformas och kommer 

tillbaka i omstöpta former. 

 

Ett recept är en byggsten eller en komponent av de olika delar som en organisation består av. 

Ett recept som slår an och uppnår en status som förebild för flera organisationer sägs vara 

institutionaliserat, då det har uppnått legitimitet avseende hur man utformar delar av en 

organisation13.  

 

Rövik presenterar en rad gemensamma drag som han funnit hos de större institutionaliserade 

recept som han studerat. Gemensamt för recepten är att de är auktoriserade, teoriserade, 

produktiverade, tidsmarkerade, harmoniserade, dramatiserade och individualiserade. 

Fördelningen av dessa element i en organisation borde enligt Rövik påverka deras förmåga att 

spridas och därmed påverka deras förmåga att bli institutionaliserade standarder14. 

 

2.2.1    Auktorisering 
För att ett nytt recept ska ha förutsättning att resa snabbt och långt in i andra organisationer är 

det bra om det kan förknippas och knytas till andra starka förebilder, till ett så kallat  

auktoritativt centrum. Detta auktoritativa centrum skapar legitimitet till receptet genom att de 

i sin tur är förebilder till en större eller mindre grupp av organisationer inom ett 

organisationsfält. På så sätt vinner receptet legitimitet. Koncepten i sig likställs med 

uppfinningar och är ofta prestationer som utförs av starka individer och entreprenörer som 

knyts till skapandet av varje koncept15.  

 

                                                
13 Rövik (1998) Moderna organiationer, trender inom organisationstänkandet vid 
milleniesskiftet 
14 a.a. 
15 a.a. 
16 a.a. 
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Konceptentreprenören är oftast ingen vanlig anställd, men inte heller företagsledare eller 

forskare. Istället är det vanligt att de är konsulter och rådgivare med en välutvecklad förmåga 

att uttrycka sig i skrift. Ofta utvecklas recepten genom böcker som sprids och därigenom får 

idéerna auktoritet16.  

 

Vetenskapliggörandet är trots allt en viktig del i strävan efter auktoritet inom fältet 

organisation och ledarskap, och det är vanligt att de framgångsrika konceptentreprenörerna 

kombinerar de två titlarna akademiker och praktiker. På så sätt har man både teoretiskt och 

forskningsmässigt belägg för idéer och insikter, tillsammans med praktiska och 

erfarenhetsbaserade belägg för idéerna. Eftersom konceptentreprenören själv inte forskar 

framställs publikationerna av andra forskare i ämnet vilket ger ytterligare tyngd17.  

 

Det är viktigt att konceptet utarbetats inom eller i nära anknytning till en stor välrenommerad 

organisation. Konceptet är alltså inte en ren skrivbordprodukt utan entreprenörerna har 

kommit till en organisation där de har fått gehör för sina idéer, där organisationen ser att 

konceptet är ett speciellt och effektivt recept och ställer sig bakom detta. Med detta ”slipas” 

receptet så att det kan användas på flera olika sätt, och appliceras på många typer av 

organisationer. I vissa berättelser om utformningen av koncept beskrivs de verksamheter där 

koncepten föds som laboratorier där entreprenörerna kunnat testa sina idéer som sedan blivit 

till spridda recept.   

 

Konceptlitteratur betyder mycket för spridningen av receptet då det är där man marknadsför 

och auktoriserar aktuellt recept. Knyts inte receptet till ett auktoritativt centra tidigt så tar det 

sociala bränslet slut och förmågan till legitimitet minskar avsevärt. När grundaren till receptet 

sedan försvinner avtar receptet i auktoritet vilket leder till avinstitutionalisering. Det är vanligt 

att det som finns skrivet om koncept innehåller mycket litet fakta om hur man ska gå tillväga 

när det nya receptet ska tas i bruk18. Berättelserna som ges fungerar i första hand som social 

auktorisering genom att skapa förbindelser mellan koncept och förebildliga organisationer.  

 

                                                
17 Rövik (1998) 
18 a.a. 
19 a.a. 
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Möjligheterna för offentliga verksamheter att vara en av dem som lyckats med koncept är 

större i Norden än i övriga världen, kanske på grund av att den offentliga verksamheten här 

har bättre anseende. 

 

 2.2.2   Teorisering 
Teorisering innebär en avmaterialisering. Konkreta verksamheter med olika syften, teknologi 

och produkter får en gemensam idémässig representation i begreppet formell organisation.  

Enligt Röviks litteraturgenomgång är recepten ofta väldigt generella och framställs som 

universalmedel och verktyg som ska kunna användas i alla typer av verksamheter. Det är 

sällan som man i konceptlitteraturen varnar för att aktuellt recept inte passar in i vissa typer av 

organisationer. Om man förenklar och generaliserar är det mycket lättare att se alla typer av 

verksamheter som lika då abstraktionen bidrar till att variationen mellan olika verksamheter 

nedtonas. Fungerar inte implementeringen av ett recept försöker man ofta få det att låta som 

att receptet inte blev rätt ”installerat”, att kunskapen av konceptet var bristfällig, att man inte 

kontrollerat processen och så vidare19.  

 

 2.2.3   Produktivering 
Recept ökar sina chanser att spridas om de ”förpackas” likt varor som kan köpas på en 

marknad. På samma sätt som att antalet fysiska produkter som finns tillgängliga i världen 

fullkomligt exploderat de senaste åren, har antalet framgångsrecept för organisering också 

ökat lavinartat, och på samma sätt som materiella ting måste dessa idéer förpackas skickligt 

för att i konkurrens med andra bli ”sålda”. Följande element är enligt Rövik viktiga att ta 

hänsyn till då man önskar göra ett organisationsrecept till en säljbar produkt20: 

 

- Receptet bör vara formulerat som ett lätt kommunicerbart budskap 

- Information om receptet bör vara tillgängligt för potentiella kunder 

- Receptet bör innehålla de tre K:na : Konferenser, Konsulter och Konceptlitteratur 

- Receptet bör ha fått en användarvänlig form, "ready to wear", instruktion om hur man 

ska göra för att få koncepten installerade och implementerade.  

- Potentiella kunder bör på ett trovärdigt sätt ha förespeglats en nyttoeffekt som står i 

rimligt förhållande till kostnader och ansträngningar för att ta det i bruk.  

                                                
20 Rövik (1998) 
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 2.2.4  Tidsmarkering 
Rövik uttrycker att ett recept bör hitta en ”resonansbotten i samtiden”. Detta innebär att man 

vid införandet av ett recept ska sätta in det i ett tids- och utvecklingssammanhang där det 

uppfattas som ”nytt, modernt och framtidsriktat”. Med andra ord ska receptet vara ”tajmat”. 

Tre gemensamma nämnare för att tidsmarkera ett recept enlig Rövik21: 

 

- Föreställningen om förändringsprocesser som drivs av omgivningen 

- Decenniefixering 

- Orientering mot det nya. 

 

Med förändringsprocesser som drivs av omgivningen menar Rövik att det är viktigt att se och 

uttolka viktiga tidsrytmer och utvecklingstrender i omgivningen som organisationer måste 

anpassa sig till, och det kan organisationer göra exempelvis genom att ta till sig just detta 

koncept. Exempelvis, ”nu lever vi i en tid med stora ekonomiska omvälvningar…” 

I decenniumism placerar man konceptet i ett tids-och utvecklingssammanhang. Genom att 

benämna allting i decennier, nutiden, dåtiden och framtiden är det lätt att sia om framtiden 

och på så sätt uppfylla sina egna profetior. I en orientering mot det nya försöker man att 

framställa receptet som något nytt som skiljer sig från tidigare lösningar. Detta sker genom 

kontrastering och kontextualisering.  Genom kontrasteringen pekar man ut varför ett nytt 

recept är olikt tidigare lösningar, men framhäver också ibland att man i detta recept byggt 

vidare på och utvecklat gamla lösningar. Kontextualiseringen innebär att man framställer ett 

koncept som nytt genom att utnyttja retoriken. Man förhåller receptet till andra recept som 

också är på väg att bli populära och hävdar släktskap dem emellan. Detta kan göra att ett slitet 

koncept får ny lyftförmåga och spridningskraft22. 

 

 2.2.5   Harmonisering 
Det är viktigt att konceptet inte presenteras eller utformas som stötande mot någon annan 

grupp i organisationen, exempelvis mellan chefer och anställda, eller mellan sidoordnade och 

underavdelningar. På detta sätt blir koncepten mindre problematiska att föra in i 

organisationen eftersom man inte ställer olika gruppers intressen mot varandra. Recept ska 

inte ge intryck av att favorisera eller strida mot någon grupp i organisationens intressen. 

                                                
21 Rövik (1998) 
22 a.a. 
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Återigen är det viktigt att koncepten är så pass generella och mångtydiga att till och med 

grupper med motstridiga intressen kan sluta upp runt dem. På så sätt kan ”recept tillsynes 

bidra till att förena oförenliga normer”23. För att ytterliga bidra till harmoniseringen och 

förstärka ”vi-känslan” använder man sig ofta av positivt laddade språkbilder, som att 

exempelvis prata om verksamheten som ”en familj”.  

 

 2.2.6   Dramatisering  
En roman fångar läsarens intresse genom att i händelseförloppet lägga in olika dramatiska 

element. På samma sätt verkar det löna sig att utnyttja dessa kontraster och drama mellan 

karaktärer i marknadsföringen av ett recept. En konceptentreprenör stöter precis som 

huvudpersonen i en roman på motstånd från andra karaktärer och etablerade idéer i sin kamp 

för att vinna gehör. Till slut kommer den dramatiska vändpunkt där den ”rätta” idén (receptet) 

vinner och segrar. Ett recept som uppmärksammas av åskådare berättas precis som en bra 

historia vidare och får på så sätt sitt eget liv. Idéerna bekräftas och drivs snabbt och 

friktionsfritt vidare, utan kostnader24. 

 

2.2.7   Individualisering 
När ett recept är individualiserat innebär det att det riktas mot den enskilda 

organisationsmedlemmen. Om han eller hon själv som individ känner nytta av aktuellt recept, 

exempelvis genom möjligheter till personlig utveckling och personligt förverkligande har 

konceptet goda utsikter att spridas. 

 

Ovan nämnda antaganden är förankrade i ett sociologiskt institutionellt paradigm. Det innebär 

ett symboltolkande perspektiv på hur innehållet i ett recept är avgörande för hur 

framgångsrikt det blir, och påverkar i vilken utsträckning det kommer att spridas.  

Det vill säga ett perspektiv som innebär att ett recept inte blir institutionaliserat oberoende av 

sociala definierings- och förtolkningsprocesser, utan som ett resultat av sådan25.  

 

                                                
23 Rövik (1998) s.99 
24 Rövik (1998) 
25 a.a. 



 20 

2.3    Översättning 

Vad sker då med ett recept när det ska införas i en organisation? Och vad sker med 

organisationen? Till följd av att fler och fler organisationer anammar moderna 

organisationsrecept tror många att alla organisationer snart kommer att vara likadana. Men 

Rövik visar med översättningsterorin att det lika gärna kan vara tvärtom.  

 

Det är viktigt att påminna sig om att populära organisationsrecept inte är fysiska föremål utan 

immateriella idéer. Man kan säga att ett recept bygger på ”begrepp” som kan definieras på 

många olika sätt. Idéer har i motsats till fysiska ting inte en given, oföränderlig form. Det gör 

det svårare att i en idé eller i ett koncept avgöra om något förändras och när, och även hur och 

varför det skett. Man säger att ett recept som kopieras fullt ut i sin orginalform adopteras, 

medan ett recept som omformas översätts. Att ett recept adopteras är i själva verket i stort sett 

omöjligt, då vi alla är individer i organisationer som är i ständigt förändring på grund av en 

omgivning med olika förutsättningar26.  

 

2.3.1   Installation 
Enligt Rövik uppstår nya recept då organisationer ”skakar ihop” sin version av olika sorters 

koncept. En mängd faktorer spelar in i hur och varför ett recept översätts. Det kan handla om 

vilken bransch organisationen verkar i eller vilken kultur den har sedan tidigare. Man kan 

påstå att i stort sett allt i omgivningen inverkar på hur resultatet i slutändan blir.  

 

Ett recept som implementeras på uttänkt sätt, med andra ord, ”installeras” på rätt sätt  i en 

organisation har större chans att spridas i praktiken27. Det är också ofta här kritiken och 

förvaret ligger då man diskuterar varför ett recept inte ”lyckas” inom vissa organisationer, 

men mycket väl i andra.  

 

Till de viktigaste framgångsfaktorerna hos ett modernt organisationsrecept hör att de ska vara 

lätta att förflytta och forma. Man kan uttrycka det som att när nya aktörer använder sig av 

receptet så tillförs ny energi, och spridningskedjan byggs på med nya idéer som är anpassade 

                                                
26 Rövik (1998) 
27 a.a.  
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efter de förutsättningar i kontext som tid (tajming) och rum (miljö) som råder just där och 

då28.  

 

Rövik hänvisar till Bruno Latour, Professor i Innovationssociologi, som i sin teori säger att 

”Innan ett nytt recept helt implementeras i en organisation bearbetas och justeras det för vad 

de skall användas till, och tas ofta inte in helt och fullt, utan i valda stycken”29. Rövik 

betraktar detta som en mycket generell teori som i stort sett alla kan förstå och hålla med om. 

För att skapa ytterligare förståelse bakom implementeringen av recept har Rövik försökt att 

precisera och utveckla tankegångarna ytterligare genom frågorna:  

 

Varför omformas recepten när de reser in i moderna organisationer?  

Var utförs omformningen och av vem?  

Hur bearbetas recepten och finns det några regler för hur det görs? och, 

Vad brukar resultatet av sådana processer bli?  

 

2.3.2 Varför 
Då ett recept ska införas i en organisation är det som sagt nästintill ett faktum att receptet 

omformas efter de kontextuella förutsättningar som finns och blir översatt. Rövik börjar med 

att försöka ”bena ut” olika anledningar till att ett recept egentligen blir översatt. 

 

En typ av översättning som ofta sker är rationellt kalkylerad översättning. Detta händer då en 

organisation väljer ut vilka delar av receptet som ”tas in” på grund av rationella skäl, 

exempelvis efter vad som  ”ger störst ekonomisk och effektivitetsmässig utdelning”  under 

just de lokala förutsättningar som finns i aktuell organisation. En annan form av rationell 

översättning kan vara att det krävs för stora och omfattande organisationsförändringar för att 

ett recept ska införas helt och fullt, och att tiden och andra resurser därmed blir en 

begränsande faktor. Ett annat viktigt övervägande som också måste göras att anpassa receptet 

för att inte krocka med de lokala traditioner och den kultur som redan finns för att inte riskera 

att väcka latenta konflikter till liv30.  

 

                                                
28 Rövik (1998)  
29 Rövik (1998) s.150 
30 Rövik (1998) 
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En annan typ av översättning är oavsiktlig översättning som sker trots att organisationen tror 

att de adopterat receptet i sin orginalform. Den vanligaste anledningen till det är att 

organisationen inte hunnit sätta sig in i det nya receptet helt och fullt.  En annan anledning är 

att de som inspirerats av ett recept befinner sig på stort avstånd från den organisation man 

inspirerats av, och därmed har helt andra förutsättningar vilket leder till olika resultat 31. 

Med detta uppstår det nya versioner av populära recept som oavsiktliga översättningar då man 

i själva verket försökt adoptera recept.  

 

Översättning kan också vara en form av identitetsförvaltning. Den eller de som anammar ett 

recept vill då utforma sin egen version av ett recept för att särskilja sig från andra som 

inspirerats av samma recept, och detta som ett ”finslipat redskap” tillverkat för just dem32. 

 

2.3.3   Var och av vem? 
Aktörer som har stor auktoritet inom ett fält utför ofta bearbetningar och översättningar av 

populära organisationskoncept. Dessa översättningar får i sin tur stor auktoritär status i 

förhållande till andra aktörer på fältet. Dessa blir till förstärkare till delar av ett recept och 

fungerar också som ett filter då alla delar av orginalreceptet inte tas med. Det är ofta 

konsulter, forskare och enskilda personer som fungerar som förmedlare och översättare för att 

från det generella gå ner på det mer specifika i ett visst fält. Detta sker ofta genom 

publikationer för att specificera den ofta mycket generella konceptlitteraturen33. I många fall 

sker detta inom området för de offentliga verksamheterna, och de författare som kommer med 

dessa publikationer har ofta koppling till det aktuella området.  

 

Det sker ofta rutinmässigt organisationsinterna översättningar innan ett recept tas i bruk och 

då är det vanligt att externa organisationskonsulter tas in för att bistå i arbetet34. I de fall då 

konsulterna kommer utifrån framförs det ofta kritik mot att de inte är tillräckligt bra 

förmedlare och översättare. Detta eftersom de saknar kunskap om den aktuella verksamheten 

och i slutändan kan avgöra om implementeringen blir lyckad eller ej.  

I många fall sätts öronmärkta tjänster in för att underlätta för att receptet kan tas i bruk. Detta 

sker exempelvis genom att inrätta speciella avdelningar som arbetar som transportörer och 

                                                
31 Rövik (1998)  
32 a.a. 
33 a.a. 
34 a.a. 
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translatorer av recept vilket leder till att man i organisationen avsevärt ökar sin kompetens 

och kapacitet när det gäller att bearbeta och översätta generella koncept så att de passar till 

eget bruk.  

 

2.3.4   Hur går översättningen till?  
Det finns ett oändligt antal sätt för hur en organisation kan översätta, överföra eller omforma 

ett recept till en eller flera varianter för att passa den enskilda organisationen. Rövik 

presenterar fyra generella sätt som han betecknar konkretisering, delvis imitation, 

kombination och omsmältning.  

 

Genom konkretisering försöker organisationen att tolka och förtydliga de delar man valt att 

översätta, så att de specificeras till rutinmässiga aktiviteter,  som en transformation från det 

generella till det specifika. En gemensam nämnare för framgångsrika recept är att det är 

mycket generella halvfabrikat som är tvungna att tolkas, förtydligas och anpassas för att 

överhuvudtaget kunna tas i bruk. Är inte receptet generellt begränsas dess spridningsförmåga 

avsevärt35. Organisationen själv måste ta ställning till vad som ska läggas i receptet. I vilken 

grad innebär införandet av receptet nya rutiner, nya procedurer, nya hållningar och/eller nya 

värderingar? På vilket sätt kommer införandet att beröra olika aktivitetsområden och grupper? 

Konceptlitteraturen innehåller sällan svar på dessa frågor utan ger en stor frihet i tolkningen 

av dem.  

 

Ett recept består av mer eller mindre löst sammankopplade element och en översättning 

betecknad delvis imitation innehåller ett eller ett fåtal av dessa element. Rövik uttrycker det 

som att organisationer som utför delvis imitation blir som en sorts ”rational shoppers” som av 

olika anledningar ”väljer russinen ur kakan”. I en översättning enligt kombination blandas 

element från olika koncept som ”skakas ihop” till lokala kombinationsformer 36. I 

översättningsvarianten som benämns omsmältning går det inte ens att urskilja ursprunget i 

receptet.  Olika idéer och element från vitt skilda recept kombineras och smälts samman till 

oigenkännlig form i helt nya varianter. Detta sker ofta när olika kulturer och uttryck möter 

                                                
35 Rövik (1998)  
36 Rövik (1998) s.162 
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varandra och blandas. Dessa omsmälta varianter kan i sig bli till helt nya recept och 

administrativa innovationer37.  

 

2.4   Teoretisk referensram 

För att fylla uppsatsens syfte har det varit viktigt att ställa upp en modell som jag systematisk 

kunnat arbeta efter, både då jag lagt upp strukturen på uppsatsen, och när jag sammanställt 

frågor inför de intervjuer som utgjort grunden i empirin. 

 

Arbetsmodell 
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Mihalys Csikszentmihalyi teori om förmågan till systematisering av kreativa processer, knyter 

ihop synsättet på kreativitet som en magkänsla med att se processerna som möjliga att 

systematisera. En vilja att systematisera en process medför ofta också viljan till att förstå 

processen som en förmåga att återupprepa samma sak, vilket i sig innebär spridning och 

implementering.  

 

Uppsatsen utgångspunkt och angreppssätt har varit att i två delar utifrån ovan redogjorda 

teorier studera de idéer som ligger bakom utformningen av ”Innovationsmaskinen”, därtill att 

undersöka implementeringen av konceptet hos de konsulter som arbetar som 

innovationsrådgivare på Innovation Stockholm och även att se vilka möjligheter detta recept 

har att spridas till andra organisationer.  

 

För att ett koncept överhuvudtaget ska ha goda förutsättningar att implementeras måste det 

enligt Rövik ha uppnått receptstatus. För att undersöka om Innovationsmaskinen har detta 

använder jag mig av de sju punkterna, auktorisering, teorisering, produktivering, 

harmonisering, dramatisering och indivualisering, som Rövik ställt upp i sin receptteori. 

Kapitel 5 skapar grunderna för kapitel 6 där jag enligt Röviks översättningsteori undersöker 

vilken förmåga receptet har att översättas, det vill säga spridas och implementeras till andra 

organisationer. Detta studerar jag genom frågor om varför och var Innovationsmaskinen 

översätts, och även vem som utför dessa översättningar och hur det går till?  
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3    METOD 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för det tillvägagångssätt jag haft då jag samlat in 

information om Innovationsmaskinen. 

 

3.1 Metodansats 

Som metod har jag valt en deduktiv ansats, vilket innebär att jag utifrån teorin försöker 

analysera det område jag studerar. Den generella teorin använder jag för att analysera det 

specifika i informationen jag samlat in38. På så sätt ger teorin riktningen för hur jag går 

tillväga då jag samlar in empirin, och vilka frågor som ur uppsatsens syfte blir intressanta att 

ställa.  

 

3.2 Metodval 

I uppsatsen har jag strävat efter att i största möjliga utsträckning ge en så bred bild som 

möjligt av det komplexa område jag studerat. Meningsdimensionen39, det vill säga olika 

personers subjektiva uppfattning om bakgrunden till, och implementeringen av ett recept som 

innovationsmaskinen, är mycket värdefull att belysa i denna uppsats. Eftersom jag vill få en 

helhetsförståelse och är ute efter att komma åt dessa ”mjuka” data blir det naturligt att 

uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats40. På så sätt får svaren jag söker på frågorna, mer 

ingående och djup än vad som är fallet vid en kvantitativ ansats. Då många av de frågor jag 

har, endast kan besvaras av ett fåtal personer, och den imformation jag enligt uppsatsens syfte 

söker inte är möjlig att mäta, skulle det även av dessa anledningar inte vara ändamålsenligt 

med kvantitativa undersökningsmetoder.   

3.3 Datainsamlingsmetod 

Den metod som använts för att samla in primärdata är ostrukturerade intervjuer. 

Kännetecknande för denna intervjuform är att den är flexibel och möjlig att skräddarsy efter 

den enskilda informanten41. Den är också fri i den mening att den tillåter att frågorna 

kontinuerligt kan justeras efterhand som mer information framkommer under skrivandet av 
                                                
38 A Johannessen, P Tufte (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
39 a.a. 
40 a.a. 
41 a.a. 
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uppsatsen. Ytterligare en anledning är att metoden lämnar rum för informanternas egna 

reflektioner och personliga åsikter, vilket gett författaren förhoppning om fylliga svar. 

Intervjufrågorna har varit såväl av teoretisk, som tolkande och beskrivande karaktär. Även 

sekundära källor i uppsatsen har använts och består av tryckta och otryckta källor som 

rapporter, tidigare forskning och informationsmaterial. Genom Stockholms stadsarkiv fick jag 

utvärderingar och rapporter från verksamhetens början. Även organisationernas hemsidor har 

utgjort en sekundär källa.  

 

3.3.1 Urval informanter 

Vid urvalet av innovationsrådgivare som skulle intervjuas försökte jag sprida informanterna 

så mycket som möjligt när det gällde bakgrund och erfarenhet som innovationsrådgivare. Vid 

övriga intervjuer har urvalet gjorts efter vem det är som är kunnig inom området. Inför dessa 

intervjuer har personer med viktiga kontakter fungerat som dörröppnare vilket varit viktigt för 

att finna de informanter som varit allra bäst lämpade.  

 

3.3.2 Insamlande av data 

För att ha full uppmärksamhet på informanten, och även ha möjlighet att återgå till 

informationen spelades alla utom en av intervjuerna in. Denna intervju genomfördes på 

telefon. Varje informant fick innan intervjun i korthet uppsatsens tema och syfte presenterat 

för sig. Vid intervjuerna med Innovationsrådgivarna informerades de om möjligheten till 

anonymitet. Efter vissa intervjuer har jag återkommit till aktuell informant för 

kompletteringar.  

 

3.3.3 Bearbetning av data 

Empirin har bearbetets efter uppställd arbetsmodell. I de fall en informant har sagt något som 

avviker från andra har dessa uttalanden citerats i texten. I övrigt har jag i empiridelen valt att 

hålla texterna ”rena” från hänvisningar till olika personer. Vid ett par av intervjuerna bad jag 

intervjuade informanter att visualisera sina tankar på papper. Resultaten av detta känns viktigt 

att förmedla och därmed finns dessa skisser med i uppsatsen.  
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3.4 Kritik av tillvägagångssätt 

Vid kvalitativ forkning är det svårt att generalisera de resultat som framkommer, detta gäller 

även vid studerandet av Innovationsmaskinen. Den intervjuform jag valt innebär tidskrävande 

bearbetning, men då jag anser att fördelarna överväger nackdelarna valde jag ändå denna. Vid 

ostrukturerade intervjuer finns också en större risk än i andra intervjuformer, att informanten 

påverkas av den som intervjuar, vilket kan medföra snedvridning42.  

Ytterligare en aspekt är att det område jag studerat består av en relativt liten grupp människor 

som mer eller mindre känner varandra, därför kan det finnas en risk att vissa inte uttrycker 

sina innersta tankar i rädsla för att stöta sig med en kollega. Detsamma gäller då vissa av 

intervjuerna skett på rekommendation annan informant, vilket författaren ändå ansett vara värt 

risken då de fungerat som viktiga dörröppnare. Att jag som författare själv arbetar inom 

branschen får också ses som en risk eftersom jag känner flera av informanterna och därmed 

riskerar att få vinklade resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 A Johannessen P Tufte (2003) 
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4    INNOVATIONSMASKINEN 
 
I detta kapitel går jag kort igenom de tankar och idéer som ligger bakom Innovationsmaskinen 

och utvecklingen av den. Analys sker enligt Röviks receptteori i slutet av kapitlet.   

 

4.1 Bakgrund 

Kaj Mickos, professor i Innovationsteknik på Mälardalens högskola fick 1993 i uppdrag av 

Stockholms stad via SML43 att skapa en tjänst som skulle hjälpa personer som hade idéer de 

ville förverkliga.   

 

Dessförinnan hade Kaj Mickos i många år arbetat som professionell uppfinnare och byggt upp 

ett stort nätverk av människor som levererade tjänster till honom i hans projekt. Han var också 

ute och föreläste på högskolor och universitet och satt i styrelsen för Svenska 

Uppfinnareföreningen och hade på detta sätt skapat sig en legitimitet inom branschen. 

 

I två år arbetade Kaj Mickos själv med rådgivningen, på det sätt som han visste fungerade i 

sina egna projekt. Han kallar de första åren ett ”fullskalelabb” där verksamheten utvecklades 

efterhand. Det gick bra och antalet projekt som nådde marknaden var stort.  

 

Efterhand deltog fler personer i utvecklingen av verksamheten. Dr Peter Ekman, idag 

affärsutvecklare och finansieringskonsult på Almi Stockholm var med då 

rådgivningverksamheten byggdes upp, och berättar hur ”födelsen” av själva 

Innovationsmaskinen gick till. I verksamheten ingick då förutom han själv, Kaj Mickos, 

Margaretha Andersson från Svenska Uppfinnareföreningen, Patrik Lindström som fortfarande 

är innovationsrådgivare på Innovation Stockholm och Anneli Viklund dåvarande  

chef för ungdomsrådgivningen Ung Innovation och idag ansvarig för verksamheten på 

Innovation Stockholm. Men trots att det gick bra och många trodde på verksamheten, hade 

man problem med att förklara vad den innebar.  

 

Redan tidigare hade Kaj Mickos provat olika modeller för att visualisera arbetssättet som 

skulle göra metoden man arbetade efter lättare att förstå.            

 

                                                
43 Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag, avvecklades 1999. 
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                                          44© 

 

 

En figur var som en blomma där insatserna av experter symboliserades av spröt med satelliter. 

Men den modellen fungerade inte så bra eftersom det blev så mycket ”resor fram och 

tillbaka”45. En senare version tryckte på den demokratiska tanken att alla människor oavsett 

bakgrund hade möjlighet att gå på rådgivning och var potentiella innovatörer. Detta 

symboliserades av ett romerskt torg, där idébärare kom in från 4 olika håll och det inte 

spelade någon roll vilken ände man kom ifrån eftersom alla ändå hamnade på torget. Torget 

omgärdades av fält, som innehöll exempelvis teknik- och marknadsblock som symboliserade 

de insatser som experter gjorde i projekten.  

 

Men inte heller denna synliggjorde fullt ut hur arbetet fungerade och Mickos och de andra 

rådgivarna sökte vidare efter en passande metafor som skulle kunna beskriva verksamheten på 

ett bra sätt för bland annat de politiker som man hoppades skulle avsätta pengar till 

verksamheten. Men så en dag, berättar Peter Ekman, hur Kaj Mickos efter att ha varit på 

besök hos näringsdepartementet, kom tillbaka med en skiss på något som såg ut som ett hjul. 

Rådgivaren stod i navet av hjulet och de fält som ekrarna utgjorde var fyllda med olika 

                                                
44 Illustration, Kaj Mickos  
 
45 Kaj Mickos 
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insatser från det nätverk att professionella tjänster som idébärararna fick hjälp av i sina 

projekt. Denna symbol visade sig fungera utmärkt som metafor för ”motor” för produktion av 

innovationer man arbetade efter. Innovationsmaskinen var född46.  

 

Almi Stockholm, som tidigare hette Utvecklingsfonden, började i mitten av 90-talet stödja 

arbetet i ”maskinen” genom att finansiera en del av verksamheten, och har därefter successivt 

trappat upp sitt stöd. 2002 gick man in som huvudfinansiär och övertog det administrativa 

ansvaret från Stockholm Business Region som fortfarande stödjer verksamheten och idag 

ingår i den organisation som benämns Innovation Stockholm. 

 

Laborationerna fortsatte och för att säkra tillgången på innovationsrådgivare startade Kaj 

Mickos 2003 på Mälardalens högskola kursen Innovationsledning och innovationsrådgivning 

där arbetet enligt Innovationsmaskinen är en viktig komponent. Kursen är idag den enda 

utbildningen i Sverige för innovationsrådgivare och Kaj Mickos framhåller att det är viktigt 

att denna utbildning trots att den är förlagd inom högskolan är praktiskt inriktad. Den ska som 

Kaj själv uttrycker det förmedla ”how to do it” och inte ”how to think about it”, då de som 

kommer in på utbildningen redan har minst 80 högskolepoäng, och redan vet hur man 

teoretiserar. Rådgivningen och innovationsprocessen måste man kunna praktisera för att 

kunna bli en bra rådgivare. Själv ser sig Kaj Mickos som en ”praktisk akademiker”. Något 

som definitivt passar in även på Anneli Viklund, Patrik Lindström och Peter Ekman, och 

många av de Innovationsrådgivarna som idag arbetar på Innovation Stockholm.  

 

4.2   Innovationsmaskinen i Innovation Stockholm  
 
”Innovationsmaskinen i sig själv är att betrakta som en innovation”  

 Pernilla Conley, Innovation Stockholm47 

 

Det är viktigt att förstå att Innovationsmaskinen är en del i den stora ”fabrik” av 

stödverksamheter för innovatörer som Innovation Stockholm numera består av. Anneli 

Viklund, som sitter i ledningen för Innovation Stockholm, beskriver verksamheten som en 

organisk process i ständig utveckling tillsammans med de rådgivare som arbetar i den. Själva 

Innovationsmaskinen eller ”hjulet” kan sägas vara en metafor för en av alla de komponenter 
                                                
46 Peter Ekman 
47 Pernilla Conley, Almi/ Innovation Stockholm, 21 april 2008 
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som innovationsprocessen består av tillsammans med insatser som telefonsupport, 

lånefinansiering och annat vilket Innovation Stockholm hjälper sina idébärare genom.  

 

Det är denna komponent som jag valt att belysa i uppsatsen och hädanefter kommer att 

benämna Innovationsmaskinen eller IM. Innovatörerna som på Innovation Stockholm 

benämns kunder, kommer jag hädanefter benämna idébärare eller IB. De professionella 

tjänster som köps in av samarbetspartners till Innovation Stockholm benämns översikter och 

utförs av leverantörer. Rådgivarna kommer jag hädanefter benämna innovationsrådgivare 

eller IR. 

 

4.3   Beskrivning av Innovationsmaskinen 

Arbetsmodellen bygger på att en idébärare tidigt i idéstadiet tar kontakt med ett centrum för 

innovationsrådgivning, exempelvis Innovation Stockholm och där tilldelas en 

innovationsrådgivare som lotsar idébäraren genom hela projektet.  

 

”Maskinen” är en grundstruktur och ett arbetssätt där man utvärderar olika delar för att bygga 

upp projekt. Istället för att låta projektägaren göra allt, tar man in proffs som tillsätter de delar 

som behövs i projektet som exempelvis design, marknadsundersökningar, produktutveckling 

och patent. Man bygger upp projektet genom att komplettera de förutsättningar som 

projektägarna saknar. 

 

Insatserna sker inte steg för steg utan parallellt, och det gör att det blir snabbt och effektivt.  

Nya infallsvinklar gör att projektet ändras hela tiden vilket ger ett organiskt sätt att arbeta. Det 

uppstår synergier när projektägaren hela tiden träffar nya leverantörer vilket ibland leder till 

ett djupare samarbete i utvecklingen av projektet. De tjänster som utförs av leverantörerna kan 

sägas vara ”ingredienserna i receptet”.  

 

Processen som idébärare, innovationsrådgivare och leverantörer kommer in i, liknas vid en 

motor, en Innovationsmaskin. Liknelsen uppstod som en metafor för att göra hela processen 

lättare att förstå för intressenterna i processen, som idébärare, samarbetspartners och politiker 

som tar beslut om vidare finansiering av verksamheten. 
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48 

 

 

 

Kaj Mickos definition av en innovation är snarlik Mihalys definition av kreativitet: ”En 

innovation är en överraskande nyhet som når marknaden”49. Kaj Mickos själv går så långt att 

han hävdar att Innovationsmaskinen är ett produktionssystem för innovationer.  

 

4.4   Fyra viktiga komponenter 
Innovationsmaskinen bygger på ett samspel och en balans mellan fyra viktiga aktörer, 

idébärare, innovationsrådgivare, finansiär(er) och leverantörer. Vid avsaknad av något av 

dessa fyra element ”hackar” maskinen och processen fallerar.  

 

                                                
48 Illustration, Anneli Viklund  
 
49 Kaj Mickos 
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4.4.1   Idébäraren- ”Make the winner” 
Idébäraren har den viktiga rollen som visionär och utgör drivkraften i systemet. Idébäraren 

ska inte göra något han eller hon inte behärskar utan projektet ”kläs på” med hjälp av de 

professionella kunskaper som leverantörerna står för med hjälp av översikterna. Man arbetar 

efter devisen ”make the winner” istället för ”pick the winner”50.  Detta innebär att vem som 

helst som har en idé kan förverkliga den, oavsett förkunskaper på området. Kaj Mickos säger 

att han fått kritik från personer som tycker att han ”föraktar kunskapen” då han hävdar att vem 

som helst kan bli innovatör. Han menar att det är tvärtom, då man i Innovationsmaskinen 

alltid kopplar in professionella yrkesmän där det behövs i processen, och därmed höjer 

kunskapen. Detta i motsats till att idébäraren på traditionellt vis ska försöka göra allt själv51.  

 

4.4.2   Finansiering- Översiktssystemet 
Hela processen genomsyras av professionalism och att ”projektet ska ha det projektet 

behöver”52. Innovationsrådgivarna själva har befogenhet att utfärda små ekonomiska bidrag 

som finansierar de översikter som leverantörerna utför i början av projektet. Så fort det 

behövs kompetens som inte finns hos idébärare eller rådgivare köps det in från någon av de 

leverantörer som finns i nätverket. Olika projekt är i behov av olika insatser, men de 

vanligaste tjänsterna som köps in benämns exempelvis tekniköversikt (TÖ), designöversikt 

(DÖ) och marknadsöversikt (MÖ).  

4.4.3  Leverantörerna 
Leverantörer kallas de professionella yrkesmän som utför översikter och gör det redo för 

marknaden. De olika insatserna ska ske nästintill parallellt för att de olika insatserna ska ha 

möjlighet att påverka varandra. Kaj Mickos gör liknelsen med att bestiga ett berg, då 

bergsklättraren går runt berget och kan se utsikten ur olika vyer. Leverantörsnätverket byggs 

kontinuerligt ut tack vare IRs egna kontakter.  

 
4.4.4   Innovationsrådgivare 
En mycket viktig framgångfaktor är att alla IR arbetar på konsultbasis, vilket innebär att alla 

har sin egen verksamhet utanför rådgivningen, och har sitt eget nätverk av kontakter. Alla IR 

har själva gått igenom innovationsprocessen och lotsar med sin breda erfarenhet IB genom 
                                                
50 Kaj Mickos 
51 I början av ett projekt är det ofta svårt för en idébärare att få finansiering, vilket resulterar i 
att idébäraren ofta fram tills projektet ”bär”, gör det mesta själv.  
52 Kaj Mickos  
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densamma. Genom IR ska IB kunna känna sig trygg med att ingen fas i projektet glöms bort, 

att IR vet när det är lämpligt att göra vad och hur mycket med hjälp av leverantörerna. På så 

sätt kan IB koncentrera sig på att driva processen framåt.  

4.5  Roadmap 
Som ett komplement till ”maskinen” har Kaj Mickos utvecklat verktyget Roadmap som 

fungerar som stöd genom hela innovationsprocessen. På Innovation Stockholm däremot är 

inte Roadmap en självklar del av maskinen, utan används bara i de projekt där den kan vara 

ett stöd. En av de intervjuade rådgivarna beskriver RM som synonym med IR som sitter i 

navet på Innovationsmaskinen. RM systematiserar hela innovationsprocessen i faser för att 

ingen fas ska falla bort, men är också så generell att den ska gå att nyttja på alla typer av 

projekt.  

 

 

 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1     Problemverifiering 
Här går man igenom vilka behov man fyller med hjälp av den nya idén och vilka problem den 

eventuellt löser. Kanske finns det en liknande produkt på marknaden men som inte har 

uppfyllt en viss målgrupps behov. Under problemverifieringen sätter man upp alla möjligheter 

och egenskaper som idén har och skapar på så sätt grunden för hur man går vidare. 

  
 Roadmap 

 

1 Problemverifiering- Where is the pain? 

2 Konceptutveckling 

3 Beskrivning 

4 Tekniköversikt  

     

5  Proof of concept  PI 

6  Proof of concept PII  

7 Inledande marknadsföringsåtgärder 

8 Patentansökan 

9  Kontakt 

10 Förhandling och avtal 
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2    Konceptutveckling 
I konceptutvecklingsfasen skalar man bort vissa av de behov som man såg under fas ett, och 

väljer ut vilka behov som man kan fortsätta att uppfylla beroende på exempelvis vilken 

målgrupp produkten eller tjänsten riktar sig till.  

 

3 Beskrivning 

När man ”satt” konceptet är det också möjligt att beskriva idén. Här förbereder man för nästa 

steg, Tekniköversikten.  

 

    4    Tekniköversikt 

Utifrån den beskrivning man gjorde i fas tre finns det underlag för att se om den idé man 

kommit fram till är ny på marknaden. Att den är ny är viktigt för att kunna fortsätta processen 

eftersom det annars finns stor risk för att man gör intrång i någon annans imateriella53 skydd. 

Gör man intrång kallas det att man gjort en ”dräpare” . Är så fallet måste man hoppa tillbaka 

till problemverifieringen och ändra inriktning på projektet.  

 

    5    Proof of Concept I- P1 
Om Tekniköversikten i fas 4 inte visade något hinder för att fortsätta utvecklingen av idén är 

det dags för en första funktionsprototyp, som blir ett test på om idén fungerar i praktiken. 

 

6  Proof of Concept II- P2 
Kanske behöver prototypen justeras efter vad som framkommit i tester och utlåtande av 

experter efter P1.  

 

7 Inledande marknadsföringsåtgärder 
Redan innan denna fas har projektet varit i kontakt med marknaden, men nu är det tid för en 

större insats. Beroende på om det är ett projekt som ska utlicensieras eller om idébäraren själv 

ska producera, anpassar man marknadsföringsåtgärderna efter detta. 

 

 

 

 

                                                
53 Exempelvis upphovsrätt, patent, designskydd, varumärke, firmamärke. 
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8 Patentansökan 
I denna fas är det dags att titta på vilket skydd idén kan tänkas behöva. Designskydd eller 

patent beror på vilken teknikhöjd54 idén har. Gäller idén en tjänst eller exempelvis mjukvara 

kan det vara problematiskt att få ett i Sverige fungerande skydd.  

 

9 Kontakt 

Eftersom produkten nu är skyddad är det dags att ta kontakt med kunderna på riktigt.  

När det gäller tjänster och andra idéer som är svåra att skydda får man komplettera med 

sekretessavtal eller exempelvis ha en strategi som innebär att vara snabbt ut på marknaden.  

 

10 Förhandling och avtal 
Beroende på om ”produkten” ska utlicensieras eller produceras av innovatören själv så 

innebär den sista punkten att avtal skrivs med licenstagare eller distributörer.  

 

                           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
54 För att en produkt ska kunna patenteras måste den ha en viss teknisk nivå vilket benämns 
”teknikhöjd”. 
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55 Illustration föreställande Innovationsmaskinen och Roadmap, Kaj Mickos  
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4.6    Analys av Innovationsmaskinen enligt Röviks sju punkter  
I analysen av Innovationsmaskinen återkopplas det receptet till de sju punkter som Röviks 

receptteori innehåller. 
 

 4.6.1  Auktorisering  
Alla intervjuade är överens om att Kaj Mickos är en mycket stark person med stor karisma 

som spelat, och kommer att spela stor roll för maskinens spridning. Peter Ekman på Almi 

Stockholm säger att det är han som mest intensivt efter födelsen av metaforen missionerat 

”maskinens” budskap. En del i dessa guruliknande egenskaper underbyggs av den auktoritet 

och legitimitet han byggt upp under åren som professionell uppfinnare, och genom den 

uppbackning han fått av branschens betydelsefulla organisationer och myndigheter, samt sist 

men inte minst i akademiska sammanhang. Titeln praktisk akademiker som han sätter på sig 

själv är mycket vanlig hos konceptentreprenörerna då de som ligger bakom framgångsrika 

recept verkar i gränslandet mellan det akademiska och praktikska, ofta som konsulter. Kaj 

Mickos har själv ännu inte skrivit någon handbok eller konceptlitteratur om hur 

Innovationsmaskinen installeras, däremot är det flera andra forskare och konsulter som 

publicerat uppsatser, papers och utvärderingar av maskinen. Kaj Mickos berättar under 

intervjun att han blivit beviljad finansiering för att skriva en bok om ”maskinen” och att 

arbetet kommer att påbörjas under hösten 2008. Kaj Mickos utsågs den 24 april 2008 som 

pristagare till Andrépriset.  

 

 4.6.2  Teorisering  
Att ett recept ska vara så generellt som möjligt för att kunna anpassas till olika typer av 

organisationer är en mycket viktig faktor för spridningsförmågan. ”Maskinen” i sig och stödet 

Roadmap som används som ledstjärna under rådgivningen är enligt intervjuade rådgivare 

mycket generella verktyg. Kaj Mickos säger under intervjun att det inte finns några 

begränsningar när det gäller i vilken typ av organisation man kan använda maskinen, och det 

håller även de intervjuade rådgivarna med om. Däremot är Kaj Mickos mycket noga med att 

det att påpeka att det är viktigt att följa de fyra grundpelare som ”maskinen” innehåller, det 

vill säga att det alltid ska vara professionella yrkesmän som utför översikter, att det behövs 

finansiella medel som ska driva projektet framåt genom att bekosta översikterna, att kunden 

förstår sina begränsningar när det gäller sin egen kapacitet, och att rådgivaren finns i mitten 

som professionell processledare. Dessa fyra faktorer får ej frångås om modellen ska fungera 
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på rätt sätt. Skulle man göra det rubbas hela grundtanken med ”maskinen” och det som gör 

den unik vilket skapar konsekvenser för kvaliteten ppå processen. Skulle det exempelvis det 

inte finnas ekonomiska förutsättningar för att göra översikter förloras snabbheten och 

synergieffekterna som uppstår när många insatser görs samtidgt går förlorad.  

 

4.6.3   Produktivering 
Att använda maskinen som metafor är en del av förpackningen av produkten 

Innovationsmaskinen. Då alla vet hur en maskin fungerar blir den relativt invecklade 

processen lättare att förstå, alla vet att om en maskin inte får ”bränsle” så fungerar den inte. 

På så sätt blir det lättare att kommunicera nyttan med systemet för alla intressenter, såväl 

politiker som idébärare. Då Innovation Stockholm och Almi är de största aktörerna för stöd 

för innovationer i Sverige, så marknadsförs Innovationsmaskinen flitigt på konferenser och i 

media, och ”produkten” Innovationsmaskinen blir på så sätt synlig för intressenter.  

 

 4.6.4  Tidsmarkering 
Klimathotet är en aspekt som många tror kommer att medföra att i stort sett alla produkter 

behöver göras om. För detta krävs system för att snabbt kunna producera innovationer. För 

Sveriges del är det en nödvändighet att efter att mycket av den industri vi tidigare levt på 

flyttats utomlands, hitta andra ”produkter” som vi kan exportera. Att kunna framkalla och 

systematisera kreativa processer är ett sätt 56. 

 

Kaj Mickos och Innovation Stockholm, som får ses som ”maskinens” främsta företrädare, är 

själva övertygade om att ”deras” innovationssystem tydligt skiljer sig från övriga tillgängliga. 

Framgångsfaktorn är de fyra oumbärliga komponenterna och genom dessa snabbheten i 

innovationsprocessen. Arbetet efter devisen ”make the winner” istället för ”pick the winner” 

ligger också i tiden eftersom alla människor oavsett kulturell bakgrund eller utbildning kan 

”bli något” och förverkliga sina drömmar. I detta fall genom att förverkliga en idé genom att 

gå i rådgivning hos konsulterna på Innovation Stockholm.  

  

                                                
56 Kaj Mickos 
57 Finaniserat av Länsstyrelsen och Almi Stockholm 
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 4.6.5   Harmonisering 
Innovation Stockholm tog under år 2007 initiativet till, och var projektledare för ett 

samverkansprojekt som skulle samla aktörer inom regionen som verkar inom samma område 

för att tillsammans ”växla upp” resurserna och vidga det gemensamma nätverket57. Syftet 

med projektet som hette CREDO var att skapa en vilja att samverka och hjälpa varandra, 

vilket annars har betraktats som svårt i Stockholmsregionen, där det finns många aktörer som 

arbetar inom samma område och med samma idébärare. Huvudsyftet med projektet var inte 

att få de andra organisationerna att arbeta efter maskinen men indirekt kan man säga att 

Innovationsmaskinens ”make the winner-filosofi” genomsyrade projektet58.   

 

Ett pilotsamarbete mellan Almi/ Innovation Stockholm har precis påbörjats med fem andra 

aktörer inom universitet och högskolevärlden. Genom detta samarbete med Innovation 

Stockholm och Almi kommer de rådgivare som verkar inom dessa aktuella organisationer att 

få tillgång till ”maskinen” och även ha möjlighet att utförda översikter utifrån en pott med 

öronmärkta pengar från Almi/ Innovation Stockholm. 

 

4.6.6  Dramatisering 
I de försök som görs att sprida IM finns det tydliga inslag av dramatisering. Det så kallade 

”72 hour-race”, att gå från idé till såld produkt på 72 timmar har blivit ett tv-program59, och 

sprids nu internationellt enligt samma koncept. Även under de förläsningar60 som Kaj Mickos 

håller dramatiserar han framväxten av Innovationsmaskinen genom att mycket underhållande 

berätta om hur han själv började som en ung och fattig uppfinnare som blev lurad av de stora 

företagen på licenspengar, och kryddar, med glimten i ögat, hur hans äktenskap var nära att 

sluta olyckligt vid utprovningen av en av hans uppfinningar, bröstmjölkspumpen. 

 

4.6.7 Individualisering 
Att vara innovationsrådgivare på Innovation Stockholm kan ses som ett sätt att gå bräschen 

för en bransch som är på uppgång. De konsulter som arbetar som innovationsrådgivare verkar 

                                                
58 Marie Gillstam 
59  TV8, 2008-06-01 
http://www.tv8.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1066&Itemid=18
8 
60 En av många, 3 april 2008, under konferens ”Så tänds stjärnor” i Nacka.  
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själva i branschen och ser det säkert som en chans att vidareutveckla sina egna tankar om hur 

det är möjligt att producera innovationer. Alla intervjuade rådgivare framhåller att de är 

mycket stolta över att vara innovationsrådgivare och tycker om att berätta om sättet de arbetar 

på för andra. En av de intervjuade rådgivarna ser det som en del av sitt varumärke att vara 

innovationsrådgivare på Innovation Stockholm. 

 

Enligt Rövik har ett recept som innhehåller en större ”dos” av ovanstående kriterier större 

chans att spridas och bli framgångsrikt, än ett koncept som har brister eller inte alls uppvisar 

tecken på någon av punkterna. Och precis som alla recept kan Innovationsmaskinen tyckas 

innehålla mer av vissa ”ingridienser” än andra. Hur detta påverkar Innovationsmaskinens 

möjligheter att spridas och implementeras i andra organiationer, undersöker jag i nästa kapitel 

om översättning.  
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5   ÖVERSÄTTNING   
 
”Det finns inget starkare än en idé vars tid är kommen”, Kaj Mickos  

 

I detta kapitel kommer jag belysa implementeringen av Innovationsmaskinen i Innovation 

Stockholm och hos de konsulter som arbetar där som innovationsrådgivare. Analys sker 

kontinuerligt enligt Röviks översättningsteori för hur ett recept sprids, det vill säga hur ett 

recept som Innovationsmaskinen installeras, av vilken anledning översättningar av receptet 

sker, och vilka det är som utför dessa översättningar. 

 

5.1   Installation 
Som tidigare behandlats i receptteorin sker det av olika anledningar nästintill alltid 

översättningar av ett recept innan det kan implementeras i en organisation.  

 

Bakgrunden till Innovation Stockholm och att ”maskinen” är en del av dess verksamhet, var 

att makthavare på Stockholms stad och SML 1993 såg ett behov, trodde på de idéer som 

presenterades som lösningar på detta behov, och därför gick in och stöttade ekonomiskt.  

 

Behovet, eller snarare problemet, som dåvarande borgarråd Mats Hulth med 

borgarrådsberedning hade uppmärksammat var den stigande arbetslösheten. Och denna gång 

såg man inte denna som enbart konjunkturbetingad utan beroende av ”strukturomvandlingar i 

näringsliv och offentlig sektor”61. För att råda bot på arbetslösheten kunde man därför inte 

enbart nöja sig med att vidta åtgärder endast för att klara problemen med konjunkturläget, 

utan denna gång skulle man ”finna nya arbeten inom nya områden mot nya marknader”62. 

Svaret på detta var att stimulera människor till nya idéer och uppfinningar. Att satsa på dessa 

idébärare skulle man se som en ”investering” som skulle ge betydligt större ekonomiska 

effekter för staden och sysselsättningen.  

 

På detta sätt fick Kaj Mickos gehör för idéer som han haft redan tidigare, och kunde 

tillsammans med andra genomföra dessa genom ett uppdrag av Stockholm stad via SML. 
                                                
61 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelse, 
   onsdagen den 8 september 2003. Stockholms stadsarkiv, B1:6 s.3 
62 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelse onsdagen den 8 
september 2003. Stockholms stadsarkiv. B1:6 s 3 
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Pilotprojektet kallades Förnyelse Stockholm och finansierades av Stockholms stad, Nutek och 

Länsstyrelsen. SML hade ledaransvaret.  

 

Projektet bestod av tre huvudkomponenter. Den första var rådgivning som bedrevs genom 

inhyrda rådgivare från bland andra Svenska Uppfinnareföreningen och Utvecklingsfonden. 

Den andra komponenten var så kallade ”servicecheckar” om 500 kronor vardera, ”att 

användas till marknadsstudier, patentfrågor och enkel teknikutveckling”. Den tredje 

komponenten bestod av utvecklingen av ett nätverk bestående av myndigheter, konsulter och 

andra som genom ”synergistisk” samverkan skulle förenkla och påskynda idébärarnas 

produkt- och affärsutveckling63.  

 

Det 8 månader långa projektet utvärderades64 av fristående konsulten Georg Sjöberg och 

visade mycket goda resultat65. ”De flesta anser att projektet visat sig så värdefullt att man bör 

starta liknande satsningar till idébärare i de övriga geografiska regionerna av Sveriges 

näringsliv”. Detta var startskottet till utvecklingen av det som så småningom kom att kallas 

Innovationsmaskinen.  

 

Man kan säga att receptet Innovationsmaskinen har utvecklats via de organisationer 66 som 

trott på konceptet och tagit det ”under sina vingar”, och de personer som varit med och 

utvecklat har följt med. Maskinen har förflyttats och formats efter den kultur och de resurser 

som funnits hos respektive organisation, samtidigt som maskinen och dess förespråkare också 

har haft stor betydelse, och i viss mån också format organisationernas sätt att agera utifrån 

”maskinen” själv.   

 

Redan under Förnyelse Stockholm-tiden reflekterade Georg Sjöberg, den konsult som 

engagerades för att göra en utvärdering av projektet, över att verksamheten var mycket 

personberoende. De som arbetade som rådgivare skulle ha vissa egenskaper för att vara väl 

                                                
63 SML Årsredovisning 1993 Stockholms stadsarkiv, B2:3 
64 G Sjöberg, Stockholm behöver nya idéer! (1994) 
65 Enligt Sjöbergs utvärdering hade mellan 450 och 500 individer fått rådgivning, varav 250 
av dessa uppskattades vidareutveckla dessa, och ytterligare 25 av dessa uppskattades nå 
marknaden. 
66 SML (Nuvarande Stockholm Business Region), Utvecklingsfonden (Nuvarande Almi 
Företagspartner) Svenska Uppfinnarföreningen, (SUF) SIC (Stiftelsen för 
Innovationscentrum) 
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lämpade som rådgivare67, och samma sak gäller i Innovationsmaskinen idag. Verksamheten 

skulle enligt alla intervjuade rådgivare bli lidande om man skulle ta in Inovationsrådgivare 

som inte har de värderingar och den ”tillåtande” 6868 attityd som ”maskinen” bygger på. 

Grundtanken är att alla rådgivare ska kunna ta emot alla kunder oavsett inriktning på projekt, 

eftersom alla arbetar efter samma system och har tillgång till samma leverantörsnätverk.  

 

Denna ”icke dömande” attityd installeras helst hos Innovationsrådgivarna genom utbildningen 

på Mälardalens högskola69 som nämndes i föregående kapitel. För att komma in på kursen ska 

man sedan tidigare ha 80 högskolepoäng, men innehållet fokuserar snarare på den praktiska 

rådgivningen. En av rådgivarna säger att det viktiga är att klara av att återkoppla, och kunna 

tolka det man lärt på högskolan till det praktiska i processen. Det är viktigt att utbildningen 

som Kaj Mickos uttrycker går ut på ”how to di it” och inte ”how to think about it”. Denna 

inställning till att i praktiken veta hur man realiserar idéer präglar hela Innovations 

Stockholms arbete och attityd.  

 

5.2   Varför översätts innovationsmaskinen? 
Då ett recept ska implementeras i en organisation görs det medvetet eller omedvetet vissa 

översättningar då det utsätts för den kultur och de förutsättningar som finns just där.  Rövik 

tar upp flera olika anledningar till att ett recept modifieras, två av dessa är rationellt 

kalkylerad översättning och oavsiktlig översättning, se kapitel 2.3.2 ovan. 

 

I de flesta organisationer utgör de ekonomiska förutsättningarna begränsningar, så även hos 

Innovation Stockholm då ”maskinen” ska nyttjas. Ett exempel på rationellt kalkylerad 

översättning sker då Innovation Stockholm inte har resurser att bekosta mer än tre så kallade 

översikter per projekt. Detta trots att grundtanken i ” maskinen” är att ”projektet ska ha det 

projektet behöver”70, och trots att det egentligen kanske skulle behövas fler. Detta leder till att 

vissa av rådgivarna ibland ”sparar” vissa insatser till senare översikter som de värderar högre.  

 

                                                
67 G Sjöberg, Stockholm behöver nya idéer! (1994) 
68 Alla idéer är välkomna till Innovation Stockholm och man bedömer inte projekt som bra 
eller dåliga. Innovationsrådgivningen bygger på att se rådgivningen som en utvecklande 
process. 
69 www.malardalenshogskola.se,  Innovationsledning och innovationsrådgivning  
70 Kaj Mickos 
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Ytterligare en ”risk” för rationellt kalkylerad översättning finns också på grund av att det är 

politiska beslut som avgör hur mycket finansiella medel som ska tilldelas verksamheten. 

Eftersom det som Marie Gillstam, projektledare på Innovation Stockholm utrycker det, ”inte 

bara är att knäppa med fingrarna” när verksamheten är i behov av pengar, skulle en snabb 

tillströmning av idébärare kunna innebära att alla som vill, inte kan få rådgivning71. Detta 

skulle leda till att den demokratiska tanken går förlorad, och en från Innovation Stockholms 

sida ofrivillig rationellt kalkylerad översättning.  
 

Innovationsmaskinen översätts inte bara av Innovation Stockholm som helhet, utan också 

direkt av varje enskild innovationsrådgivare då denna använder maskinen efter sin personliga 

rådgivningsstil. Ett skäl till oavsiktlig översättning kan vara att någon av rådgivarna inte fått 

tillräcklig inblick i ”maskinen” och därmed inte förstått hur man ska använder den och 

omedvetet gör en översättning. 

 

”Utan att ha en rådgivare skulle en idébärare som jag aldrig tidigare kommit i närheten av 

patent, eller veta vad det är som ska göras. Genom Roadmap blir det klart att projektet ska gå 

i olika faser och att det blir fel om någon sker före en annan fas är färdig. Min rådgivar vet 

vad som ska göras och jag följer det X säger”  

Claes, Idébärare, Innovation Stockholm 

 

I detta fall verkar det som att just en form av oavsiktlig översättning ha skett då IR verkar ha 

uppfattningen att varje fas i Roadmap måste följas till punkt och pricka, och i sin tur 

förmedlar detta till idébäraren. 

 

5.3    Var översätts innovationsmaskinen, och av vem? 
Anneli Viklund är tydlig med att”maskinen” som Innovation Stockholm ser den, hela tiden 

utvecklas tillsammans med Innovationsrådgivarna. Som Rövik uttrycker det skulle man kunna 

säga att Innovation Stockholm genom rådgivarna kontinuerligt filtrerar och förstärker 

receptet Innovationsmaskinen.  

 

                                                
71 Då Innovation Stockholms verksamheten också kompletteras med projektfinansierade 
medel blir det en oönskad kortsiktighet som både Anneli Viklund och Marie Gillstam känner 
sig ”trötta på”. 
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Som sagt är alla rådgivare genom att de själva genom sina företag verkar i branschen 

auktoriteter, och fungerar var och en som spridare av receptet Innovationsmaskinen. Alla 

intervjuade rådgivare framhåller att de är mycket stolta över att arbeta som 

innovationsrådgivare i Innovation Stockholm och en ser det till och med nästintill som ett 

missionerande att berätta för människor att vem som helst har förmåga att bli innovatör. En 

annan berättar att hon ser maskinen och att vara rådgivare som ”en del av mitt varumärke”.  

 

Som tidigare nämnts har Innovation Stockholm det senaste året arbetat med att försöka samla 

aktörer inom regionen som kompletterar varandras verksamhet, för att samverka och 

gemensamt växla upp de finansiella resurserna. Syftet med projektet var inte att få de andra 

organisationerna att arbeta efter ”maskinen”, men indirekt genomsyrade ”Make the winner”- 

filosofin72 projektet och kan ses som ett sätt att sprida maskinen. Även pilotsamarbetet mellan 

universitet och högskola kan ses som ett sätt att underlätta för andra organisationer att ”följa 

med på resan”. Genom de öronmärkta pengar som finansierar översikter som Almi/Innovation 

Stockholm låter de andra organisationerna ta del av, blir det automatiskt så att dessa kommer 

att arbeta efter ”maskinen” och Innovation Stockholms system.  

 

För att säkra tillgången på skickliga innovationsrådgivare har Kaj Mickos det senaste året 

startat upp bolaget Innovation Plant. På så sätt skapar man förutsättningar för ”maskinen” att 

utvecklas, samtidigt som den skyddas från att förvanskas. I Innovation Plant ska 

innovationsrådgivare och tidigare studenter från kursen på Mälardalens högskola få coachning 

och fortbildas i att arbeta enligt Innovationsmaskinen. Kaj Mickos poängterar att utbildningen 

ska hållas retroaktiv då man kommer att fortsätta utvecklingen av metoder för rådgivning och 

utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte rådgivare emellan. Som Kaj Mickos själv uttrycker 

det ”måste vi tro på att maskinen kan bli bättre och utvecklas, tror vi inte det är vi i fel 

bransch”73. Genom Innovation Plant säkrar man också att rådgivare kan fortsätta att utbildas 

enligt ”how to do it” oavsett hur utbildningen på Mälardalens högskola utvecklas.  

 

                                                
72 Marie Gillstam 
73 Kaj Mickos 
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5.4   Ett bra halvfabrikat? 
Maskinen verkar i stort sett omöjlig att adoptera rakt av, och Kaj Mickos själv håller med om 

att ”maskinen” inbjuder till att översättas. Som ni minns så berättar Rövik att översättningar 

kan ska på olika sätt, exempelvis genom konkretisering eller delvis imitation.  

 

Genom beskrivningen av Innovationsmaskinen är det lätt att förstå att det är många 

parametrar som måste uppfyllas för att maskinen ska fungera enligt planerna. En bra balans 

mellan de fyra grundkomponenterna är en förutsättning för att maskinen inte ska börja 

”hacka”. Rådgivare behöver utbildas, pengar till finansiering av översikter behövs, ett stort 

nätverk av leverantörer som är beredda att utföra översikter för ”små” pengar i förhållande till 

vad de i vanliga fall tar betalt, och dessutom behövs det många pådrivande idébärare som 

håller ”maskineriet” igång. För att ha möjlighet att installera ”maskinen” i en organisation 

sker det med all sannolikhet en form av konkretisering då man av rationella skäl betonar vissa 

delar, för att minska på andra. 

 

På Innovation Stockholm har många av dem som arbetat med utvecklingen av ”maskinen” 

följt med hela vägen, och därför har installationen och översättningen möjligtvis inte varit lika 

svår som det skulle vara om den ska installeras i en organisation där ingen är bekant med 

”maskinen” sedan tidigare ”Men det har inte varit lätt” intygar Peter Ekman, affärsutvecklare 

på Almi Stockholm som säger att det är många inom Innovation Stockholm som kämpat till 

maskinens försvar. Peter talar dramatiskt om att ”maskinen” och Innovation Stockholm har 

mött ”samma kompakta motstånd” som de idébärare som söker hjälp hos dem själva möter74.  

 

Bristen på konceptlitteratur har visat sig försvåra spridningen och implementeringen av 

”maskinen”. Vid 72-hour race75 i Shanghai76 hade introduktionen till receptet underlättats 

väsentligt om deltagarna i förväg hade kunnat läsa om vad Innovationsmaskinen innebar.  

På grund av de långa avstånden och att IR inte själva hade något befintligt nätverk i Shanghai, 

var man för att inte förlora snabbheten tvungna att översätta arbetssättet med 

leverantörsnätverket. Detta visade sig fungera bra. Istället för att IR på ett par dagar skulle 

                                                
74 Peter Ekman 
75 Samma koncept som tv-produktionen. Utveckla en idé till en patenterbar produkt på 72-
timmar. 
76 Svenska ambassaden var arrangörer och gjorde 72-hour race som pågick Shanghai i slutet 
av Maj 2008 . Syftet med eventet var att marknadsföra Sverige och sättet vi arbetar med 
innovationer, och visa på de möjligheter till samarbete som finns mellan Sverige och Kina. 
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försöka bygga upp sina egna nätverk i Kina, knöt man istället till sig de personer som hade 

kontakter. Marie Gillstam som annars är innovationsrådgivare på IS kallar dessa ”spindlar”. 

Man kan beskriva det som att dessa ”spindlar” lade sig som en extra ”växel” utanpå navet i 

”hjulet” vilket gjorde det möjligt för rådgivarna att ”växla upp” rådgivningstakten, trots att de 

var i Kina utan nätverk.  

 

Anneli Viklund på Innovation Stockholm och en av de intervjuade rådgivarna kritiserar 

verktyget Roadmap som det ser ut idag, eftersom den till skillnad från resten av ”maskinen” 

inte är generell utan snarare specifik och teknikinriktad. Punkterna tekniköversikt och patent 

fokuserar på fysiska produkter med teknisk höjd, vilket exkluderar många projekt av 

immateriell karaktär. Detta har gjort att många av rådgvarna gör en konkretisering av RM 

genom att helt eller i delar bortse från verktyget i vissa typer av projekt. Skulle man sätta 

andra rubriker och förtydliga att inte alla ”produkter” kan skyddas är det möjligt att RM 

skulle kännas mer självklar som del i den annars som generella, och enligt rådgivarna 

lättöversatta ”maskinen”.  

 

5.5   Den enskilda rådgivarens översättning 
Alla rådgivare har beroende av bakgrund ”skakat” ihop sin version av ”maskinen” och enligt 

dem själva utgör den ett bra ”halvfabrikat” som är lätt att översätta. 

Receptet ”maskinen” omformas efter de ”lokala” förutsättningar och den ”kultur” varje 

innovationsrådgivare med sin bakgrund och erfarenhet bär med sig.  

 

Det är inte förvånande att den rådgivare som har längst erfarenhet och varit med från början 

och utvecklat Innovationsmaskinen, gör en konkretisering, då han i sin översättning av 

”maskinen” betonar de delar som han tycker är viktiga och tar lättare på andra. Ett exempel på 

detta är hans, som han själv beskriver det, ”passiva” rådgivarstil som bygger på att genom 

frågor låta idébäraren själv komma fram till vad nästa steg i processen är, jämfört med vissa 

andra rådgivare som säger ”så här ska du göra”. Att det är idébäraren som ska vara 

drivkraften i projektet är en av de viktigaste delarna i maskinen och har funnits med ända 

sedan början. 

 

Trots rådgivarnas samstämmighet om maskinens generella karaktär avviker en av rådgivarna 

genom att säga att receptet är lättare att applicera på projekt som har ”ingenjörsbakgrund”. 
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Samma rådgivare tror att det ibland kan vara bra att kasta om ordningen på Roadmap helt. 

Marknaden borde ofta komma in tidigare än vad den gör i Roadmap nu, uppfinningen måste 

ju ha marknadens acceptans för att räknas som en innovation… Får den inte det blir den ju 

inte såld och i så fall är Roadmap bara en uppfinnarmodell. Denna rådgivares version av 

”maskinen” kan betraktas som delvis imitation.  

 

En annan rådgivare med lång erfarenhet inom branschen beskriver en tydlig konkretisering då 

han i början av ett projekt sätter in flera översikter nästintill samtidigt för att ”bulla upp” 

projektet. På så sätt skapar han många valmöjligheter innan man vet vart projektet ska ta 

vägen.  

                             
 77© 

Samma rådgivare arbetar enligt en nästan ny variant av maskinen, enligt Rövikst teori en form 

av kombination. Då IR också har musikerbakgrund är det naturligt för honom att likna sättet 

att arbeta efter ”maskinen” med att öva in skalor på en saxofon. Skalorna bildar olika 

melodier beroende på i vilka kombinationer de placeras. På samma sätt har han lärt sig känna 

igen när ett projekt är i behov av en viss skala, eller serie av översikter, istället för att bara ta 

beslut om en åt gången. Genom att känna igen dessa ”tendenser” går arbetet med översikterna 

i ”maskinen” ännu snabbare än om han skulle ”spela varje ton för sig”  Samtidigt erkänner 

han att det är viktigt att vara försiktig med att ta för snabba beslut eftersom det är viktigt att 

hålla alla vägar öppna så länge som möjligt, man vet ju aldrig vart ett projekt är på väg.  

 
                                                
77 Innovationsrådgivare Olof Hansson gör att försök att visualisera hur översikterna sätts ihop 
till ”skalor”.  
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6    AVSLUTANDE REFLEKTION OCH SLUTSATS 
 
I detta avslutande kapitel kommer jag enligt uppsatsen syfte att reflektera och dra slutsatser 

över hur Innovationsmaskinen enligt framlagda teorier är att betrakta som ett recept, och vilka 

förutsättningar detta recept har att spridas, översättas och implementeras i andra 

organisationer.  

 

Till en början kan det tyckas som att Innovationsmaskinen mer än väl uppfyller de sju 

punkterna auktorisering, teorisering, produktivering, harmonisering, tidsmarkering, 

dramatisering och individualisering som Rövik tar upp som framgångskoncept för att ett 

recept ska kunna spridas.   

 

Auktoriseringen verkar ur flera aspekter lyckad då det finns en tydlig akademisk koppling, 

och att flera större organisationer sedan födelsen tagit receptet under sina vingar. Och med 

Kaj Mickos som karismatisk ledare har receptet ”maskinen” uppenbarligen goda 

förutsättningar att vinna anhängare. Även produktiveringen kan ur flera synvinklar anses 

lyckad genom paketeringen i ”maskinen” . Metaforen lyckas få det relativt komplicerade 

system som Innovationsmaskinen utgör att förstås av både politiker och idébärare.  

När det gäller teoriseringen är det tydligt att Innovationsmaskinen kräver både stora 

ekonomiska och personella resurser för att översättas och implementeras. 

Innovationsrådgivarna själva är överens om att Innovationsmaskinen ”på golvet” i 

rådgivningen är ett gott halvfabrikat, som inbjuder till att översättas.  

 

Innovationer ligger i tiden och det snabbt ökande behovet av produkter som uppfyller nya 

miljökrav gör att Innovationmaskinen med sin snabbhet känns helt rätt. Även den 

demokratiska tanken i att alla människor är potentiella innovatörer gör att receptet känns 

”tajmat”. Tydliga inslag av harmonisering går att se i pilotprojektet där Innovation Stockholm 

erbjuder olika lärosäten att ta del av leverantörsnätverket i Innovationsmaskinen. Också i 

projektet CREDO försökte man skapa samarbetsvilja i det ”virrvarr ”av aktörer som finnns 

för att hjälpa idérika personer. Kaj Mickos teatrala och exempelspäckade föreläsningar är 

mycket underhållande och innehåller en rejäl dos av dramatisering, liksom tv-produktionen av 

"72- hour race". 
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Det vore enkelt att stanna här och påstå att maskinen är ett nästintill perfekt recept, packad 

och klar för export. Men riktigt så fulländat är inte receptet Innovationsmaskinen. Inte än i 

alla fall.  

 

Som vi tidigare nämnt har Kaj Mickos som inspirerande ”missionär” för konceptet 

Innovationsmaskinen uppnått i det närmaste ”gurustatus”. Men vad händer den dagen Kaj 

Mickos inte längre företräder ”maskinen”? Ett recept med en så stark förgrundsgestalt har stor 

risk att blekna när den karismatiska ”ledaren” inte längre missionerar dess budskap.  

 

Finns det då inte konceptlitteratur som marknadsför Innovationsmaskinen som recept finns 

det anledning att vara orolig för receptets framtid. En av de intervjuade rådgivarna förundras 

över att det inte finns någon avhandling som behandlar Innovationsmaskinen med tanke på 

Kaj Mickos professur i Innovationsteknik på Mälardalens högskola. Saknaden av en 

”handbok” skapar förvirring hos dem som ska implementera den och spridningsförmågan 

försämras enligt Rövik avsevärt. Speciellt tydlig blir saknaden av litteratur som beskriver 

receptet när det ska implementera internationellt, då det med tanke på kulturella eller 

språkliga kommunikationsaspekter skulle underlätta att ha litteratur att hänvisa till20.  

 

I längden skapar bristen på en ”handbok” även andra problem. Precis som det är svårt att 

definiera innebörden i ordet kreativitet är det svårt att sätta fingret på vad som egentligen är 

”maskinen”. Någon säger ”Innovationsmotorn” och en annan ”hjulet”. Dessutom är det 

otydligt om Roadmap egentligen ingår i Innovationsmaskinen eller ej. Det råder också en 

förvirring om vilken ”årsmodell” som är den riktiga, och en av rådgivarna undrar om det 

överhuvudtaget finns någon registrerad modell av ”maskinen”. Bristen på produktivering och 

en ”korrekt” publicerad version av receptet skapar inte bara förvirring för stunden, utan leder i 

förlängningen som sagt enligt Rövik till att den blir svår att sprida och översätta.  

 

Alla som arbetar i ”maskinen” säger att den är unik, och att det som gör den unik är 

snabbheten, den tillåtande attityden, och att alla rådgivare arbetar som konsulter62. Försöken 

till kontrasteringen är tydlig. Men en av rådgivarna sätter fingret på ett problem då han säger 

att maskinens ”generella karaktär ligger den i fatet” 62, eftersom det är svårt att bevisa 

uniciteten jämfört med andra Innovationssystem som säger att de arbetar likadant trots att de 
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flesta drar in på någon  av grundpelarna. Hade produktiveringen varit tydligare kanske inte 

”maskinens” generella karaktär varit något problem.  

  

Innovationsmaskinen är fortfarande ett recept under utveckling som på olika sätt förbereds för 

att bli redo för att spridas och implementeras. Som det ser ut idag är det en stor apparat att 

arrangera installation av ”maskinen” med allt vad det innebär av att skapa balans mellan de 

fyra komponenter som behövs, och systemet kan tyckas sårbart.  

 

Men det är ändå tydligt att man på olika sätt försöker utveckla och översätta maskinen för att 

lättare kunna implementera den även på andra organisationer. Spridningen internationellt 

genom ”72-hour race” kan betraktas som ett led i detta, och även samarbetet mellan 

Innovation Stockholm och fem lärosäten är ett sätt att sprida Innovationsmaskinens arbetssätt, 

samtidigt som det också bidrar till att överbrygga klyftorna mellan universitetsvärld och 

näringsliv.  

 

Men samtidigt som det är en möjlighet för receptet att spridas innebär det också ”risk” för 

oavsiktlig översättning, då många av de rådgivare som arbetar i dessa organisationer inte har 

gått utbildningen på Mälardalens högskola, och därför inte garanterat besitter de värderingar 

som de andra Innovationsrådgivarna på Innovation Stockholm hittills gör. Ytterligare ”risk” 

för oavsiktlig översättning finns då många av rådgivarna på dessa ställen inte arbetar som 

konsulter utan är heltidsanställda. Detta innebär att dessa inte har samma möjlighet att fylla på 

leverantörsbanken som Innovation Stockholms konsulter har, vilket kan det leda till att 

leverantörsbanken urvattnas.  

 

Alla försök till spridning innebär ”risker”, eller möjligheter, för maskinen att översättas.  Som 

vi minns från teorikapitlet måste ett recept översättas för att spridas, vilket oundvikligen 

medför modifieringar som i vissa fall kommer att utmynna i helt nya omarbetade varianter. 

Självklart gäller detta också Innovationsmaskinen. Därför står receptet inför en svår 

balansgång, då man samtidigt som man kämpar för att sprida receptet internationellt, också 

kämpar för att behålla de delar som gör ”maskinen” unik.  

 

Onekligen har maskinen enligt receptteorin goda förutsättningar att spridas. Jag kan inte låta 

bli att reflektera över hur bristerna i produktiveringen nästan känns medveten i väntan på att 
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receptet ska bli helt redo för spridning. Genom att inte avslöja alla ingredienser i receptet till 

Innovationsmaskinen skyddas den från att kopieras innan man gjort den ”Ready to wear”. 

Hösten 2008 kommer om allt går enlig planerna en bok om Innovationsmaskinen att 

förverkligas. Det ska bli spännande att se om ett välkommet tillskott av ingrediensen 

konceptlitteratur kan bidra till att ”maskinen” börjar jäsa. 
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