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Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker utifrån aktuell forskning hur antagning och implementering av 
innovationer skulle kunna påskyndas i såväl privata som offentliga organisationer. Utifrån 
systematiska litteraturstudier har fem olika variabler för att öka antagningshastigheten av 
innovationer från Rogers innovationsteori framhållits, diskuterats och utvärderats. Dessa 
utgörs av upplevda innovationsattribut, typ av innovationsbeslut, kommunikationskanaler, 
socialt system samt förändringsagenter. De olika variablerna innehåller i sin tur olika 
underliggande attribut som visade sig vara av betydelse för hur snabbt en innovation antas. 
Variabeln upplevda innovationsattribut innehåller de fem attributen relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet. Relativ fördel handlar om 
att en innovation upplevs som bättre än idén som den ersätter. Relativ fördel uttrycks ofta som 
ekonomisk vinst eller att förmedla social prestige. Kompatibilitet handlar i stället om hur en 
innovation anses som överensstämmande med existerande värden, tidigare erfarenhet och 
behov hos potentiella antagare. När det gäller attributet komplexitet är innovationen svår att 
förstå och använda. Ibland behövs det experimenteras med en innovation innan den kan antas 
och då används i stället attributet prövningsförmåga. En innovation kan även behöva 
synliggöras för andra och hamnar då under attributet observerbarhet.  
 
I de fall där variabeln typ av innovationsbeslut används handlar det i stället om attribut som 
den enskilde individen, kollegiet eller organisationen, som tar beslut om att anta och slutligen 
implementera innovationen. Variabeln kommunikationskanaler ser i sin tur till att 
innovationen diffunderar via olika kommunikationskanaler som massmediala och 
interpersonella. Genom normer och graden av sammanlänkning mellan nätverk agerar dessa 
attribut inom variabeln för ett socialt system. Slutligen utgörs variabeln förändringsagenter av 
attribut som förändring och främjande insatser av dessa opinionsbildare, för att påverka 
potentiella antagare att ta till sig innovationen. 
 
De olika undersökta studierna som bearbetats utgår således från dessa fem variabler och kan 
ha en väsentlig aktualitet för den som leder en organisation som vill förändras och utvecklas 
med nya idéer. Pedagogiska ledare av innovationer kan således inhämta teoretiska kunskaper i 
Rogers innovationsteori, och se till att diffusionsprocessen fortlöper. Olika sammansättningar 
av variablernas underliggande attribut för att påskynda antagning av innovationer är således 
av betydelse för att en innovation snabbare ska kunna implementeras i organisationen.  

 
Nyckelord 
 
Diffusion av innovationer, innovationsattribut, innovationsbeslut, kommunikationskanaler, 
socialt system, förändringsagenter 
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1 Introduktion 
 
Denna masteruppsats började i en helt annan ände med tankar och nyfikenhet om lean 
ledarskap och hur det kommer sig att allt fler organisationer anammar dess filosofi. Efter 
mängder av datainsamlingar stod det dock klart för mig att det inte var själva lean tänkandet 
som var det intressanta här, utan istället hur lean som innovation kunde antas och spridas 
inom olika organisationer. Därför beslöt jag mig för att hitta teorin bakom spridning av 
innovationer och fann då källan till innovationsteorin. ”Diffusion of innovations” av Rogers 
(2003), som kom att utgöra grunden till denna studie.  

1.1 Bakgrund                                                                
                                                                                    
Det kan ta några år från det att innovationer först antogs tills de når en mer omfattande 
användning. Exempelvis tog det tolv år innan 71 procent av den vuxna amerikanska 
befolkningen antog Internet. Konsumenter av en annan innovation skulle kanske i stället 
jämna ut dess antagning på mindre än 20 procent av användarna. Mycket av den 
diffusionsforskning som hittills har bedrivits visar endast skillnader mellan människors 
innovativa förmåga, dvs. karaktärerna av olika antagningskategorier. Däremot har betydligt 
mindre forskning ägnats åt att undersöka skillnader mellan innovationer, som handlar om att 
analysera hur en innovations upplevda egenskaper påverkar dess antagningshastighet. Den 
senare beskrivna forskningen skulle kunna vara av värde för att förutsäga hur människor 
kommer att reagera angående en innovation. Det kan handla om hur en innovation benämns, 
placeras, skildrar nuvarande tilltro till innovationen och vilka tidigare erfarenheter som finns 
hos potentiella antagare till innovationen (Rogers, 2003).  

Antagningshastigheten är den relativa hastighet som utgör ett mått på hur snabbt en 
innovation antas av medlemmarna i ett socialt system. I allmänhet mäts en innovations 
antagningshastighet efter antalet individer som antar en ny idé under en angiven tidsperiod 
som exempelvis ett år. Antagningshastigheten kan således jämföras med en numerisk 
indikator för lutningen av innovationens antagningskurva. Det har visat sig att människors 
upplevda innovationsattribut kan utgöra en betydande förklaring till hur snabbt en innovation 
antas. Antagningshastigheten för en innovation har i regel visat sig vara snabbare hos en 
organisation eftersom en individ själv kan välja att anta innovationen eller förkasta den. 
Forskningen har även visat att desto fler individer som är delaktiga i 
innovationsantagningsbeslutet kan dra ner antagningshastigheten för densamma (Rogers, 
2003).  

Flertalet av de olika typer av variabler som bestämmer antagningshastigheten för en 
innovation, har hittills inte uppmärksammats hos diffusionsforskare. Av de olika variablerna 
upplevda innovationsattribut, typ av innovationsbeslut, kommunikationskanaler, socialt 
system och förändringsagenter, är det endast den först nämnda variabeln som det egentligen 
har forskats på. Denna variabel innehåller i sin tur de fem attributen: relativ fördel, 
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kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet som har visat sig förklara 
hälften av variansen i antagningshastigheten för innovationer. En innovation som upplevs som 
fördelaktig gentemot den idé som den ersätts med sägs utgöra en relativ fördel, och kan 
handla om ekonomiska vinster eller att uttrycka socialt inflytande. Om de potentiella 
antagarna anser att en innovation har likheter med tidigare erfarenhet eller behov handlar det 
om attributet kompatibilitet. Däremot utgör attributet komplexitet att en innovation ses som 
svår att förstå sig på och hantera. En innovation kanske inte alltid kan antas utan att den först 
utvärderats genom ett experiment, där således prövningsförmåga får utgöra innovationens 
attribut. Ibland behöver även andra personer få ta del av innovationen och använder sig då av 
attributet observerbarhet (Rogers, 2003). De fem upplevda innovationsattributen diskuteras 
mer ingående inom denna studies teoriram. 

När det gäller de övriga variablerna så används typ av innovationsbeslut vars attribut kan vara 
individens eget beslut, ett gemensamt beslut eller organisationens beslut om att anta en 
innovation, och på så sätt påverka dess antagningshastighet. Variabeln 
kommunikationskanaler används i sin tur till att diffundera en innovation vilket också skulle 
kunna vara av betydelse för innovationens antagningshastighet. Här handlar det om attribut 
som massmedia och interpersonella kanaler som skapar medvetenhet och kännedom om en 
innovation. Karaktären hos variabeln socialt system utgörs i sin tur av attribut som normer 
och vilken grad av sammanlänkning inom kommunikationsnätsstrukturen som skulle kunna 
bidra till att öka antagningshastigheten för en innovation. Antagningshastigheten för en 
innovation kan också påverkas av variabeln förändringsagenter som står för attribut som 
omfattningen av förändringsarbete och marknadsföring av en innovation, som exempelvis 
reklamsatsningar m.m. Även om en innovation har uppenbara fördelar kan det som beskrivits 
ovan gå lång tid från det att innovationen blev tillgänglig, tills tiden för antagandet (Rogers, 
2003). Efter att själv ha arbetat många år inom både privat och numera inom offentlig sektor 
och upplevt hur innovationer ständigt tillkommer men sällan antas förrän efter flera månader, 
år eller kanske inte överhuvudtaget, vore det intressant att genom denna systematiska 
litteraturstudie undersöka aktuell forskning gällande diffusion av innovationer inom 
organisationer.  

För att fördjupa undersökningen använder jag mig av en innovationsteori/modell av Rogers 
(2003), som utgår från en frågeställning om vad diffusion är? Diffusion är en process där en 
innovation kommuniceras genom speciella kanaler över tid bland medlemmarna i ett socialt 
system. Den relativa hastigheten med vilken en innovation antas av medlemmarna i ett socialt 
system utgör således själva takten i antagandet (Rogers, 2003). 

1.2 Problemformulering                                                                
 

I en tid av globalisering och förändring måste även privata som offentliga organisationer 
förnya sin struktur för att fortfarande vara konkurrenskraftiga samt leverera tjänster eller 
produkter i tid. Det ställs således allt högre krav på det pedagogiska ledarskapet för att 
nya idéer ska antas och implementeras i organisationen. Problemformuleringen utgörs 



	 3	

således av hur dessa fem ovan beskrivna variabler och dess attribut påverkar 
innovationers antagningshastighet? Följden blir då om innovationer som kräver ett 
individuellt val av innovationsbeslut, antas snabbare än när en innovation mottas av en 
organisation?  
 

2 Teoriram 
I det följande teoriavsnittet förklaras begreppet innovation och hur 
innovationsprocessen startar med att en ny idé tas fram till att den antas och slutligen 
implementeras i organisationen. Det framkommer även hur Rogers innovationsteori 
skulle kunna användas för att förstå hur innovationer kan implementeras snabbare i 
processen.  

2.1 Vad är en innovation?                                                                       

För att kunna förklara vad som menas med en innovation belyses först begreppet 
invention, som handlar om att skapa en ny idé. Innovationen i sin tur är själva processen 
av att anta den nya idén för att sedan skapa en ny process eller produkt. Den typ av 
innovation som denna studie intresserar sig för är nödvändig för att implementera en ny 
idé och ska inte stämma överens med organisationers visioner (Galbraith, 1982). En 
innovation handlar om att en eller flera nya idéer framhålls för en individ eller en 
organisation. Huruvida denna nyhet är effektivare eller bättre än de tidigare 
arbetskoncepten kan inte avgöras i ett tidigt skede och kan leda till osäkerhet hos de 
berörda. Detta motiverar i sin tur individer till att leta efter information om 
innovationen. Innovationer kommuniceras i regel vidare mellan individer där den nya 
idén blir del av en social konstruktion. Det är individens upplevelse av en innovation 
som avgör dess nyhet. Känns en idé ny för en individ så är det en innovation. Nyheten i 
en innovation behöver inte enbart innehålla ny kunskap, eftersom någon kan ha känt till 
en innovation för en tid men inte utvecklat en gynnsam eller ogynnsam attityd mot den 
ännu. En innovation kan dessutom vara önskvärd i ett införande i en viss situation men 
icke önskvärd i ett annat införande vars situation skiljer sig från den föregående. 
Innovationer som tas emot av individer där nyheterna har en större fördel, 
kompatibilitet, prövningsförmåga, observationsförmåga och mindre komplexitet, tas 
upp snabbare än andra innovationer. En del innovationer ändras av de som tar emot 
dessa till en slags nygammal innovation som bättre passar mottagarens tankar. Däremot 
kan vissa innovationer vara svåra att återanvända (Rogers, 2003). 

Vidare beskrivs hur det inte alls är säkert att en ny idé accepteras fullt ut när den godtagits 
även om den indikerar påtagliga fördelar gentemot tidigare koncept. Det kan ta upp till flera 
år innan idén får fäste. Detta är ett känt dilemma hos många pedagogiska ledare och 
organisationer som behöver se över rutinerna för hur de snabbare ska kunna sprida en 
innovation. Det här kan liknas vid en process där en ny idé framförs via vissa 
kommunikationsvägar bland individerna inom ett socialt system. Denna nya idé spridning 
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utgör en specifik typ av kommunikation, där de inblandade delar på informationen så att 
bägge parter förstår varandra. Informationen som överförs mellan individer innehåller i regel 
en viss nivå av osäkerhet inför den nya idén. Genom att få informationen presenterad för sig 
kan således individen ta bort en del av den osäkerhet som fanns där från början. Det är de val 
individen måste göra efter kommunikationsöverföringen som leder till osäkerhet, vilka 
huvudsakligen utgörs av de fyra nedanstående alternativen (Rogers, 2003).  

• Innovation 
• Kommunikationskanaler 
• Tid 
• Socialt system 

 
En innovation utgörs ju av en idé, tillämpning eller ett objekt som uppfattas som nytt av en 
individ eller annan antagningsenhet. Takten i antagandet bestäms av hur medlemmarna i ett 
socialt system uppfattar egenskaperna hos en innovation. Upplevda innovationsattribut byggs 
upp av relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet. Den 
kommunikation som etableras när information går från en individ till en annan utgör en 
kommunikationsväg. Det föreligger en skillnad mellan massmediala kommunikationsvägar 
och den direkta kommunikation som sker mellan individer, eftersom massmedia på ett 
effektivare sätt skapar kunskap om en ny idé, medan kommunikationen mellan individer på 
ett effektivt sätt kan ta ställning till en ny idé och ta till sig eller förkasta denna.  Flertalet 
individer förlitar sig inte på vetenskaplig basis utan lyssnar istället till andra individer i sin 
närhet som tagit till sig innovationen. Detta innovationsbeteende hos individer i andra 
personers omedelbara närhet kan också utgöra en begränsning för de som känner en osäkerhet 
inför innovationen. Naturligtvis uppstår den effektivaste kommunikationen av två homogena 
personer som interagerar efter liknande attribut. Problem i kommunikationen kan däremot 
uppstå då de medverkande individerna är heterogena inom en del attribut som övertygelse, 
utbildning, social status och dylikt (Rogers, 2003).  

Det belyses även hur tid är en faktor som är inblandad i diffusion av innovationer och då 
framförallt processen som fortlöper tills beslutet om att anta en innovation beslutas. Det är en 
process genom vilken en individ eller annan beslutsfattande enhet genomgår från att först ha 
fått vetskap om innovationen, skapa sig ett förhållningssätt till den, om den ska antas eller 
förkastas, till att slutligen implementera den nya idén och bekräfta beslutet. Hit räknas olika 
antagningskategorier som innovatörer, tidiga antagare, tidig majoritet, sen majoritet och 
eftersläntrare. Antagningshastigheten är då den relativa hastigheten med vilken en innovation 
antas av de medverkande i ett socialt system. Ett socialt system är i sig en samling inbördes 
enheter som strävar efter att lösa problem gemensamt för att uppnå ett mål tillsammans. 
Medlemmarna i ett socialt system förväntas bete sig efter uppsatta normer. Inom ett socialt 
system förekommer också opinionsledare med uppgift att informellt påverka andra individers 
attityd eller beteende gällande att anta en innovation. En förändringsagent är däremot en 
individ som försöker påverka individers innovationsbeslut i en riktning som är önskvärt för att 
inverka på förändringen (Rogers, 2003). Den tidigare nämnda innovationsbeslutsprocessen 
börjar med att en individ eller annan beslutsfattande enhet blir varse om en innovation, skapar 
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en attityd till denna, antar eller förkastar den nya idén, till att besluta om att implementera 
eller förkasta det tagna beslutet. En modell av innovationsbeslutsprocessen åskådliggörs 
utifrån nedanstående fem olika nivåer (Rogers, 2003). 

• Kunskap 
• Övertygelse 
• Beslut 
• Implementering 
• Bekräftelse  

Individer når kunskap om en innovation genom att antingen bli slumpmässigt varse om den 
nya idén eller att själva exponera sig för nya idéer som överensstämmer med deras intresse. 
Innovationen bör således vara relevant för individen för att denne ska exponera sig för denna. 
Även om en individ utsätts för en innovation kan en sådan exponering komma att ha en liten 
effekt på individen, om där inte föreligger något intresse. En individ kan däremot utveckla ett 
behov om denne lär sig att en innovation faktiskt existerar. Således kan en innovation leda till 
ett behov hos individen och tvärtom. När en individ blir medveten om en innovation kan 
denne söka ytterligare kunskap om hur innovationen fungerar, vilket utgör en grundläggande 
del i innovationsbeslutsprocessen. En individ som tidigt anammar kunskap om en innovation 
behöver däremot inte betyda att innovationen kommer att antas. Det kan finnas stor kunskap 
om en innovation men individen ser kanske inte den som relevant för rådande situation eller 
användbarhet (Rogers, 2003).  

Individen kan även forma en fördelaktig eller ofördelaktig attityd till innovationen genom att 
aktivt söka information om innovationen. Eftersom nya idéer leder till någon form av 
osäkerhet för individen, söker denne ofta medhåll från andra individer utifrån attityd till den 
nya idén. Massmediala meddelanden anses här vara för generella för att övertyga individen i 
fråga. Individen väger för och nackdelar med innovationen och även om en fördelaktig eller 
ofördelaktig attityd antas, så leder det inte alltid till ett antagande eller en förkastelse av 
innovationen. En förebyggande innovation mot framtida oönskade händelser kan antas av 
individer som resonerar så att det är bättre att anta innovationen så kanske den oönskade 
händelsen kanske eller kanske inte inträffar. Dessa oönskade konsekvenser är således osäkra 
vilket resulterar i att individens övertygelse att anta innovationen ter sig relativt svag (Rogers, 
2003).  

En individ eller beslutande enhet bestämmer sig således för att förkasta eller anta 
innovationen. Vanligt är att individer inte antar en innovation utan att först se hur den 
fungerar under en tid, för att på så sätt bestämma sig för om den är användbar eller inte. 
Förändringsagenter försöker ofta snabba på beslutsprocessen hos individer genom att ställa 
sig bakom demonstrationer av en innovation inom ett socialt system. Förkastande av en 
innovation behöver inte ske direkt, utan kan inträffa efter att beslut om att anta en innovation 
har skett. Aktiv förkastelse handlar om att överväga antagandet av den nya idén men beslutar 
att förkasta denna. Motsatsen, dvs. passiv förkastelse utgör ett beslut att inte ens pröva idén 
och således aldrig anta denna (Rogers, 2003).  
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Implementeringen av en ny idé kan pågå tills den blir institutionaliserad och en del av 
individens pågående verksamhet. Det här skedet utgör slutet på implementeringsnivån och 
anses även vara slutet på innovationsbeslutsprocessen för de flesta individer. För andra 
individer uppstår en femte nivå av bekräftelse och ett fastställande av innovationen. På denna 
nivå kan även fenomenet återuppfinning uppstå och handlar om i vilken grad en innovation 
ändras eller modifieras av en individ i antagningsprocessen. Återuppfinning av innovationen 
anses inte som fördelaktig eftersom det kan anses som en förvrängning av blivande 
forskningsresultat som kopiering eller imitation av en tidigare använd innovation. Varför 
uppstår då dessa återuppfinningar? Svåra komplexa innovationer som inte direkt kan förstås 
är mer troliga att återigen imiteras. En individ kan även ha för lite detaljerad kunskap om 
innovationen eller att innovationen utgör ett generellt koncept som exempelvis en dator eller 
Internet. Organisationsstrukturen kan också ses som avgörande för att en innovation återigen 
antas.  Ofta är ett beslut att anta eller förkasta en ny idé inte det slutliga steget i 
innovationsbeslutsprocessen (Rogers, 2003).  

Avbrott utgör ett beslut att inte anta en nyligen antagen innovation. Antingen kan en 
innovation antas med en bättre idé eller så kan den förkastas utifrån missnöje med dess 
framförande. Statistiken visar att individer som antar innovationer senare i processen oftare 
också avbryter innovationen. Dessa individer har ofta mindre formell utbildning, lägre 
socioekonomisk status och har inte lika frekvent kontakt med förändringsagenter. Dessa 
individer utgör den totala motsatsen mot de så kallade innovatörerna som tidigt antar en 
innovation. Ledare som vill snabba på implementeringen och spridningen av innovationer kan 
som tidigare nämnts använda sig av kommunikationskanaler för att förmedla informationen 
om nya idéer snabbare eller lämpligare så att en tidigare kunskap erhålls. Det handlar om att 
förkorta innovationsbeslutsprocessen. Naturligtvis varierar innovationerna i längd under 
innovationsbeslutsprocessen och förklaras utifrån att vissa innovationer med speciella 
karaktärer antas snabbare med en kortare innovationsbeslutsperiod (Rogers, 2003).  

Vidare beskrivs hur innovatörer har en bättre attityd till innovationer och har en kortare 
innovationsbeslutsperiod genom att utnyttja tekniska och mer trovärdiga källor och 
kommunikationskanaler. De har direkt kontakt med forskare och har högre tillit till dessa 
källor än andra individer. Innovatörer kan också ha egenskaper av att bättre hantera osäkerhet 
och abstraktioner. De individer som antar en innovation senare än innovatörerna kan förlita 
sig på resultaten av tidigare innovationer som antagits och behöver således inte ha denna 
abstrakta mentala förmåga. Spridningsprocessen är idag annorlunda än för 60 år sedan när 
diffusionsforskningen startade eftersom Internet nu tillåter individer att nå många fler 
individer liknande massmediaprocessen, även om e-post meddelanden utgör interpersonell 
kommunikation och är personliga för individen. Hastigheten ses som ett Internet-virus som 
kan färdas runt jorden på en eller två dagar (Rogers, 2003). Diffusionsforskningen har hittills 
till stor del inriktat in sig på variabeln upplevda innovationsattribut vars underliggande fem 
attribut Rogers (2003) belyser nedan. 

• Relativ fördel 
• Kompatibilitet 
• Komplexitet 
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• Prövningsförmåga 
• Observationsförmåga  

Vid sidan om denna variabel och dess underliggande attribut förekommer enligt Rogers 
(2003) ytterligare fyra variabler. 

• Typ av innovationsbeslut 
• Kommunikationskanaler 
• Socialt system  
• Förändringsagenter 

Variabeln upplevda innovationsattribut börjar med att förklara relativ fördel där en innovation 
upplevs som bättre än idén som den ersätter. Det kan handla om ekonomiskt fördelaktigt eller 
social prestige. Med kompatibilitet menas hur en innovation uppfattas som konsekvent med 
de nu gällande värden, tidigare erfarenheter och behovet av potentiella antagare. En ny idé 
som passar med individens nuvarande situation utifrån, sociokulturella värden, tidigare idéer 
och behovet av innovationen anses utgöra kompatibilitet. När innovationen uppfattas som 
svår att förstå sig på och använda anses den utgöra komplexitet. Detta attribut kanske inte 
alltid anses vara av samma vikt som relativ fördel eller kompatibilitet för en hel del 
innovationer. Komplexitet inom vissa nya idéer kan utgöra ett hinder för antagande av en 
innovation. Innovationer som ges möjlighet att prövas antas i regel snabbare än innovationer 
som inte delas med andra. Individen ges möjlighet att utifrån sina egna behov ta reda på hur 
innovationen fungerar. Tidiga antagare uppfattar förmågan att pröva innovationen som av 
större betydelse än för senare antagare, då de omges av kollegor som redan anammat 
innovationen. Resultat av en ny innovation synliggörs för individen genom observation och 
kan sedan kommuniceras till andra individer. Vissa innovationer kan dock vara svåra att 
observera eller förklaras för andra individer. Förmågan att kunna observera en innovation i ett 
socialt system ger en positiv korrelation till dess antagningshastighet (Rogers, 2003).  

Den första av de variabler som det hittills inte forskats så mycket på handlar om typ av 
innovationsbeslut och vem som kan ta beslut om att anta och slutligen implementera en 
innovation. Dessa beslut kan vara valfria för individen, kollektiva eller komma från 
organisationsledningen. Kommunikationskanaler, som används för att sprida en innovation 
via massmediala samt interpersonella kanaler och kan också påverka antagningshastigheten 
av innovationen och utgör den andra outforskade variabeln. Exempelvis kan 
kommunikationskanaler mellan individer skapa medveten kännedom om att antagningstakten 
avtagit vilket ofta händer för de personer som antar en innovation sent i processen. Den tredje 
variabeln socialt system kan utifrån dess normer och sammanlänkade kommunikationsnät 
även den visa sig påverka antagningshastigheten. Förändringsagenter utgör den sista 
outgrundade variabeln och påverkar även antagningstakten genom deras marknadsföring av 
innovationen och försök till en förändring inom organisationen (Rogers, 2003). Utifrån denna 
teorirams första del gör jag således fynd om hur Rogers innovationsteori kan tillämpas, för att 
inse hur antagning och implementering av innovationer kan påskyndas i en organisation.  
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2.2 Innovationstrender inom offentlig sektor                                            

Trots de beskrivna variablerna som bestämmer antagningshastigheten för innovationer, 
finns det många fall där en individ inte tar till sig en innovation förrän en organisation 
har antagit denna. Till skillnad från den tidigare beskrivna innovationsbeslutsprocessen 
hos individer, är innovationsbeslutsprocessen i organisationer mycket mera komplex. 
Implementeringen av en ny idé kräver inte bara att organisationens pedagogiska ledare 
är engagerad, utan att en hel del av de anställda också är involverade i processen. 
Kanske finns både mästare och opponenter med i införandet av den nya idén? (Rogers, 
2003). Inom offentlig sektor talas det nu om en förskjutning från en förändringsledning 
till en innovationsledning. En pedagogisk ledare som står inför en förändring kan inte 
längre förlita sig på tidigare pålitliga rutiner, processer och maktförhållanden. Det 
behövs visionärer som fortfarande vill upprätthålla en struktur i organisationen trots att 
dess förhållanden är under förändring. Ledningen kan ha sitt styre både från insidan och 
utsidan i organisationen och bestå av så väl förändringskrafter som motkrafter. Sedan 
slutet av 1970-talet har förvaltningspolitiken framhållits som ”en ny offentlig styrning” 
där ledningen i offentliga organisationer ska försöka imitera den enligt många, effektiva 
styrningen i den privata sektorn. Nu ska den offentliga sektorn bli effektivare och ta till 
sig av den privata sektorns former, regler, processer, tjänster och verktyg (Johnsen & 
Johnsen Garmann, 2011).   

Vidare beskrivs hur förvaltningspolitiken åter är i fokus för forskares kritik som utgår 
från att styrningen av offentliga sektorn inte längre lever upp till vad som var tänkt och 
till följd av oavsiktliga verkningar står nu offentlig sektor inför en ny utvecklingstrend. I 
många länder har helt enkelt förvaltningspolitiken gått förbi tidigare beskriven offentlig 
styrning. Nu handlar det istället om att centralisera makten inom offentlig sektor, 
samordna offentliga organisationer och politik samt att offentlig sektor arbetar närmare 
den privata sektorn. Offentlig sektor kan fortfarande arbeta för en förändring men med 
ett annat mål som byråkrati. Förvisso är det här inte nya fakta men är ändå av intresse då 
en argumentation om detta tar fram innovationer inom offentlig styrning. Ledning av 
innovationer handlar om att utveckla organisationen och sträva efter att utveckla 
personalen genom riktlinjer hur förändringar ska genomföras. Ledning av innovationer 
handlar om nya sätt att titta på och få personalen att se bredare gällande de ideologier 
som organisationen står för. Ledning av innovationer blir först aktuellt när mål och 
medel i organisationen inte riktigt har fastställts men ledningen har en vision om hur de 
har tänkt sig att del hela ska genomföras. Innovationsledning och förändring inom den 
offentliga styrningen är inte bara centralt i 2000-talets offentliga styrning, utan även 
sedan 1950-1970-talets traditionella offentliga administration (Johnsen & Johnsen 
Garmann, 2011).  

2.3 Design av den innovativa organisationen                              

Organisationsledare med ett mer långsiktigt perspektiv inser kanske att det inte går att 
köpa innovation och således inte heller uppmana sina operativa organisationer att bli 
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mer innovativa och kreativa. Det räcker inte längre att i sitt pedagogiska ledarskap 
enbart ha tålamod, skjuta till pengar eller stödja verksamheten. Det behövs mer än detta 
för att åstadkomma innovationer i organisationen. En innovativ organisation måste 
skilja sig från en generell operativ organisation när det handlar om 
organisationsstruktur, processer, belöningar och kombinationen av människor även om 
dessa komponenter är gemensamma. Däremot klarar sig inte en innovativ organisation 
ensam eftersom idéerna som skapas i den innovativa organisationen måste 
implementeras med hjälp av den operativa organisationen. Därför behöver 
organisationer som strävar efter att bli innovativa två organisationer, en innovativ 
organisation och en operativ organisation. Det behövs en organisation som är speciellt 
designad utifrån organisationsstruktur, processer, belöningar samt en kombination av 
människor och som designats för att göra någonting för första gången (Galbraith, 1982).  

Den operativa och den innovativa organisationen behöver vidare genomgå någon form 
av övergångsprocess, där idéer från den innovativa organisationen överförs till den 
operativa organisationen. Egentligen skiljer sig den operativa organisationen inte 
speciellt från den innovativa organisationen då de delar grundläggande komponenter 
som struktur, processer, belöningssystem och människor. Däremot när det gäller 
organisationernas uppgifter föreligger en skillnad i att den innovativa organisationen 
framstår som mer osäker och riskabel, varar under längre tidsperiod och att ett 
misslyckande tidigt i innovationsbeslutsprocessen rent av kan vara fördelaktigt 
(Galbraith, 1982).  

Den innovativa organisationens struktur utgår enligt Galbraith (1982) från följande 
element: 

• Människor som ska fylla tre vitala roller, dvs. generera idéer, agera sponsorer 
och kompositörer. 

• En process som differentierar eller separerar den innovativa organisationens 
aktiviteter från dessa i den operativa organisationen.  

• Reservationer som innebär att separationen faktiskt händer, vilket kan ske 
fysikaliskt, finansiellt eller organisatoriskt. 

Innovation är således inte ett individuellt fenomen, utan människor måste förnya sig 
genom att interagera för att exempelvis nå en kommersiell produkt. Galbraith (1982) 
menar att de måste göra en insats och spela sina roller enligt följande: 

• Innovationer startar med att någon genererar en ny idé. Det är ofta en person på 
en lägre nivå som upplever någon form av problem och således utvecklar en ny 
respons till det. Det är individens låga status och auktoritet som föranleder ett 
behov att någon annan spelar nästa roll i innovationsbeslutsprocessen.  

• Varje ny idé behöver framhållas av någon som tror på den. Sponsorer kan 
genom upptäckten av innovationen, finansiera dyra tester och utveckling för att 
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idén slutligen ska kunna implementeras. Sponsorer måste även lyfta fram 
betydelsen av en idé för verksamheten som den är tänkt att berika.  

• Sponsorer är i regel mellanchefer som figurerar runt om i organisationen och 
arbetar för både den operativa och den innovativa organisationen. De behöver 
kunna balansera bägge organisationernas krav och kan vid behov, då 
organisationen har råd att skapa utvecklingsgrupper och avdelningar för 
produktutveckling, arbeta enbart i den innovativa organisationen. 

För att stimulera till nya idéer behöver pedagogiska ledare i organisationer släppa fram 
fler tankar från medarbetarna som är differentierade från andra funktioner i 
organisationen. Desto mer differentierad ett inledande försök är, ju större är chansen för 
att det blir en innovation. Problemet med differentiering är att det minskar 
sannolikheten att en ny idé transformeras tillbaka till den operativa organisationen. 
Detta dilemma inträffar bara i de fall där organisationen är i behov av både uppfinning 
och överföring. För att åstadkomma invention och innovation måste 
innovationsbeslutsprocessen ske stegvis. Differentieringen bör ligga tidigt i 
antagningsprocessen så att överföringsprocessen är igång innan utvecklingen är klar. 
Desto större behov av invention och en allt mer tilltagande skillnad mellan innovationen 
och organisationens existerande koncept, leder till att också en allt större grad av 
differentiering är nödvändig för att den nya idén slutligen ska kunna implementeras 
(Galbraith, 1982).  

Invention uppstår bäst när inledande insatser skiljs från den operativa organisationens 
kontrollstyre då innovation och drift i grunden utgör varandras motpoler. Genom att 
separera dessa logiker kan de utföras samtidigt och hindrar då även att det byggs upp en 
misstro mot en ny idé på ett tidigt stadium. En organisation som vill införa innovationer 
kan reservera innovativa aktiviteter och få dessa att framstå som en självklar och 
naturlig del i organisationen. En sådan reservation skulle kunna utgöra en organisatorisk 
enhet som helt och hållet ägnar sig åt att ta fram innovationer för att utveckla och föra 
organisationen framåt. En reservation tillåter tidigare beskriven differentiering genom 
att låta människor arbeta enbart för den innovativa organisationen med en chef som 
agerar sponsor på heltid (Galbraith, 1982). 

 Det kan finnas både interna och externa former av reservation. Interna förbehåll kan 
utgöra några medarbetare, forskargrupper, produkt och processutvecklingslaboratorier, 
grupper som står nära marknadsutveckling, nya satsningar eller organisationsutveckling. 
Varje reservation är ett organisatoriskt hem där medarbetare kan generera nya idéer utan 
att vara chefer. Praktiskt taget alla som ingår i organisationen kan vara med och 
generera nya idéer och alla mellanchefer är potentiella sponsorer. Det är däremot inte 
alla människor som vill spela dessa roller utan växlar i sin innovativa förmåga. För att 
utveckla människor att ta till sig dessa roller och utveckla sina behov, måste de erkänna 
att de faktiskt kan bidra med sina kunskaper i olika processer och meningsfyllda 
innovativa prestationer. I vissa organisationer förekommer ett sponsring system som 
möjliggör för en medarbetare som genererat en ny idé att ta kontakt med en sponsor 
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som har möjlighet att finansiera innovationen. I regel krävs det mer än en sponsor för att 
ta fram en ny idé (Galbraith, 1982).  

Skulle den nya idén mot förmodan avslås av fler än en sponsor är det förmodligen ingen 
bra idé, men förutom att den hålls vid liv ges den även fler möjligheter att testas och 
utvärderas. Genom design av den innovativa organisationen kan således matchningar 
mellan idé generatorer och sponsorer förbättras. Först måste dock den naturliga 
processen mellan organisationens medlemmar förbättras genom uppbyggnad av sociala 
nätverk, övergripande seminarier eller konferenser. Nya idéer kan också fås genom att 
sponsorer intar en aggressivare framtoning, där de kan ta fram en bättre innovation 
genom att lägga ihop två eller fler av de nya idéerna. En innovation inträffar med större 
sannolikhet när det exempelvis krävs kunskap om teknik och i kombination med att den 
nya idén figurerar i huvudet på så få människor som möjligt, helst hos en enda person 
(Galbraith, 1982).  

Både den innovativa och den operativa organisationen behöver ett belöningssystem för 
att motivera medarbetarna till ett innovativt beteende. Den innovativa organisationen 
skiljer sig dock från den operativa organisationen då den anses vara mer riskfylld, 
svårare, och äger rum över ett längre tidsperspektiv. Belöningssystemet är trefaldigt och 
handlar för det första om att organisationen måste locka till sig människor med idéer 
med reservation att behålla dessa. Då olika organisationer inte har samma 
attraktionskraft eller problemområden måste belöningssystemen inom dessa 
organisationer variera. För det andra leder också belöningar till att organisationens 
medlemmar motiveras till att anstränga sig lite extra för att förnya verksamheten. För 
det tredje förtjänar främst medlemmar med nya idéer en belöning, men det är även lika 
viktigt att sponsorer också får ta del av belöningssystemet. Belöningssystemet bygger på 
ett flertal interna motivationsfaktorer så som en möjlighet att få fullfölja sina egna idéer, 
kampanjer, få ett erkännande eller särskild ersättning. En medarbetare får således en 
belöning om än minimal, i form av en möjlighet att utveckla sin idé med hjälp av 
styrning och utvärdering av sin chef. Motiverar en sådan minimal belöning individerna i 
organisationen behövs knappast ett separat belöningssystem (Galbraith, 1982).  

Vid vissa tillfällen kan det behövas större motivation hos medarbetarna, där ledningen 
då exempelvis kan belöna medarbetares nya bra idéer med engångsbelöningar. Dessa 
belöningar är dock tänkta som ett pris för en bra prestation snarare än att locka till sig 
innovatörer och ge drivkraft för framtiden. Det är inte enbart medarbetare som är i 
behov av belöning. Även sponsorer behöver få känna uppskattning, där nya intäkter, 
antal nya produkter kan utgöra grunden för ett incitament som leder till ökad motivation 
hos sponsorer. Den innovativa organisationen behöver således belöningssystem för både 
medarbetare som tar fram nya idéer och för sponsorer. Människor som av naturen har 
lättare att ta fram nya idéer behöver nödvändigtvis inte vara bra på drift inom en 
organisation. En organisation vars vision är att bli mer innovativ och utveckla nya 
framåtsträvande idéer skulle således systematiskt kunna välja medarbetare som är bättre 
på innovationer än andra. Dessa innovatörer går sina egna vägar och är inte rädda för att 
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bryta organisationens policy för att få igenom sina idéer. Sådana personer har starka 
egon som gör att de kan gå mot strömmen, vilket kan resultera i att kollegor och ledning 
kanske inte alltid ser med blida ögon åt en sådan medarbetare. Om organisationen har 
reserverat utrymme för sådant nytänkande som kan ske parallellt med den övriga 
verksamheten kan dessa människor vara inspirerande att ha kvar i organisationen 
(Galbraith, 1982). 

Framgångsrika pedagogiska ledare har ur ett psykologiskt perspektiv ett stort behov av 
att nå sina mål vilket också kräver sina risker. Men frågan är hur detta kan transformeras 
till innovation? Vanligtvis är det sista en innovatör vill, att inte stå kvar på samma nivå, 
att istället förflytta sig bort från status quo. Innovatörer kommer ofta från grupper som 
på ett eller annat sätt stötts ut eller är nyanställda i organisationen. De känner sig inte 
helt till freds med hur saker fungerar i organisationen och har även mindre att förlora 
om det skulle ske en förändring. Nytänkare behöver också ha full insikt i branschen med 
tidigare förvärvade och fördjupade kunskaper inom formell utbildning eller erfarenhet 
från liknande arbetsuppgifter (Galbraith, 1982).  

Saknar organisationen helt känslan för innovation måste människor som kan generera 
ett nytänkande rekryteras externt. En sponsor skulle exempelvis kunna utveckla en ny 
idé och sedan årligen delta i konferenser tillsammans med specialister inom området för 
att ta med sig information om vilken sorts kandidat som är lämplig för att utveckla den 
egna organisationen. Det är således generalisten och inte specialisten som skapar sig en 
uppfattning om organisationens nuvarande mål och vision. Specialister agerar mer som 
uppfinnare än generalister som tar rollen som innovatörer. Medarbetare som har de 
egenskaper som gör dem till framgångsrika innovatörer kan stanna i organisationen 
förutsatt att det finns reserveringar för dem och sponsorer som kan vägleda dem 
(Galbraith, 1982). 

Vissa ledare är bättre lämpade att hantera nya idéer än andra och behöver ha en känsla 
för de nuvarande aktiviteterna och dess nyanser. En ledare som bara upplever 
verksamheten som den är har inte utvecklat den ledande stil som behövs för att förstå 
och hantera medarbetare som genererar nya idéer. De behöver skaffa sig kunskap om de 
olika nivåerna i innovationsbeslutsprocessen för att så tidigt som möjligt skaffa sig 
erfarenhet, eftersom det även handlar om att generera idéer av sina egna intuitiva 
jämförelser och sammanställningar. En ledare för en innovativ organisation måste vara 
skicklig i att hantera och följa de personer som kommer att agera idé generatorer. De 
måste lära sig denna typ av ledarskapsstil, vilket naturligtvis handlar om att medverka i 
genomdrivandet av innovationer i praktiken och uppleva logiken i en ny idé och dess 
framtoning. Det går helt enkelt inte att som tidigare sagts bara uppleva verksamheten 
utan att ha utvecklat denna ledande stil. De bästa ledarna för att driva en innovativ 
organisation är därför de som tidigare har upplevt innovation i början av sina karriärer 
och är bekväma med den. De kommer redan att ha utsatts för risker, parallella projekt, 
upprepade misslyckanden som istället ledde till ett lärande och medverkan i styrsystem 
rörande människor och idéer istället för enbart siffror och budget (Galbraith, 1982). 
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Både chefer och mellanchefer som agerar sponsorer måste själva vara idé generatorer. 
En ny idé tenderar att komma från två källor. Den första sker på en låg nivå i 
organisationen där själva problemet uppstår. Den eller de medarbetare som erbjuder en 
lösning på problemet i form av en innovation tar kontakt med en sponsor för att testa 
och utveckla den nya idén. Problemet är nu att dessa nya idéer endast kan erbjudas delar 
av lösningar eftersom de nu kommer från specialister som kan vara trångsynta och ha en 
lokal förankring i problemet. Här kommer nu mellanchefen eller sponsorn in i bilden 
och kan få en bredare syn av den nya situationen (Galbraith, 1982). 

Sponsorn kan själv komma med en ny idé som är lämplig för organisationens 
verksamhet eller så kan de blanda flera idéer till en ny idé som är anpassad till 
organisationens nuvarande verksamhet. De är således viktiga för idéflödet i 
organisationen och utgör en sekundärkälla till nya idéer. Därför bör sponsorer väljas och 
tränas i att generera nya idéer. Ytterligare en färdighet som pedagogiska ledare och 
sponsorer bör ha är förmågan att sälja in organisationens idéer. När väl en ny idé har 
uppstått kan de behöva argumentera för att frigöra nyckelpersoner, utrymme, resurser, 
produktion, tid eller kundkontakt. Pedagogiska ledare och mellanchefer som båda kan 
agera sponsorer måste kunna coacha medarbetare som genererar nya idéer, i tankar som 
medarbetare inte är skolade i. Kombinationen av människor som genererar nya idéer, 
reservationer för dessa där de kan verka, sponsorer i form av chefer eller mellanchefer 
som kan stödja och följa dem, finansiering för de nya idéerna, och belöningar för de 
framtagna innovationerna som leder till framgång och slutgiltig implementering. En 
pedagogisk ledare som agerar konsekvent efter dessa metoder kommer att utveckla en 
fungerande innovativ organisation (Galbraith, 1982). 

2.4 Design av den parallella organisationen                                  

Dagens organisationer får handskas med komplexare och inte så tydliga problem som 
tidigare organisationer upplevt. Miljön är i dagens samhälle alltmer dynamisk och 
föränderlig och problemen handlar nu om vilka nya internationella marknader som ska 
utforskas, ny teknik och dess utveckling, samt hur organisationens mål ska utformas 
utifrån effektivitet och politiskt ansvar. Dilemmat är att dessa problem aldrig kan lösas 
eftersom de alltid är närvarande. Problemen kräver således regelbunden hantering.  
Eftersom typen av problem hela tiden förändras finns ingen allmänt tillgänglig 
information för att analysera dessa. Det gäller att ta reda på vad det egentliga problemet 
är innan informationssökning och analys kan starta, för att slutligen hitta permanenta 
lösningar för att ta hand om problemet. Det handlar inte om att en organisation arbetar 
mot att lösa komplexa och ständigt föränderliga problem, utan helt enkelt om en 
verksamhet som fortgår från dag till dag. Frågan är då hur organisationen kan hantera 
komplexa föränderliga problem om den är designad för en helt annan typ av 
verksamhet? Det behövs ett nytänkande med nya idéer om hur de beskrivna 
organisatoriska problemen ska lösas, en ny idé om hur hela organisationen kan 
involveras, eller i alla fall de medarbetare som har anknytning till de komplexa 
problemen (Starkey, Tempest & McKinley, 1996). 
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En sådan ny idé och strategi skulle kunna verka parallellt i organisationen och inriktar 
sig på det som för närvarande är oklart, det som fortfarande är avlägset och problem 
som genomsyrar hela systemet. Medarbetarna i en sådan parallell organisationsstruktur 
skulle kunna tillbringa cirka 2-10 timmar i veckan till att ägna sig åt komplexa problem. 
Den återstående tiden skulle de sedan kunna tillbringa parallellt i den operativa delen av 
organisationen (Starkey et al., 1996). 

För att kunna utnyttja en sådan parallell organisationsstruktur i den operativa delen, bör 
ett genomförande av kreativitet och innovativa tankar öka. Det finns dock ett problem 
med att tilldela komplexa frågor till grupper av medarbetare som Starkey et al. (1996) 
framhåller som: 

• Inte är nära källan till problemen 
• Inte befinner sig i bruklig linje med att genomföra sina egna rekommendationer 

En parallell organisation stödjer medarbetare och linjechefer från den operativa delen att 
vid sidan om utveckla kreativa och genomförbara lösningar som de kan ta med sig och 
implementera i den operativa delen. En parallell organisationsstruktur skapar således 
grupper av människor som korsar de formella avdelningarna i den operativa 
utformningen. Detta resulterar i att ett brett utbud av kunskap och information finns att 
tillgå i varje parallell grupp av människor. Därför är det också inte särskilt troligt att 
viktiga aspekter av ett komplext problem inte kommer att behandlas i den operativa 
utformningen. Det är viktigt att skilja den parallella organisationen från andra 
utformningar som också skapar ett dubbelt eller överlappande strukturellt arrangemang. 
Exempelvis faller inte arbetsgrupper, kommittéer, projektgrupper och projektledning 
under den parallella utformningen av organisationen, eftersom dessa istället inriktar sig 
mot ett väl definierat problem (Starkey et al., 1996).  

Det finns ytterligare en utformning av organisationen som vid första anblicken verkar 
likna den parallella organisationsdesignen, men har istället utformats som en matris. 
Den kan använda sig av rutnätsstruktur, flerdimensionell struktur, global matris, 
program förvaltning eller projektledning. Likheten mellan en parallell 
organisationsstruktur och matrisen ligger i det dubbla ansvaret, med två undantag som 
är av betydelse. För det första är det möjligt att ett flertal medarbetare i den parallella 
organisationen kan ha samma chef som i den operativa designen. Den parallella 
organisationen upprättar inte någon affärsteamledare som har hand om matrisdesignen 
då denne inte har någon formell roll i den funktionella utformningen. De personer som 
hanterar detta i den parallella utformningen är också chefer i verksamheten. Det är bara 
representanter från olika avdelningar som den parallella organisationens pedagogiska 
ledare kommer från, som skulle ha två chefer. Det andra undantaget belyser en 
avgörande skillnad mellan en matrisorganisation och en parallell organisation när det 
gäller att fokusera. Matrisorganisationen har som mål att lösa problem i anknytning till 
myndighet och produktion liknande den funktionella organisationen (Starkey et al., 
1996). 
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En stor mängd av bred kompetens genomsyrar matrisorganisationen medan en mer 
specialiserad kompetens följer den funktionella designen när det gäller problemlösning 
med långsiktiga komplexa och oklara medlemmar i den formella organisationen, till 
skillnad från myndighetens produktionsproblem. Trots att begreppet parallell 
organisation fortfarande är ett nytänkande, går det att koppla ihop en del nya uppdrag 
till denna problemlösningsstrategi. Strategisk planering blir inte bra om den endast 
knyts till byråkratisk design. Strategisk planering är således av vikt för hela 
organisationen och en separat parallell utformning är att föredra framför en omformning 
av den formella operativa designen. En parallell design av organisationen kan även ta 
sig an andra uppdrag och specifika ändamål. Frågan kvarstår dock hur en parallell 
organisation ska utformas så att nyttan med att hantera komplexa problem realiseras 
(Starkey et al. 1996).  

Det första steget i bildandet av en parallell organisation belyser hur ledare eller medarbetare i 
organisationen måste göra klart för sig att ett visst problem eller projekt blir svårt att hantera i 
den formella operativa utformningen av organisationen. Problemet eller uppdraget skulle 
således beröra ett flertal underenheter i den formella organisationen och kräva en kontinuerlig 
interaktion med dessa. Det kommer inte ske någon utveckling av kreativitet och effektivitet i 
dessa formella enheter om organisationen är för anpassningsbar, lös eller har med stort stöd 
deltagit i tvärsektoriell samverkan. Det bör återigen förtydligas att organisationens 
avdelningar i första hand inriktar sig till bekymmer som uppstår i den dagliga verksamheten 
och har utformningen att de inte direkt behöver samverka med andra avdelningar. Ett 
belöningssystem tenderar i själva verket att stärka målen som avdelningen satt upp även om 
det kan vara till nackdel för organisationens mer övergripande mål (Starkey et al., 1996). 

 
Vidare beskrivs hur det behövs någon indirekt utformning vilket innebär att medlemmarna i 
organisationen utgår från syftet med en parallell design. Ett sådant uppdrag kan handla om 
strategisk planering, identifiering och lösning av komplexa problem som inte gått så bra 
tidigare, eller lyckats utveckla ett omfattande system för information för att göra det enklare 
för mellanchefer att ta ett beslut, organisatoriska förändringar och styrning av genomförda 
förändringar, utvärdering av politik, göra organisationen mer lyhörd angående miljön i 
verksamheten, och att förutse övervakning och eventuella förändringar av den. En parallell 
design skulle då utgå från prioritering gällande kommande uppdrag som bör genomföras och 
utforma en mer långsiktig strategi utifrån de system och de resultat som förväntas från en 
parallell organisations design. Organisationen måste vara medveten om vilket problem som är 
av högre prioritet med tanke på de resursbegränsningar som råder. Motsatsen är naturligtvis 
att avstå från att ha någon parallell organisation under förutsättning att alla komplexa problem 
som uppstår kan bearbetas i den nuvarande operativa utformningen av organisationen. För att 
fastställa komplexa problem och uppdrag med högst prioritet används med fördel en parallell 
organisationsstruktur (Starkey et al., 1996). 

 
När väl uppdraget för den parallella utformningen är klar bör chefer detaljerat kunna ange de 
mål som den parallella organisationen strävar efter att uppnå. Dessa kan utgöras av en 
sammanställning av organisationens största problem under de kommande tio åren (inklusive 
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prioriteringar), en detaljerad design av informationsledningssystemet, planering, 
konsekvenser av tillgång eller avsaknad av medarbetare, eller rent av förändringar i 
organisationen. Ett komplext problem och dess uppdrag kan delas in i fem till femton 
underliggande uppdrag eller mål. Ofta skapas arbetsgrupper för att ta itu med ett problem som 
ännu inte har getts någon prioritet, vilket leder till att medarbetarna inte vet vad som förväntas 
av dem i slutändan. I ytterligare ett steg har de mål som hänför sig till uppdraget att skapa en 
parallell utformning av organisationen klarlagts, och nu är det upp till chefer att ange vilka 
specifika uppgifter som behöver genomföras för att nå de uppsatta målen.  Det vill säga vilket 
arbete som helt enkelt måste utföras. Information har samlats in för att se vilka resurser som 
måste till, vilka beslut som måste fattas, vilka åtgärder som måste vidtas för att maximera 
sannolikheten att de för organisationen uppsatta mål kommer att uppnås. Genom att först 
transformera uppdraget till mål underlättas katalogiseringen av de specifika uppgifter som 
förväntas vara lättare att genomföra, än att gå från uppdraget direkt till den parallella 
designens kompetensområden. Externa konsulter skulle även kunna utnyttjas för detta 
ändamål som mänskliga resurser även om det verkar uppenbart att det oavsett uppgifterna och 
målen råder relevans gällande kompetensområden, information och kunskap. Komplexa 
uppdrag som innehåller fem till femton separata mål kommer med största sannolikhet att leda 
någonstans. Det är viktigt att poängtera att listan över mål och uppgifter bör betraktas som 
omfattande eller fullständiga av den högsta pedagogiska ledningen som ansvarar för att skapa 
en parallell organisationsstruktur. Bägge sidor av organisationen bör således träffas ett antal 
gånger för att säkerställa en fullständighet (Starkey et al., 1996). 

 
Den mänskliga aspekten av den parallella designen berörs också. Vilka är således de bästa 
människorna att ha med i utformningen av den parallella designen, hur många behövs, hur 
känns de igen från den operativa designen de nu medverkar i? Det går naturligtvis att bara 
lägga till personer till utvecklingen av den parallella organisationen. Men för att vara effektiv 
och framförallt utveckla en sammanhängande effektivitet är det en fördel att ha planerat för 
användandet av mänskliga resurser innan genomförandet av den parallella designen. Då 
uppdraget spänner över ett antal organisatoriska enheter kommer medarbetare i den nya 
designen att engagera människor i andra delar av organisationen. Ibland kan det också vara en 
fördel att tillfälligt ta in extern personal för att stärka vissa kompetensområden inom den 
parallella designen. Det är inte heller helt ovanligt att det krävs bred grundläggande expertis 
och representation från alla håll och kanter i organisationen. Detta är exakt varför en parallell 
design är nödvändig och varför tidigare ansträngning att utföra uppdrag i den ensamma 
operativa organisationen helt enkelt inte har fungerat (Starkey et al., 1996).  

 
De svåraste och mest komplexa stegen i hela designprocessen handlar om att bestämma hur 
samtliga uppgifter ska samspela eftersom individer börjar arbeta med uppgifter i strävan att nå 
målen. Genom att som pedagogisk ledare förstå de interna sambanden mellan medarbetarna är 
det sannolikt att det kommer att vara möjligt att genomföra steget att fastställa uppgifterna så 
att de totala målen och aktiviteterna fastslås. Separata uppgifter måste således kombineras 
efter en viss sekvens som resulterar i ett övergripande resultat som följaktligen är i behov av 
en viss planering och schemaläggning (Starkey et al., 1996).  
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Det slutar med ett ömsesidigt beroende och en tät cykel av interaktion med uppgifter som 
både går in och ut ur arbetsgruppen för att nå ett slutgiltigt resultat. De ovan nämnda typerna 
av beroende har dock sina krav i samband med samordnade uppgifter för att nå det önskade 
resultatet. Specifikt ömsesidigt beroende anses vara minst kostsamt då ett förfarande endast 
behöver väckas vid ett tillfälle. Sekventiella beroenden är mer kostsamma i en samordning 
p.g.a. att planering och schemaläggning måste äga rum innan uppgifterna utförs. Ömsesidiga 
beroenden anses vara de mest kostsamma då samordning kräver konstant övervakning, 
kommunikation och ömsesidig justering. Dessa steg handlar alltså om att identifiera alla 
tvåvägs ömsesidiga beroenden bland alla uppgifter som räknats upp så att den parallella 
designen blir optimal. Medarbetare behöver inte enbart arbeta som en mindre arbetsgrupp av 
de personer som tilldelats att arbeta med dessa uppgifter. De kan också ta fram en delmängd 
av de mål som personerna i varje arbetsgrupp försöker ta fram. En delmängd av medarbetare 
arbetar således på en delmängd av tilldelade arbetsuppgifter enligt en delmängd av mål, vilket 
utgör definitionen av varje undergrupp i den parallella designen. En teknik för att fastställa 
aktiva beroenden mellan olika enheter i organisationen är en Q-sorteringsteknik som utnyttjas 
genom att chefer börjar med att lista varje aktivitet på ett separat 3 x 5 kort och sedan sorterar 
korten i högar efter representation av liknande, överlappande och ömsesidigt beroende. Det är 
en krävande metod men är effektiv för små parallella utformningar med exempelvis färre än 
50 uppgifter. Dessvärre finns inga empiriska studier som jämför effekterna av olika design 
tekniker för parallella, än mindre operativa, designprocesser och resultat variabler (Starkey et 
al., 1996). 
 
Vidare behandlas utformning av interna strukturella egenskaper hos varje underenhet i 
utformningen av parallell design. Differentiering som ett kriterium för design tyder på en viss 
uppsättning av design kategorier eller underenheter i en organisation. Varje del enhet bör 
utformas internt för att bäst passa med egenskaperna hos just den uppgiften. Exempelvis om 
undermiljön för en underenhet framstår som stabil så skulle en strukturerad, traditionell och 
byråkratisk design bäst främja effektivitet och ändamålsenlighet i underenheten. Detta 
stämmer överens med de flesta produktions avdelningar i en organisation. Är medarbetarna i 
underenheten dessutom motiverade och vill arbeta efter en byråkratisk konstruktion förstärks 
effektiviteten ytterligare på grund av detta. Av vikt är också i vilken utsträckning de olika 
underenheterna möts. I vilka olika miljöer kan de interna mönstren av underenheter vara 
annorlunda och rankade från rena byråkratiska till extrema organisatoriska antagnings 
designer, som visar på att olika typer av individer är den bästa personalen att implementera i 
den underenheten (Starkey et al., 1996). 
 
Eftersom en parallell organisation står inför en dynamisk, komplex uppgiftsmiljö bör den 
interna strukturen vara ekologisk antagningsbar. Den operativa designens inre egenskaper bör 
vara byråkratiska i enlighet med formulären för en myndighet och dess produktion. Det är 
således endast om den operativa designen innehåller underenheter inför en dynamisk miljö 
som designen har en ekologisk adaptiv struktur. Kanske borde förväntan vara att de flesta 
operativa design utformningarna är byråkratiska och därför blir utformningen av den 
parallella organisationen annorlunda från vad medlemmar i en operativ design är vana vid. 
Detta leder till speciella problem när parallella organisationer ska designas. Strukturen och 
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behoven av den operativa designen och behovet av en parallell design skiljer sig avsevärt och 
medlemmarna måste dessutom fungera i bägge dessa organisationer och olika kulturer 
eftersom de rör sig fram och tillbaka mellan de två organisationsdesignerna. Det värsta vore 
om den parallella designen togs fram med samma typ av byråkratiska struktur som 
förekommer i de flesta operativa mönster och anpassningar (Starkey et al., 1996). 

 
Här skulle det kunna handla om att inte använda sig av differentiering utan istället försöka 
lösa komplexa problem inom en definition av strikt uppsatta regler, procedurer, hierarki och 
arbetsspecifikationer. I själva verket skulle det vara ett bortkastat arbete att försöka att spå in i 
framtiden gällande de regler och föreskrifter som är nödvändiga för ett effektivt beteende när 
miljön kring den parallella underenheten är komplex och föränderlig. Hur ska mekanismer 
utformas för att samordna övriga inneboende underenheter? Även om de flesta ömsesidiga 
beroenden befinner sig inom underenheternas gränser är de inte ännu bunden av något annat. I 
alla fall skulle en del kopplade ömsesidiga beroenden finnas kvar och oftare skulle vissa 
sekventiella och även ömsesidiga konflikter existera inom någon komplicerad organisation. 
Integration handlar om att samordna underenheter till en fungerande enhet. En inte så strikt 
ledningshierarki skulle kunna utgöra den främsta integrationsformen bland parallella 
arbetsgrupper. Övriga integrationsmekanismer innefattar de informella grupperna av individer 
som överlappar de bägge organisationsdesignerna. Det kan bli ett problem att flytta 
inblandade individer mellan de två olika systemen. Medlemmarna är ju samtidigt med i två 
olika sorters mönster och måste lära sig fungera på två olika sätt och växla från en kultur till 
en annan (Starkey et al., 1996).  
 
Slutligen belyses hur designprocessen avslutas med att Starkey et al. (1996) förklarar vad en 
parallell organisation handlar om:  
 

• Genomföra en parallell organisationen som utformats i olika steg. 
• Övervaka och anpassa designen som en upplevelse som äger rum i den parallella 

organisationen. 
• Utvärdera hur väl den parallella organisationen och designprocessen har främjat 

uppnåendet av det uttalade uppdraget. 
 

Huvudsakligen leder designprocessen i den parallella organisationen till handling. Viktigt är 
att det hela tiden sker en justering och ändring av designen hos förvaltning och av 
medarbetare. Dessvärre finns det alltid icke förväntade problem som kan tillträda. En del har 
att göra med medlemmar som har två positioner i organisationen, en i den operativa designen 
och en i den parallella designen. Ett tryck på medlemmarna kan även föreligga och det gäller 
att tillbringa mer tid i mönstren vilket inte så ofta är en möjlighet. Det sista steget i 
designprocessen av en parallell organisation innebär också att utvärdera resultaten av den nya 
designen vilket är av större vikt om organisationen vill använda ett parallellt mönster 
framöver, och således tar lärdom av sina erfarenheter. Den pedagogiska ledningen kan således 
vara intresserad av att lära sig om uppdraget med att få till en parallell organisation som är 
målet för en fulländad och framgångsrik verksamhet (Starkey et al., 1996). 
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2.5 Förändring blir till innovation                                                        

Förändring inom offentlig sektor handlar om att göra förändringar och processer bättre 
och kopplas ofta till reform begreppet. En förändring är dock inte en reform eftersom en 
reform utifrån politiker och administratörer försöker påvisa en förändring av det som 
sker utifrån struktur och kultur i organisationen. En del reformer leder inte alltid till en 
förändring i organisationen men det är viktigt att förändringsarbetet fortsätter utifrån 
normala verksamhetsreformer. Den politiska ideologin som genomsyrar organisationen 
styr vilka ord som anammas, där öppenhet, effektivisering, modernisering, förenkling 
eller förnyelse ofta förekommer. En reform blir ofta till för att öppna upp, anpassa och 
effektivisera offentlig sektor. Exempelvis skulle de senaste årens sjunkande skolresultat 
tyda på att det behövs ett fortsatt arbete med att förbättra den offentliga sektorn. De 
senaste åren har trenden inom offentlig sektor handlat om innovation och förnyelse 
istället för som tidigare, utgöras av reformer och ändring (Johnsen & Johnsen Garmann, 
2011).  

Skillnaden mellan innovation (förnyelse) och förändring (omstrukturering) utgörs av att 
förändring inom offentlig sektor har möjlighet att röra sig från privatisering till 
nationalisering, och sedan vidare från decentralisering till centralisering eller tvärtom. 
När det gäller förändring handlar det också om ett pågående arbete som inte behöver 
innehålla någon innovation. En innovation kan vara en egen förståelse och en ny idé. En 
innovation kan också ses som ett nytt begrepp i förhållande till förvaltningspolitiken 
som förenar, indelar eller synliggör reformer som inte granskats så ingående. Innovation 
kommer från det latinska ordet innovare som betyder förnyelse eller att skapa något 
nytt. Innovationer inom offentliga organisationer kan vara antingen radikala eller 
inkrementella, men kan även vara ändringar av regler och ramar gällande produkter och 
processer. Det finns mycket fakta om förändring och reformer men i empirin vet vi inte 
så mycket om innovation i offentlig sektor. Av tradition mäts innovation genom 
resursinstans till forskning och utveckling, antal patent eller egenutvärderingar inom 
den privata sektorn. Andra instrument kan mäta innovation utifrån dokument med 
andrahandsinformation (Johnsen & Johnsen Garmann, 2011).  

För att förstå innovation i offentlig sektor måste innovation inom industrin kopplas bort 
eftersom en sådan innovation härleds till teknologi, processer och produkter. En 
innovation inom offentlig sektor utgörs istället av administrationen, dvs. 
tjänstesystemet, personalen och det styrande systemet. Ytterligare en skillnad mellan 
innovation i offentlig sektor gentemot privat sektor finns i form av drivkraft. Innovation 
i den privata sektorn utgör en förberedelse mot en tänkbar situation av konkurrens, 
medan innovation i offentlig sektor istället försöker skapa mer värde eller förbättringar. 
I den privata sektorn finns även frivilliga organisationer som har liknande motiv när det 
gäller innovation som hos värdeskapande offentliga organisationer (Johnsen & Johnsen 
Garmann, 2011). 
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2.6 Planering av innovationsprocesserna                                         

Ska en förändring överhuvudtaget kunna äga rum måste innovationsbeslutsprocesserna 
planeras och organiseras. Högre pedagogiska institutioner samt andra 
forskningsinstitutioner kan få en viktig roll i arbetet med innovationer. Exempelvis kan 
forskning inom samhällsvetenskap bidra med nya idéer inom offentlig verksamhet, med 
nya roller inom forskning och innovation genom att själva arbeta fram och driva på 
andra offentliga verksamheter i deras arbete med exempelvis IKT (Johnsen & Johnsen 
Garmann, 2011). 

Det kan även krävas en strategisk planering för att ta fram en innovation där själva 
planeringen också kan utgöra en innovation. När det gäller nya idéer handlar det oftast 
om källor som personal och markbyråkrater, medan innovationer med mer genomslag 
kan tänkas komma från de högsta cheferna eller politiker. Innovationer som handlar om 
kunskap som kopplas direkt till en process kommer ofta från anställda eller 
mellanchefer. Eftersom de här nya idéerna kan hota andra medlemmar i organisationen 
är det mest troligt att källan till dessa idéer bottnar i positiva pedagogiska 
ledningsaktörer eller helt enkelt har extern bakgrund. De tidigare nämnda inkrementella 
processerna förlitar sig mer på kunskap till de pågående processerna och har därför 
troligast en källa i form av kunder, användare eller klienter. De nya idéerna bör således 
förankras och genom diffusion föras vidare till de individer som medverkar i processen 
(Johnsen & Johnsen Garmann, 2011). 

2.7 Osäkerhet inför innovation                                                        

Det ses inte som onormalt att det förekommer motstånd mot innovationer i en 
organisation utifrån de olika ideologier som genomsyrar verksamheten. Det kan handla 
om politiska, kulturella, ekonomiska eller tekniska aspekter som alla ka utgöra en orsak 
till det hittills okända motståndet. Ofta är det några individer i en grupp som vet mer än 
de andra och något som är känt i en grupp kanske är helt nytt för en annan grupp. Det 
måste således råda kunskap och öppenhet mellan olika individer för att en ny idé ska 
kunna nå acceptans. Det finns en underbyggd rädsla hos individer att en innovation vill 
skapa förbättringar och utveckla vinnare men samtidigt även förlorare, vilket skapar ett 
aktivt eller passivt motstånd. Att inte längre vara en vinnare resulterar i att 
innovationsbeslutsprocesser stöter på ett visst motstånd. Det är dock individernas 
otillräckliga kunskap som skapar en ny idé, som kan läggas fram av innovatörerna. 
Naturligtvis är det enklare att anta en innovation som redan godtagits av organisationens 
pedagogiska ledning, även om ett stort antal inblandade medlemmar kan göra det 
svårare att få till stånd en förändring. Störst motstånd har ändå nya externa idéer som 
ska genomföras av individerna i verksamheten till skillnad från att innovationsförslagen 
finns inom den egna organisationen (Johnsen & Johnsen Garmann, 2011). 
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3 Syfte 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur implementering av 
innovationer kan påskyndas från att i regel antas först efter flera månader eller år från det att 
de blev tillgängliga.  

 

4 Frågeställningar 
 
Frågan är om Rogers innovationsteori fortfarande är aktuell för dagens pedagogiska ledare? 
Vad framkommer således gällande hur en ledare kan tänka och agera för att påskynda 
implementering av innovationer, utifrån studiens analyserade vetenskapliga artiklar? 
 

 5 Metod 
 
Eftersom syftet med frågeställningarna var att behandla ytterst aktuella områden inom 
innovationsforskning från tidigare genomförda empiriska studier, beslutade jag mig för att 
genomföra en systematisk litteraturstudie. En fördel hade varit att få med all relevant 
forskning inom mitt område, men av praktiska skäl var det inte möjligt. Det förelåg även en 
risk att de genomsökta publicerade vetenskapliga artiklarna inte var av hög kvalitet, vilket är 
synnerligen viktigt för studier i en systematisk litteraturstudie. För att upprätthålla en hög 
kvalitet och ett högt bevisvärde i studien granskades de vetenskapliga artiklarna kritiskt 
utifrån syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, samt analys och tolkning. 
Artiklarnas analyserade studier delades in efter den kontrollgrad som respektive forskare och 
författare hade över sitt forskningsområde. Artiklarnas studieuppläggning kunde delas in i 
experimentella, kvasi-experimentella och icke-experimentella designer och antalet valda 
studier styrdes av vad jag faktiskt hittade i min databassökning, vilket även går att tyda hos 
Forsberg och Wengström (2013). Utifrån en metaanalys med kvalitativ ansats där resultat från 
de olika studietyperna vägdes samman med ett starkt bevisvärde, valdes vetenskapliga 
rapporter på engelska i intervallet mellan åren 2010-2015. Jag valde utifrån mina 
frågeställningar databaserna Communication and Massmedia Complete, Education Resources 
Information Center (via EBSCO), Emerald Insight och Social Science Index ur Uppsala 
universitetsbiblioteks databaser och började den systematiska litteratursökningen. I de olika 
databaserna blandade jag följande sökord eller ordkombinationer: 
 
”Attributes of innovation, relative advantage, compatibility, complexity, trialability, 
observability, diffusion of innovations, innovations decision, communication, channels, social 
system, change agents”. 
 
De olika sökorden kombinerades i en fri textsökning med hjälp av den booleska operatorn 
AND (tabell 1), i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Genom de olika databaserna 
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valde jag ut de 132 vetenskapliga artiklarna med högst kvalitet av totalt 1919 träffar, efter hur 
de berörde nyare innovationsforskning genom att läsa artiklarnas ”abstracts” för att försäkra 
mig om att de innehöll relevans för min undersökningsinriktning. De kvarvarande artiklarna 
kvalitetvärderades därefter utifrån trovärdighet och överensstämmelse huruvida de kunde 
besvara mina frågeställningar, och om de förhöll sig till de fem tidigare beskrivna variablerna 
som bestämmer antagningshastigheten av innovationer.  
 

Tabell 1. Sökning i databaser 

Datum Databas Sökord Limits Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Antal 
utvalda 
artiklar 

2015-06-03 Communication & 
Mass Media 
Complete 

”Attributes of 
innovation” AND 
”relative advantage” 
AND ”compatibility” 
AND ”complexity” 
AND ”trialability” 
AND ”observability” 

Engelska	
2010-2015 

1 0 0 

2015-06-03	 Communication & 
Mass Media 
Complete	

”Diffusion of 
innovation AND 
”innovation decision”	

Engelska	
2010-2015	

19	 4	 2	

2015-06-03	 Communication & 
Mass Media 
Complete	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”communication” 
AND ”channels”	

Engelska	
2010-2015	

4	 3	 2	

2015-06-03	 Communication & 
Mass Media 
Complete	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”social system”	

Engelska	
2010-2015	

9	 3	 2	

2015-06-03	 Communication & 
Mass Media 
Complete	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”change” AND 
”agents”	

Engelska	
2010-2015	

5	 1	 0	

2015-06-06	 Emerald E-books 
collection, business, 
management and 
economics	

”Attributes of 
innovation” AND 
”relative advantage” 
AND ”compatibility” 
AND ”complexity” 
AND ”trialability” 
AND ”observability”	

Engelska	
2010-2015	

80	 17	 9	

2015-06-08         
 
 
                                                    	

Emerald E-books 
collection, business, 
management and        	

 ”Innovation 
decision” AND 
”optional” AND                	

Engelska	
2010-2015  
 
	

44  
 
	

6  
 
	

2  
 
	

 economics “collective” AND 
“authority” 

	 	 	 	

2015-06-08	 Emerald E-books 
collection, business, 
management and 
economics	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”communication 
channels” AND 
”interpersonal”	

Engelska	
2010-2015	

186	 3	 2	

2015-06-08	 Emerald E-books 
collection, business, 
management and 
economics	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”social system” AND 
”networks” AND 
”norms” AND 
”interconnectedness”	

Engelska	
2010-2015	

112	 8	 1	

2015-06-08	 Emerald E-books 
collection, business, 
management and 
economics	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”change agents” AND 
”promotion efforts”	

Engelska	
2010-2015	

935	 4	 2	

2015-06-08 Social Sciences ”Attributes of Engelska	 10 10  4  
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Datum	 Databas	 Sökord	 Limits	 Antal 
träffar	

Antal 
lästa 
abstracts	

Antal 
utvalda 
artiklar	

 Citation Index innovation” AND 
”relative advantage” 
AND ”compatibility” 
AND ”complexity” 
AND ”trialability” 
AND ”observability” 

2010-2015	 	 	 	

2015-06-08	 Social Sciences 
Citation Index	

”Innovation decision” 
AND ”optional”	

Engelska	
2010-2015	

3	 3	 2	

2015-06-08     
 
	

Social Sciences  
 
 
	

”Innovation decision”  
 
	

Engelska		
	
	

100  
 
	

14      
 
	

5             
 
	

 Citation Index AND ”collective” 2010-2015	 	 	 	
2015-06-08	 Social Sciences 

Citation Index	
”Innovation decision” 
AND ”authority”	

Engelska	
2010-2015	

90	 8	 1	

2015-06-08	 Social Sciences 
Citation Index	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”communication 
channels”	

Engelska	
2010-2015	

30	 9	 4	

2015-06-08	 Social Sciences 
Citation Index	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”social system”	

Engelska	
2010-2015	

220	 23	 8	

2015-06-08	 Social Sciences 
Citation Index	

”Diffusion of 
innovation” AND 
”change agents”	

Engelska	
2010-2015	

70	 15	 8	

2015-06-09	 Eric – Education 
Resources 
information center 
(via EBSCO)	

”Attributes of 
innovation” AND 
”relative advantage” 
AND ”compatibility” 
AND ”complexity” 
AND ”trialability” 
AND ”observability”	

Engelska	
2010-2015	

1	 1	 1	

 
 
Efter att ha granskat urvalet av artiklar återstod 15 artiklar som fick utgöra grunden för min 
systematiska litteraturstudie. De utvalda källornas författare samt vilket år de publicerades, 
tillsammans med titel, vilken sorts studie det var, gruppen som undersöktes, på vilket sätt data 
samlades in samt hur själva data analysen genomfördes presenteras i nedanstående tabell 2. 
 

Tabell	2.	Utvalda	källor	

Författare 
publ.år 

Titel Design Unders. 
grupp 

Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Kathryn J. 
Hayes, Kathy 
Eljiz, Ann   
Dadich, Janna-
Anneke 
Fitzgerald och 
Terry Sloan 
2015 

Trialability, 
observability 
and risk 
reduction 
accelerating 
individual 
innovation 
adoption 
decisions 
 

Fallstudie 
inklusive 
observationer och 
intervjuer.   
Datakällor och 
metoder 
kombinerades till 
att utforska 
extremfall som 
ger möjlighet att 
agera som en 
lärorik mall 
för effektiv 
förändring. 

Röntgen och 
utryckningspe
rsonal inom  
sjukvården. 
 

Efter utvecklingen 
av simulering och 
testning av olika   
förbättringsscenarie
r, användes åtta 
retrospektiva semi-
strukturerade 
intervjuer. Dessa 
kombinerades med 
observationer gjorda 
av ED-ID 
interaktioner under 
en period av fem år. 
 

Intervju avskrifter och 
observations 
anteckningar   
undersöktes. QSR 
NVivo® programvara 
användes för  
kodning och analys av 
uppsamlat datamaterial. 
Observationer användes 
för att mäta reaktion på 
datorsimuleringar. En 
datorsimulerings 
utvecklare kommenterade 
sina uppfattningar om 
personalansvar. 
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Författare 
publ.år 
 

Titel 
 

Design Unders. 
grupp 

Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Mansureh 
Kebritchi 
2010  
 

Factors 
affecting 
teachers 
adoption of 
educational 
computer 
games: A case 
study  
 
 
 
 

En fallstudie 
genomfördes för 
att identifiera 
faktorerna som 
påverkar adoption 
av Dimenxian, 
vilket var ett nytt 
pedagogiskt 
dataspel designat 
för att lära ut 
algebra.  
 
 
 

Matematik 
lärare på 
högstadiet.  
 
 

Individuella två 
timmars 
intervjusessioner 
med demonstration 
av dataspelet och 
möjlighet till att 
prov spela. 
 

För att identifiera 
adoptionsfaktorer till 
Dimenxian dataspelet, 
användes nyckelord i 
intervjutranskriptionerna. 
Dessa finjusterades, 
jämfördes och 
kategoriserades med 
hjälp av grundad teori.  
 

F. Nazari, F. 
Khosravi och F. 
Babalhavaeji 
2013 

Applying 
Rogers´Diffus
ion of 
Innovation 
theory to the 
acceptance of 
online 
databases at 
University 
Zone of Iran 

Enkätundersöknin
g som undersökte 
relationen mellan 
uppfattningen av 
diffusion av 
innovationsteori 
attribut och online 
databaser bland 
universitets 
fakultetsmedlemm
ar. 

Fakultets 
medlemmar i 
den åttonde 
zonen på 
Islamic Azad 
University. 

Frågeformuläret 
delades upp i två 
delar. Den första 
innehöll 
demografiska 
attribut, medan den 
andra bestod av 
forsknings variabler 
och flervalsfrågor. 
En femgradig 
Likertskala 
användes. 

Cronbach alpha användes 
för att mäta reliabiliteten 
av objekten i 
frågeformuläret. 
Friedmans test i 
kombination med Chi-
square test visade sedan 
fakultetsmedlemmarnas 
uppfattning och 
signifikanta skillnader 
mellan attributen till 
online databaser. Pearson 
korrelationskoefficient 
användes slutligen för att 
testa relationen mellan 
innovationsattribut och 
adoption av online 
databaser. 

Shamsudeen 
Ademola Sanni, 
Zainab Awang 
Ngah, Noor 
Harun Abdul 
Karim, 
Noorhidawati 
Abdullah och 
Mehwish 
Waheed 
2013 

Using the 
Diffusion of 
Innovation 
Concept to 
Explain the 
Factors That 
Contribute to 
the Adoption 
Rate of E-
journal 
Publishing 

Denna studie 
använde sig av en 
kvantitativ 
forskningsmetod 
vilket innehöll 
en framkallande 
studie, design av 
ett nytt instrument 
för data insamling 
(frågeformulär) 
och data analys. 

Tidskrifts 
redaktörer.  

Sammanlagt 90 
frågeformulär 
avslutades, och 82 
var 
användbara. 

För att faktoranalys 
ska anses lämpligt, borde 
Bartletts test av sfäriskhet 
vara signifikant vid 
sannolikheten 0.05. Inre 
samstämmigheten	inom	
varje	skala	mättes	
med	hjälp	av	Cronbach	
alpha.	För att besvara 
forskningsfrågor, 
genomfördes statistiska 
trendtester såsom 
Pearson produkt-moment 
korrelationskoefficient 
och multipel linjär 
regressionsanalys. 

Meril Ümarik, 
Krista Loogma 
och Külliki 
Tafel-Vila 
2014  
 
 

Restructuring 
vocational 
schools as 
social 
innovation?  
 
 

Två fallstudier har 
använts som 
tillvägagångssätt i 
den empiriska 
studien. 
Vidare har olika   

Personal från 
ministeriet för 
utbildning och 
forskning och 
andra experter 
som deltar i   
 

Semi-strukturerade 
intervjuer med de 
olika 
förändringsagentern
a på skolorna och 
utanför skolorna   
 

Den primära analysen av 
intervjutexterna 
inspirerades av grundad 
teori med en öppen 
kodningsstrategi. 
I den andra etappen av de   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

datainsamlingsme
toder använts 
bland annat 
halvstrukturerade 
intervjuer med 
olika 
förändringsaktörer
, observationer 
och analyser av  

förberedelser, 
genomförande 
och 
uppföljning av 
yrkesutbildnin
gsreformer.  
 
 
 

med hjälp av en 
"snöbollsmetod" för 
att välja de 
svarande.  
 
 
 
 
 

analyser som gjorts, har 
den teoretiska modellen 
av social innovation 
drivit kodning och analys 
av intervjutexter och 
skrivna dokument samt 
fältanteckningar. NVivo 
programvara gjorde det 
möjligt att ansluta   
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Författare 
publ.år 
 

Titel 
 

Design Unders. 
grupp 

Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod  

  skrivna dokument.   kategorier och 
underkategorier som 
upptäckts i olika 
datakällor till 
gemensamma satser för 
analys. 

Ella Miron-
Spektor, 
Miriam Erez 
och Eitan 
Naveh 
2011  
 
 
 

The effect of 
conformist 
and attentive-
to-detail 
members on 
team 
innovation:  
 
 

Intervjuer och 
enkätundersöknin
gar med personal 
och chefer inom 
R&D och 
tillverkning, för 
att lära om  
 
 

Personal och 
chefer inom 
R&D och 
tillverknings 
team.  
 
 
 
 

Genom en serie av 
strukturerade 
intervjuer och en 
djupare 
undersökning 
utifrån 
frågeformulär.  
 
 

För att testa förmedlande 
effekter av grupprocesser 
genomfördes en serie 
regression och 
bootstrapsanalyser samt 
en ytterligare 
konfigurationsanalys   
 
 

 reconviling 
the innovation 
paradox. 

meningen och 
betydelsen av 
team-innovation 
och de faktorer 
som påverkar det. 

  baserad på t-test. 

Imelda K. 
Moise, David 
Green, Janine 
Toth och Peter 
F. Mulhall 
2014 

Evaluation of 
an authority 
innovation-
decision: 
Brief alcohol 
intervention 
for pregnant 
women 
receiving 
women, 
infants, and 
children 
services at 
two Illinois 
health 
departments 

En kvantitativ del 
som bedömde 
Rogers fem 
attribut för 
adoption av 
innovationer samt 
en kvalitativ del 
som framkallade 
WIC personal 
deltagarnas 
synpunkter och 
farhågor, och 
utforskade hur 
frågor som 
tidigare tagits upp 
när det gäller 
antagandet av 
BAI kan ha lösts. 

WIC anställda 
som är direkt 
ansvariga för 
genomförande
t av BAI. 
 

Alla WIC anställda 
som var ansvariga 
för BAI 
uppmanades svara 
på en 
semistrukturerad 
enkät och delta i två 
fokusgrupper. 

Kvalitativ dataanalys 
genomfördes med hjälp 
av en deduktiv metod 
som bygger på Everett 
Rogers teori om 
spridning av 
innovationer. Rogers 
teori användes för att 
konceptualisera faktorer 
relaterade till 
genomförandet av BAI. 
Inledningsvis lästes 
intervjutranskriptioner 
för framväxande teman, 
som sedan kodades 
baserat på Rogers fem 
attribut för adoption av 
innovationer, samtidigt 
som koderna exakt fångat 
de svarandes mening. 
Kvalitativa programvaran 
NVivo 9.0 användes för 
dataanalys. 

Corinne M. 
Karuppan 
2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Healthcare 
tourism: 
Accelerating 
diffusion 
through a 
more effective 
use of 
communicatio
n channels  
 
 
 
 
 
 

Empirisk 
litteraturforskning 
inom medicinsk 
turism på ett 
finansieringsprogr
am på Missouri 
State University.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta om 
amerikaners 
vanor 
gällande 
medicinsk 
turism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litteratur, personlig 
intervju med 
MedAssist och 
tabeller med 
kostnadsbesparingar 
för de större 
kirurgiska 
ingreppen i olika 
länder, för och 
nackdelar med 
medicinska resor 
och hur individer 
förhåller sig till 
opinionsledare.  
 

Tolkning av redan 
färdigställd data från 
litteraturen samt egen 
skriftlig dokumentation 
från intervjuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuela López 
och Maria 
Sicilia 
2013  
 

How VOM 
marketing 
contributes to 
new product 
adoption:  

En experimentell 
design mellan två 
ämnen har 
utvecklats, en 
med   

Universitets 
studenter.  
 
 
 

Datainsamlingen 
delades upp i två 
sessioner: I den 
första användes 
frågeformulär i en. 

Innan hypoteserna 
testades prövades 
normaliteten av data med 
hjälp av ett Kolmogorov-
Smirnov   
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Författare 
publ.år 
 

Titel 
 

Design Unders. 
grupp 

Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

 Testing 
competitive 
communicatio
n strategies 

universitetsstuden
ter och en annan 
med en mer 
allmän 
befolkning. 

 online forskning 
och tre dagar senare 
inbjöds deltagarna 
till ett ytterligare 
frågeformulär än 
onlineundersökning 

test Därefter användes ett 
chi-squared test för att 
testa de tre första 
hypoteserna, medan ett 
icke-parametriskt Mann-
Whitney U test användes 
för att testa den fjärde 
hypotesen. 

Varun Rai och 
Scott A 
Robinson 
2013  
 
 
 
 

Effective 
information 
channels for 
reducing costs 
of   
 
 
 

En ny 
hushållsnivå av 
datauppsättning 
har byggts genom 
en undersökning   
 
 
 

Bostads 
områden i 
Texas, Austin, 
Dallas-Fort 
Worth,   
 
 
 

Online 
undersökning 
bestående av 
frågeformulär.   
 
 
 
 

Summerade poster i 
Likertskala skapar ett 
mått på attityder, och 
måste uppfylla konsistens 
och jämförbara kriterier 
mellan objekt. Det finns 
problem med att tillämpa   
 

 environmental
ly friendly 
technologies: 
evidence from 
residential PV 
markets. 

av invånare som 
redan har antagit 
solceller. 
Undersökningen 
försökte mäta 
nuvarande solcells 
ägares erfarenhet 
av att välja och 
installera 
solcellssystem. 

Houston, 
Temple, Waco 
och 
Tyler/Longvie
w med 
potentiella 
solcellspanel 
adopters. 

 parametriska statistik till 
enskilda Likert objekt. 
Signifikans mellan 
Likert-objekt. Betydelse 
mellan Likert-objekt 
testades Chi-
kvadrattester, Kruskal-
Wallis ANOVA eller 
regressionsanalys. 

Jonathan D. 
Bohlmann, 
Roger J. 
Calantone och 
Meng Zhao 
2010 

The effects of 
market 
network 
heterogeneity 
on innovation 
diffusion: An 
agent-based 
modeling 
approach 

Två studier och en 
agent-baserad 
modellering 
användes för att 
hantera effekterna 
av strukturell och 
relations 
heterogenitet hos 
egenskaper i 
innovations 
diffusionsprocesse
r, som beskrivs i 
forskningsfrågorn
a. 

Sociala 
nätverkstopol
ogier: 
slumpmässigt 
nätverk, 
cellulär 
automat 
nätverk, liten-
värld nätverk 
och makt lag 
nätverk.  

Repeterade 
datasimulerings 
cykler representerar 
framfarten av tid. I 
studie 1 genomförs 
simuleringar som 
varierar med de fyra 
topologierna och 
fem nivåer av 
tröskeln antagandet. 
Studie 2 vänder sig 
till frågor om 
relations 
heterogenitet i form 
av en två etapps 
modell, där agenter 
i modellen tillhör en 
av två 
marknadssegment 
som sitter ihop inom 
det sociala 
nätverket. 

Studie 1 analyserar 
simulationsresultat för 
peak-tidpunkten för 
antagandet i tabell samt 
slumpmässig nätverks 
diffusion för olika 
tröskelvärden via 
antagningskurvorna. 
Studie 2 går igenom 
diffusion för olika 
tröskelvärden hos cellulär 
automat nätverk och 
liten-värld nätverk genom 
deras antagningskurvor. 

Valerie 
Rosenblatt 
2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The impact of 
institutional 
processes, 
social 
networks, and 
culture on 
diffusion of 
global work 
values in 
multinational 
organizations  
 
 
 

Genom en 
litteraturstudie 
som antar en 
flernivåstrategi 
och grundar 
argumenten i en 
neo-institutionell 
ram, syntetiserar 
detta arbete 
tvärkulturell 
forskning med 
organisationsteori 
forskning för att  

Fakta om 
medlemmar i 
MNO i en 
multinationell 
kontext.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta utifrån 
litteratur och 
tabeller om 
diffusionsprocessen 
av globala 
arbetsvärden i 
kontexten av MNO 
anställda.  
 
 
 
 
 
 

Tolkning av redan 
färdigställd data från 
litteraturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  presentera en     
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Författare 
publ.år 
 

Titel 
 

Unders. 
grupp 

Design Data 
insamlingsmetod 
 

Data 
analysmetod 

  konceptuell 
modell av 
spridningen av 
globala 
arbetsvärden i 
samband med 
MNO 
(multinational 
organizations). 

   

Katarzyna 
Sznajd-Weron, 
Janusz 
Szwabinski, 
Rafal Weron   
 
 
 
 

Rewiring the 
network. 
What helps an 
innovation to 
diffuse?  
 
 
 

Empirisk 
litteraturstudie om 
hur den sociala 
nätverksstrukturen 
påverkar diffusion   
 
 
 

Fakta om 
social 
påverkan som 
oberoende,   
 
 
 
 

Simulering av 
Agent-baserad 
modell.  
 
 
 
 
 

Analyserade ”take-off” 
fasen i S-kurvan, 
parametrar i Watts-
Strogatz näterk samt 
Sznajd-modellen som en 
ryggrad av opinions 
dynamik.   
 

och Tomasz 
Weron 
2013. 

 av innovationer. överensstämm
else, reklam 
eller 
massmedia 
som variabler. 

  

Heidi Blacburn 
2011 

Millenials and 
the adoption 
of new 
technologies 
in libraries 
through the 
diffusion of 
innovation 
process 

Denna forskning 
fokuserar på unga 
personer som når 
vuxen ålder runt 
år 2000 och deras 
antagande av ny 
teknik i 
biblioteken 
genom processen 
av diffusion och 
stadier av 
adoption. Unga 
personer som når 
vuxen ålder runt 
år 2000 som utgör 
innovatörer och 
tidiga adopters 
undersöks, liksom 
de fem stadierna 
av innovations 
beslutsprocess. 

Unga personer 
som når vuxen 
ålder runt år 
2000 och de 
fem stegen av 
innovations-
beslutsprocess
en. 

Fakta utifrån 
litteratur. 

Tolkning av redan 
färdigställd data från 
litteraturen. 

Roy Morledge 
2011 

Colleges as 
agents for 
construction 
innovation 

Två 
undersökningar 
har genomförts i 
en fallstudie, med 
fokus på graden 
av kunskap och 
erfarenhet av 
konstruktion av 
små till 
medelstora 
företag (SMF) om 
innovativa 
produkter och 
processer. 

Specialister, 
specifierare 
och 
kundorganisat
ioner inom en 
bredare 
försörjningske
dja i East 
Midlands. 

Sex online 
undersökningar, en 
per område 
skapades genom en 
online undersökning 
forsknings verktyg 
(www.esurveyspro.
com). 

Tabell	I	anger	
egenskaper	och	
spridning	av	svaren.	
Dessa	svar	
gav	en	god	spridning	
över	specialiserings	
områden	utom	för	
väder	kompenserande	
kontroller	och	dubbla	
bränslesystem.	Tabell	II	
anger	graden	av	
medvetenhet	om	
produkter. 
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I följande tabell 3 presenteras en kritisk granskning av relevant datamaterial utifrån de 
vetenskapliga artiklarnas syfte med respektive undersökning och vilket slutgiltigt resultat som 
de kom fram till, vilket även Forsberg och Wengström (2013) belyser. 

 
Tabell 3. Datamaterial 

Författare Syfte Resultat 
Kathryn J. Hayes, Kathy Eljiz, Ann 
Dadich, Janna-Anneke Fitzgerald och 
Terry Sloan 

Erbjuda en retroaktiv analys av hur 
datorsimuleringar ökar individuella 
innovationsantagningsbeslut inom 
Lean system tänkande, på en avdelning 
i ett australiensiskt offentligt sjukhus. 

Personalen erbjuds datorsimulering av 
processförändringsidéer för att 
förbättra patientflödet och 
påskynda antagandet av 
processförändringar, till stor del på 
grund av att animerade 
datorsimuleringar tillåter experiment, 
under förutsättning att observerbara 
förutsägelser om förändringsresultat 
minimerar upplevda risker. 	

Mansureh	Kebritchi  
 

Identifiera faktorer som påverkar lärare  Rogers innovationsattribut relativ 	

	 att anta pedagogiska dataspel och se 
om dessa skiljer sig från de som 
existerar i litteraturen om antagandet 
av pedagogisk mjukvara med bakgrund 
i K-12 utbildning. 
Antagningsfaktorerna identifieras 
vidare om de kan relateras till 
barriärerna av att använda spel med 
bakgrund i K-12 utbildning.   

fördel, kompatibilitet och komplexitet 
hade signifikanta roller i antagningen 
av spel. Prövnings förmåga har en 
mindre viktig roll och observerbart har 
ingen betydelse för spelantagningen. 

F. Nazari, F. Khosravi och F. 
Babalhavaeji 

Finna faktorerna som påverkar 
antagandet av innovationer inom 
informationsteknologi, vilka i denna 
kontext utgörs av online databaser. 

Studien fann bevis för Rogers teori om 
spridning av innovationer, eftersom det 
förekom en signifikant påverkan 
mellan de medverkandes uppfattade 
specifika attribut från online databaser 
till att börja använda dessa. 	

Shamsudeen Ademola Sanni, Zainab 
Awang Ngah, Noor Harun Abdul 
Karim, Noorhidawati Abdullah och 
Mehwish Waheed 

Observation om behovet av att 
undersöka varför antagande och 
användning av publicerade 
elektroniska akademiska tidskrifter har 
gått så långsamt, trots ledande villkor 
och fungerande infrastruktur i 
Malaysia. 

Bland Rogers fem innovationsattribut 
har komplexitet och prövnings förmåga 
de mest relevanta influenserna för 
innovationsantagningshastighet. Det 
indikerade att malaysiska utgivare i 
allmänhet antar en innovation tidigare 
och fortare när de uppfattar den som 
mindre komplex att förstå och hantera. 	

Meril Ümarik, Krista Loogma och 
Külliki Tafel-Vila	

Föreställning om implementering av 
utbildningsreformprocesser. Det 
föreslås en social innovationsmodell 
där dess användbarhet testas inom en 
Estnisk yrkesinriktad reform, genom 
två fallstudier i en social 
omorganisation. 

Den integrerade modellen för social 
innovation visar sig vara ett givande 
analysverktyg med fokus på fem 
centrala aspekter, utlösaren till 
förändring, centrala 
förändringsagenter, sociala 
mekanismer, underlätta antagandet av 
förändring, konsekvenser och sociala 
vinster. Utifrån detta är det möjligt att 
förklara två skolors 
omorganisationsprocesser och 
orsakerna bakom deras framgång eller 
komplikationer. 

Ella Miron-Spektor, Miriam Erez och 
Eitan Naveh  
 
 
 
 
 
 
 

Pröva effekterna av tre kognitiva stilar 
av radikal innovation inom R&D och 
tillverkning. Det testas också möjliga 
indirekta teamprocesser som förklarar 
effekterna av närvaron av medlemmar 
med olika teaminnovationsstilar och 
identifierar teamsammansättningen 
som förknippas med de högsta 
nivåerna av radikal innovation.  

Intervjuerna stöder teorin om att 
mycket kreativa medlemmar uppfattas 
som nödvändiga för teaminnovation. 
Hursomhelst uppfattas de också som 
individer som tenderar att fokusera på 
att generera idéer och anstränga sig 
mindre för att implementera sina idéer. 
Därför bör de i enlighet med 
intervjuerna bli grupperade med 
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Författare	 Syfte	 Resultat	
  anställda som kan komplettera dem 

och främja implantation av idéer i 
organisationen. 

Imelda K. Moise, David Green, Janine 
Toth och Peter F. Mulhall  
 
 
	

Det primära målet är att undersöka 
implementeringsprocessen av en 
myndighets innovationsbeslutsprocess 
annalkande, gällande BAI (Brief  
 

Rogers teori om spridning av 
innovationer är en relevant inramning 
för att utvärdera genomförande av 
BAI. Resultaten föreslår att  
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcohol Intervention) som är en del av 
standard WIC (Women Infants and 
Children services) omsorg vid två 
pilotplatser i Illinois. För det andra 
erbjuder studien rekommendationer 
relaterade till antagning av BAI som 
kan vara användbar för Illinois 
Institution av mänsklig service IDHS 
(Illinois Department of Human 
Services) eftersom de expanderar 
programmet till andra WIC kommun 
hälsoinstitutioner, likaså användbara  

implementeringen av BAI är influerad 
av personalens uppfattning av både 
organisationssupport och BAI:s 
fördelar, likväl som personalens 
beredskap att implementera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 för andra stater. Projektets slutgiltiga 
mål är dock att minska antalet kvinnor 
som åtar sig att helt avstå från alkohol 
under graviditeten. 

 

Corinne M. Karuppan	 Syftet är att fylla tomrummet gällande 
särskilda kvalitetsegenskaper och 
kostnadsfördelningar genom att 
identifiera innehållsbrister i 
kommunikation och föreslå mer 
effektiva metoder för att sprida 
information om denna 
tjänsteinnovation.	

Avsaknad av information om vissa 
typer av kostnader och flera 
dimensioner av kvalitet, förvärrar 
uppfattningen om riskerna med att resa 
utomlands för kirurgiska ingrepp. Det 
finns också en övertro på 
masskommunikation som hindrar 
spridning av information till stora delar 
av målgruppen och gör lite för att 
övertyga individer om livskraft av 
medicinska resealternativ.	

Manuela López och Maria Sicilia	 Kommunikationsstrategi är ett viktigt 
inslag i nya produkter som antas. 
Beslutet att anta en ny produkt bestäms 
av framgången för en sekvens av två 
steg: produkt medvetenhet och 
produkt adoption. Tidigare studier har 
visat att reklam är det verktyg som 
fungerar bäst under första steget av 
introduktionen. Däremot har 
utbyggnaden av nya medier underlättat 
utvecklingen och förvaltning av WOM 
kampanjer. Ny forskning har kallat 
denna strategi WOM marknadsföring 
(WOMM). Syftet med denna artikel är 
att avgöra vilken 
kommunikationsstrategi som är 
lämpligare i ett tidigt skede av 
diffusionsprocessen. 

Till skillnad mot vad som har sagts i 
tidigare litteratur, visar resultaten att 
företagen ska börja ny 
produktkommunikation med WOMM 
och sedan fortsätta den med reklam. 

Varun Rai och Scott A Robinson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strukturen av informationsnätverk 
associerad med antagandet av solceller 
studeras. Informationsnätverket 
används av potentiella adopters för att 
mildra osäkerheter och icke-monetära 
kostnader av solcellsadoption. De 
faktorer som är mest effektiva ur 
konsumentsynpunkt för att minska 
osäkerheter och icke-monetära 
kostnader identifieras, vilket förkortar 
beslutsperioden och leder till ett  

Studien visar att kamrateffekter 
fungerar via två huvudkanaler: Först 
det passiva inflytandet som tillfaller 
genom att bevittna solcellssystem i 
området. För det andra det aktiva 
inflytandet som tillfaller genom peer-
to-peer kommunikation genom kontakt 
med grannar. Bland de svarande var 
kontakt med grannar innan installation 
den enskilt mest effektiva strategin för 
att sprida beslutstider. Således tyder 
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Författare	 Syfte	 Resultat	
 snabbare antagande av solceller. dock resultaten på att kombinationen 

av passiva och aktiva kamrateffekter 
skapar positiv återkoppling till nya 
adopters, vilket ökar utnyttjandet av 
solceller. 

Jonathan D. Bohlmann, Roger J. 
Calantone och Meng Zhao 
 
 
 
 	

Den här studiens huvudfokus är på 
interpersonell kommunikation inom 
marknaden, vilket vanligtvis känns 
igen som den mest betydande faktorn i 
att bestämma hastigheten och  
	

Upptäckten i studien demonstrerar att 
nätverksstruktur kan påverka diffusion 
när det gäller höjdpunkten i antagning 
och sannolikheten av mättad diffusion. 
Det beror inte bara på vem du är utan 	

 utformningen av diffusionsprocessen. också var du befinner dig och med vem 
du är associerad till som gör skillnad i 
diffusionsnätverk, vilket 
överensstämmer med Rogers teori om 
en segmentering av adopters i minimalt 
antal innovatörer och anhängare. 
Resultaten demonstrerar således att det 
är mycket viktigt med en mikronivå av 
kommunikationslänkar. 

Valerie Rosenblatt  
 

Tidigare forskning har dokumenterat  Det föreslås att nivån på spridningen  

 framväxten av globala arbetsvärden 
och en viktig funktion av 
multinationella organisationer (MNO) i 
sin spridning. Men studier angående 
processerna för att stödja spridningen 
av globala arbetsvärden har varit 
begränsade. Studien syftar till att 
begreppsutforska rollerna av 
institutionella mekanismer och 
modererande funktioner av sociala 
nätverksstrukturer och kulturella 
värden i diffusion av globala 
arbetsvärden inom ramen för 
multinationella organisationer. 

av globala arbetsvärden av medlemmar 
av mobilnätsoperatörer är 
positivt relaterad till nivån av 
institutionaliseringen av dessa värden 
inom och mellan MNO, med hjälp av 
av reglerande och normativa 
institutionella processer. Argumenten 
tyder också på att reglerande och 
normativa institutionella processer 
sannolikt är mer effektiva att sprida 
globala arbetsvärden bland 
medlemmar av mobilnätsoperatörer 
med kollektivistiska värdeinriktningar, 
och snäva täta sociala nätverk med 
förslutningar. 

Katarzyna Sznajd-Weron, Janusz 
Szwabinski, Rafal Weron och Tomasz 
Weron	

En grundläggande fråga att undersöka 
närmare inom spridning av 
innovationer är hur social 
nätverksstruktur påverkar processen. 
Har effekterna på antagningströskeln 
av diffusionskaskader avvikit med nät 
strukturen. 	

Slutsatsen att när det gäller osäkerhet, 
vilken är särskilt hög för innovationer 
kopplade till offentliga hälsoprogram 
eller ekologiska kampanjer, så kommer 
ett mer klustret nätverk att hjälpa 
diffusionen. Gällande nätverksdensitet 
framkommer svårigheten med att anta 
en innovation i täta samhällen. 
Hursomhelst kan detta enkelt förstås 
eftersom social press är väldigt hög i 
täta samhällen och det är väldigt svårt 
att anta en ny idé. Dessa resultat kan i 
likhet med Rogers förklara många 
pussel inom diffusion av innovationer, 
likt misslyckandet med 
vattenkokningskampanjen som 
genomfördes i Los Molinas, där nästan 
alla känner alla.	

Heidi Blacburn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litteratur om funktionen av ny teknik i 
biblioteken av varje typ och storlek är 
lätt tillgänglig, men genom att titta på 
de faktorer som spelar en roll i 
processen (relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, prövning 
och observerbarhet) kommer att ge en 
förståelse för hur en ung person som 
når vuxen ålder runt år 2000 integrerar 
teknologi till bibliotek och vilka  

Biblioteken har allt sett tekniken bli en 
snabb kandidat som en lösning på 
nästan alla problem som finns i 
området. Även om den föreslagits som 
ett snabbt alternativ, har den nya 
tekniken inte antagits som lika snabbt 
som inom andra sektorer. Men unga 
personer som når vuxen ålder runt år 
2000 agerar som förändringsagenter 
och för teknikdrivna attityder till 
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Författare	 Syfte Resultat 
 faktorer som spelar en roll i processen. arbetet, likt Rogers med hjälp av 

specifika kommunikationskanaler för 
att ändra de anställdas inställning till 
införandet av de nya verktygen. 

Roy Morledge  
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Syftet med denna uppsats är att belysa 
den låga nivån för antagande av 
innovativa produkter i UK. Rapporten 
presenterar en fallstudie som 
genomfördes för att undersöka 
potentialen för Storbritanniens 
ytterligare högskolor (FECs), i syfte att 
utvidga sin befintliga verksamhet och 
utveckla en roll som oberoende centra 
för specialistkunskaper av innovativa 
produkter. 
 

Resultaten indikerar att det finns bevis 
för behovet av oberoende källor av 
information om innovativa produkter. 
Högskolorna har visat sin förmåga att 
bygga upp kunskap och 
kapacitet och att erbjuda oberoende 
rådgivning. Resultatet visar dock att 
hållbarheten i den rollen 
är osannolik utan effektivt business fall 
och engagemang av ledande college 
lednings team. 

 
6 Resultat  
 
Efter genomgång av insamlad data i de ovanstående tabellerna visar det sig att det 
framkommer nya idéer som går att koppla till Rogers innovationsteori för att påskynda 
antagningshastigheten av innovationer i en organisation. Dessa är i sin tur av betydelse för hur 
en pedagogisk ledare kan tänka och handla gällande implementering av innovationer i en 
organisation. Artiklarna sorterades efter Rogers variabler utifrån både privata och offentliga 
verksamheter. Nedan följer en lista med de rubriker som utgör respektive variabel. Samma 
artikel kan även innehålla underliggande attribut som förekommer inom i flera av dessa 
variabler. 
 

• Upplevda innovationsattribut 
• Typ av innovationsbeslut 
• Kommunikationskanaler 
• Socialt system 
• Förändringsagenter 

 
Resultaten av min litteraturstudie presenteras i följd utifrån ovanstående variabler. 

6.1 Upplevda innovationsattribut 

I den följande texten presenteras fyra olika studier innehållande antagning av innovationer 
som nya dataspel, simulering i mjukvara, elektroniska e-tjänster och online-databaser. Dessa 
innovationer hanteras med hjälp av variabeln upplevda innovationsbeslut och de fem 
underliggande attributen relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och 
observerbarhet.  
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Faktorer som påverkar lärares antagning av pedagogiska dataspel 
 

Fallstudien genomfördes i syfte att identifiera faktorer som påverkar lärares antagning av 
pedagogiska dataspelet Dimenxian. Det fanns även ett intresse att jämföra hur faktorerna som 
påverkar antagningen av moderna pedagogiska data spel skiljer sig från antagning av annan 
pedagogisk mjukvara med så kallad K-12 inställning. Slutligen undersöktes också kopplingen 
mellan antagningsfaktorer och hinder med att använda dataspelen med K-12 inställningar 
(Kebritchi, 2010). Eftersom dataspelet Dimenxian inte tidigare hade använts av de 
medverkande lärarna i undersökningen sågs det som en innovation. Spridningen av 
Dimenxian mellan lärarna undersöktes således efter Rogers (2003) variabel ”upplevda 
innovationsattribut” som i sin tur innehöll de fem attributen relativ fördel, kompatibilitet, 
komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet.  
 
I intervjuerna med lärarna framkom att Rogers attribut ingick i studien genom att 
effektiviteten i spelet, support, problemlösning, undervisningsstrategi, och stort matematiskt 
innehåll, kunde ses som en relativ fördel. Dataspelet var även observerbart med statliga och 
nationella standarder, tid och teknisk kompatibilitet. I dataspelet tillkom också en hel del 
komplexitet samt tillgång till att pröva spelet genom en testversion. Rogers innovationsteori 
användes vidare till att jämföra dataspelets attribut med andra attribut för mjukvara genom 
olika litteraturrecensioner, vilka visas i nedanstående tabell 4 (Kebritchi, 2010). 
 

Tabell 4. Antagningsfaktorer för utbildningsprogramvara tillsammans med de fem attributen för diffusion av 
innovationsteori (Kebritchi, 2010, s. 264). 

 
 
En analys av tabell 4 visar att de tre attributen kompatibilitet, relativ fördel och komplexitet 
spelade en signifikant roll i antagningen av pedagogiska tekniska produkter. Kompatibilitet 
återfanns i fem av sju studier, relativ fördel fanns i fyra utav sju studier och komplexitet 
kunde hittas i två av sju studier. Prövningsförmåga och observerbarhet figurerade i antagandet 
av teknologi i endast en av sju studier. En liknande trend kunde även urskiljas i antagandet av 
Dimenxian jämfört med annan pedagogisk mjukvara i följande tabell 5. 
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Tabell	5.	Jämförelse	av	spelantagningsfaktorer	med	andra	utbildningsprogramvaror	utmed	med	de	fem	
attributen	för	diffusion	av	innovationsteori	(Kebritci,	2010,	s.	265).	

 
 
Efter att antagningsfaktorerna delats in i Rogers fem attribut visade resultatet att relativ fördel 
och kompatibilitet som båda innehöll fyra faktorer samt komplexitet med tre faktorer, 
utgjorde signifikanta roller i antagningen av dataspelet. Prövningsförmåga med enbart en 
faktor hade mindre betydelse i spelantagningen och observerbarhet som inte var kopplad till 
någon faktor hade inte heller någon betydelse för antagningen av Dimenxian (Kebritchi, 
2010). I följande tabell 6 jämförs hinder med att använda dataspel i skolan i litteraturen med 
dataspelet Dimenxians antagningsfaktorer i enlighet med Kebritchi (2010). 
 
Tabell	6.	Relationen	mellan	Dimenxian	antagningsfaktorer	och	barriärerna	med	att	använda	pedagogiska	

dataspel	med	K-12	inställningar	(Kebritchi,	2010,	s.	266).	

 
 
Att lära sig spelet, objektiv uppriktighet med stat och nationell standard, bevisad effektivitet i 
spelet, tid och teknisk kompatibilitet utgjorde alla hinder för att använda pedagogiska dataspel 
i skolan. Det fanns dock andra antagningsfaktorer som inte kunde relateras till några hinder, 
vilka utgjordes av kännetecken för spelstöd, könsneutrala kännetecken, engagemang och 
problemlösningsinstruktionsstrategier, ett rikt matematiskt innehåll, en attraktiv spelkontext 
och story, anpassning av svårigheter i spelet och tillgång till en testversion av spelet. Denna 
jämförelse visade således att antagningsfaktorerna för Dimenxian var bredare än hindren för 
att använda pedagogiska dataspel. Slutsatsen av denna fallstudie föreslog att Dimenxian 
speldesigners, forskare och utbildare kan använda sig av liknande metoder som används av 
andra mjukvaruutvecklare inom dataspel för att skynda på antagningen av spelen. När det 
gällde Rogers fem attribut så visade endast relativ fördel, kompatibilitet och komplexitet att 
de kunde användas för att påskynda antagningen av Dimenxian utifrån lärarnas perspektiv. 
Visserligen utgjorde lärarna den största användargruppen av dataspelet men även skolans 
pedagogiska ledare var involverade i att fatta ett innovationsbeslut om antagande och 
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implementering av dataspelet Dimenxian (Kebritchi, 2010). 
 
Prövningsförmåga, observerbarhet och riskreducering påskyndar individuella 
innovationsantagningsbeslut 
 
Animerade datasimuleringar i mjukvaran (Siemens Tecnomatix) undersöktes i den här studien 
för att se hur dessa bidrog till spridningen av lean systemtänkande som i sin tur syftade till att 
maximera kundvärdet genom produkter eller tjänster, genom att förbättra process flöde och 
eliminera slöseri. Det kunde ses som en innovation för tillverkning inom 
hälsovårdsinställning. På ett offentligt sjukhus i New South Wales i Australien undersöktes 
innovationer i form av animerade datorsimuleringar på skärmarna, experiment i realtid och 
lean systemtänkande. Studien fokuserade på hur attribut knutna till datorsimuleringar 
påverkade innovationsantagningsbeslut hos individer samt vilka attribut som stödde 
individuell acceptans av förändringsprocesser som utvecklats genom lean systemtänkande.  
Inom hälsa och sjukvårdstjänster var dessa attribut elva stycken varav fem utav dessa tillhörde 
Rogers teori om diffusion av innovationer. Förutom hans attribut bestående av relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet, hade det tillkommit, 
enkelhet, synlighet, uppfinningsrikedom, anpassning, risk och överförbarhet. Datainsamlingen 
skedde genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom sjukhuset som handlade 
om hur de upplevde innovationer som ursprungligen härstammade utanför hälsosektorn och 
tankar kring kombinationen av lean systemtänkande och animerade datasimulationer (figur 1). 
Resultaten från datainsamlingen av personalens respons visade att de tre attributen 
observerbarhet, prövningsförmåga och risk betonas mest (Hayes, Eljiz, Dadich, Fitzgerald & 
Sloan, 2015).  
	

Figur	1.	Skärmavbildning	från	en	ultraljudssimulation	(Hayes	et	al.,	2015,	s.	278).	

	
 
Datasimuleringar ansågs vara snabba och lätta att pröva vilket ledde till att personalen fick 
förtroende för de utvalda förändringarna som var tänkta att förbättra patientflödet. 
Observerbarheten ökade däremot individens acceptans till en innovation. När det gällde 
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attributet risk så kände personalen sig bekväma med animerade datasimuleringars möjlighet 
att minska osäkerhet av det som kommer ut av förändringar. Simuleringarna uppfattades som 
att eliminera fysiska risker för patienterna som kanske hade inträffat om förändringar 
implementerats i en sorts ”försöka och misslyckas” process. Prövningsförmåga, 
observerbarhet och risk attributen ansågs således viktiga för den individuella kliniken och 
pedagogiska ledares antagningsbeslut. En modell av den roll som visar hur datasimuleringar 
underlättade förändringar som stod upp mot samhällets påtryckningar, utmaningar för 
sjukhuset och klinikens preferenser presenteras i nedanstående figur 2 (Hayes et al., 2015).			
	

Figur 2. Schematisk modell av datasimuleringens roll av inducering för diffusion av innovationer till hälso- och 
sjukvårdsorganisationer (Hayes	et	al.,	2015,	s.	288) 

	
 
Det finns begränsningar i metoden i denna studie med tanke på den korta livslängden hos de 
kvalitativa forskningsresultaten kombinerat med de små och ändamålsenliga intervjuerna. 
Projektet med schemaläggningen inom ultraljud genomfördes under en tid som utgjordes av 
en hel del snabba förändringar och det är inte heller känt om förändringarna bidrog till ökat 
eller minskat förtroende för lean systemtänkande och datasimuleringar hos sjukhuspersonalen. 
Eftersom forskningen baserades på att hitta attribut till innovationen på ett visst sjukhus vid 
en speciell tidpunkt, ansågs kvalitativa metoder vara lämpliga. Det fanns också styrkor i 
denna studie gällande de deltagande metoder som utvärderar de uppnådda resultaten av de 
uppsatta processförändringarna. Författarna menar att trots att personalen har accepterat 
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innovationen med animerade datasimuleringar och implementerat den har den ändå kanske 
inte antagits av sjukhuset. Datorsimuleringsteknikerna förefaller inte som ett område som 
skulle kunna utvecklas trots påtryckningar om förändring, personalens hantering av 
innovationen, resursbrist och att använda sig av universitet eller annan utomstående expertis. 
Eftersom innovationen förts in utifrån känner personalen kanske inget ansvar för att utveckla 
och upprätthålla datasimuleringsmodellerna (Hayes et al., 2015). 
 
Här uppstår således en svaghet i användningen av datasimuleringar för att införa diffusion av 
innovationer. Antagningshastigheten av innovationen kan nås på bekostnad av att utveckla 
nyckelanvändare i personalen med den tekniska kunskapen för att återanvända innovationen. 
Sjukhuset skulle istället enbart kunna använda sig av innovationen utan att anta den. 
Författarna ställer sig därför frågan om det verkligen är produktivt eller något som sjukhuset 
vill, att teknisk expertis ska flytta runt och introducera datasimuleringsteknik bland 
personalen. Forskarna menar vidare att det är högst osannolikt att dessa 
datasimuleringsmodeller skulle ha tagits fram om sjukhuset faktiskt var tvunget att finna 
personal som hade tid att sätta sig in i och utveckla kunskap om dessa modeller. Däremot kan 
diffusion av innovationer möjliggöras genom att lägga resurser i kompetens på en lokal 
hälsodistriktsnivå eller använda färdigheterna hos en extern organisation. Hursomhelst 
baseras dessa handlingar på att det bara är genom användningen av animerade 
datasimuleringar som fördelarna med attributen prövningsförmåga, observerbarhet och 
minskad risk kan uppnås.  Så är dock inte fallet, eftersom annan forskning inom 
innovationshälsovården pekar på att försök med att förändra en process i liten skala ger ett 
lågt teknologiskt sätt att uppnå fördelarna av prövningsförmåga, observerbarhet och minskad 
risk (Hayes et al., 2015).  
	
Trots att innovationen hade sitt ursprung utanför sjukhuset, och införts av externa 
förändringsagenter i form av universitetsforskare, verkar det som att sjukhuspersonalen har 
välkomnat en innovativ kombination av animerade datasimuleringar och lean 
systemtänkande. Slutligen står det klart att innovationen faktiskt har förbättrat sjukhusets 
förmåga att klara av växande efterfrågan av akutvård. Sjukhusdirektören menar att bland 
annat tjänster för ultraljud har blivit oändligt mycket bättre genom förändringarna som 
implementerats från innovationen om att kombinera lean systemtänkande med animerade 
datasimuleringar, vilka antagits genom bland annat Rogers attribut för antagningshastighet 
(Hayes et al., 2015)   
	

Använda diffusion av innovationskoncept för att förklara faktorerna som bidrar 
till antagningshastighet gällande publicering av elektroniska tidskrifter. 
 
För att öka konkurrenskraften hos malaysiska högskolor har malaysiska akademiker och 
studenter börjat kringgå lokala eller nationella tidskrifter och istället försöka få sina 
tidsskriftmanuskript publicerade utomlands. Det är främst Thomson ISI eller Scopus index 
tidskrifter som finns att tillgå på nätet och lätta att komma åt för forskare världen över. 
Orsaken beror på att en hel del malaysiska tidskrifter inte görs synliga för forskare i andra 
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länder och att ett stort antal av dessa tidskrifter fortfarande bara produceras i det traditionella 
utskriftsformatet. Studien fann att så mycket som 62,9 % av malaysiska tidskrifter produceras 
fortfarande enbart i utskriftsformat och medan 31,3 % produceras i både utskriftsformat och 
elektroniskt online format. Bara 5,8 % produceras exklusivt för internet. Ytterligare studier 
visade att antagningstakten gällande teknik kopplat till internet var högre än för andra medier. 
Internetanvändningen i Malaysia var enligt World Statistics år 2012 över 17 miljoner 
användare, vilket motsvarar 60,7 % av befolkningen (Sanni, Ngah, Karim, Abdullah, & 
Waheed, 2013). Den ovan beskrivna långsamma övergången från utskriftsformat till 
elektronisk publicering av tidskrifter skapar en barriär mellan den teknik som faktiskt skulle 
kunna utnyttjas och till de få elektroniska tidskrifter som publiceras. Det är inte enbart inom 
Malaysia som forskningsuniversitet och forskningsinstitut har bidragit med stora mängder 
medel till att snabba på den långsamma antagningen och publiceringen av elektroniska 
tidskrifter. Detta är oroande eftersom diffusion av innovationer utgör en integrerad del av den 
ekonomiska och sociala utvecklingen hos vilken nation som helst. Därför hade denna studie 
som syfte att identifiera och granska de mest relevanta attribut som skulle kunna påverka 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter hos tidsskriftförlag i Malaysia (Sanni et al., 
2013). En kvantitativ forskningsmetod användes bestående av datainsamlingsmetoder i form 
av frågeformulär som grupperades utifrån Sanni et al. (2013) i tre delar: 
 

• Den svarandes medvetenhet om publiceringsprocessen gällande elektroniska 
tidskrifter. 

• Uppfattning om Rogers fem attribut kopplade till elektroniska tidskrifter. 
• De svarandes egenskaper och deras organisation. 

 
Antagningshastigheten mättes genom hur lång tid det tog innan en elektronisk tidskrift antogs 
och publicerades. De svarande fick frågan ”om du har antagit en elektronisk tidskrift, vilket år 
antog du den?” De svarandes uppfattning om Rogers variabel av uppfattade 
innovationsattribut innehållande de fem attributen relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 
observerbarhet och prövningsförmåga, mättes med hjälp av skalan i följande figur 3. För de 
andra egenskaperna hos de svarande och deras organisationer samt tidskriftens ålder, fick de 
svarande frågan: ” Vilket år publicerades det första numret av din tidskrift?”. För att ta fram 
information om förlagens erfarenhet erhölls svaren på frågan: ”Hur många år har du 
personligen varit involverad i publicering av tidskriften?”. Storleken av publiceringen 
framgick genom frågan: ”Hur många tidskrifter tror du publicerats under ett år?” (Sanni et al., 
2013). 
 
Studien syftade således till att besvara följande tre forskningsfrågor från Sanni et al. (2013): 
 

• Finns ett samband mellan medvetenhet om elektronisk tidskriftsprocess och takten i 
antagandet av en publicering av elektronisk tidskrift? 

• Finns ett samband mellan uppfattning om Rogers fem attribut kopplade till 
elektroniska tidskrifter och takten i antagandet av elektroniska tidskrifter? 

• Finns det ett samband mellan tidskriftens ålder, redaktionell erfarenhet, 



	 38	

publiceringsstorlek och takten i antagandet av elektroniska tidskrifter? 
 
Förlagen skulle säkerligen mer sannolikt anta publicerade elektroniska tidskrifter om de vore 
medvetna om kraften och existensen av innovationer. Respondenterna ombads svara på sju 
uttalanden på en skala från 1 (instämmer definitivt inte) till 5 (instämmer) för att konstruera 
och mäta medvetenheten om publicering av elektroniska tidskrifter. Hur en person ser på en 
innovation kan också förklara hur snabbt en innovation antas. Det är detta som den här 
studien försöker ta reda på, dvs. om det finns ett samband mellan Rogers fem attribut 
kopplade till elektroniska tidskrifter: relativ fördel (10 artiklar), kompatibilitet (6 artiklar), 
komplexitet (5 artiklar), observerbarhet (5 artiklar), prövningsförmåga (3 artiklar) och 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter. Enligt Rogers (2003) påverkar 
organisatoriska egenskaper som ålder, erfarenhet och organisationens storlek hur snabbt en 
innovation antas. Tänkbara antagare som oftast har en större erfarenhet kan anta elektroniska 
tidskrifter snabbare än de som har mindre erfarenhet. Tanken är att tidskriftsförlag som 
publicerar fler elektroniska tidskrifter också mer sannolikt ska kunna anta elektronisk 
publicering före andra i ett socialt system. Studien syftade även till att titta närmare på hur 
medvetna de som publicerar elektroniska tidskrifter är, vilket mättes genom hur lång tid det 
tog för publicister att anta elektroniska tidskrifter. Förutom Rogers fem attribut för 
antagningshastighet av elektroniska tidskrifter tillkom således ett sjätte attribut i form av 
medvetenhet (7 artiklar). I denna studie undersöktes således även om det fanns ett samband 
mellan tidskriftens ålder, förlagets erfarenhet, hur mycket som publiceras och 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter, vilket kan tydas i nedanstående figur 3 
(Sanni et al., 2013).   
 
Figur	3.	Begreppsforskning	av	variabler	som	påverkar	acceptans	av	e-tidskrift	publicering	(Sanni	et	al.,	2013,	

s.	4)	
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Studien som genomfördes var kvantitativ och framkallade reaktioner hos 150 
tidskriftsredaktörer som deltog i lanseringen av nationellt tidskriftsciteringssystem, vilket 
organiserades av ministeriet för högre utbildning i Malaysia i juni 2012. Totalt 90 
frågeformulär besvarades och av dessa var 82 användbara för datainsamling. Enkäten fick en 
skala utsatt till varje post där studien försökte ta reda på hur många av skalorna i respektive 
objekt som kunde förklara de svarandes nivåer av medvetenhet och uppfattningar om 
attributen för elektroniska tidskrifter. Desto större varians ju bättre giltighet hos studien. Ett 
värde på 0,5 och uppåt krävdes och ansågs vara starkt, medan ett värde på 0,40 och under 
ansågs svagt. Bartletts test användes för faktoranalysen och innehöll ett signifikant värde på 
0,05, där värderingar av KMO, ett mått på en provtagnings lämplighet bör ligga mellan 0,5 
och 1,0. De skalor för respektive objekt som registrerades hade värden mindre än 0,40 och 
accepterades således inte. Interna samstämmighetsskalor mättes istället med Cronbach alpha. 
Det är ett mått på tillförlitlighet mellan 0 till 1 där varje skala bör uppvisa tillräcklig 
tillförlitlighet med Cronbach alpha och ligga i närheten eller över 0,70 som är den 
rekommenderade nivån. Forskningsfrågorna kunde först besvaras efter att statistiska 
trendtester som Pearsons produkt moment korrelationskoefficient och multipel linjär 
regressionsanalys hade använts. Tabell 7 visar medelvärden och standardavvikelse som 
fastställdes för de sex attributen till antagningshastighet av elektroniska tidskrifter (Sanni et 
al., 2013).  

Tabell	7.	Beskrivande	statistik	av	de	sex	attributen	(Sanni	et	al.,	2013,	s.	4).	

	
 
I enlighet med den första forskningsfrågan om medvetenhet om elektroniska tidskrifter och 
antagningshastigheten visar resultaten att medvetenheten (r = 0,294, p N .05) inte är 
signifikant relaterade till antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter hos malaysiska 
tidskriftsutgivare (Tabell 8). Däremot är medvetande attributet korrelerad med innovations 
egenskapen kompatibilitet (r = 0,225, pb 0,05) och speciellt med observerbarhet (r = 0,308, pb 
0,01) och prövningsförmåga (r = 0,489, pb 0,01). En tänkbar förklaring till detta är att de 
flesta malaysiska tidskriftsredaktörer själva är författare och forskare och det förväntas av 
dem att de har observerat och undersökt förfarandet i samma stund som de antar manuskriptet 
till en tidskrift och publicerar denna som en elektronisk tidskrift. Det var dock inte många av 
redaktörerna som hade beslutat att anta ett elektroniskt format för sin egen tidskrift eller hade 
tankar på detta när dessa data samlades in (Sanni et al., 2013). Enligt Rogers (2003) behöver 
inte alltid medvetenhet om en innovation leda till att det kommer att påverka antagandet. 
Medvetenhet om elektroniska tidskrifter kan därför inte relateras till inducering av 
elektroniska tidskrifter. Det stämmer också väl överens med att ett flertal malaysiska 
tidskriftsförlag mycket väl känner till publicering av elektroniska tidskrifter, men har inte 
ännu antagit publicering av elektroniska tidskrifter för sin egen tidning (Sanni et al., 2013).  
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Den andra forskningsfrågan gällande uppfattning om innovationsegenskaper och 
antagningshastighet visar på att attributen relativ fördel (r = -.219, p N .05), kompatibilitet (r 
= 0,241, p N .05) och observerbarhet (r = 0,105, p N .05) inte har någon betydelse för 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter hos malaysiska tidskriftsförlag (Tabell 8). 
Däremot attributen komplexitet (r = -426, pb .05) och prövningsförmåga (r = 0,373, pb .05) 
har mycket stor betydelse. Det här betyder att malaysiska tidskriftsförlag ser en fördel med 
publicering av elektroniska tidskrifter, även om detta inte är någon dominerande acceptans. 
Attributet kompatibilitet utgör inte heller någon signifikant relaterad acceptans för 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter. När det gäller komplexitet är det 
annorlunda, då de svarande uppfattar komplexitet av betydelse för antagningshastigheten av 
elektroniska tidskrifter. Det här menas med att desto komplexare som tidskriftsförlag 
uppfattar publicering av elektroniska tidskrifter ju mindre sannolikt är det att de skulle anta 
innovationen (Sanni et al., 2013). 
 
Tabell	8.	Korrelationsanalys	mellan	variabler	för	e-publicering	och	antagningshastighet	(Sanni	et	al.,	2013,	s.	

5)	

	
 
Prövningsförmåga är ett attribut som istället faktiskt bidrar till takten i antagandet för 
publicering av elektroniska tidskrifter. Malaysiska företag som har erfarenhet av att lämna in 
manuskript av tidskrifter till publicering av elektroniska tidskrifter har också en större 
sannolikhet att anta elektroniska tidskrifter än publicister som ännu inte har eller har mindre 
erfarenhet av att använda sig av elektroniska tidskrifter. Detta förklarar hur många av 
tidskriftsförlagen ser elektroniska tidskrifter som fördelaktiga gentemot tryckta tidskrifter. 
Den bevisade positiva uppfattningen gällande attributen relativ fördel och kompatibilitet av 
elektroniska tidskrifter ledde dock inte till något publiceringsbeslut av elektroniska tidskrifter, 
vilket resulterar i att det fortfarande är många malaysiska tidskrifts förläggare som inte har 
antagit publicering av elektroniska tidskrifter. Den tredje forskningsfrågan om 
organisationsegenskaper och antagningshastighet visade att samtliga tre 
organisationsvariabler tidskriftens ålder (r = 0,540 pb .01), redaktionell erfarenhet (r = 0,507, 
pb .01) och offentliggörande storlek (r = 0,386, pb .05) är faktorer som är relevanta för att 
bidra till acceptans av elektroniska tidskrifter hos malaysiska tidskriftsföretag (Tabell 9) 
(Sanni et al., 2013)  
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Tabell	9.	Korrelationsanalys	mellan	karaktärer	hos	förlag	och	antagningshastighet	(Sanni	et	al.,	2013,	s.	5).	

	
 
Tidskrifts företag som varit aktiva under en längre tid är mer benägna att anta elektroniska 
tidskrifter än de som inte varit verksamma så länge. De fem faktorer som således bidrog till 
antagande av elektroniska tidskrifter var komplexitet, prövningsförmåga, tidskriftens ålder, 
storlek av publicering och erfarenhet som redaktör. Den slutliga regressionsanalysen visade 
(Tabell 10) att dessa fem variabler förklarades kollektivt med 57,8 % av variansen (R2 = 
0,646, F (5,26) = 9,481, p b .01). Det konstaterades även att (Beta = -. 274, pb .01), 
prövningsförmåga (Beta = 0,274, pb .01), tidskriftens ålder (Beta = .303, pb.01), 
offentliggörande storlek (Beta = .314, pb.01), och redaktionell erfarenhet (Beta = .277, pb 
.01), förklarade graden av antagande av elektroniska tidskrifter hos malaysiska tidskriftsförlag 
(Sanni et al., 2013). 
 

Tabell	10.	Regressionsanalys	av	de	fem	signifikanta	variablerna	(Sanni	et	al.,	2013,	s.	6).	

	
 
Slutsatsen blev att bland Rogers fem attribut påverkade relativ fördel och kompatibilitet 
antagningshastigheten av elektroniska tidskrifter. Detta kan bero på att nya innovationer 
förväntas leda till produktivitet, förbättring, nytta och vinst för individen eller enheten. Om 
individen eller enheten ser en innovation som en stor fördel, nytta och dessutom är kompatibel 
med vissa värden, förväntas också antagningshastigheten att vara hög. Anledningen till att 
antagningshastigheten för elektroniska tidskrifter trots vad dessa attribut visar inte är särskilt 
hög i Malaysia, beror på att malaysiska tidskrifter publiceras av akademiska institutioner, 
professionella samhällen och regeringsforskningsagenturer som inte bryr sig om vinster eller 
finansiell avkastning i publicering av tidskrifter (Sanni et al., 2013).  
 
Tillämpa Rogers Diffusion av Innovationsteori till godkännande av online-
databaser vid ett universitetsområde i Iran. 
	

Biblioteken har fått följa med utvecklingen av nätbaserad tillgång till elektroniska tjänster och 
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nu finns en hel del böcker, tidskrifter och artiklar tillgängliga i elektronisk form via 
nätbaserade databaser. Även universiteten följer naturligtvis med utvecklingen och erbjuder 
sina studenter tillgång till databaser som Elsevier, Wiley och Springer och av leverantörer 
som EBSCO och ProQuest. Syftet med den här studien var således att finna de attribut som 
påskyndar införande av innovationer inom informationsteknik som i denna studie utgörs av 
online-databaser. Rogers innovationsteori användes för att se hur antagningshastigheten av 
online-databaser påverkades av upplevda innovationsattributen relativ fördel, kompatibilitet, 
komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet bland universitetets fakultetsmedlemmar 
(Nazari, Khosravi & Babalhavaeji, 2013). Efter Rogers teori om diffusion av innovationer 
undersöktes upplevda antagningsattribut i samband med användning av online-databaser 
bland lärare i Iran utifrån följande fem hypoteser av Nazari et al., 2013): 
 

• Ett signifikant samband existerar mellan attributet relativ fördel och antagande av 
online-databaser.	

• Ett signifikant samband existerar mellan attributet kompatibilitet och antagande av 
online-databaser.	

• Ett signifikant samband existerar mellan attributet komplexitet och antagande av 
online-databaser.	

• Ett signifikant samband existerar mellan attributet prövningsförmåga och antagande av 
online-databaser.	

• Ett signifikant samband existerar mellan attributet observerbarhet och antagande av 
online-databaser.	

	
Studien belyser hur en analytisk undersökning med lärare i åttonde zonen av Azad 
universitetet genomfördes med totalt 3902 lärare som baserades på Krejcie Morgan (1970) 
rekommendationer om en populations storlek som bör ligga mellan 3500-4000. Antalet lärare 
som valdes ut för att medverka i studien var 351 vilket ansågs vara rimligt. Frågeformuläret 
bestod i sin tur av två delar, varav den första delen behandlade kön, utbildning, ålder, 
akademisk rang, utbildningsområdet och erfarenhet av undervisning. Den andra delen av 
frågeformuläret behandlade istället forskningsvariabler och frågor med flera alternativ. En 
Likertskala med 5 alternativ(1 = instämmer inte alls till 5 = instämmer helt) användes för att 
mäta upplevda attribut för online-databaser och hur lärare antog och använde sig av dessa. 
Rogers har redan använt sig av dessa frågetyper som förekom i de fyrtio enkäter som utgjorde 
förstudien och Cronbach alpha mätte dess tillförlitlighet. Värden större än 0,70 var acceptabla 
för grundläggande forskning. Koefficient alpha visar den acceptabla nivån i Cronbach alpha 
testet (tabell 11) (Nazari et al., 2013).  
	

Tabell	11.	Tillförlitlighetsanalys	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	30).	
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När det gäller lärarnas användning av online-databaser som en bunden variabel i samband 
med de attribut som de har upplevt, skiljer sig dessa mellan lärarna (tabell 12). Mätningen 
visade att 65,1 procent av lärarna använde online-databaser antingen gång på gång och jämt, 
medan 34,9 procent sällan använde sig av dessa eller inte så ofta (Nazari et al., 2013).  
	
Tabell	12.	Svarandes	antagningshastighet	och	användning	av	online-databaser	(N=351)	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	

30).	

	
 
I följande figur 4 beskrivs lärarnas antagningshastighet och användning av online-databaser i 
en tidsaxel.  Resultaten visar att 3,42 % av innovatörerna använde sig av online-databaser, 
8,55 % av tidiga antagare, 42,28 % av de som hade en tidig majoritet, 27,35 % av de med sen 
majoritet och 11,40 % hörde till eftersläntrarna. De olika attributen av online-databaser 
innehöll: relativ fördel" (5 attribut), kompatibilitet (6 attribut), komplexitet (2 attribut), 
trialability (2 attribut) och observerbarhet (8 attribut) (Nazari et al., 2013).  
 
Figur	4.	Svarandes	antagningshastighet	och	användning	av	online-databaser	(N=351)	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	

31).	

 
 
Nedanstående tabell 13 visar upp lärare med en positiv uppfattning av attribut till online-
databaser. Hela 56,1 % av lärarna ansåg att online-databaser innehåller mycket information 
och således förknippade det med attributet relativ fördel. Attributet kompatibilitet innebar att 
71,5 % av fakultetsmedlemmarna inte stred mot varken sociala, kulturella och religiösa krav. 
Komplexitetsattributet gjorde en hel del av lärarna oense i frågan om det var svårt att lära sig 
hantera online-databaser och 77,8 % svarade att så var fallet. I frågan om att kunna använda 
online-databaser på prov var det 67 % av lärarna som tyckte att de upplevde en koppling 
mellan attributet prövningsförmåga och möjligheten att först testa online-databaser innan de 
antogs. 65,2 % av lärarna såg ett samband mellan attributet observerbarhet och att välja och 
skriva ut information som hämtats ur online-databaser. Lärarna såg således en förståelse med 
att anta online-databaser där attributen fick följande medelvärden: Relativ fördel (4,41), 
kompatibilitet (4,33), komplexitet (1,88), prövningsförmåga (4,02) och observerbarhet (4,19) 
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(Nazari et al., 2013).  
 
Tabell	13.	Analys	av	fakultetsmedlemmars	uppfattade	attribut	av	online-databaser	(N=351)	(Nazari	et	al.,	

2013,	s.	32).	

	
 
Friedmans test användes för att se hur lärarna uppfattat attributen för online-databaser. Till 
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varje attribut gavs en genomsnittlig gradering. Lärarnas upplevda attribut relativ fördel om 
online-databaser indikerade att de innehåller mycket information, vilket var ett positivt 
resultat med den högsta poängen 4,54. Booleska operatorer visade medelvärdet av 
informationshämtning 4,53, vilket också utgjorde det lägsta medelvärdet. Ett Chi-Square test 
visade i sin tur på en signifikant skillnad mellan attribut som låg på sannolikhetsnivå 0,01, 
vilket kan tydas i följande tabell 14 (Chi-kvadrat: 279,580; df: 4; Asymp: Sig: 0.000) (Nazari 
et al., 2013).  
	

Tabell	14.	Beskrivande	statistik	och	Friedman	test	på	attributet	relativ	fördel	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	33).	

	
	

Vidare framhålls hur attributet kompatibilitet analyseras i tabell 15 och dess koppling till att 
lärarna inte ansåg att användning av online databaser stred mot sociala, kulturella och 
religiösa krav. Här nåddes det högsta genomsnittet med poängen 4,68. Vidare fick frågor som 
att de visste hur online-databaser användes även innan lärarna började på universitetet 
medelvärdet 4,67. Det lägsta medelvärdet uppnåddes av att online-databaser inte begränsades 
av tid och plats med ett medelvärde på 4,10. Ett Chi-Square test utfördes med resultatet att det 
fanns en signifikant skillnad på sannolikhetsnivå 0,01 (Chi-kvadrat: 539,601; df: 5; Asymp: 
Sig: 0.000) (Nazari et al., 2013).  
 
Tabell	15.	Beskrivande	statistik	och	Friedman	test	på	attributet	kompatibilitet	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	33).	

 
 
Tabell 16 visar hur lärarna upplevde attributet komplexitet gällande online-databaser. De 
tyckte generellt att det var mycket svårt att lära sig hantera online-databaser och således också 
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svårt att anta dessa. Svårigheten att faktiskt lära sig hantera en online-databas fick det högsta 
medelvärdet på 1,94, medan antagningen av online-databaser fick det något lägre medelvärdet 
1,84. Dessa medelvärdesskillnader visar att dessa två faktorer resulterade i att 
fakultetsmedlemmarna inte var lika benägna att anta online-databaser. Däremot gav mindre 
komplexa innovationer en större diffusion. Ett Chi-test visade på en signifikant skillnad 
mellan dessa faktorer på sannolikhetsnivå 0,01(Chi-36,750; df: 1, Asymp: Sig: 0.000) (Nazari 
et al., 2013).  
	

Tabell	16.	Beskrivande	statistik	och	Friedman	test	på	attributet	komplexitet	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	34).	

	
 
I nästa tabell 17 framhålls lärarnas upplevda prövningsförmåga om online-databaser, där 
möjligheten av att först få prova online-databaser innan antagande fick det högsta 
medelvärdet på 4,25. När det gäller att jämföra online-databaser med tryckta material 
hamnade medelvärdet på 3,80. För att fakultetsmedlemmarna skulle kunna tänka sig att sprida 
innovationer inom tjänster och instrument ville de gärna ha prövat på dessa innan. Chi-testet 
som utfördes för att ta reda på om dessa attribut var annorlunda visade att det förelåg en 
signifikant skillnad på sannolikhetsnivå 0,01 (Chi-kvadrat: 140,625; df: 1, Asymp: Sig: 0.000) 
(Nazari et al., 2013).  
 
Tabell	17.	Beskrivande	statistik	och	Friedman	test	på	attributet	prövningsförmåga	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	34).	

	
 
Lärarna tillfrågades om attributet observerbarhet angående online-databaser och det visade sig 
att de tyckte att informationssökning går snabbt med online-databaser och fick därför det 
högsta medelvärdet 4,60, medan alarmerande tjänster som kan göras via online-databaser fick 
det lägsta medelvärdet 3,82. Chi-Square testet av de åtta faktorerna till attributet 
observerbarhet resulterade i signifikanta skillnader på sannolikheten 0,01, vilket framgår i 
tabell 18 (Chi-kvadrat: 752,081; df: 7; Asymp: Sig: 0.000) (Nazari et al., 2013).  
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Tabell	18.	Beskrivande	statistik	och	Friedman	test	på	attributet	observerbarhet	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	35).	

 
 

Studien avslutades med att testa forskningshypoteserna gällande sambandet mellan 
innovationsattribut och antagandet av online-databaser med hjälp av Pearson 
korrelationskoefficient. I följande tabell 19 visas hur resultatet av testet ger de fem 
forskningshypoteserna starkt stöd. Samtliga hypoteser erhölls med ett sannolikhetsvärde på 
0,0001 > 0,05 (Nazari et al., 2013). 
	

Tabell	19.	Resultat	av	korrelationsanalys	(N=351)	(Nazari	et	al.,	2013,	s.	35).	

	
 
Studien har således en begränsning i form av att använda sig av endast dessa fem attribut. 
Slutsatsen blir dock att efter dessa olika tester innehöll studien tillräckligt med bevis för att 
stödja Rogers teori om diffusion av innovationer. Teorin stärker de effekter som dessa attribut 
av online-databaser har på deras antagningshastighet. Det finns dessutom ett signifikant 
samband mellan de upplevda innovationsattributen och att de har antagits. 
Forskningshypoteserna bekräftades av de resultat som framkommit i studien. Av de fem 
attributen var relativ fördel, kompatibilitet och observerbarhet positiva faktorer som 
korrelerade med antagning av innovation, medan attributet komplexitet utgjorde en negativ 
faktor (Nazari et al., 2013). 
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6.2 Typ av innovationsbeslut 

Utifrån variabeln typ av innovationsbeslut med tillhörande attributen valfri, kollektiv och 
myndighet, belyses varierande studier. Dessa studier har för avsikt att undersöka antagning av 
innovationer inom omorganisation, innovationsbeslut inom myndighet och teaminnovation.  
 
Omstrukturering av yrkesskolor som social innovation 
 
Tidigare forskning har varit sparsam i att undersöka hur social innovation kan användas för att 
förklara antagnings och genomförandereformer, och i synnerhet inom analys av 
utbildningsreformer. Författarna föreslog att den Estländska yrkesutbildningsreformen skulle 
använda sig av en modell för social innovation. Modellen innehöll olika nivåer av 
utbildningsreformprocessen, förändringar i regler, normer och värderingar samt lade fokus på 
sociala landvinningar inom utbildningsreformer och uppmärksamhet gällande sociala 
mekanismer som gör det lättare för känsla, fatta beslut och anta förändringar. Denna studie 
fokuserade på analys av två fallstudier av omorganisationer inom yrkesskolans nätverk. Det 
som bidragit till omorganisationen utgjordes av effektivitet, förändring i demografin, färre 
studenter efter nedgången i födelsetalen under 1990 och den allt äldre befolkningen. Den 
empiriska studien av yrkesutbildningsreformen skedde mellan åren 2010 till 2012 i två 
yrkesskolor. Studien gick ut på att analysera antagna förändringsstrategier hos de bägge 
yrkesskolorna (Ümarik, Loogma & Tafel-Vila, 2014). 
 
Studien inleddes med intervjuer av sju experter med personal inom ministeriet för utbildning 
och forskning och ytterligare experter som deltog i förberedelse, genomförande och 
uppföljning av yrkesutbildningsreformerna och dokument för handlingsplaner. Data samlades 
in genom semistrukturerade intervjuer med förändringsagenter både internt och externt med 
hjälp av ”snöbollsmetoden” för att välja de som skulle intervjuas.  De svarande fick sedan 
välja andra nyckelpersoner som utgör en del i förändringsarbetet. Dokument analyserades och 
skolor besöktes med återkoppling från lärare och elever. Huvudanalysen av texterna från 
intervjuerna kodades strategiskt med hjälp av grundad teori. I den senare delen av analysen 
har den sociala innovationsteorimodellen drivit igenom kodning och textanalyser från 
intervjuerna, skriftliga handlingar och fältanteckningar. För att analysera en gemensam sats av 
datakällor användes mjukvaran NVivo som anslöt kategorier och underkategorier i insamlad 
data. Den första fallstudien utgjorde en reaktionsprocess på kommunalnivå gällande 
ministeriets planer på att stänga skolan som en del av politikernas reformbeslut om en ny 
integrerad skola i Estland. I den andra fallstudien var planerna att slå ihop två skolor med 
yrkesutbildningar och bilda ett nytt utbildningscentrum för yrkesutbildningar. Indirekt bidrog 
denna pedagogiska innovationsprocess till den nya modell av en integrerad skola som 
innehöll både yrkesutbildning och en allmän skola (Ümarik et al., 2014).  
 
Det förekom både delade meningar angående betydelser och nya idéer på kommunal och 
skolledningsnivå som sammanfogades för att hjälpa till att påskynda förändringen, vilket 
ändrade attribut och situationer för personalen på skolorna. Skolledningen ökade 
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kommunikation, informationsflöde och de verksamheter där de bägge skolorna var delaktiga. 
Aktivitetsinnovationer för elever från både yrkesskola och gymnasium ledde till att 
antagandet av förändringen gick lättare och i ett längre perspektiv hjälpte till att bygga upp 
den gemensamma skolan. I den sociala innovationsmodellen kunde det tydas hur antagandet 
av förändring kan påskyndas genom att i förändringsprocessen skapa aktiva attribut till social 
interaktion. I den nu legitimerade innovationsbeslutsprocessen kunde även förändringar i 
lärares och elevers normer urskiljas. Det förekom också ekonomiska vinster bl.a. i 
användandet av skolmaterial, uteblivna vinster för avhoppade elever och möjligheten att få 
familjer att stanna i kommunen (Ümarik et al., 2014). 
 
En jämförelse mellan den integrerade skolan och ett regionalt utbildningscentrum liknade 
varandra så pass att de bägge utgjorde en enhet med en gemensam styrning. Dessvärre gjorde 
avstånden mellan de bägge skolorna att det inte fanns så många fördelar med en gemensam 
användning av skolmaterial och undervisande personal. Lärarna såg fusionen som ett politiskt 
innovationsbeslut som de inte kunde påverka och som skulle genomföras på kort tid. Tre år 
senare hade personalen fortfarande inte uppfattat så mycket positiva resultat jämfört med en 
integrerad skola. Planer på att åter lokalisera olika ämnesområden mellan de två skolorna 
ansågs också som något negativt, eftersom det skulle innebära att fordonsmekanik som alltid 
funnits i staden flyttades ut till landsbygden och kockar flyttade in till staden. Visserligen tog 
lärarna till sig de nya reglerna och skolförordningarna, men det var för tidigt för att prata om 
nya normer eller en helt ny kultur inom skolan (Ümarik et al., 2014).  
 
Analysen av de två fallstudierna använde sig först av begreppet social innovation där det 
ansågs möjligt att hitta attribut till förändringsprocesser som kan hjälpa till och påskynda 
antagandet av ändringar och dess genomförande. Förändringar och politik knutet till 
skolreformer skulle lättare antas om de som ska ta till sig innovationerna uppfattar det som 
något positivt som är bra och rationellt. Skolans personal bör så tidigt som möjligt få majoritet 
i förändringsprocessen där antagandet underlättas om vissa attribut, så som lärande, 
kommunikation och strukturer i sociala system, vilket bidrar till att lärarna får besluta om vad 
som berör dem själva. I den första fallstudien gjorde hotet om nedläggning att personalen i 
skolorna och kommunen började arbeta mot ett enat mål. I den andra fallstudien hade de 
bägge yrkesskolorna innehaft en stark position och aktörerna kunde inte rationalisera ett 
toppstyrt förändringsarbete för sig själva (Ümarik et al., 2014). Slutsatsen blev således att det 
fanns ett stöd för Rogers (2003) innovationsteori med slutsatsen att individer lättare tar till sig 
en innovation om innovationen bidrar till ett bättre sätt att genomföra något på eller andra 
fördelar samt fördelen av att ha tidig majoritet i innovationsprocessen. 

Utvärdering av en myndighets innovationsbeslut: Kort alkoholingripande 
för gravida kvinnor som mottar kvinnor, spädbarn och barntjänster på två 
hälsoavdelningar i Illinois 

Den här studien handlade om att upptäcka och förebygga alkoholrelaterade 
hälsoproblem hos gravida kvinnor och en för tidig diagnos av (fetal alcohol spectrum) 
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störning hos fostren. Av värde för den här studien var att vårdpersonal och dietister var 
utbildade i snabbt alkoholingripande i ett federalt finansierat projekt gällande kvinnor, 
spädbarn och barn., där låginkomsttagande kvinnor utgjorde en risk grupp i att 
missbruka alkohol under graviditeten. Detta projekt utgjorde således en del av stöd 
programmet för nutritionsprogrammet för kvinnor, spädbarn och barn på två 
hälsoavdelningar i Illinois. Studien använde sig av fokusgrupper och intervjuer för att 
undersöka antagningsattribut som kan påskynda, anta och genomföra tjänsten. Syftet var 
att undersöka genomförandeprocessen av en myndighets innovationsbeslut för kort 
alkoholingripande hos gravida kvinnor. Projektets mål var att få fler kvinnor att helt 
avstå från alkohol så länge graviditeten pågick. De medverkande i projektet och fick 
svara på ett semi-strukturerat frågeformulär samt medverka i två fokusgrupper. Totalt 
24 personer ur projektet (14 från hälsoavdelning-A och 10 från hälsoavdelning-B) 
medverkade i intervjuerna. Från hälsoavdelning-A var åtta kvinnor och två män, medan 
samtliga medverkande från hälsoavdelning-B var kvinnor (Moise, 2014). För att 
upptäcka vilka kvinnor som befann sig i riskzonen och hade problem med alkohol 
användes ett frågeformulär av Moise (2014) med fem frågor för att kontrollera alkohol 
vanor: 

• Under tiden du var gravid, men inte visste att du var gravid, hur många 
alkoholhaltiga drycker drack du under denna tid? 

• Under tiden du var gravid, hur ofta har du druckit öl vin eller andra 
alkoholhaltiga drycker? 

•  Hur ofta har du druckit fyra eller fler drinkar på en dag under de senaste 30 
dagarna? 

• Hur många drycker drack du en typisk dag då du dricker alkohol under de 
senaste 30 dagarna? 

• Under de senaste 30 dagarna, hur många dagar har du druckit en eller flera 
drycker med alkohol? 

Studien använde sig av T-ACE kontrollverktyg för att mäta gravida kvinnors tolerans 
mot alkohol och på så sätt identifiera de kvinnor som hade längre tids problem med 
alkohol. Kontrollverktyget innehöll i sin tur följande fyra frågor ifrån Moise (2014): 

• Hur många drycker behöver du dricka för att du ska känna dig full? 
• Har andra människor irriterad dig genom att kritisera dig att du dricker? 
• Har du någon gång känt att du borde dra ner på ditt drickande? 
• Har du någonsin tagit en drink det första du gör på morgonen för att stabilisera 

dina nerver eller bli av med en baksmälla? 

Utvärderingsprocessen bestod av två delar med början i en kvantitativmetod som 
bedömde Rogers fem attribut för antagning av innovationer: relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet. Den andra delen 
bestod av en kvalitativmetod som framkallade deltagarnas synpunkter och bekymmer 
samt utforskade frågor som lett till tidigare beslut om antagande av projektet kort 
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alkoholingripande (Moise, 2014). Studien bedömde personalens åsikter utifrån Moise 
(2014) med hjälp av en femgradig Likert-skala: 

• Jag tycker användningen av kort alkoholingripande är flexibel. 
• Kort alkoholingripande gör det möjligt att bättre hjälpa kvinnor, spädbarn och 

barn. 
• Kort alkoholingripande har blivit rutin inom kvinnor, spädbarn och barns 

kontrollprogram. 
• Kort alkoholingripande har med framgång integrerats hos kvinnor, spädbarn och 

barn program.  

Undersökningen bedömde även viljan hos personalen gällande genomförandet av kort 
alkoholingripande och dokumenterade detta. I undersökningens andra del öppnades 
semistrukturerade intervjuer för att skapa omnämnandet av eventuella attribut som stoppas 
eller kan fortgå genom kontroll av kort alkoholingripande. Fokusgruppsintervjuerna 
genomfördes av två av studiens författare och samlades i ett personalrum på varje avdelning. 
Intervjuerna höll på i cirka en timme, registrerades digitalt och transkriberades ordagrant 
direkt innan textdata gick för analys med hjälp av kvalitativa metoder. Själva transkriptionen 
utfördes av en av författarna eller av en kontorsassistent. Inom den kvalitativa analysen av 
data användes en deduktiv strategi som grundar sig på Rogers (2003) teori om diffusion av 
innovationer. Rogers teori undersökte attribut kopplade till genomförandet av kort 
alkoholingripande. Intervjutranskriptionen kodades slutligen baserade på Rogers fem attribut 
för antagning av innovationer, samtidigt som dessa koder direkt knöt samman 
respondenternas svar. För den kvalitativa dataanalysen användes mjukvaran NVivo 9.0. När 
det gällde de två avdelningarna var hälsoavdelning-A belägen i norra delen av Illinois, med ett 
större närområde gällande kvinnor, spädbarn och barn med högre medelinkomst, med flest 
vita människor även om större delen talade spanska. Hälsoavdelning-B låg mitt inne i centrala 
delarna av Illinois och bestod av flest afroamerikaner. Tabell 20 visar arbetsbelastningen vid 
hälsoavdelningarna mellan augusti 2010 till februari 2011 och de 1051 kvinnor som ingick i 
kort alkoholingripande på hälsoavdelning-A och bedömdes som en riskgrupp för att dricka 
under graviditeten vilket redovisas i tabell 21 (Moise, 2014).  
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Tabell.	20.	Kännetecken	för	vårdpersonal	som	innefattar	studiepopulationen	(Moise	et	al.,	2014,	s.	806).		

 
Tabell	21.	Kännetecken	för	WIC	kvinnor	och	kvinnor	som	
fick	BAI	vid	två	Illinois	hälsoavdelningar,	augusti	2010	

till	februari	2011	(Moise	et	al.,	2014,	s.	807).		

 
 
91eller (8,7 %) av kvinnorna fick två eller större på T-ACE kontrollverktyget och hade rätt till 
kort alkoholingripande. Dessa 91 kvinnor hade gått med på att vara med i kort 
alkoholingripande tjänsten under en liknande tidsram i hälsoavdelning-B. 96 av 391 kvinnor 
(24,6%) fick kvinnor, spädbarn och barn tjänster samtidigt som de berättigades till kort 
alkoholingripande tjänsten. Utav dessa 96 kvinnor fick 81 kort alkoholingripande-tjänsten, 
cirka 20,7% av de som kontrollerats. En jämförelse mellan hälsovårdsavdelningarna visar att 
avdelning-B hade fler kvinnor som kontrollerades för alkoholanvändning och som var 
berättigade till kort alkoholingripande tjänsten än inom hälsoavdelning-A (20,7% mot 8,7 %). 
När det gällde fokusgrupperna och enkätsvaren visade en majoritet av personalen att de var 
positivt överens om utbildningen, agentur, normer och förväntningar. De medgav också att de 
var redo att genomföra interventionen. Tabell 22 berör översiktligt de kvantitativa attributen 
och de kvalitativa svar som de medverkande avlagt och som påverkade antagningshastigheten 
av kort alkoholingripande tjänsten på de bägge hälsovårdavdelningarna (Moise, 2014). 
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Tabell	22.	Faktorer	som	bidrar	till	antagandet	av	den	kort	alkohol	
ingripande	vid	två	pilothälsoavdelningar	i	Illinois	(Moise	et	al.,	2014,	s.	807).		
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Fortsättningsvis när det gäller signifikans, så har det inte rapporterats då användningen av den 
beskrivande statistiken inte hade för avsikt att testa en hypotes eller dra slutsatser om 
insamlad data och dess betydelse. De var således enbart till för att hjälpa till att beskriva data i 
det stora hela. Enkätsvaren visade att bägge hälsovårdsavdelningarnas personal såg relativa 
fördelar för kunder och personal. Samtliga såg också kort alkoholingripande tjänsten som att 
den kommer att hindra gravida kvinnor från att avstå från alkohol men framförallt se till att de 
blir medvetna om prenatal exponering av alkohol. Attributet prövningsförmåga speglade sig i 
hälsoavdelning-A vars personal ansåg att det under kort alkoholingripande tjänsten hörde till 
vanligheterna att personalen kände sig obekväma med att kontrollera kvinnors alkoholvanor 
genom test och frågor. Observerbarhet nämndes av personalen vid de bägge 
hälsoavdelningarna som medgav att de hade haft möjlighet att få positiv återkoppling genom 
rapporter under månaden eller kvartalet. Personalen stödde dessutom införandet av kort 
alkoholingripande tjänsten inom kvinnor, spädbarn och barn programmet, eftersom de ansåg 
att kort alkoholingripande kontrollprocessen var kompatibelt med rutinmässiga förfaranden 
inom kvinnor, spädbarn och barn programmet (Moise, 2014). 
 
Studien innehöll dock en del begränsningar som att studien genomfördes under två 
tidsperioder på respektive plats så det totala provet var ganska litet. Men och andra sidan var 
det nödvändigt med denna bekvämlighet i undersökningsutförandet då det fanns intresse att ta 
upp generella erfarenheter och uppfattade hinder som upplevdes av personal som hade direkt 
ansvar för kort alkoholingripande tjänsten. Vissa fördomar fanns hos personal som inte kände 
att de kunde uttrycka sig själva, vilket berördes genom semistrukturerade intervjuer. 
Dessutom uteslöts kvinnor, spädbarn och barnprojektets samordnare från att delta i intervjuer. 
Det fanns en tidsskillnad mellan intervjuerna och genomförande av kort alkoholingripande 
tjänsten mellan de bägge hälsoavdelningarna. Detta resulterade i att deltagarna i 
hälsoavdelning-A hade fått mer erfarenhet än deltagarna i hälsovårdavdelning-B. Möjligtvis 
tillkommer även ytterligare attribut om studien skulle pröva spridning av innovationsramen i 
verkligheten utan förutstakade teman. Slutsatsen blev trots allt att Rogers teori om diffusion 
av innovationer utgjorde en betydelsefull inramning av att utvärdera genomförandet av kort 
alkoholingripande tjänsten, nyckelfaktorer, hinder och fortsatta utmaningar (Moise, 2014).  

Effekten av konformistiska och uppmärksammade detaljer angående 
medlemmars teaminnovation: Förena innovationsparadoxen 

Idag måste organisationer alltmer förlita sig på team och den mångfald av kunskaper, 
färdigheter och framtidsutsikter som finns att tillgå i laget. Ett arbetslag kan med sina 
medlemmars olika attribut påverka en innovation inom teamet. Den här studien hade som mål 
att belysa kopplingen mellan lagmedlemmarnas attribut och teaminnovation. Arbetslag som 
domineras av medlemmar som är kreativa kan naturligtvis producera fler kreativa idéer, men 
om de sedan med framgång kan genomföra sina idéer är mer tveksamt. Det är den här 
motsägelsen som kan ses som ”innovationsparadoxen”. Sammansättningen av ett arbetslag 
granskades således utifrån tre kognitiva stilar i samband med att nya idéer framkom samt 
genomförande av dessa (Miron-Spektor, Erez & Naveh, 2011). 
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Studien fokuserade på kreativiteten i de olika kognitiva stilarna, hur väl det stämde överens 
med att härska inom gruppen och en förutsägelse av att ta fram nya idéer och beteenden för att 
implementera dessa. Tre kognitiva stilar testades på radikal innovation inom R&D och 
tillverkningsteam. Studien testade även eventuella förmedlade processer inom laget som 
kunde förklara effekten av att medlemmar hade olika stilar inom teaminnovation och 
identifierade således lagsammansättningen knutet till de högsta nivåerna av genomgripande 
innovation. Kognitiv stil handlar om en persons stabila och kognitiva strategi för att förvärva, 
bearbeta och använda sig av kunskap för att lösa ett problem (Miron-Spektor et al., 2011).  
 
Konformister kan som medlemmar i ett team medverka till en innovation. De har en viktig 
uppgift i att upprätthålla en gruppnorm och struktur för att laget ska kunna fungera och vara 
produktivt. Deras höga gruppberoende skapar sammanhållning och harmoni i laget. Känner 
lagets medlemmar att de får stöd för sina idéer vågar de ta risker vilket leder till högre 
kreativitet och innovation. Konformister är särskilt betydelsefulla vid det skede innovationen 
ska genomföras eftersom de innehar ett byråkratiskt kunnande som kan skydda innovationer 
från en organisations formella och informella immunsystem. Studien undersökte den 
övergripande lagsammansättningen utifrån tre kognitiva stilar som avser genomgripande 
innovation. Även om en formell hypotes inte framställdes utifrån den presenterade logiken, 
föreställdes att innovation kommer vara störst för det lag som består av ett stort antal kreativa 
medlemmar, en måttlig till hög andel konformistiska medlemmar och en lägre andel 
medlemmar som är uppmärksamma gällande detaljer. Den sist nämnda stilen av medlemmar 
kan dock bidra till innovation genom att vrida och vända på nya idéer, välja de som är 
lovande och försäkra sig om att de utvecklas till pålitliga produkter som uppfyller vad 
kunderna efterfrågar. Datainsamlingen skedde på ett stort företag inom den israeliska 
försvarsindustrin som utvecklar och tillverkar avancerad utrustning inom mikroelektronik, 
kommunikation, akustik och elektromagnetism. Data samlades in från 20 R&D team med 331 
medlemmar och 21 tillverkningsteam med 137 medlemmar. Tabell 23 innehåller kännetecken 
hos R&D och tillverkningsteam som medverkade i den här studien (Miron-Spektor et al., 
2011) 
 

Tabell	23.	Exempel	på	kännetecken	(Miron-Spektor	et	al.,	2011,	s.	746).	
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De tre kognitiva stilarna mättes utifrån 12 punkter från tidigare forskning som anpassats till 
detta sammanhang. Kreativitet och en överensstämmelse med reglerna och gruppen bedömdes 
på en skala från 1 ”starkt emot” till 7 ”instämmer”. De medverkande medlemmarna angav hur 
lätt eller svårt de skulle ha att uppföra sig konsekvent under en längre tid vilket beskrevs av 
Miron-Spektor et al. (2011) genom en rad uttalanden som exempelvis: 
 

• Jag har många kreativa idéer. 
• Jag föredrar uppgifter där jag kan tänka kreativt. 
• Jag försöker att inte sätta mig emot andra gruppmedlemmar. 
• Jag är anpassningsbar till systemet och uppmärksammar detaljer. 
• Jag är noga när det gäller att lösa problem. 
• Jag tittar på små detaljer som behövs för att utföra uppgiften.  

 
Medelvärde från mätningen utgick från fyra punkter för att bilda skalor och mäta kreativitet 
(0,88), en överensstämmelse med reglerna och gruppen (0,74) och uppmärksamhet på detaljer 
(0,84). Andelen medlemmar som fick en hög poäng på var och en av de tre kognitiva stilarna 
standardiserades för varje kognitiv stil över hela provet och samtliga team. Forskning och 
konsistens upprätthölls genom att använda de 20 procenten med de mest signifikanta 
resultaten som brytpunkt där de som överskred denna procentsats ansågs ha höga poäng på en 
viss stil. Därefter beräknades andelen medarbetare som fick högst poäng på varje kognitiv stil 
i varje team. Radikal innovation mättes utifrån ett index som använts i tidigare 
undersökningar. R&D team chefer delade 100 poäng mellan olika nivåer av innovation, där 
fler poäng tilldelades nivåer som bättre förklarar deras team och dess verksamhet. Nivåerna 
utgjordes av (1) duplicera befintlig teknik, (2) att ändra befintlig teknik, (3) banbrytande 
produkter som använde teknologier användes för andra produkter i organisationer men var 
helt ny för den här organisationen, (4) ett genombrott i utveckling av nya teknologier 
grundades på fundamentalt nya koncept och principer. R&D innovationen modifierades för att 
passa tillverkningskontexten, den mest gängse typen av genomgripande innovation inom 
tillverkning. Totalt bestod innovationspoängen av en summering av alla fyra poäng på alla 
fyra nivåer som viktades utifrån deras relativa vikt (Miron-Spektor et al., 2011). 
 
Datainsamlingen bestod av två faser där den första behandlade vad det innebar och vilken vikt 
teamets innovation har och de faktorer som påverkade den. I de strukturerade intervjuerna 
ingick 20 R&D anställda och chefer samt 8 medarbetare och chefer inom tillverkningen. 
Intervjuer skedde även med bolagets VD och personalchef och varade mellan en halvtimme 
och en timme. Efter intervjuerna utformades och administrerades undersökningen så snart 
medlemmar inom R&D och tillverkningsenheten fyllt i enkäten. Intervjuerna gav stöd åt 
teorin att kreativa gruppmedlemmar är av vikt för team innovation. Uppfattningen var också 
att gruppmedlemmarna tenderade att koncentrera sig på att ta fram nya idéer men inte att 
anstränga sig för att genomföra dessa. De bör således paras ihop med anställda som kunde ge 
dem ett komplement och stödja implantation av nya idéer i organisationen. Tabell 24 samlar 
ihop standardavvikelser och korrelationer mellan de olika forskningsvariablerna på teamnivå  
(Miron-Spektor et al., 2011). 
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Det kunde tydas att de två genomgripande innovationsåtgärderna var starkt korrelerade 
(r=0,97). Analysen rapporterades genom mätning av innovation som utgjorde summan av de 
poäng som tilldelats på nivå 3 och 4 (Miron-Spektor et al., 2011). 
 

Tabell	24.	Medel,	standardavvikelser	och	korrelation	(Miron-Spektor	et	al.,	2011,	s.	749).	

	
De olika hypoteserna 1-6 testades genom hierarkisk regressionsanalys med hjälp av 
bootstrapping, eftersom dessa små prover inte kunde uppfylla antaganden om fördelning 
utifrån regressionsanalysen. Genom 1000 slumpförsök uppskattades effekterna av forskningen 
på teaminnovation. Dock fanns inget signifikant samband mellan de olika lagstorlekarna (b = 
-0,58, s.e = .51, n.s.) inom R&D vs tillverkningsenheten (b = - 11,45, s.e = 7.35, n.s.) och 
radikal innovation (F(2,38) = 1,19, n.s.).  Alla modeller testades med dessa kontrollvariabler 
och ytterligare en gång utan dem. I inget av fallen konstaterades att teamstorlek skulle ha en 
betydande inverkan på innovation eller öka variansen i modellen. En förbättring av modellen 
gjordes. I tabell 25 visas de linjära effekterna av de tre kognitiva stilarna och de icke linjära 
effekterna av antalet konformistiska, och uppmärksamhet till detaljerade medlemmar. Den 
första hypotesen stöds genom att antalet kreativa medlemmar hade en positiv relation till 
genomgripande innovation då detaljer och överensstämmelse uppmärksammades i 
regressionsanalysen (Miron-Spektor et al., 2011). 
 
I hypotes 2 hade antalet konformister en positiv icke-linjär effekt på genomgripande 
innovation. Förhållandet avbildas av Miron-Spektor et al. (2011) i nedanstående figur 5.  
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Figur	5.	Regressionsanalys	av	radikal	innovation	och	kognitiva	stilar	(Miron-Spektor	et	al.,	2011,	s.	750).	

	
	

Efter analysering visade det sig att lutningen av kurvan var positiv beräknad på tre andelar 
konformister och den genomsnittliga andelen och en standardavvikelse över och under den. 
Resultatet visade att lutningen var positiv och signifikant för en standardavvikelse med huvud 
proportionen (b = 0,83, t37 = 2,67, p < .05), enbart marginellt signifikant för det hela (b = 
0,34, t37 = 1,83, p < .1) och icke signifikant för en standardavvikelse ovanför det hela (b = -
0,15, t37 < 1, n.s.). Det positiva förhållandet mellan proportionen av konformister och 
genomgripande innovation visade en högre proportion av konformister vilket stöder hypotes 
2. När det gäller hypotes 3 så uppmärksammades andelen detaljmedlemmar för att ha en 
signifikant effekt på team innovation. Effekten analyserades då standardavvikelsen för den 
genomsnittliga andelen låg en över och en under det resultat som visade att lutningen var 
negativ och signifikant för en standardavvikelse under det hela (b = -1,33, t37 = -2,98, p < 
.001); men var svagare för huvud proportionen (b = -0,66, t37 = -3,01, p <.001). Lutningen var 
således icke signifikant för en standardavvikelse ovanför huvud proportionen (b = .02, t37 < 1, 
n.s.). Det var ingen signifikant ökning mellan huvud och höga proportioner gällande 
detaljerademedlemmar (figur 6). Vidare testades grupprocesser genom regressionsanalys 
vilket framgår av tabell 25 (Miron-Spektor et al., 2011). 
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Figur	6.	Relationer	mellan	proportionen	av	detaljerade	medlemmar	och	radikal	teaminnovation	(Miron-
Spektor	et	al.,	2011,	s.	750).	

	

	
	

Tabell	25.	Medlingsanalyser	av	teamprocesser	(Miron-Spektor	et	al.,	2011,	s.	751).	

	
 
Fjärde hypotesen indikerade att proportionen av kreativa medlemmar var positivt relaterade, 
medan proportioner av konformister hade en negativ korrelation till uppgiftskonflikter. 
Antalet detaljerade medlemmar relaterades inte till konfliktuppgifter och hade således ingen 
effekt på genomgripande innovation. Så även om kreativa medlemmar förbättrade 
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uppgiftskonflikter och konformistiska medlemmar istället hindrade det, kunde inte 
uppgiftskonflikter förklara deras effekt på radikala innovationer. Därför saknar delar av 
hypotes 4 stöd för genomgripande innovationer. Hypotes 5 utgjorde delvis ett stöd och 
resultatet visade att lutningen på kurvan var positivt och signifikant för en standardavvikelse 
under medlet (b = -3,3, t37 = -6,36, p < .001) och var signifikant negativ för en 
standardavvikelse över medel (b =-211,52, t37 = 53,97, p < .001). Hypotes 6 belyste hur 
andelen kreativa medlemmar var negativt relaterade till laget gällande normer och 
proportioner av konformister men positivt relaterad till medlemmar som tittar på detaljer. 
Sammantaget gav delar av hypotes 6 ett negativt samband med genomgripande innovationer. 
Utifrån från regressionsanalys och bootstraaping vilka undersökte om genomsnitten i 
teaminnovationen och lagets processer skiljde sig från de genomsnitt för de lag som inte var 
med i konfigurationen. Ett upprepande t-test tog hand om varje konfiguration som en 
oberoende variabel och bearbetade teaminnovation och processer inom laget som beroende 
variablerna. Den bästa konfigurationen i termer av radikal innovation utgjordes av (medel = 
65; s.d. = 7.10); konfiguration 5 (Miron-Spektor et al., 2011). 
 
Tabell 26 jämförde 22 procent kreativa medlemmar, 16 procent konformister och 11 procent 
detaljerade medlemmar som var uppmärksamma på detaljer. En begränsning i studien var att 
kognitiva stilar ansågs som egenskaper som var personliga och inte skulle påverka en 
lagsammansättning eller innovation. Vidare var innovationen en åtgärd som togs av chefens 
utvärdering av teaminnovation. Hinder i undersökningen kunde också påkallas eftersom ett 
lag inte enbart består av medlemmar som innehar en viss stil, utan till en viss grad var alla 
team heterogena och andra mer homogena. En jämförelse gjordes mellan nivån av radikal 
innovationsnivå med en låg andel medlemmar som uppmärksammade detaljer och fann ingen 
signifikant skillnad (t12 = 1,87, n.s.). Således skadade inte 11 procent av medlemmarna som 
uppmärksammade detaljer innovation inom ett team. Inom lag som istället domineras av 
kreativa medlemmar, dvs. många kreativa medlemmar, en låg andel konformister, och 
medlemmar som uppmärksammar detaljer, fanns inga höga nivåer av innovation (Miron-
Spektor et al., 2011). 
 
Tabell	26.	Medling	av	radikala	innovationer	och	teamprocesser	för	olika	konfigurationer	(Miron-Spektor	et	

al.,	2011,	s.	752).	
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Studien visade således att kreativa medlemmar var avgörande för att ta fram en radikal 
innovation i laget. Konformister bidrog också till att laget utvecklade en innovation. Det som 
dock påverkade teaminnovation negativt var medlemmar som uppmärksammade detaljer. 
Proportioner av olika kognitiva stilar var även av betydelse för att ge laget styrka och påverka 
uppgiftskonflikter. Ändå var det bara styrka i laget som egentligen bevisade effekten av 
kognitiva stilar. Kreativa medlemmar kunde dock starta konflikter genom att inte följa 
standarder, vilket kan leda till mindre effektivitet i laget.  De mest innovativa lagen hade dock 
en hög andel kreativa medlemmar, en måttligt hög andel konformister och en låg andel 
medlemmar som var uppmärksamma på detaljer. Dessa lag var således mer innovativa än lag i 
vilka de tre kognitiva stilarna var proportionellt lika, exempelvis konfiguration 7 i tabell 26. 
Bidraget av olika kognitiva stilar och deras konfiguration till proportioner av 
gruppmedlemmar som erhöll höga eller låga poäng på respektive nivå påverkar således 
teamets innovationsbeslut. Medlemmarna i teamet bildade en konfiguration som bidrog till att 
generera nya idéer och implementering av radikala innovationer (Miron-Spektor et al., 2011). 

6.3 Kommunikationskanaler 

Variabeln kommunikationskanaler med underliggande attributen massmedia och 
interpersonell granskar i den följande texten, tre studier som berör antagning av 
innovationer inom effektiv användning av kommunikationskanaler och kommunikation 
mellan individer.  

Hälsovårdsturism: Accelerera diffusion genom en mer effektiv användning 
av kommunikationskanaler 

Statistik från US Censuc Bureu visade 2007 siffror på att amerikaner som erbjuds 
sjukförsäkring av sina arbetsgivare var mindre än 60 procent, vilket utgjorde 146 miljoner 
amerikaner som stod utan sjukförsäkring. Nedgången underströks av otillräcklig tillgång till 
hälso- och sjukvård, delvis efter låga betyg inom sjukvården, men även av billigare kvalitativ 
vård som erbjuds utomlands. Amerikanerna kan således flyga till främmande länder som 
Thailand, Indien, Singapore och Mexico. Utifrån hur vårddebatten handlat om alternativ till 
kontrollkostnader har hälsoförsäkringsbolag börjat erbjuda medicinska resealternativ. 
Däremot har inte kvaliteten och kostnadsförslag klargjorts vilket orsakade osäkerhet och en 
uppfattad ökad risk bland de individer som var i behov av vård. Kommunikation hade en 
avgörande roll i processen och förutom information i populärpressen och på tv, fanns det 
mycket information att tillgå på internet (Karuppan, 2010). 
 
Det var dock fortfarande miljoner människor som inte hade tagit till sig av denna 
tjänsteinnovation vilket ansågs bero på att strategier för kommunikation fortfarande inte var 
tillräckliga. För att förbättra strategierna var människor tvungna att få en bättre förståelse av 
vilka egenskaper som utgjorde innovationen. Diffusion av sjukvårdsinnovationen krävde 
också att individerna var medvetna om dess kostnad för att den skulle antas, vilket innefattade 
utlägg och boende i utlandet, utebliven lön samt underordnade kostnader. Fördelarna med 
innovationen handlade om vilken kvalitet som den bedömdes utefter (Karuppan, 2010).  
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En sannolik riskfaktor var att trycka på kostnadsbesparingar för att på så vis motivera en 
individ att resa utomlands för att söka sjukvård vilket kan ses i nedanstående tabell 27 
(Karuppan, 2010). 
 

Tabell	27.	Medicinskt	exempel	på	kostnadsschema	för	kirurgi	(Karuppan,	2010,	s.	26).	

 
 
Kostnadsbesparingar för ett större kirurgiskt ingrepp översteg 10 000 dollar men ett 
ansiktslyft hamnade på ett medelvärde runt 5000 dollar. Sammantaget blev kostnaden för 
resa, avbeställningsskydd, mat och logi och förlorade löner en stor kostnadsbesparing. Ett 
mindre kirurgiskt ingrepp som ett ansiktslyft kunde därför bli en dyr historia. Trots detta 
argument reste i alla fall amerikanska patienter utomlands för att genomgå plastikoperationer. 
I det fallet framgick genom resehandledare att resebolagen anordnat paket pris beroende på 
vilket kosmetiskt förfarande patienterna var ute efter, och således öka kostnadsbesparingar 
som gjorde resan värd att genomföra. Även om kostnadsbesparingar var det som drev 
amerikaner att göra en medicinsk resa fanns också attribut som bättre kompetens inom 
utländsk medicin, vilket var en kraft som lockade en hel del amerikaner. Exempelvis hade ett 
sjukhus i Thailand 554 nya sängplatser, avancerad bildbehandling, faciliteter, kliniskt centrum 
för forskning, helikopter, 125 hotellrum och lägenheter i två campusbyggnader för familjer 
och patienter som stannade ett tag för återhämtning. Faktum var att tekniken i de här 
anläggningarna ofta överträffade den amerikanska (Karuppan, 2010). 
 
När det gällde väntetider efter transplantat kunde många amerikaner inte ens kvalificera sig 
eller ens finna sig själva längst ner i en väntelista, vilket av desperation fick många att resa till 
ett utvecklingsland där det var större tillgång på organ som följd av medborgarnas egen 
desperation för att klara ekonomin (tabell 28). Det här var naturligtvis en mörk sida av 
medicinsk turism och statistik hade därför inte heller framkommit i någon större utsträckning. 
Med tanke på att medicinsk turism fortfarande var i sin begynnelse var det därför rimligt att 
anta att större delen av de amerikaner som åkt på medicinska resor också har varit 
innovatörer. Innovatörer sågs som äventyrare som bättre kunde ta till sig information från 
massmedia, vilket förklarade varför de antog innovationen gällande medicinska resor. Dessa 
innovatörer utgjorde endast 2,5 procent av den totala marknaden. För att förändra detta var 
marknaden tvungen att använda sig av tidiga antagare med en nyckelroll för att påskynda 
diffusion av innovationer. Dessa hade i sin tur en opinionsledare vars uppgift var att minska 
blivande antagares osäkerhet inför innovationen. I ett socialt system gynnade normer 
förändring med opinionsledare som var mer innovativa än i ett socialt system som gynnade 
traditioner där innovatörer inte har något gemensamt med konsumenterna (Karuppan, 2010). 
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Således kunde dessa argument sammanfattas som att strategier för kommunikation borde vara 
olika mellan områden i USA, som låg i större städer respektive icke i större städer (Karuppan, 
2010). 
 

Tabell	28.	Sammanfattning	av	för-	och	nackdelar	med	sjukresor	(Karuppan,	2010,	s.	30).	

 
 
De individer som bodde utanför större städer var oftare oförsäkrade och hade inte lika stor 
tillgång till hälso- och sjukvård som de personer som bodde i storstan. Denna situation gjorde 
dem till kandidater för dessa sjukresor. Eftersom det inte var troligt att kommunikation och 
information om sjukresor nått dessa individer, då de var äldre, hade mindre utbildning, lägre 
socioekonomisk status och var mer traditionsbundna, tydde det på att dessa individer utanför 
storstan inte bara var mindre innovativa utan också hade sämre antagande för innovationer, 
framförda av opinionsledare, vilket kan skådas i en två-stegs kommunikationsflödesmodell i 
figur 7 (Karuppan, 2010). 
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Figur	7.	Två-stegs	kommunikationsflödesmodell	(Karuppan,	2010,	s.	31).	

 
 
Respekten av antalet sammankopplingar mellan följare var mycket starka faktorer för 
bestämning av opinionsledarskap. Individer inom ett socialt system som antog innovationen 
och blev medicinska resenärer och även verkade bland personer med liknande bakgrund, 
bildade länkar som påskyndade diffusionsprocessen. Utifrån den skiftande bakgrund som trots 
allt fanns bland individer i huvudstadsregionen borde flera olika kommunikationsstrategier 
blivit genomförda. Den låga utbildningsnivån och socioekonomiska status gjorde att de inte 
uppfyllde kraven för medicinsk vård i USA, och var därmed istället lämpliga kandidater för 
sjukresor till andra länder. Prestigen av att tillhöra USA skulle ha minskat oron hos dessa 
individer, medan en kommunikation från individ till individ skulle ha främjat inflytande av 
innovationen för att gå längre än att bara bli övertalad. En effektivare kommunikationsstrategi 
skulle ha kunnat handla om att använda opinionsledare för att inspirera sina anhängare 
(Karuppan, 2010). 
 
Hur mun till mun marknadsföring bidrar till antagande av nya produkter: 
Testar konkurrenskraftiga kommunikationsstrategier 
 
Spridning av innovationer sker både genom kommersiell och interpersonell kommunikation 
från mun till mun. Konsumenter som kommunicerar om en produkt eller erfarenhet av drift 
använder sig av mun till mun samtal som kan ses som ansikte mot ansikte konversation. Den 
här typen av konversation sker främst inom familj och vänner och utgör så kallade starka 
band. Kommunikationen kan även ske mellan individer som inte har så starka relationer till 
varandra och utgör då svaga band. Däremot är svaga band att föredra när det gäller 
diffusionsprocessen. Informationen mellan de starka banden sker inuti en undergrupp som 
utgör sändarens sociala nätverk. För att sprida information från en undergrupp till en annan är 
det svaga band som gäller. Traditionell mun till mun marknadsföring handlar om att 
informera en bekant om ett företags produkter vilket uppmuntras av företagen med en 
belöning om mottagandet av informationen har framgång (López & Sicilia, 2013). 
 



	 65	

Informationsspridningen kan även utföras av opinionsledare med koppling till bloggare på 
nätet och tidigare forskning har visat hur viktig mun till mun kommunikation är för 
framdrivandet av att sprida nya produkter (López & Sicilia, 2013). Innan en ny produkt antas 
bör det finnas en medvetenhet om den vilket kan vara direkt avgörande för  framtida 
antagnings beslut. Enligt Rogers (2003) är personliga källor av största vikt vid antagande 
stadiet. Dagens teknik har dock delat in människor i mindre enheter som en följd av ett ökat 
antal medier och produkter som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Detta nya perspektiv 
med elektronisk mun till mun konversation når istället en stor mängd mottagare på kort tid. 
Det blir alltmer uppenbart att reklamen tappar sin effektivitet eftersom konsumenterna tycker 
att det är alltför mycket reklam runt omkring dem. Således lyder enligt López och Sicilia 
(2013) hypotes 1 att:  
 

• Lanseringen av en ny produkt som börjar med mun till mun kommunikation ger en 
större medvetenhet än en informationsreklam startad med reklam.  

 
Om alltfler människor använder sig av mun till mun kommunikation leder det till en högre 
antagningshastighet hos konsumenterna. Således är det mer sannolikt att människor vill 
berätta om en ny produkt när de får höra om den från någon annan individ än om de fått 
informationen från reklam. Reklaminvesteringar minskar därför konsumenternas intresse att 
överge mun till mun kommunikation (López & Sicilia, 2013). Därför föreslår López och 
Sicilia (2013) i hypotes 2 att:  
 

• En ny produktlansering som startar med mun till mun kommunikation ger mer mun till 
mun konversation än en informationskampanj som startar med reklam. 

 
Det kan naturligtvis uppstå motstånd mot en innovation och det är först när detta hinder har 
övervunnits som antagningsprocessen kan fortsätta. Konsumenterna väljer vid det här laget att 
lära sig mer om produkten. Vissa av konsumenterna kan nu även söka aktivt efter information 
till skillnad från konsumenter som utsätts för reklam. Har konsumenterna fått höra om den 
nya produkten via mun till mun ökar således deras motivation att söka efter information om 
produkten än om de fått informationen från en reklam annons (López & Sicilia, 2013). 
Hypotes 3 föreslår således enligt López och Sicilia (2013) följande: 
 

• En ny produktlansering som startar med mun till mun kommunikation ger fler 
informationssökningar än om den nya produkten är en informationskampanj som 
startar med reklam. 
 

Det kan vara bättre för ett företag att lansera sin produkt med mun till mun kommunikation då 
denna strategi kan bidra till att skapa ett starkt och trovärdigt sätt att se på den nya produkten. 
Diskussionen leder till att López och Sicilia (2013) lägger fram följande hypotes 4: 
 

• En kommunikationsstrategi som består av mun till mun vid ett stadie av medvetande 
och reklam vid ett stadie av antagande, visar en större antagningshastighet av 
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produkten än en kommunikationsstrategi som består av reklam vid ett stadie av 
medvetande och mun till mun kommunikation vid ett stadie av antagande.  

 
Studien utgick från användare av internet där en manipulerad kommunikationsstrategi för att 
lansera nya produkter användes. Först utsattes användarna för elektronisk mun till mun 
information och sedan till en reklamannons och sedan vändes ordningen. 171 studenter 
placerades slumpmässigt i de två försöken. Försökspersonerna exponerades för antingen 
elektronisk mun till mun information eller genom reklamannonsen. 47 ytterligare 
universitetsstudenter deltog i undersökningen och totalt samlades 218 giltiga enkäter in. Innan 
det första försöket startade fick de medverkande veta att de aktivt hade sökt information om 
nya mobiltelefoner på internet när de hittade den aktuella webbplatsen. Samtliga 
försökspersoner fick således se en produkt vid ett stadie av medvetande, och i det andra 
försöket såg personer annan stimulans beroende på det experimentella tillståndet som de 
tilldelats i det första försöket. De försökspersoner som medverkade i kontrollgruppen såg 
endast en av stimulanserna i bara ett av försöken. De markerade variablerna mättes efter en 
femgradig Likert-skala. De första tre hypoteserna prövades dessutom med ett Chi-squared test 
för att jämföra proportioner mellan oberoende exempel (López & Sicilia, 2013). 
 
Tabell 29 visar hur fler av försökspersonerna endast mindes produkten (x2 = 101,356, p < 
0,01), eller både produkten och varumärket (x2 = 111,014, p < 0,01) då 
kommunikationsstrategin startade med mun till mun information jämfört med när den startade 
med reklam. Således stämmer resultatet angående medvetenhet med de resultat som erhållits 
för spontan medvetenhet, då fler individer kände igen produkten efter att ha utsatts för 
elektronisk mun till mun information än när de utsattes för reklamannons (x2 = 80,499, p < 
0,01) i det första fallet. Detta uttryckte således stöd för hypotes 1. Det var runt 60 procent av 
de försökspersoner som utsattes för elektronisk mun till mun information som berättade för 
andra människor om produkten. Av de personer som utsattes för reklamannonsen var det 
endast 25 procent som berättade för andra människor om den nya produkten (x2 = 19,551, p < 
0,01). Därför genererar informationskampanjer som startats med mun till mun information 
mer interpersonell kommunikation än de som startades med reklamannonsen, vilket också 
stöds i hypotes 2. Det var 6,6 procent av försökspersonerna som utsattes för mun till mun 
information under det första försöket som sökte information om LG armbandsur mobiltelefon, 
medan endast 2,5 procent av konsumenterna som först såg reklamannonsen (x2 = 1,600, p < 
0,10). Dessvärre var dessa skillnader inte signifikanta vilket gjorde att hypotes 3 måste 
förkastas (López & Sicilia, 2013). 
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Tabell	29.	Hypotestestningarnas	huvudresultat	(López	&	Sicilia,	2013,	s.	1098).	

 
 
Studien beskriver vidare hur hypotes 4 slutligen testades med hjälp av ett Mann-Whitney U-
test som är ett hypotestest utan statistiska parametrar för att se om en av två test av oberoende 
observationer hade högre värden än det andra. De försökspersoner som utsattes för en 
informationskampanj som startades med mun till mun information hade en högre avsikt att 
faktiskt köpa den nya produkten än de som utsattes för stimulans i omvänd ordning (XWOMM 

+Advertising = 2,456 vs XAdvertising + WOMM = 2,156, Z = 2,115, p < 0,05). Detta resultat gav således 
fullt stöd för hypotes 4. I tabell 30 framgår hur försökspersoner som enbart utsattes för ett 
stimuli visade på en lägre antagningsavsikt än de som utsattes för två stimuli 
(Xtwocommunicationtools = 2,310 vs Xonecommunicationtool = 1,705, Z = 4,763, p < 0,01). Detta kan 
speciellt ses på försökspersoner som först utsattes för mun till mun information följt av 
reklamannonsen. Dessa personer hade en högre intention till att anta den nya produkten än 
personer som bara använde mun till mun information (XWOMM+Advertising = 2,445 vs XVOMMonly 
= 1,848, Z = 2,846, p < 0,01) (López & Sicilia, 2013). 
 
Tabell	30.	Resultaten	av	kontrollförhållanden	och	jämförelse	med	huvudresultat	(López	&	Sicilia,	2013,	s.	

1099).	
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Innan de ovan beskrivna hypoteserna testades användes ett Kolmogorov-Smirnov test för att 
testa normaliteten av insamlad data. Testet visade att p-värdet angående variabler hade lägre 
signifikans värde än 0,05. Normalitet antagandet avslogs dock och den tidigare beskrivna 
icke-parametriska metoden för att testa hypoteser användes. Begränsningar i studien kan 
förknippas med att informationen om sökning efter den nya produkten startades väldigt tidigt, 
redan i medvetande stadiet. Kanske skulle mätningar gjorts även på ett senare stadie? Det 
fokuserades endast på en ny teknikprodukt och det hade varit intressant att se hur andra 
produktkategorier hade fallit ut. Slutsatsen blir att studien förklarade hur diffusionen ökar när 
mun till mun kommunikation används före kommunikation baserad på reklam. Lämplig 
kommunikationsstrategi för respektive lämpligt skede inom diffusionsprocessen 
presenterades. Studien stöder påståendet att företaget bör inleda med mun till mun 
kommunikation för att lansera en ny produkt och därefter fortsätta kommunikationen med 
hjälp av reklam. Den här kombinationen av kommunikationsstrategi gav högre 
medvetenhetsnivå hos konsumenterna och större antagningsintentioner gällande den nya 
produkten än att starta med reklam. En kommunikationsstrategi som startar med mun till mun 
kommunikation ger även fler nya produktrelaterade mun till mun kommunikationer och desto 
snabbare antagningshastighet av den nya produkten. Antagningshastighet är dessutom av stor 
betydelse för företag eftersom förseningar i antagandet leder till att produkten inte når ut till 
konsumenterna (López & Sicilia, 2013). 
 
Effektiva informationskanaler för att reducera kostnader av miljövänliga 
teknologier: bevis från solcellsmarknaden i bostadsområden 
 
Marknaden inom solcellsteknik för vanliga konsumenter begränsas för närvarande av höga 
kostnader vilket också förhindrar ett minskat koldioxidutsläpp. Antagningsnivåerna inom 
bostadsområden är mindre än 2 procent av marknadspotentialen. Konsumenterna måste samla 
in stora mängder information som de sedan jämför med liknande investeringsalternativ innan 
de fattar sina beslut om att anta innovationen med solcellsteknik. För att minska sin osäkerhet 
angående en ny teknik kan konsumenterna inhämta information från redan befintliga ägare av 
solcellsteknik. Desto fler människor som antar den nya tekniken leder till att dess utförande 
sprider sig och minskar osäkerheten hos konsumenter som inte har anammat tekniken. Den 
här studien byggde på en undersökning från solcellsägare i Texas där strukturen av 
informationsnätverket mellan de individer som redan antagit solcellstekniken utvärderades. 
De faktorer som ansågs mest intressanta ur konsumenternas synvinkel granskades, dvs. att 
öka antagningshastigheten genom att korta ner tiden det tar för konsumenter att ta ett beslut. 
Studien använde en regressionsmodell med flera variabler som beskrev beslut fattade av 
potentiella antagare av solcellsteknik (Varun & Robinson, 2013).  
 
Analysen av undersökningen använde en hushållsnivå av data som byggts upp genom en 
undersökning av invånare som redan hade antagit solcellstekniken. Undersökningen mätte 
solcellsägarnas erfarenhet av att välja och installera solcellssystemet. Undersökningen skedde 
under augusti till november i Texas 2011. 265 personer av 922 vilket utgör cirka 40 procent 
av de tillfrågade svarade på online undersökningen. En komplettering av de svarande gjordes 
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genom att få in delvisa svar från 41 ytterligare konsumenter. De flesta av dessa personer kom 
från Austin och Dallas-Fort Worth och med ett mindre antal svarande runt Houston, Waco 
och Tyler/Longview. Med dessa tillägg av ytterligare respondenter uppnåddes 365 svaranden 
vilket representerar cirka 20 procent av hela mål befolkningen av solcellsantagare i 
bostadsområden. Data analyserades med hjälp av en femgradig Likert-skala som baserades på 
flera variabler av potentiell grundläggande osäkerhet, en kombination av kodade kategoriska 
variabler eller enskilda Likert-skala objekt som mätte samma attityd till antagandet av 
solcellsteknik hos konsumenterna (Varun & Robinson, 2013).  
 
Insamlad data i Likert-skalan skapade ett mått på konsumenternas attityder och måste 
uppfylla konsekvens och kriterier som går att jämföra mellan objekt. Dock kan det uppstå 
problem med att tillämpa parametrisk statistik till enskilda objekt på Likert-skalan. För att 
testa om det fanns en signifikans mellan dessa objekt på Likert-skalan användes ett Chi-
square test eller alternativt Kruskal-Wallis ANOVA. Där användes parametrisk statistik mot 
data som uppfyllde nödvändiga grundläggande antaganden. Enkätsvaren till Likert-skalan 
gällande antagandet av erfarenhet hos konsumenter för att finna pålitlig information om 
solcellsteknik, var skev mot den väldigt lätta polen av medelvärde 2,52, median 2 och skevhet 
0,31, std. Avvikelse 0,95. Vid slutet av diffusionsprocessen verkade de flesta konsumenter ha 
utvecklat förtroende för både tekniska och ekonomiska faktorer angående solceller. Frågan 
om solcellssystemets prestanda efter antagandet mellan svar som ”överensstämmer” och 
”instämmer” visade Likert-skalan medelvärde 1,77, median 2, skevhet 1,35, std. Avvikelse 
0,75). Således kunde potentiella antagare bland konsumenterna få tillgång till 
informationskällor (Varun & Robinson, 2013).  
 
Även om antagandet hos konsumenterna varierar gällande deras behov av information så var 
tillgången till information en stor betydelse för diffusionsprocessen. De svarande tillbringade 
den största delen av beslutsperioden genom att söka efter de ekonomiska faktorerna 
(medelvärde 3,82, median 4, skevhet 0,56, std. avvikelse 0,95) och systemprestanda  
(medelvärde 3,57, median 4, skevhet 0,40, std. Avvikelse 1,05) som är nära besläktat (Varun 
& Robinson, 2013). Utefter dessa resultatvärden användes ekonomiska variabler som var nära 
besläktade med finansiella variabler för att likt Varun och Robinson (2013) testa följande 
hypotes 1. 
 

• Solcellsägare som behöver mer information om säkerhet har längre diffusionsprocess.  
 
Nod till nod information spelade en stor roll i diffusion av innovationer och för 
konsumenternas beslutsprocess, eftersom konsumenter som var blivande antagare av 
solcellssystem inte hade möjlighet att pröva systemet innan beslut. Därför måste 
konsumenterna söka information från personer som redan antagit och har erfarenhet av den 
nya tekniken. En ökning av inbördes effekter i informationsnätverket ledde således till en 
kortare diffusionsprocess. Fler solcellsägare ökade även möjligheten till informationsutbyte 
mellan redan tidigare solcellsägare, där flertalet potentiella antagare började bli allt säkrare i 
sina beslut (Varun & Robinson, 2013).  
Med bakgrund av detta, tecknade Varun och Robinson (2013) följande hypotes 2a: 
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• Solcellsägare som upplever mer passiva kamrateffekter har kortare diffusionsprocess. 
 
Samt hypotes 2b: 
 

• Solcellsägare med fler system i deras bostadsområde, har fler passiva kamrateffekter 
och således kortare diffusionsprocess.  

 
Vidare berörs hur kamrateffekter påverkade beslutet för att anta solcellssystemet i det 
bostadsområde där den potentiella antagaren fanns i figur 8 (Varun & Robinson, 2013).  
 
 

Figur	8.	Kamrateffekter	(Varun	&	Robinson,	2013,	s.	4).	

 
 

a) Den vänstra grafen visar de genomsnittliga svaren från Varun och Robinson (2013) 
och trender för fyra Likert-skalor som avser kamrateffekter 2005-2011 bland de 
tillfrågade konsumenterna i Austin-området, som tidigare förkastats på grund av 
storleken på undersökningen. Linjens bredd symboliserar antalet solcellssystem i 
bostadsområdet. Diagrammet utesluter dock medlemmar i solcellstäta samhällen.  
 

b) Det högra diagrammet visar alla respondenter i Austin inklusive de från solcellstäta 
samhällen och ökningen av kamrateffekter som beror av fler solcellssystem i 
bostadsområdet, menar Varun och Robinson (2013). 

 
Beroende på om konsumenterna hade kontakt med solcellsägare i eller utanför 
bostadsområdet klassificerades de utifrån Varun och Robinson (2013) i fyra grupper: 
 

• De som inte hade kontakt med andra solcellsägare innan installation, men var 
medvetna om andra solcellssystem i bostadsområdet. 

• De som hade haft kontakt med solcellsägare bara utanför bostadsområdet. 
• De som hade minst en kontaktperson inom bostadsområdet.  
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• De som inte hade haft kontakt med någon annan solcellsägare eller kände till något 
solcellssystem i bostadsområdet. 
 

Passiva kamrateffekters signifikans mättes med Kruskal-Wallis ANOVA p < 0,001), och det 
visade sig att dessa effekter var starkast inom den grupp som hade åtminstone en kontakt 
inom bostadsområdet. Det finns således en dubbel fördel för gruppen när de påverkas av 
passiva kamrateffekter och får även information som är av värde när de kommer i kontakt 
med andra solcellsägare, vilket författarna kallar för aktiva kamrateffekter (Varun & 
Robinson, 2013). Följande hypotes 3 från Varun och Robinson (2013) löd därför:  
 

• Solcellssystemsägare som hade direkt kontakt med andra solcellssystem ägare i 
bostadsområdet kommer ha den kortaste diffusionsprocessen jämfört med de andra 
grupperna.  
 

Studien visade att de konsumenter som slutligen köpte solcellssystem inte ägnade så mycket 
tid åt att söka efter information (x2p < 0,01) och samtidigt hade möjlighet till att komma över 
pålitlig information (x2p < 0,05). Bland de konsumenter som istället hyrde solcellssystem 
instämmer 87 procent att en diskussion med andra solcellssystem ägare inte behövdes. Detta 
resulterade i att de konsumenter som hyrde solcellssystem mötte lägre osäkerhet och icke-
penning kostnader än de konsumenter som köpte systemen (Varun & Robinson, 2013). Detta 
hade i sin tur från Varun och Robinson (2013) lett till en kortare beslutsperiod med följande 
hypotes 4:  
 

• De konsumenter som hyr solcellssystem har kortare diffusionsprocess än de som 
köper. 
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Tabell	31.	Resultat	av	regressionsanalys	av	diffusionsprocessen	(Varun	&	Robinson,	2013,	s.	5).	

 
 
I tabell 31 visas resultaten från regressionsanalysen. Modellen förklarar runt 24 procent (Adj. 
R2 = 0,24) av variationen i diffusionsprocessen för solcellsägare. Installation av 
solcellssystem kräver ytterligare säkerhet och pålitlighet gällande ekonomisk information 
vilket kan vara svårt att hitta, med tanke på den varians i värde gällande solcellssystem som 
föreslås. Om konsumenterna är mycket osäkra inför sina val p.g.a. ekonomiska aspekter leder 
detta till att även antagningshastigheten av solceller blir långsammare. Författarna fann 
således stöd för hypotes 1. När det gäller passiva kamrateffekter så visade resultaten på en 
minskning av en enhet i genomsnitt på Likert-skalan mot en starkare upplevelse av passiva 
kamrateffekter, på 1,5 månaders diffusionsprocess. Därför fanns stöd för hypotes 2a (Varun & 
Robinson, 2013).  
 
Resultaten i ovanstående tabell 31 är oförändrade, vilket tyder på att effekterna av passiva 
kamrateffekter inte begränsats till bostadsområden där det förekom mycket solcellssystem och 
resultaten i studien var inte beroende av starka inbördes effekter inom något speciellt 
bostadsområde. Resultaten visar också att beslutstiden till att anta innovationen av 
solcellssystem gick snabbare vilket berodde på kamrateffekterna, som i sin tur var en effekt av 
tätheten av solceller i bostadsområdet. Det går även att tyda hur inbördes effekter var 
verksamma i bostadsområden med färre antal solceller. Kontroll av hyresinnovatörer och 
inkomstvariabler ledde till att varje enskilt solcellssystem i bostadsområdet resulterade i en 
förflyttning till att passiva kamrateffekter var av vikt och var högt signifikant (p < 0,001) 
(Varun & Robinson, 2013).  
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Extremvärden som utgjorde stort inflytande togs sedan bort och kvar blev en koefficient som 
nästan hade dubblats. Således fanns ett delvis stöd för hypotes 2b. Vidare fanns även stöd för 
hypotes 3 genom att sänka den passiva kamrateffektvariabeln från grupperna som inte hade 
någon kontakt med andra solcellssystemsägare före installationen men kände till andra 
solcellssystem i bostadsområdet och de som bara hade kontakt med solcellssystem ägare 
utanför bostadsområdet. Genom att sänka den passiva kamrateffektvariabeln ökade 
koefficienten och signifikansen för de ovan nämnda grupperna. Hyresmodellen av 
solcellssystem minskade signifikant solcellsantagande, vilket resulterade till att snabba på 
antagningshastigheten och korta ner diffusionsprocessen för de konsumenter som valde att 
hyra. Därför finns även stöd för hypotes 4 (Varun & Robinson, 2013).  
 
Slutsatsen blir således att kamrateffekter fungerade dels vid passivt inflytande genom att se 
hur solcellssystem fungerar i bostadsområdet. Det aktiva inflytandet genom mun till mun 
kommunikation skedde genom kontakt med grannar. De konsumenter som hade kontakt med 
sina grannar innan installationen av solcellssystemet utgjorde den effektivaste strategin för att 
öka antagningshastigheten. Dock visar studiens resultat på att kombinationen av både passiva 
och aktiva kamrateffekter hade möjlighet att ge positiv återkoppling som nya antagare kan ta 
del av (Varun & Robinson, 2013).  
 

6.4 Socialt system 
 
Nedanstående tre studier synar diffusion av innovationer i en heterogen nätverksmarknad, 
globala arbetsvärden i multinationella organisationer, och genom omkoppling i nätverk. 
Utifrån variabeln socialt system används attributen normer och nätverkssammankoppling för 
att hjälpa en innovation att spridas. 
 
Effekterna av heterogen nätverksmarknad med diffusion av innovationer: en 
agentbaserad modell  
 
Studien inriktade sig på interpersonell kommunikation inom marknaden och framstod som 
den viktigaste faktorn för att bestämma hastigheten av diffusionsprocessen. Studien hade som 
mål att gå djupare bakom marknadens sociala nätverk och hur processen för diffusion av 
innovationer påverkas. Innovationen kan påverkas av vilka individer som är kopplade till 
vilka i det sociala nätverket. Genom att enbart studera heterogenitet bland blivande antagare 
kan heterogenitet på mikro-nivå försumma heterogenitet som är länkat till det sociala 
nätverket, som handahåller interpersonella kommunikationer som är nödvändiga för diffusion. 
Det finns dock inga direkta kopplingar mellan en individ och alla med påföljden att 
interkommunikation är en mycket liten del bland medlemmar inom ett socialt nätverk. Den 
här bristen av spridning inom ett helt nätverk beror på att det är svårt att samla in data 
tillräckligt länge inom en tidsram för att diffusionsprocessen ska kunna starta (Bohlmann, 
Calatone & Zhao, 2010). 
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De två nätverksheterogeniteterna utgjordes av strukturell heterogenitet som handlar om att 
individer i det sociala nätverket är kopplade till vissa medlemmar men inte till andra och 
relations heterogenitet som utgår från olika styrkor av interpersonell kommunikation mellan 
medlemmar som är kopplade med varandra. Nätverkets uppbyggnad skvallrade också om 
vilken interkommunikation som kunde förekomma och dessa olika strukturer visade i sin tur 
olika spridningsmönster. Studien jämförde således antagning hos olika globala strukturer eller 
sociala nätverkstopologier. Åtta forskningsfrågor presenterades utifrån Bohlmann et al. (2010) 
i studien: 
 

• Har placeringen av tidiga innovatörer på marknaden under olika nätverksstrukturer 
påverkat diffusion? 

• Leder effekterna av antagandet av tröskelvärde till att diffusionsspridning skiljer 
mellan olika nätverksstrukturer? 

• Har antagandet av tröskelvärdet påverkat egenskaper hos diffusion för olika 
nätverksstrukturer? 

• Påverkar nätverksstruktur diffusionsmönster? 
• Hur fungerar diffusionsprocessen och potentiell effekt på marknaden med dubbla 

segment som varierar för olika nätverksstrukturer? 
• Hur påverkar tvärsegment av kommunikation diffusion? 
• Hur påverkar delar av kommunikation diffusion? 
• Vilken typ av kommunikationssegment kan påskynda antagandet genom relations 

heterogenitet? 
 

Vilken typ av kommunikationssegment har potential att snabba på antagningshastigheten 
enligt relationsheterogenitet? Undersökningen handlade om två studier för att hantera 
effekterna av strukturella och relationsheterogenitet egenskaper hos innovations 
diffusionsprocessen. Fyra olika typer av nätverkstopologier i ett socialt nätverk utgjorde 
grunden för strukturell heterogenitet i den första studien, medan den andra studien undersökte 
relationsheterogenitet i en två segment modell inom ett socialt nätverk. Ett socialt nätverk 
består av enskilda medlemmar med vissa mönster mellan varandra. Innovations 
diffusionsprocessen räknar in tusentals eller miljontals antagare som forskare ofta använder 
som hypotetiska nätverksstrukturer för att likna ett verkligt nätverk. Själva topologin i 
nätverket har en viss form eller struktur som bestämmer hur de enskilda aktörerna i nätverket 
är kopplade till varandra och deras interkommunikation. I ett socialt nätverk är det sannolikt 
att en medlems vänner är vänner med varandra snarare än en slump vilket definieras som ett 
kluster. En annan fördelning är ett vertex nummer av kanterna i topologin som även kan vara 
skev, med få hörn och desto fler kanter. Vertex numren kan utgöra nav för social interaktion 
inom nätverket och i figur 9 visas dessa egenskaper presenterade genom fyra olika 
nätverkstopologier (Bohlmann et al., 2010). 
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Figur	9.	Fyra	olika	nätverksstruktur	topologier	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	747).	

 

 

 
 
a) I ett slumpmässigt nätverk där medelvärdet av kanter per spets är z, kommer en spets att 
ha z grannar, z2 de andra grannarna, z3 de tredje grannarna o.s.v. Jämfört med hela det 
stora nätverket är en diameter av ett slumpmässigt nätverk avsevärt mindre. Den 
slumpmässiga grafen mäter en liten världskaraktär av realistiska sociala nätverk. Ett 
slumpmässigt nätverk visar inte upp kluster (Bohlmann et al., 2010). 

 
b) Ett tvådimensionellt gitter utgör en cell i ett tvådimensionellt rutnät, vilket resulterar i 
att ett hörn kan definieras som att ha fyra grannar, åtta grannar eller fler. Det här är en typ 
av nätverk vars struktur kallas cellulär automata, och har förekommit i tidigare diffusion 
av innovationsstudier. Det finns en fördel med den här nätverksstrukturen eftersom den 
innehåller en rumslig pseudostruktur för interagerande agenter. Den har också en stor 
egenskap i form av kluster. Diametern är avsevärt stor men proportionerlig till nätverkets 
storlek och ingen tydlig liten-värld effekt är given (Bohlmann et al., 2010). 

 
c) Denna nätverksmodell använder sig av bägge de ovanstående a) och b) och deras 
ytterligheter genom ett regelbundet gitter och slumpmässig omdirigering av dess kanter. 
Graferna kännetecknas av en hög grad av lokala kluster men med kort diameter eller hörn 
till hörn avstånd. Nätverkstopologin övervinner på så sätt brister i det slumpmässiga 
diagrammet och att automatiska celler skildrar egenskaper av en liten-värld nätverk. 
Sådana här nätverk återfinns bland filmskådespelare, uppfinnare och bland sociala bekanta 
(Bohlmann et al., 2010). 
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d) De tre tidigare förklarade nätverkstopologierna saknar ett nav som är karaktäristiskt för 
väl sammankopplade punkter i ett Power-law nätverk. Empiriska undersökningar fastslår 
dock att många av de verkliga nätverken i världen uppvisar hög andel sammankopplade 
hörn, så som World Wide Web (Bohlmann et al., 2010). 

 
Studien undersökte först hur de olika nätverkstopologierna påverkade diffusion. För att 
jämföra de fyra nätverkstopologierna användes simulationsmodeller som genererades med 
samma antal agenter (n = 1,600) och ett medelvärde av länkar per agent (v = 24). Eftersom 
studien försökte ta reda på hur växelverkan inom nätverket påverkade diffusion av 
innovationer var den externa påverkan av inledande innovatörer konstant fixerad över 
samtliga nätverkstopologier och simulationer. Genom simuleringar som skulle ha 
representerat en verklighetstrogen diffusionsprocess varierade dessa simuleringar beroende på 
de fyra nätverkstopologierna och fem tröskelvärde nivåer. I vissa fall visades resultatet för två 
typer av världsomspännande nätverk, den ena där kanterna var nylagda med en sannolikhet på 
(p = 0,1) vilket är lågt och den andra där kanterna var omlagda med en sannolikhet på (p = 
0,2) som var högt. 100 simuleringar genomfördes för varje tröskelnivå med slump för de 50 
innovatörerna. Undersökningen började med att se hur tidiga innovatörer i marknaden 
påverkade spridning av olika nätverkstopologier. Därefter undersöktes diffusionsprocessen 
och hur lång tid det tog för den att nå sitt högsta värde Figur 9 visar en hög och en låg graf 
som symboliserar fluktuationer för diffusion med olika nätverksstrukturer vid ett tröskelvärde 
för antagande av 0,05. De vertikala linjerna står för den minsta och högsta trafiken bland 
simuleringar och den genomsnittliga topptiden för respektive nätverks topologi. Ur tabell 32 
går det att avläsa hur den lokala placeringen av tidiga innovatörer inom marknaden påverkar 
diffusionsmönstren på olika sätt längs olika nätverksstrukturer. Avsaknad av kluster bidrar till 
en mindre effekt. Mönstren i figuren visar generellt lägre tröskelnivåer, men vid högre 
tröskelnivåer börjar istället spridningen att brytas ner i vissa nätverkstopologier. 
Sannolikheten är dock sådan att på högre tröskelnivåer trappar diffusionsprocessen av, vilket 
kan tolkas i tabell 33 (Bohlmann et al., 2010). 
 

Tabell	32.	Enkel	marknadsdiffusion:	Peak	tid	(Tröskelvärde	=.05)	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	750).	
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Tabell	33.	Sannolikheten	av	diffusionskaskader	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	750).		

 
 
Ur tabell 33 syns att tröskelvärdet för antagning påverkade sannolikheten av 
diffusionskaskader negativt bland olika nätverksstrukturer. Om nätverken hade haft en höge 
andel kluster hade det varit mer sannolikt att diffusion kunde ha skett under höga 
tröskelvärden för antagande. Figur 10 till 13 belyser tröskelvärden för antagningseffekter av 
diffusionsmönster för de fyra typerna av nätverkstopologier slumpmässigt nätverk, cellulärt 
automatiskt, liten-värld nätverk och Power-law nätverk (Bohlmann et al., 2010). 
 

Figur	10.	Slumpmässig	nätverks	diffusion	för	olika	tröskelvärdesnivåer	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	751).	

 
 
Tröskelvärdet för antagande påverkade antagningshastigheten för toppen av antagande 
negativt. Slumpmässigt nätverk tenderade att ha fler konstanta antagningstoppar över 
tröskelvärde nivåerna under diffusionskaskaderna. Tröskelvärdet för antagande påverkade 
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även antalet nya antagare vid antagningspunktens topp. Dock är denna effekt inte så tydlig för 
ett slumpmässigt nätverk under diffusionskaskaderna (Bohlmann et al., 2010). 
 

Figur	11.	Cellulär	automatisk	nätverksspridning	för	olika	tröskelnivåer	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	752).	

 
Figur	12.	Liten-värld	nätverk	(p	=	0,1)	diffusion	för	olika	tröskelvärdenivåer	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	752).	
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Figur	13.	Power-law	nätverks	diffusion	för	olika	tröskelvärdenivåer	(Bohlman	et	al.,	2010,	s.	753).	

 
 
I empirin visas hur segmentering av antagare i ett minimalt antal innovatörer och anhängare 
utökar en grundmodell av diffusion genom att systematiskt undersöka strukturer och 
relationsheterogenitet. Nätverkstopologier påverkar således spridningsmönstret och en 
forskare måste vara särskilt noga med sitt val av nätverkstopologi för simulering. Det kan 
annars leda till artefakt resultat. Diffusion är dock mycket svår att förutspå vilket visades i 
denna studies resultat, där nätverkstopologier kan påverka diffusionsfaktorer som antagnings 
topp och sannolikheten för en mättad diffusion. Vidare beskrivs hur spridningsmönster kan 
påverkas av hur stort kluster som finns i nätverket till skillnad från mer slumpmässigt anslutna 
nätverk. Det föreföll också en skillnad i vem individen är, var denne befinner sig och med 
vem individen är associerad med som skiljer diffusionsnätverk åt. Studien visade således den 
starka betydelsen av kommunikationsbindningar mellan individer på mikronivå. Studien 
innehöll också en begränsning i form av att relationsheterogenitet som faktiskt kan användas 
enbart som underlag för att segmentera marknader. Hursomhelst indikerade resultaten från 
studien på vikten av individernas placering inom nätverket och kommunikationens påverkan 
på diffusion av nya produkter. De viktigaste kommunikatörerna inom ett nätverk skall arbeta 
för att försöka påverka antagningsbeslut hos andra i nätverket. Innovatörers diffusionsstrategi 
kan avsevärt underlätta det inledande genomförandet av innovationen för en senare antagning 
(Bohlmann et al., 2010). 
 
Effekten av institutionella processer, sociala nätverk och kultur på diffusion av 
globala arbetsvärden i multinationella organisationer 
	
Diffusion av globala arbetsvärden regleras genom normativa processer vilka i sin tur påverkas 
av hur strukturen av sociala nätverk ser ut. Dessa kan vara fulla av nedläggningar, glesa med 
strukturerade hål, kulturvärden, individualism och kollektivism. Figur 14 presenterar de 
argument som denna studie fortsättningsvis kommer att undersöka (Rosenblatt, 2011). 
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Figur	14.	Processer	av	diffusion	av	globala	arbetsvärden	i	kontext	av	multinationella	organisationer	
(Rosenblatt,	2011,	s.	107).	

 

 

Sociala strukturer och kultur påverkar diffusion av globala arbetsvärden via processer som är 
normativa och reglerade. Speciellt vissa typer av sociala strukturer som karaktäriseras av 
relationer mellan medlemmar inom multinationella organisationer och med kulturella värden i 
ett globalt sammanhang. Sociala nätverk består av en uppsättning kopplingspunkter som 
individ, grupp eller organisation och ytterligare en uppsättning kopplingar som representerar 
några relationer, eller brist på sådana mellan noderna. Denna studie undersökte hur 
mellanmänskliga nätverk påverkades av strukturen på spridning av globala arbetsvärden bland 
mobilnätsoperatörer i multinationella organisationer (Rosenblatt, 2011).  

Enligt litteraturen kommer vissa typer av nätverksstrukturer vara mer ledande när det gäller 
normativa och reglerade processer inom en institution för diffusion av globala arbetsvärden. 
Individer som ingår i ett nätverk som består av fullt med strukturerade hål kräver möjlighet till 
flera informationskällor för att nå information och styra vem som får tillgång till 
informationen. Detta kallas för opportunistisk kontroll och innebär att individer som ingår i ett 
nätverk som är fullt av strukturella hål inte alltid gör valet att sprida informationen vidare, 
vilket således potentiellt skulle hindra diffusionen av globala arbetsvärden genom normativa 
och reglerade institutionella processer. Mångfalden av information som kopplas ihop med 
nätverk fullt med strukturella hål är inte till fördel, eftersom det då blir fler alternativ med 
brus som minskar sannolikheten att aktörer verkligen fokuserar på de bestämda arbetsvärdena. 
Genom att lägga ner ett nätverk skulle förtroende, samarbete och normer mellan aktörer 
verkställas och minska riskerna med icke fullständig information och instabilitet av normativa 
förväntningar som en följd av otäta nätverk. Följderna med att istället försöka täta till ett 
nätverk blir att om en aktör inte följer sig efter regler, förordningar och normer, blir dennes 
agerande synligare än om samme person hade handlat inom ett glesare nätverk. Aktörerna 
inom ett tätt slutet nätverk är nära sammanlänkade med alla medlemmar, vilka kommer att 
sätta tryck på aktören att anpassa sig till nätverksstrukturen (Rosenblatt, 2011).  

Slutsatsen blir enligt litteraturen att de globala arbetsvärdena har en förväntning på 
gruppmedlemmarna bland mobilnätsoperatörer att intensifiera samarbete och förståelse för 
varandra samt få fram gemensamma betydelser för mål i syfte att öka prestandan i den 
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multinationella organisationen. Studien undersökte rollen hos reglerande och normativa 
institutionella processer, stödjande relationsdatabaser och bärare av kultur i diffusion av 
globala arbetsvärden bland medlemmarna i en multinationell organisation. Studien sträckte 
sig från tidigare forskning som handlade om en positivt relaterad spridning av globala 
arbetsvärden till nivån av institutionalisering av dessa arbetsvärden inom reglerade normativa 
processer, både inom och mellan multinationella organisationer som verkar i ett globalt 
sammanhang. I linje med den neo-institutionella teorin visade studien att när normativa och 
reglerade institutionella processer har knutits in i nätverket och således påverkas av 
institutionella bärare, bidrog dessa reglerade och normativa institutionella processer till 
diffusion av globala arbetsvärden, påverkade av olika typer av sociala nätverksstrukturer samt 
kulturvärden. De två undersökta sociala nätverksstrukturerna av strukturella hål och 
nedläggningar resulterade i att nätverk fullt med strukturerade hål kunde bidra till en 
ofullständig transport av information samt instabila normativa förväntningar. Ett nätverk med 
nedläggningar främjade istället förtroende och samarbete mellan aktörer (Rosenblatt, 2011). 

Författaren fastslog att sociala nätverksmedlemmar som kan karaktäriseras av strukturer fulla 
av nedläggningar sannolikt kommer att vara mer gynnsamma för diffusion av globala 
arbetsvärden via normativa och reglerade processer, än sociala nätverk som består av 
strukturer fulla av hål. Studien undersökte även kulturbärares påverkan på globala 
arbetsvärden genom normativa och reglerade institutionella processer där det fokuserades på 
individualism och kollektivism, som utgör viktiga dimensioner inom kulturen för att titta 
närmare på socialt beteende. Multinationella organisationers medlemmar som stödjer 
kulturvärden av kollektivism är även bättre på att sprida globala arbetsvärden via normativa 
och reglerade institutionella processer, än multinationella organisationers medlemmar som 
godkändes som individuella kulturbärare, vilket medför kollektivism, rättigheter och 
skyldigheter framför egenintresse. En överensstämmelse av norm förväntas att träda i kraft, 
medan det inte är lika viktigt med en individuell överensstämmelse. Det framgick således att 
personliga intressen och behov var av större vikt än faktorer som baseras på regler 
(Rosenblatt, 2011).  

Omkoppling i nätverket. Vad hjälper en innovation att diffundera? 

Studien försökte besvara huruvida tröskelvärde för antagning av diffusionskaskaderna viker 
av i takt med nätverkets struktur. Författarna försökte också ta reda på egenskaper hos 
nätverket och hur dessa påverkade diffusion av innovationer. Undersökningen utfördes med 
hjälp av att simulera en agentbaserad modell som har två nivåer, Si = -1 (inte antagen) eller Si 
= 1 (antagen), för i = 1…, N. (N = agenter). Under simuleringen kom dessa agenter att kallas 
för spinsons (spin+person) för att se hur deras natur med ursprung i snurrande modeller inom 
statistisk fysik och tolkning av mänskliga funktioner agerade (Sznajd-Weron, Szwabinski & 
Weron, 2013).  

Studien förklarar hur en spinson kan exponeras för olika typer av social påverkan och tre av 
dessa är enligt Sznajd-Weron et al. (2013): 
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• Oberoende – eftersom en spinson inte påverkas av sina grannar på det globala planet 
så som massmedia, reklam och media. Beteendet kan även visa sig då två val uppstår, 
som en innovativ produkt som erbjuder både fördelar och nackdelar som inte matchar 
varandra.  

• Överensstämmelse – utgör effekten av en enhällig åsikt hos en grupp av grannar till en 
spinson som inte har ett oberoende beteende.  

• Reklam eller massmedia – som representeras av det globala externa fältet beroende av 
reklam och hur produkten fungerar. 

Sociala nätverk i världen har vanligtvis två egenskaper, dels kopplingar mellan agenter som är 
klustrade, där i snitt en spinsons grannar är kopplade till varandra och dels att antalet 
förmedlare för att ansluta två spinsons är låg. Högt antal kluster och litet avstånd mellan 
anslutningarna utgör en närvarande faktor hos mindre världsomspännande nätverk och kan 
med fördel användas i konstgjorda system inom biologi. För att beskriva hur en spinson 
fungerar i ett socialt system används figur 15 för att beskriva hur en grupp påverkas av fyra 
spinsons på en komplicerad graf till höger. En given spinson (röd ring) valdes slumpmässigt 
av dess grannar (blå ring) och därefter tre spinsons från dess grannar (grön ring). Referensen 
visar hur en 2 x 2 panel används på tvådimensionellt gitter i den vänstra figuren (Sznajd-
Weron et al., 2013). 

Figur	15.	Tvådimensionellt	gitter	representerar	socialt	system	(Sznajd-Weron	et	al.,	2013,	s.	6).	

	

Watts-Strogatz metod plottas med två exempel på liten-värld nätverk i figur 15 som skapas 
med hjälp av en algoritm med två värden för β . När β  = 0,01 får nätverkstopologin ett 
regelbundet rutnät. Nätverken består av storleken N = 500 och medelvärde K = 8 för två 
omkopplingsvärden. β  = 0,01 (vänster) och β  = 0,05 (höger) (Sznajd-Weron et al., 2013). 

Figur	16.	Liten-värld	nätverk	(Sznajd-Weron	et	al.,	2013,	s.	7).	

 

En ny dragning av ledningar inom nätverkstopologierna som omkopplar dessa med hjälp av 
Watts-Strogatz algoritmen, ger möjlighet att ändra topologin för nätverket från 
regelbundenhet till helt slumpmässigt. Bland mellanlägena finns ett litet intervall av 
omkopplingsbara sannolikheter som utgör en kort längd med många kluster. Det är det här 
intervallet som också utgör den lilla världen i nätverket (Sznajd-Weron et al., 2013). 
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I figur 16 plottas banor för olika externa fält eller reklamnivåer (h = 0,09, 0,10, 0,11, 0,12) 
samt en oberoende nivå (p = 0,05) belägna i den övre panelen för ett liten-värld nätverk med 
N = 500, K = 8 och β = 0,1. Längst ner i panelen visas hur ”take-off” tid har stor varians och 
en hög instabilitet när systemet närmar sig tröskelvärdet för h, under där innovationen 
misslyckas och ovanför där den sprids eller diffunderar ut på marknaden (Sznajd-Weron et al., 
2013). 

Figur	17.	Tidsevolution	av	medelvärdet	av	antagna	spinsons	i	ett	liten-värld	nätverk	(Sznajd-Weron	et	al.,	
2013,	s.	8).	

	

I figur 17 i den nedre panelen syns att efter ”take off” fasen följer en rad snabba antagningar 
och därefter en mättnad. Profilen av grafen får Rogers (2003) berömda S-kurva (figur 18) som 
används i empiriska studier för diffusion av innovationer. I den övre panelen påverkas 
genomsnittslängden av ”take off” intervallet av reklam. Ett högre värde på variabeln h leder 
till kortare ”take off”, dvs. att en innovation kommer snabbare ut på marknaden om den 
utsätts för intensivare reklam. En innovation som istället har ett litet värde på variabeln h 
kommer att misslyckas eftersom antalet antagare är i stort sett nära noll i slutet av 
simulationen. Det är även intressant att studera den andra parametern i Watts-Strogatz 
algoritm som är den genomsnittliga graden K, vilken bestämmer hur många kopplingar som 
finns i nätverket. I figur 19 visas regelbundna paneler (toppaneler), mindre värden (mitten 
paneler) och slumpmässiga paneler (botten paneler). Grafen visar ett liten-värld nätverk med 
K = N-1 och ny dragning av ledningar med sannolikheten β  = 0 (Sznajd-Weron et al., 2013). 
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Figur	18.	Diffusionsprocessen	(Rogers,	2003,	s.	11).		

 

Figur	19.	Beroende	mellan	antagningsradie	och	externt	fält	(Sznajd-Weron	et	al.,	2013,	s.	11).	

 

Nätverkets storlek N = 500 och betydande grad K = 8 i det externa fältet h. Varje 
underplottning korresponderar till olika värden av omkopplings sannolikhet β . Värt att 
notera är att en ökning av omkopplings sannolikhet och dess slumpmässighet i nätverket ökar 
tröskelvärdet för det externa fältet. Det här betyder att diffusion av innovationer är svårare i 
mer slumpmässiga samhällen. I följande event i Monte Carlo (figur 20) vill författarna hitta 
påverkandegruppen och tar en slumpmässig spinson. Sannolikheten för att finna en antagen 
påverkandegrupp och en som inte har antagits är 1 / (N -1) och (N – 2) / (N -1) hos respektive 
grupp. Det går således att tyda att desto större systemet är ju mindre är sannolikheten att hitta 
en antagen grupp och ändra åsikten på spinson. Det är på grund av detta som diffusion av 
innovationer har svårare att nå ut i större system (Sznajd-Weron et al., 2013). 
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Figur	20.	Beroende	av	tröskelvärde	h*	och	sannolikhet	beta	för	Watts-Strogatz	nätverk	(Sznajd-Weron	et	al.,	
2013,	s.	12).	

 

Slutsatsen löd att spridning av kunskap är svårare i en regelbunden graf än i en liten-värld 
nätverk eller en helt slumpmässig graf. Nätverkens topologi var oklar när det gällde diffusion 
av innovationer och inom olika modeller har olika resultat uppnåtts. Genom att ändra K 
variabeln kunde vi dock undersöka nätverkets täthet, vilket är en viktig karaktär ur social 
synpunkt. För att innovationer ska kunna spridas måste kunskap om innovationen inhämtas. 
Genom att koppla om ett regelbundet nätverk kan innovationen få hjälp att spridas, vilket är 
tillgängligt via massmedia, reklam m.m. Så än viktigare blir nästa steg med övertalning om att 
anta innovationen, där socialt inflytande utgör den viktigaste pusselbiten. Dessvärre avtar 
socialt inflytande med det fysiska avståndet och det är faktiskt så att en innovation i det 
verkliga livet kanske inte önskar en omkoppling av nätverket för att sprida 
diffusionsprocessen. En innovation har således lättare att spridas på regelbundnare grafer med 
högre kluster koefficient. En begränsning i studien är att inte tröskelmodellen har undersökts 
även om den här modellen liknar den. Det behövs en enhällig grupp för att påverka en 
närliggande spinson som är lika med tröskelvärdet, dvs. lika med 1 (Sznajd-Weron et al., 
2013). 

Om informationen är helt korrekt snabbar den på antagningshastigheten och innovationer 
diffunderar snabbare när nätverket är helt slumpmässigt. Tvärtom är det i liten-värld nätverk 
där istället ofullständig information gör att innovationen sprids snabbare. När en innovation 
ska ut på marknaden råder stor osäkerhet kring denna och i sådana situationer beter sig 
människor inte rationellt och här blir socialt inflytande av största vikt. Det som ändå kan 
hjälpa innovationen att spridas är mer klustrade nätverk. Innovationsspridning är svårare på en 
slumpmässig graf än en liten-värld nätverk eller vanligt gitter. När socialt inflytande inte 
längre är av samma betydelse, kommer en kortare bana hjälpa till med innovationsspridningen 
och följaktligen kommer att vara lättast på en slumpmässig graf. Således är det med tanke på 
nätverkstätheten mycket svårt att anta en innovation i ett tätt samhälle, vilket kan förstås 
utifrån det sociala tryck som är mycket högt i dessa samhällen och det är mycket svårt att anta 
en ny idé. Med detta i åtanke kan det förklara varför diffusion av innovationer misslyckades i 
Rogers beskrivna vattenkokningskampanj i Los Molinas där i stort sätt alla kände alla 
(Sznajd-Weron et al., 2013). 
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6.5 Förändringsagenter 
 
I de följande två studierna utgår antagning av innovationer i från ny teknik inom bibliotek och 
agenter för konstruktion av innovationer inom byggbranschen. Variabeln förändringsagenter 
med attributet främjande insatser används i sin tur för att påskynda antagning av 
innovationer.  

Millennials och antagande av ny teknik i biblioteken genom spridning av 
innovationsprocessen 

Studien fokuserade på hur den unga 2000-tals generationen ”Millenials”, antog ny teknik i 
biblioteken genom diffusionsprocessen och de olika antagningsnivåer som beskrivs av 
Rogers. Det kan vara svårt att förändra biblioteken i samma takt som andra institutioner 
baserade på teknik, eftersom systemtjänsterna inom biblioteken har varit djupt rotade sedan 
århundraden tillbaka. Däremot har den nya generationen, Millennials, utbildat sig till 
bibliotekarier och har en helt annan teknisk bakgrund med sig än tidigare, och tillhandahåller 
således tjänster som stämmer överens med en vana att söka information. Millenials för med 
sig teknologin från sin vardag och använder den som lösningar för deras arbetsplats behov. 
Dagens bibliotekarier når ut med andra tekniker till alla de studenter som känner sig bekväma 
online. Samtidigt är bibliotekarier både de första men också de sista att anamma ny teknik. 
Trots att en tjänst som en online katalog känns som det mest grundläggande, var det endast 
hälften av de amerikanska allmänna biblioteken som nyttjade detta system (Blackburn, 2011).  

Rogers diffusionsteori kan således användas på biblioteken för att på så sätt bättre förstå hur 
tekniken implementeras, inte som en uppifrån och ner strategi, utan från botten till toppen, 
genom Millenials som integrerar förändringen. Även om Millennians är bra på att använda de 
nya teknikerna privat, så ska de implementera dessa på arbetsplatsen. Trots det som varje 
innovation innehåller, är det slutligen hur användarna uppfattar den och inte Millenials 
uppfattningar som kommer att påverka de anställda att tekniken är värd att genomföra. Därför 
kan kommunikationskanaler användas för att påverka användarnas uppfattningar. Millenials 
får det mesta av sin massmediala kommunikation via Internet, strömmande radio, 
nättidningar, RSS-flöden och bloggar. Linjen mellan massmediala kanaler och interpersonella 
kanaler är inte lika tydlig längre om den jämförs med Rogers definition. Nu har sådana 
mediekanaler, Tvitter uppdateringar och länkar till Facebook gjort sig gällande. Dock är 
Rogers teori mer relevant än någonsin, då mellanmänskliga kanaler fortfarande anses som den 
effektivaste metoden för kommunikation på grund av nya idéer som Twitter, Skype, sociala 
nätverk och viral video som direkt länkar samman individer trots att de inte ses fysiskt 
(Blackburn, 2011). 

När väl Millenians har sökt efter information om den senaste tekniken kommer de att känna 
sig bekväma och ta ett beslut om att anta eller förkasta innovationen. En brist på information 
kan resultera i att en leverantör av en ny produkt kan missa en stor del av eventuella antagare. 
Produkter som verkligen är nya behöver nå ut till potentiella antagare genom extra insatser för 
att utbilda dessa om funktioner och fördelar med produkten. Undantaget är tidiga antagare 
som inte har kunskapen och inte inser fördelarna med en ny produkt vilket kan leda till att 
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många konsumenter inte heller söker information om den nya produkten. Därför har de 
människor som inte har tid att söka efter ny teknik börjat förlita sig på en expert som kan ge 
dem råd om vilken som är den bästa produkten för dem och deras behov. Så även om 
bibliotekarier har tillgång till information om en ny produkt kommer de fortfarande att behöva 
övertygas. Det måste kunna påvisas att produkten är den bästa för deras behov. Millenians är 
individualister även inom ett bibliotek och kommer se till att deras bibliotek blir det första att 
använda en blogg, IM-chatt eller RSS-flöde bland sina tjänster. De kommer hjälpa till att 
skilja ut sitt bibliotek från andra bibliotek. Detta bibliotek blir då det första som antog 
innovationen och blir en överordnad grupp där dess bibliotekarier kommer att erhålla sociala 
förmåner. Även om biblioteket gör det övergripande beslutet att anta innovationen, är det de 
anställda som Millenials och andra som i slutändan måste använda den. En innovation som är 
antagen, beslut har tagits, och som sedan ska genomföras är ofta det som är svårt. Det beror 
på att varje bibliotekarie inte kanske känner till förändringarna som snabbt kan börja vackla 
på grund av att användarna inte varit medvetna om projektet (Blackburn, 2011). 

Det som ofta glöms bort är att bekräfta antagandet av innovationen. Det kan bero på att den 
nya tekniken varit svår att bedöma och om det inte heller finns något annat bibliotek som har 
anammat innovationen, finns heller inget riktmärke att följa. Det kan vara svårt att utvärdera 
ny teknik med komplexa funktioner som inte uppvisar direkta fördelar gentemot existerande 
produkter. Det kan ta månader eller år innan fördelar med ny teknik kan visa sig, trots att 
produkten används regelbundet i vardagen och därför dras bedömningsperioden ut för att få 
en giltighet av produkten. Endast innovatörer och tidiga antagare från Rogers 
klassifikationssystem är kategorier som Millenials hamnar inom, men bara en liten minoritet 
klassificeras som riktiga innovatörer som aktivt söker information om nya idéer (Blackburn, 
2011). De utsätts för hög massmediaexponering och deras interpersonella nätverk spänner 
över en stor area som sträcker sig utanför deras lokala system (Rogers, 2003). Sanna 
innovatörer klassificeras som bättre utbildade, tjänar mer och engagerar sig i frågor utanför 
deras egna samhällen. De har även större självförtroende och är inte så beroende av grupp 
normer förtydligar Blackburn (2011).  

Bibliotekets innovatörer kan också klassificeras som surrogat köpare i samma stund som 
biblioteket implementerar innovationen. Om den nya produkten innehåller expertis, kan den 
bidra till att avgöra om den eventuella antagaren behöver ändra sitt beteende och förbereda 
dem för förändringen, om det tas ett beslut att anta den nya produkten. I de fall där 
konsumenterna använder sig av rekommendationer från en surrogat köpare blir 
antagningsprocessen tvådelad. I den första delen måste surrogat köparen anta den nya 
produkten och i den andra måste användarna anta produkten på rekommendation av surrogat 
köparen. När det gäller Millenials så har de redan antagit den nya tekniken privat och kan 
sedan rekommendera biblioteket och övriga användare att börja använda sig av tekniken. Ett 
hinder för Millenials och att påskynda antagningshastigheten, är kostnaden som uppkommer i 
och med ny teknik. Dessvärre är de troligtvis inte några bibliotek som vill investera tid och 
pengar i ny teknik som det inte går att beräkna uppstartskostnaderna exakt (Blackburn, 2011). 
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Kulturen och strukturen i en organisation har också stor inverkan på hur spridningsprocessen 
kommer att ske. De potentiella antagarna kan dessvärre även missa att se till att det krävs 
förändringar i beteendet då en innovation ska antas. Det måste råda en balans mellan 
övergripande filosofi inom biblioteket och antagandet av ny teknik eftersom äldre mecenater 
kan försvinna om den nya tekniken förändrar för mycket. Millenials kanske inte alltid kan 
agera innovatörer eller tidiga antagare för sina bibliotek, men när det gäller teknik kan de 
istället fungera som förändringsagenter på grund av deras tekniska kunnande och kontakt med 
andra förändringsagenter. De har inte mandat att ta beslut för hela bibliotekets räkning, men 
de kan hjälpa till att övertyga sina kollegor om fördelarna med att nyttja den nya tekniken 
efter deras erfarna kunskaper. Det är inte enbart förändringsagenterna som kan driva igenom 
en innovation inom en organisation, utan bibliotekets storlek är också avgörande för om det är 
möjligt med en förändring (Blackburn, 2011). 

I valfria innovationsbeslut finns möjligheten att anta eller förkasta en innovation, som görs av 
en person som inte är beroende av vilka beslut som fattas av andra individer i systemet. 
Millenials kan använda sig av Twitter eller Facebook i sitt dagliga arbete även om andra i 
personalen väljer att inte ta till sig av denna teknik. Om ny teknik antas och finansieringen 
ökar och kan sättas tillbaka för att betala teknik uppdateringar, är alla glada och nöjda. Men 
om scenariot vilar på riskerna med produkten, så som att produkten kommer sluta fungera, 
och eller inte leva upp till de förväntade resultaten, blir tekniken negativ. Slutsatsen blev att 
Millenials bibliotekarier är innovatörer och tidiga antagare och sprider teknik i biblioteket. 
Som en del av innovationsbeslutsprocessen var dessa bibliotekarier med sina tekniska 
kunskaper och personlighet mer villiga att anta rollen som förändringsagent eller surrogat 
köpare för biblioteket de arbetar på. Genom de olika stadierna av diffusion kan de frambringa 
ett antagande av ny teknik i sina respektive organisationer (Blackburn, 2011). 

Kollegor som agenter för innovationskonstruktion 

Innovativa produkter och processer har bidragit till att en effektivare miljö och en minskning 
av koldioxidutsläppen inom nykonstruktion i byggbranschen. Avdelningen för näringsliv, 
företag och lagstiftningsreform (DBERR 2010) upptäckte att det kommer att krävas nya 
arbetssätt och inhämtade kunskaper för att åstadkomma innovationer. Innovativa produkter 
som relateras till bygge anses vara mycket begränsad. Kulturen och strukturen inom 
byggbranschen beskrivs som ett hinder för både innovationsbeslutsprocesser och innovation 
av produkter. DBERR föreslog redan 2005 att konstruktion inom byggbranschen bör använda 
sig av innovationer för att kunna lösa särskilda problem, uttala en design eller uppfylla 
regulatoriska krav. För att uppnå konkurrensfördel och täcka samhällets behov sågs 
innovation som en viktig faktor (Morledge, 2011). Eftersom innovativa produkter befinner sig 
på en så låg nivå uppmärksammades enligt Morledge (2011) följande hinder av DBERR: 

• Meddelanden till marknaden är inte riktigt klara och de flesta leverantörer till bebyggd 
miljö är små och medelstora. Deras medvetenhet om den globala bilden är begränsad.  

• Kunder utan erfarenhet är inte medvetna om de innovationer som finns att tillgå. 
• Kunder vill inte ta risker angående frågor som behandlar försäkran för investerare. 
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• Leveranser är splittrade med en fragmenterad beslutsprocess och fragmenterad 
försörjningskedja.  

FECS utbildar byggpersonal i Storbritannien och har starka kopplingar till arbetsgivare inom 
byggsektorn. I sex högskolor belägna i hela East Midlands bedrevs nya teknik initiativ, 
nätverk och samarbete i läroplanen. De hade stort intresse för innovativa produkter och 
processer där de i vissa fall utvecklade speciell kunskap. Varje högskola kom att delta i ett 
tvåårigt Pathfinder projekt som fokuserade på att utveckla högskolornas potential där 
uppdraget för varje högskola var att utveckla kompetens och vara ombud för att konstruera 
innovationer. Studiens syfte var att ta reda på hur medvetenhet och omfattning gällande 
antagandet av innovativa produkter och processer samt utvärdera om FECS utgör en aktiv roll 
som oberoende källa angående specialkunskap och tips för hur innovationshinder ska 
undvikas. Undersökningen genomfördes i den bredaste leveranskedjan i East Midlands. För 
att se om dessa hinder lokaliserats av DBERR utsågs en specialistrådgivare för varje högskola 
som utvärderade graden av engagemang under två år. Totalt 180 små och medelstora 
slumpmässigt utvalda inom East Midlands utgjorde populationen för denna studie. Varje 
utvald medlem var en specialist, klient eller specificerare. Minst fem små till medelstora 
företag identifierades i varje kategori i vart och ett av de sex områdena och deras speciella 
inriktning. Totalt gjordes sex online undersökningar inom varje specialistområde med hjälp av 
forskningsverktyget (www.esurveyspro.com). De svarande fick läsa en beskrivning av den 
innovativa produkten eller processen samt ett foto eller ett diagram. Frågorna handlade om de 
svarande var medvetna om produkterna eller processerna, vilken funktion och vilka fördelar 
som fanns. De frågades också om vart de fått information om de innovativa produkterna eller 
processerna i från och vilka hinder som kunde påverka dessa. Totalt svarade 70 av de 180 
möjliga, vilket blev 42,4 procent (Morledge, 2011). 

Egenskaperna och spridningen av svaren som gav en god bild av diffusion av specialiserade 
områden utom för kontroller som kompenserats av väder samt dubbla bränslesystem, visas i 
tabell 34 (Morledge, 2011). 

Tabell	34.	Analys	av	respons	(Morledge,	2011,	s.	445).	

	

Tabell 35 anger istället den grad av medvetenhet om produkter från enkätverktyget. Svaren 
hade en bra kunskapsnivå angående de flesta specialiseringsområden, men en begränsning 
utgörs även här av medvetenhet om väderkompenserade kontroller och dubbla bränslesystem 
(Morledge, 2011). 
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Tabell	35.	Analys	av	kunskaper	eller	saknade	kunskaper	om	produkter	(Morledge,	2011,	s.	446).	

	

Tabell 36 belyser det som förhindrar antagande av produkterna. De flesta deltagare svarade att 
pris och osäkerhet utgör viktiga hinder men också att avsaknaden av ett oberoendecentrum är 
ett ytterligare hinder (Morledge, 2011). 

Tabell	36.	Barriärer	för	antagning	av	innovativa	produkter	(Morledge,	2011,	s.	446).	

 

Tabell 37 visar de olika informationskällorna som användes av de svarande för att lära sig om 
nya produkter och processer. Det visade på ett högt beroende av traditionella elektroniska 
källor (Morledge, 2011). 

Tabell	37.	Hur	SMEs	blev	medvetna	om	nya/innovativa	produkter	(Morledge,	2011,	s.	446).	

 

De svarade kunde en hel del om innovativa produkter och processer som dock skiftade över 
olika specialiseringar. De var även medvetna om innovativa produkter och processer och 
menade att avsaknaden av denna medvetenhet utgjorde ett hinder samt att innovativa 
produkter ansågs dyra. Ett oberoende centrum sågs som en värdefull resurs som kan påverka 
antagandet av innovativa produkter och en brist av det utgjorde istället ett hinder. Tillverkare 
och leverantörer av innovativa produkter ingick i en elektronisk undersökning för att 
kontrollera de hinder som DBERR (2005) såg som nödvändiga för att bekräfta en innovation. 
En fokusgrupp med arkitekter, lantmätare och byggledare bads identifiera företag som de 
tyckte producerade innovativa produkter. I testet ingick 30 företag och alla de 44 
branschorganisationer som var kopplade till Products Association. De svarande gjorde 
observationer utanför de slutna frågorna och svar kom in från sju branschorganisationer och 
12 producenter. DBERR hittade fyra hinder vilka redovisas i tabell 38. Utanför svaren hade 
observationerna lett till att det verkade som om branschorganisationerna tyckte att deras 
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medlemmar var nyskapande men att de inte ville kalla dessa för innovativa produkter. 
Förmodligen var detta följden av att det fanns ett motstånd mot förändring och en avsaknad 
medvetenhet om nya produkter. Kommunikationen mellan leverantör och specificerare var 
inte heller den bästa (Morledge, 2011). 

Tabell	38.	Barriärer	till	innovation	(Morledge,	2011,	s.	447).	

 

De hinder som hittats av DBERR (2005) och de svar från både sammanslutning av handel och 
tillverkare såg diffusa meddelanden och avsaknad av medvetenhet om nya produkter som 
barriärer. Bevis förelåg också gällande den motvilja hos designers att ange nya produkter som 
innovativa och för konsumenter att kräva nya produkter (Morledge, 2011).  

7 Analys 	

I den följande texten analyseras resultaten från de olika studierna kategoriserade utifrån 
Rogers fem variabler med underliggande attribut, för att öka antagningshastigheten av 
innovationer. 

Upplevda innovationsattribut 

Utifrån en induktiv analys av forskningsmaterialet framgår att de fem upplevda 
attributen relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och 
observerbarhet, likt Rogers (2003) utgör en viktig förklaring till antagningshastigheten 
av en innovation. Däremot visade Kebritchi (2010) att det inte var alla attributen som 
bidrog till att påskynda antagning av innovationer i de olika studierna. När det gällde 
antagning av tekniska produkter som pedagogiskt dataspel utgjorde tre av dessa attribut 
en signifikant roll. Relativ fördel ansågs täcka in effektivitet, support, problemlösning, 
undervisningsstrategi samt innehålla mycket matematik. Kompatibilitet stod för tid och 
teknik där även en viss komplexitet måste räknas in. De två kvarvarande attributen som 
utgjordes av prövningsförmåga, där det gällde att testa dataspelet i en demo version, 
eller observerbarhet genom statlig nationell standard, hade ingen betydelse för att 
påskynda antagningen av innovationen.  

När det handlade om ytterligare tekniska produkter i form av datasimuleringar inom 
hälsa och sjukvårdstjänster betonades istället de två attribut som inte hade någon 
betydelse för att påskynda antagningshastigheten av innovationen när det gällde 
pedagogiska dataspel. Nu var det istället prövningsförmåga och observerbarhet som 
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ansågs vara de attribut som påverkade antagningshastigheten av innovationen. Dessa 
attribut ansågs speciellt viktiga för att den pedagogiska ledaren för verksamheten skulle 
ta ett beslut om att anta och implementera innovationen. Förutom Rogers fem attribut 
tillkom sex andra attribut som enkelhet, synlighet, uppfinningsrikedom, anpassning, risk 
och överförbarhet, vilka ansågs lämpliga för att påskynda hastigheten för antagning av 
en innovation. Av de tillkomna attributen var det endast attributet risk som betonades 
mest då det utgjorde en säkerhet för patienterna om sjukvårdspersonalen hade möjlighet 
att pröva och observera resultatet av datasimuleringen innan processen utfördes på 
patienten (Hayes et al., 2015). 

Här fanns även en motsägelse mot tidigare forskning inom innovationshälsovården som 
menade att en processförändring av den här skalan är för liten för att ge ett tillräckligt 
högt teknologiskt värde, som kan mäta fördelarna med attributen prövningsförmåga, 
observerbarhet och risk. En annan av Rogers variabler i form av förändringsagenter 
kunde lokaliseras som av betydelse för att påskynda antagningshastigheten av 
innovationen, eftersom dessa externa förändringsagenter förde in innovationen och fick 
således sjukhusledningen att ta till sig denna, menar Hayes et al. (2015). I 
undersökningsmaterialet om attribut som påverkar antagningen av elektroniska 
tidskrifter tillkom ytterligare medvetande attributet som ansågs påskynda 
antagningshastigheten av en innovation. Däremot förelåg en stark korrelation av 
medvetandeattributet till kompatibilitet, prövningsförmåga och observerbarhet, vilket 
lyfte fram dessa tre av Rogers fem attribut för att bidra till att öka antagningshastigheten 
av innovationer (Sanni et al., 2013). 

Medvetenhet om en innovation behöver dock inte betyda att antagandet av en 
innovation kommer att påverkas, anser Rogers (2003). När det gäller påskyndandet för 
antagningen av elektroniska tidskrifter hade attributen relativ fördel, kompatibilitet, 
komplexitet och observerbarhet inte någon betydelse för påskyndandet av 
antagningshastigheten av innovationen, även om attributet observerbarhet korrelerade 
med attributet medvetenhet. Attributet komplexitet är dock av viss betydelse för 
påskyndandet av antagningshastigheten för en innovation, då komplexiteten inte får 
vara för stor om innovationen överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att antas, påpekar 
Sanni et al. (2013). Det enda som skulle stärka tidigare nämnda attributet relativ fördel 
att bidra till påskyndandet gällande antagningshastigheten av innovationen, utgjordes av 
att en individ eller enhet upplevde innovationen som en stor fördel (Sanni et al., 2013). 
Relativ fördel utgjorde däremot ett attribut som mer än hälften av lärarna i 
undersökningen om antagning av online-databaser vid ett universitetsområde i Iran 
ansåg påverka antagningshastigheten av innovationer. Likaså hävdade större delen av 
lärarna att kompatibilitet och prövningsförmåga utgjorde en bidragande orsak till att de 
antog användningen av online-databaser. Nästan lika många lärare tyckte även att 
observerbarhet påskyndade antagningshastigheten av innovationer. Det var endast 
attributet komplexitet som gjorde att lärarna tyckte det var svårt att lära sig och anta 
online-databaser, vilket också drog ner antagningshastigheten av innovationer (Nazari et 
al., 2013). 
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Typ av innovationsbeslut 

Eftersom de fem ovan analyserade attributen relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 
prövningsförmåga och observerbarhet, enligt Rogers (2003) har undersökts frekvent i 
tidigare innovationsforskning, valde jag att även titta på huruvida de andra av Rogers 
variabler bidrog till att påskynda antagningshastigheten av innovationer. När det gällde 
vilka typer av innovationsbeslut som bör tas för att påverka antagningshastigheten av 
innovationer handlade ett av fallen om ett politiskt innovationsbeslut, om två 
yrkesskolor som skulle omstruktureras på kort tid och inte var påverkbart från 
personalen. Här var de två attributen kollektiv och auktoritet från Rogers variabel typ av 
innovationsbeslut, av betydelse för att påkalla fastställande av en innovation. 
Lärarkollegiet fick via kommunikation och struktur i socialt system, auktoritet att själva 
besluta om vad som berörde dem (Ümarik et al., 2014).   

I en annan av studierna handlade det om att ta en myndighets innovationsbeslut i form 
av att utvärdera kort alkoholingripande för gravida kvinnor. Där utgjorde attributet 
prövningsförmåga en obekväm situation för personalen när de skulle kontrollera 
kvinnors alkoholvanor. En positiv feedback hade dock nått fram till personalen via 
rapporter som grundade sig på attributet observerbarhet. Denna typ av innovationsbeslut 
drog nytta av två attribut från den tidigare analyserade variabeln upplevda 
innovationsattribut, för att besluta i ärendet. Dessvärre innehöll studien begränsningar 
som att den genomfördes under två tidsperioder på vardera platsen, vilket fick det totala 
provet att framstå som litet (Moise, 2014). En av de viktigaste typerna av 
innovationsbeslut för att en organisation ska kunna anta och implementera en 
innovation är att teamet har en inverkan på innovationen. Genom studiens uppsatta 
hypoteser konstaterades det att gruppsammansättningen av kreativa, konformistiska och 
medlemmar som uppmärksammar detaljer var av betydelse för huruvida en innovation 
skulle antas eller inte och att storleken på teamet inte hade någon inverkan på antagning 
av innovationer (Miron-Spector et al., 2011).  

Det spelade således ingen roll om kreativa teammedlemmar förbättrade 
uppgiftskonflikter eftersom konformistiska medlemmar utgjorde en barriär för 
antagning av innovationer. Ett lågt antal individer som var uppmärksamma på detaljer 
skadade inte teamet. Ett team bestående av en hög andel kreativa medlemmar med en 
mindre andel konformistiska och medlemmar som uppmärksammade detaljer, 
resulterade inte i någon ökning av antagningshastigheten för innovationer. Vi kan dock 
se att kreativa medlemmar måste finnas i teamet för att en innovation överhuvudtaget 
ska kunna antas och implementeras. Även konformistiska medlemmar i teamet bidrog 
till utvecklingen av innovationer inom teamet. De medlemmar som utgjorde ett totalt 
hinder för antagning av innovationer var de medlemmar som uppmärksammade detaljer 
(Miron-Spector et al., 2011).  
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Det mest innovativa teamet hade en konstellation av en hög andel kreativa medlemmar, 
lagom hög andel konformistiska medlemmar och ett lågt antal medlemmar som 
uppmärksammade detaljer. Begränsningen i studien utgjordes av att kognitiva stilar sågs 
som personliga egenskaper som inte skulle ha någon betydelse för 
teamsammansättningen eller en innovation. Ytterligare hinder i studien kunde handla 
om att ett team inte enbart innehar en viss kategori av medlemmar utan var heterogena 
medan andra var mer homogena (Miron-Spektor et al., 2011).  

Kommunikationskanaler 

Utifrån de olika studierna undersöktes även huruvida kommunikationskanaler utgjorde 
en bidragande variabel till att påskynda antagningen av innovationer. Innovatörer 
ansågs viktiga för att föra med sig information från massmedia gällande 
hälsovårdsturism, vilket resulterade i att innovationer blev antagna. Dessvärre utgjorde 
innovatörerna endast en liten del av den totala marknaden och därför användes tidiga 
antagare för att påskynda diffusion av innovationer. De var i sin tur kopplade till en 
opinionsledare vars uppgift var att få bort mycket av den oro som fanns hos blivande 
antagare av innovationen. I ett sådant socialt system var normer som drog fördel av 
innovativa opinionsledare till fördel framför ett socialt system som drog fördel av 
traditioner. Således borde kommunikationsstrategier skilja sig mellan olika områden 
belägna i större respektive mindre städer. Känslan av tillhörighet skulle ha minskat de 
blivande antagarnas oro, och en kommunikation från individ till individ skulle ha sett 
till att innovationen fått inflytande än att enbart handlat om övertalning. Opinionsledare 
kunde genom en planerad kommunikationsstrategi ha inspirerat de tidiga antagarna 
(Karuppan, 2010). 

När det gäller kommunikationskanaler från individ till individ är det en fördel om 
individerna inte har så starka kopplingar till varandra. Spridning av information om 
innovationer kan som tidigare nämnts utföras av opinionsledare, vilka genom internet 
via bloggar kommunicerade från mun till mun. Enligt Rogers (2003) är personliga 
källor av stor vikt vid i början av antagningsprocessen. Det framgick även hur viktigt 
det var att höja antagningshastigheten hos konsumenterna genom interpersonell 
kommunikation innan de kom i kontakt med kommunikation som baserats på reklam 
(López & Sicilia, 2013). En organisation bör således starta med mun till mun 
kommunikation vid framhållandet av en innovation och därefter fortsätta att 
kommunicera med sina blivande antagare med hjälp av reklam. Genom att kombinera 
dessa två kommunikationsstrategier blev de blivande antagarna av innovationen mindre 
oroade och fick en högre medvetenhet, samt intentioner som ledde till antagning. Mun 
till mun kommunikation visade sig även ha avgörande betydelse då konsumenter inom 
solcellsmarknaden sökte efter information om nya produkter från redan befintliga 
solcellsägare. Även om det fanns en variation av kundernas informationsbehov så var 
tillgängligheten av information av stor betydelse för diffusion av innovationer (Varun & 
Robinson 2013). 
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Kunderna hade ju ingen möjlighet att pröva solcellssystemen innan de antog 
innovationen. En effekt som visade sig dra ner antagningshastigheten av solcellssystem 
utgjordes av ekonomiska aspekter. Ekonomisk information var svår att finna med tanke 
på variationen i värde gällande de föreslagna solcellssystemen. Tiden det tog för att ta 
antagningsbeslut av solcellssystem gick snabbare i bostadsområden som redan hade 
antagit och implementerat många system. De inbördes effekterna mellan kunderna var 
dock större i bostadsområden med färre antal solcellssystem. Möjligheten att hyra 
solcellssystem minskade signifikant antagande av solcellssystem, vilket istället 
resulterade i att påskynda antagningshastigheten för de konsumenter som valde att hyra. 
Det var ändå de konsumenter som via kommunikationskanaler med sina grannar innan 
de implementerade solcellssystemet, som utgjorde den effektivaste strategin för att 
påskynda antagningshastigheten av innovationen (Veron & Robinson, 2013).  

Socialt system 

I de studier som behandlade variabeln socialt system riktades en studie med att gå in på 
djupet bakom marknadens sociala nätverk och titta på hur processen för diffusion av 
innovationer fungerade, inom attributen normer och graden av nätverk. Interpersonell 
kommunikation inom olika nätverkstopologier ansågs som det viktigaste attributet för 
att påskynda antagningshastigheten av innovationer. Genom simuleringar som skulle ha 
representerat en verklighetstrogen spridningsprocess av innovationer avlästes hur tidiga 
innovatörer inom marknaden påverkade spridningsmönstren olika längs en rad 
nätverksstrukturer. Klustrade nätverkstopologier ansågs ha en lägre diffusionseffekt. 
Spridningsmönstrens tröskelnivå fick inte vara för hög då det i vissa nätverkstopologier 
visade sig att spridningen började brytas ner. Ända möjligheten att spridningen skulle 
hålla sig mer stabil och inte börja brytas ner, var att förse nätverken med en högre andel 
kluster. Däremot visade sig slumpmässiga nätverk ligga på fler konstanta 
antagningstoppar som låg över tröskelvärdet då diffusionen var aktiv. En begränsning i 
studien kan dock förekomma om forskare inte är noggranna när de väljer vilken 
nätverkstopologi som ska vara med i simuleringen för att undvika ett artefakt resultat 
(Bohlman et al., 2010). 

I ytterligare analyser av studierna gällande sociala nätverk framgår att förutom den 
sociala strukturen så påverkade även kulturen diffusionsprocessen via normer och 
regler. En nätverkstopologi som är full av strukturerade hål hade individer som besatt 
opportunistisk kontroll, vilket innebar att de inte alltid spred information om 
innovationer vidare och således minskade eller rent av hindrade diffusionsprocessen 
genom andra normativa och reglerade processer. Däremot fastslog undersökningen att 
nätverksmedlemmar som var i en nätverkstopologi fullt av nedläggningar i stället för av 
strukturer fulla av hål, var en fördel för diffusionsprocessen via normativa och reglerade 
processer (Rosenblatt, 2011).  

I en annan studie visades istället hur nätverkstopologier påverkade 
antagningshastigheten av innovationer så att diffusion av innovationer också framstod 
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som svårare då samhällen var mer slumpmässiga. Det framgick således att ju större 
systemet var desto svårare var det att hitta en grupp som antagit innovationen vilket lade 
fram grunden till att diffusion av innovationer har svårare att nå ut i ett större socialt 
nätverk. Det framgick inte vilken nätverkstopologi som var att föredra för att påskynda 
antagningshastigheten av innovationer, eftersom olika modeller visade olika resultat. 
Det som däremot klarlades var att om innovationer ska ha möjlighet att kunna spridas 
överhuvudtaget, så måste det finnas kunskap om innovationen. Det gick dock att koppla 
om ett regelbundet nätverk så att innovationen på så sätt fick hjälp att diffundera via 
massmedia, reklam m.m. Det viktigaste i nästa steg var att genomföra övertalningen att 
anta innovationen genom att anamma ett socialt inflytande. Dessvärre utgjorde det 
fysiska avståndet en barriär för det sociala inflytandet som minskar med avståndet. Med 
tanke på detta kanske inte en omkoppling av nätverket är att föredra om målet är att 
innovationer ska kunna spridas. Det visade sig då bättre att använda ett regelbundet 
nätverk med tätare kluster där innovationen har lättare att spridas. En korrekt 
information som inte behöver avkodas påskyndade med största sannolikhet 
antagningshastigheten av innovationer om de dessutom diffunderade i ett nätverk som 
var helt slumpmässigt. I en liten-värld nätverk fungerade det tvärtom och ofullständig 
information bidrog till att innovationer spreds snabbare (Sznajd-Weron et al., 2013). 

Förändringsagenter 

Tidigare beskrivna variabler med förändringsagenter har redan beskrivits i den tidigaste 
fasen i Rogers antagningsprocess, där tidiga antagare inte hade kunskaper, kände oro 
eller helt enkelt inte insåg fördelarna med en innovation och inte heller aktivt sökte efter 
information. Det kunde ta månader eller år innan fördelar med innovationen visade sig 
även om den användes regelbundet i den dagliga verksamheten. Bedömningsperioden 
drogs således ut för att få en giltighet av innovationen. Likt Rogers (2003) 
klassifikationssystem hamnade således Millenials inom biblioteksvärlden i form av 
innovatörer och tidiga antagare, men i själva verket utgjorde de enbart en liten del, de så 
kallade riktiga innovatörerna som i sin tur agerade aktivt i sin informationssökning. 
Även opinionsledare i form av extra expertis gällande en innovation kunde avgöra om 
den blivande antagaren var i behov av att ändra sitt beteende och göra antagaren redo 
för förändringen, utifall beslut togs om att anta innovationen (Blackburn, 2011). 

Millenials inom biblioteksvärlden kanske inte alltid kunde agera som innovatörer eller 
tidiga antagare för sina bibliotek, men utifrån deras tekniska kunnande kunde de agera 
som förändringsagenter och ta kontakt med andra förändringsagenter. Det berodde 
naturligtvis inte enbart på förändringsagenterna utan även på hur stort biblioteket var för 
att möjliggöra en förändring (Blackburn 2011). I den sista studien utvärderades hur 
medvetna och i vilken omfattning antagandet av innovationer var inom byggbranschen, 
och hur utbildare förklarade hur innovationshinder ska undvikas. En avsaknad av en 
sådan medvetenhet utgjorde en tydlig barriär tillsammans med att innovativa produkter 
inte heller ansågs billiga (Morledge, 2011). 
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Ytterligare en barriär för att påverka antagandet av innovationer bestod i att det inte 
fanns något oberoende centrum att vända sig till. Organisationen ansåg trots det att 
deras medlemmar var kreativa men ville inte namnge produkterna som innovativa. Detta 
kunde i sin tur bero på att det bland medlemmarna fanns ett inre uppbyggt motstånd mot 
förändring, och att de inte heller kände till nya produkter. Kommunikationen mellan de 
som levererade den nya produkten och specifikationen var inte heller den allra bästa 
(Morledge, 2011). 

8 Diskussion 

De övergripande kategorierna gällande Rogers teori om diffusion av innovationer och 
hur dess antagning och implementering i organisationer kan påskyndas, diskuteras i den 
följande texten.  

Innovationsattribut och deras antagningshastighet 

Metoddiskussionen kan vara till stor hjälp för pedagogiska ledare som ställer sig frågan 
hur de kan skapa en mer innovativ organisation och hur de ska agera för att få sina 
anställda att ta fram nya idéer som kan förändra och utveckla brister som finns i 
verksamheten. Det är således ur ett positivt urval som analysen av de aktuella 
vetenskapliga artiklarna fann att om en innovation överhuvudtaget ska kunna 
implementeras så måste de pedagogiska ledarna vara involverade i medarbetarnas 
kreativa arbete, där de anställda också medverkar i innovationsbeslutsprocessen. En 
organisation som vill utvecklas måste se till att ta tillvara och vidareutveckla sina 
medarbetares nya idéer. Innovationer kan inte köpas, så organisationer som vill ha kvar 
sina medarbetare, med de mest innovativa idéerna, måste se till att medarbetarna känner 
lönsamhet i sitt innovationsarbete. En pedagogisk ledare skulle således kunna 
uppmuntra en mellanchef att våga ta risken att främja fler innovativa idéer och belöna 
medarbetarna för nya idéer även om dessa inte direkt leder till implementering, eftersom 
de kan sparas och tas fram vid ett senare behov. Ibland kan en pedagogisk ledare dock 
behöva ta beslut om att organisationen behöver hjälp utifrån med att påskynda 
antagningen av innovationer.  

I de olika vetenskapliga artiklarna belystes hur antagningshastigheten av innovationer 
kan påskyndas genom att undersöka Rogers olika variabler och dess attribut. De första 
vetenskapliga artiklarna behandlade Rogers variabel, upplevda innovationsattribut, som 
i de olika studierna förekom i offentliga organisationer inom skola, universitet eller 
sjukhus. Det har redan genomförts mycket forskning om just den här 
antagningsvariabeln, då den innehåller de vanligaste attributen för att öka hastigheten av 
att anta en innovation. Däremot kan denna variabel ytterligare positivt stärka 
reliabiliteten hos Rogers övriga fyra variabler, när det gäller att påskynda 
implementering av innovationer. I undersökningen av Rogers första variabel upplevda 
innovationsattribut framkom det att det inte bara är Rogers attribut som är av betydelse 
för att påskynda antagningshastigheten av en innovation. Visserligen var Rogers attribut 
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i tydlig majoritet i studiens helhet, även om de i en av de vetenskapliga artiklarna var i 
minoritet. Intressant är dock att det fanns andra attribut som var precis lika effektiva 
som Rogers attribut i att påskynda antagningshastigheten av innovationer. Det kan till 
synes tyckas sakna validitet, att ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv fatta ett beslut 
om implementering av en innovation baserat på endast fem stycken attribut. Dessa 
attribut har dock testats genom gynnsam tillförlitlig selektion med hjälp av olika 
kvantitativa realitets program samt kvalitativa intervjuer som tillsammans gav 
tillräckligt med bevis för att ge stöd åt Rogers innovationsteori.  

Innovation i organisationer 

När det handlar om Rogers andra variabel, typ av innovationsbeslut, gjordes jämförelser 
mellan såväl offentlig skola, statlig myndighet, och privat organisation. Inom skolan 
gavs organisationsprocessen stöd åt ett pedagogiskt ledarskap som tidigt involverade 
personalen genom att få majoritet i införandet av innovationer, vilket inkluderas som en 
av Rogers antagningskategorier. Detta resulterade i att medarbetarna enades om att 
sträva efter ett gemensamt mål eller att de kunde genomföra något på ett mer 
fördelaktigt sätt än tidigare. Inom statlig myndighet förelåg däremot en skillnad mot 
offentlig skola, då medarbetarna bar på fördomar om att de hade svårt att uttrycka sig. 
En pedagogisk ledare inom en sådan organisation som inte har känslan för innovationer 
måste kanske tänka om och ta in dessa utifrån, vilket även förekom i den tidigare 
nämnda studien från det offentliga sjukhuset. Där antogs den tekniska innovationen av 
medarbetarna trots att den tillförts externt, och i vissa fall kunde den ses som svårare än 
om innovationsförslagen hade sitt ursprung inom organisationen. I den privata 
organisationen förelåg redan en effektivare styrning där det mer handlade om hur de 
personalgrupper med den fördelaktigaste medlemskonstellationen också är de som 
ansågs mest innovativa. En sådan personalgrupp skaffar sig också en konkurrensfördel i 
organisationsprocessen.   

Element av diffusion 

Antagningsvariabeln kommunikationskanaler förekommer mest frekvent inom studien 
och utspelar sig inom privata organisationer som levererar olika typer av tjänster eller 
produkter. Här skulle i stället det pedagogiska ledarskapet kunna handla om att se på 
saker med helt andra ögon. Inom studien om hälsovårdsturism användes tidiga antagare 
med uppgiften att påskynda implementering av innovationer samt opinionsledare, vilka 
bägge hör till Rogers antagningskategorier, som arbetade med att eliminera den 
osäkerhet som förelåg mot innovationer. Trots detta nöjde sig inte de personer som 
funderade på att resa i hälsosyfte, med att bara låta sig övertalas, utan de förlitade sig i 
stället på information som kom från en annan person i samma sits. Liknande individ till 
individ kommunikation förekommer i studien som handlar om implementering av 
privata solcellssystem och är väl förankrad i Rogers innovationsteori. Det är helt enkelt 
lättare att gå och fråga en granne som redan anammat innovationen än att själv aktivt 
söka information om de nya systemen, även om det ibland krävs att information om 
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innovationen faktiskt måste hämtas om den ska ha en möjlighet att antas 
överhuvudtaget. En pedagogisk ledare skulle i stället kunna utgå från sig själv för att se 
om det finns upplevda innovationstyper som inte är främmande, dvs. det kanske finns 
kunskap om riskerna med sådana här projekt och eventuella tidigare inte så lyckade 
kampanjer. Kanske har personen i stället erhållit en medvetenhet om en innovation till 
skillnad från att koncentrera sig på att göra en vinst. I variabeln som behandlar socialt 
system berördes likväl offentliga som privata multinationella organisationer. Inom de 
multinationella organisationerna spelade kommunikationsbindningar mellan individer 
på mikronivå en stor betydelse.  

Här hade återigen tidiga innovatörer en betydande och ledande roll för diffusion av 
innovationer inom de olika offentliga heterogena nätverkstopologierna, eftersom de 
hade i uppgift att få andra individer i nätverket att anta och implementera en innovation. 
Det som däremot skulle kunna motsäga ett stöd för Rogers innovationsteori när det 
gäller den här kategorin av socialt system, är att kommunikationen mellan heterogena 
individer som har olika uppfattning, skolning och samhällsställning kan störas. Det är 
även direkt avgörande för diffusion av innovationer var individerna befinner sig i 
nätverket och hur väl kommunikationen mellan dessa fortlöper. Sociala samspelet 
mellan individerna avtar dessvärre med ett ökat avstånd, vilket också går att tyda i 
Rogers innovationsteori. En innovation som inte är simulerad kanske inte vill ha en 
omkoppling av nätverket för att innovationen ska kunna diffundera och slutligen 
implementeras. En mer regelbunden graf har i regel tätare kluster vilket leder till att 
innovationer sprids med högre hastighet.  

Diffusion nätverk 

De sociala nätverken kopplar således ihop individer, grupper eller organisationer samt 
andra kopplingar som utgör relationer eller avsaknad av dessa mellan nätverkens noder. 
En pedagogisk ledare måste förutom detta också känna till att vissa sociala 
nätverksstrukturer är mer styrande utifrån normer och reglerade processer. Ett nätverk 
som framstår som mer ihåligt kräver i sin tur fler informationskällor för att få fram 
information, där pedagogiska ledaren ser till vem som får ta del av informationen. 
Dilemmat med detta är att individer som befinner sig i ett sådant nätverk kanske inte 
alltid sprider informationen vidare och hamnar i stället under opportunistisk kontroll. 
Skillnaden utgjordes av nätverk bestående av strukturer fulla av nedläggningar som 
ansågs fördelaktigare än ett ihåligt nätverk för diffusion av innovationer. Det föreföll 
däremot inte riktigt klart när det gäller nätverkens topologi gällande diffusion av 
innovationer, eftersom olika modeller uppvisade olika resultat. En pedagogisk ledare 
måste således se till att kunskap förknippat med innovation hämtas in om den 
överhuvudtaget ska kunna spridas, likväl som att antas och implementeras vilket 
beskrivits tidigare i diskussionen. Skillnaden mellan förut beskrivna nätverk gentemot 
omkopplingsbara nätverk utgjordes av att de senare kunde vara slumpade och således 
med hjälp av fullständig information sprida och till sist implementera innovationer med 
en högre hastighet. Däremot fanns det inom de omkopplingsbara nätverken även mindre 
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nätverk med ofullständig information som spred innovationer snabbare än de 
slumpmässiga nätverken. En innovation som kommer ut på marknaden, likt de tidigare 
nämnda solcellssystemen för med sig viss osäkerhet hos blivande antagare, och som 
pedagogisk ledare gäller det att se till att bidra med socialt inflytande. Om detta inte 
längre är lika viktigt leder en kortare sträcka mellan nätverkskopplingarna till att 
innovationer diffunderar och implementeras snabbare, vilket enklast sker i ett 
slumpmässigt nätverk, vilket är väl förankrat i Rogers innovationsteori. En realistisk 
jämförelse kan göras med exempelvis ett tätt samhälle som kan spegla den täthet som 
finns i ett nätverk, vilket kan förstås utifrån det sociala tryck som brukar vara högt i 
dessa samhällen till följd att det blir svårt att anta och slutligen implementera en 
innovation. 

Konsekvenser av innovationer 

Rogers femte och sista variabel handlade om förändringsagenter och förekom i två 
vetenskapliga artiklar inom statligt bibliotek samt privata byggbranschen. På biblioteket 
anammades diffusionsteori från botten till toppen, med hjälp av bibliotekarier från den 
unga 2000-tals generationen. Dessa unga människor agerade förändringsagenter och 
kommunicerade via massmediala kanaler som Internet, Twitter, Skype m.m. där 
medium utgjorde mellanmänskliga kanaler, som i Rogers innovationsteori fortfarande 
anses som den effektivaste typen av kommunikation. En jämförelse kunde även här 
göras med en studie inom variabeln kommunikationskanaler som ytterligare en gång 
visade styrkan i interpersonell kommunikation. Det går inte längre att som pedagogisk 
ledare enbart verka i en organisation i förändring, utan att nyansera sig och utveckla en 
ledande stil som kan möta och hantera nya idéer som exempelvis hos den unga 2000-
tals generationen bibliotekarier.  

I den privata byggsektorn fanns en hel del kunskap om innovationer och nyskapande 
men det är inte så att de gick ut och kallade sig för innovatörer. I det här fallet kanske 
organisationens pedagogiska ledare skulle se till att ta fram en opinionsledare som 
kunde påverka medarbetarnas beteende eller attityd till att anta och avslutningsvis 
implementera en innovation. Detta ger således underlag för Rogers innovationsteori om 
att en individ inte tar till sig en innovation även om den innehåller påtagliga fördelar. 
Som pedagogisk ledare krävs naturligtvis engagemang med stöd i 
organisationsprocessen, men av stor vikt är även att en hel del av de anställda involveras 
och får ta del av de nya idéerna. Efter att ha undersökt även Rogers mer anonyma 
antagningsvariabler som det inte forskats så mycket på hittills, om hur implementering 
av innovationer kan påskyndas i organisationer, framgår det att Rogers innovationsteori 
fortfarande är högst aktuell för en pedagogisk ledare som vill förändra och utveckla en 
såväl offentlig som privat organisation. 

 

 



	 101	

9 Konklusion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur en pedagogisk ledare i så 
väl privat som offentlig organisation, skulle kunna dra nytta av en djupare teoretisk förståelse 
angående diffusion av innovationer. En pedagogisk ledare skulle således utifrån sina nyvunna 
teoretiska kunskaper kunna pröva olika tillvägagångssätt för att påskynda implementering av 
innovationer i organisationen.  

Data samlades in genom att de olika studierna valdes på basis av den relevans de hade för 
forskningsfrågan och utgjordes av att jag systematiskt samlade in 132 vetenskapliga artiklar 
genom att läsa artiklarnas abstracts. Jag valde 15 av dessa aktuella artiklar på engelska mellan 
åren 2010-2015 inom flera olika typer av organisationer, som använde sig av någon eller flera 
av de fem variabler som förekommer inom Rogers innovationsteori. Strukturer och 
variationer hos begreppet diffusion av innovationer har redovisats i tidigare avsnitt. Den 
systematiska litteraturstudien genomfördes således genom en metaanalys av resultaten från de 
inkluderade studierna med en kvalitativ ansats, där de olika vetenskapliga artiklarnas 
trovärdighet och överensstämmelse granskades.  

I den induktiva analysen gjorde jag fynd som kan kopplas till ny användbar kunskap gällande 
diffusion av innovationer och hur de pedagogiska ledarna i de medverkande studierna kan gå 
till väga för att få medarbetare att snabbare anta innovationer som sedan kan implementeras i 
organisationen. Exempelvis kan en pedagogisk ledare skaffa sig ytterligare insyn i det idérika 
arbete som förekommer hos personalen och tidigt försätta dem till en övervägande del. Det 
kan även komma organisationen till nytta om den pedagogiska ledaren har potential att 
bestämma om det är nödvändigt att använda sig av extern hjälp med att påskynda 
implementering av innovationer. I några av studierna framgick även hur en pedagogisk ledare 
kan använda sig av förändringsagenter eller opinionsledare för att förstärka och indirekt 
påverka potentiella antagares osäkerhet inför den upplevda innovationen. Begrepp som 
heterogenitet och homogenitet skapade däremot en motsägelse till Rogers innovationsteori 
som användbar för att påskynda implementering av innovationer. Kommunikationen mellan 
två heterogena personer i fråga om skolning och samhällsställning kan således råka ut för ett 
brus och det är även av stor betydelse var de befinner sig i det sociala nätverket om signalen 
ska nå fram. Resultaten kunde inte heller slå fast att det var de sociala nätverkens inre 
relationer eller egenskaper som var avgörande för om en innovation skulle spridas eller inte. 
Däremot fanns en överensstämmelse med att de mindre nätverken som var mer slumpartade 
snabbare förde vidare innovationer.  

Genom de olika analyserade studierna visade det sig att trots att andra variabler än Rogers, för 
att snabba på antagningen av innovationer förekom i några fall, var det uteslutande Rogers 
fem attribut från variabeln upplevda innovationsattribut som påverkade individer att ta till sig 
innovationen snabbare. En kombination av denna variabelns olika attribut relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, prövningsförmåga och observerbarhet, genomsyrade en stor del 
av undersökningsmaterialet. Av de andra fyra variablerna var det variabeln 
kommunikationskanaler som förekom med störst frekvens i de olika studierna. Variabelns 
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attribut i form av massmedia och interpersonell kommunikation visade sig också ha stor 
inverkan på antagningshastigheten för en innovation. De övriga tre variablerna typ av 
innovationsbeslut, socialt system och förändringsagenter med dess underliggande attribut 
valfri, kollektiv, auktoritet, normer, nätverkssammankoppling och främjande insatser, visade 
alla vara signifikant trovärdiga när det gällde att påskynda implementering av innovationer, 
även om de till största del förekom i sina egna underliggande studier. Eftersom den mesta 
forskningen inom diffusion av innovationer idag fortfarande förhåller sig inom den första av 
Rogers variabeler, upplevda innovationsattribut, så skulle väl nyare forskning kunna handla 
om att ytterligare undersöka effekterna av att använda de fyra övriga variablerna och dess 
underliggande attribut för att påskynda implementering av innovationer i organisationer. I ett 
pedagogiskt ledarskap där det är av vikt att på kortare tid ta fram nya innovationer, 
implementera dessa och på sikt kanske också förändra organisationen, kan således Rogers 
innovationsteori vara till stor nytta.   
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