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Syfte: Syftet med den föreliggande studien är att undersöka stödfunktioner som erbjuds 

vid högre lärosäten för att realisera idéer och främja akademiskt entreprenörskap. 

Resultatet avser även att bidra till den generella vetenskapliga diskussionen kring 

inkubationsprocesser genom att genomföra en aktionsforskning.  

  

Frågeställningar:  

 Utifrån vilka teorier och processer är högre lärosätens inkubationer utformade 

ifrån? 

 Vilka faktiska stödfunktioner finns och existerar det en diskrepans mellan teori 

och praktik? 

  

Metod: Metoden som användes i den föreliggande studien hade en abduktiv ansats med 

en operativ kvalitativ förstudie och en sekundär aktionsforskningsstudie för att 

undersöka studieobjektet. Den operativa förstudien innefatta semistrukturerade 

intervjuer med en öppen dialog och den sekundära aktionsforskningsstudien innebar att 

författarna provade en del av en inkubationsprocess.  

 

Resultat: Huvudfokuset av inkuberingsprocessen läggs på nätverkandet och processer 

för att antingen lyfta fram teoretiska eller praktiska aspekter. 
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Purpose: The aim of the present study is to investigate support functions offered at 

higher education institutions to realize ideas and promote academic entrepreneurship. 

 

Research Questions: 



 
 

 From which theories and processes are the higher education institutions 

incubations designed? 

 What are the actual support functions and does there exist discrepancies between 

theory and practice? 

  

Method: The method used in the present study had an abductive approach with an 

operational qualitative study and a secondary action research study to study the study 

object. The operational preliminary study includes semistructured interviews with an 

open dialogue and the secondary action research study meant that the authors tried a 

part of an incubation process. 

 

Results: The main objective and activities aims towards network building and processes 

which are either theoretical or practical. 
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1. Inledning 

De senaste 5 åren i Sverige har det startas omkring 60 000-80 000 nya företag årligen 

inom alla olika marknadsområden (Tillväxtanalys, 2016). Dessa företag utgörs till stor 

del av exempelvis hantverkare som startar upp en enskild firma, hårfrisörer som startar 

en egen salong eller ett lättare åkeri. Stödet som krävs för att realisera dessa mindre 

komplicerade idéer är ofta litet och sällan krävs ett externt kompetensstöd för 

utvecklingen av verksamheten. Vänner, övrigt nätverk, information online samt ett eget 

personligt driv är ofta det som krävs för att starta eget (Tidd & Bessant, 2013). I relation 

till dessa finns mer teknologibaserade företag där affärsidén underbyggs av 

bakomliggande kompetens. Dessa kunskapsintensiva företag möts av andra mer 

komplexa problem under sin etablerings- och utvecklingsfas än de mindre 

kompetenskrävande verksamheterna. Bolagen grundas ofta från individer med en 

teknisk bakgrund från akademin men som saknar både marknads och affärsrelaterade 

kunskap för att realisera sin innovation (Chisea, Piccaluga, 2000). Tesfay (1993) 

identifierar i sin studie ett antal variabler som skiljer företag från industrin och 

akademin åt: företag med akademiskt härkomst utgår från sin teknologiska kunskap och 

mindre på sin affärsmässiga kunskap och det omvända för företag med industriell 

härkomst. Detta skapar en diskrepans eller obalans av affärsmässig kunskap vilket ofta 

resulterar i ineffektiva resursfördelningar, metoder och processer bland företag med 

akademisk härkomst vilket resulterar i fruktlösa innovationer.  

Att forma och hantera någon slags kommersiell vinning har därmed aldrig varit högre 

lärosätens starka sida enligt Tidd och Bessant (2013, s.526). Chris Evans i Tidd och 

Bessant (2013, s. 526) noterar bland annat att ”akademier och universitet… har ingen 

management, inga muskler, ingen vision, ingen affärsplan vilket är 90 % av att 

exploatera vetenskap och förflytta kunskapen till marknaden. Det finns en tendens att de 

(forskare) tror att bara för de uppfann något så är det 50 % av affären, men de är 50 % 

till ingenstans”. Cooper (1984) utvecklar samma resonemang och menar att universitet 

och högre lärosäten ofta utvecklar avancerade teknologiska lösningar men att de ofta 

saknar kunskap om marknadspotential. Cooper (1984) påvisar dessutom att akademiker 

saknar kunskap om organisationsbyggande och försäljning som behövs. Detta illustrerar 

klyftan mellan forskning och lyckad kommersialisering. Kunskapsintensiva företag 

måste också behandla en helt annan osäkerhet och större risk (Tidd & Bessant, 2013). 

Dessa problem med osäkerhet och risker innebär att många kunskapsintensiva 

nystartade företag ofta avslutar själva realisations processen innan den hunnit ta fart, 

eller att den aldrig initieras från första början (Tidd & Bessant, 2013; Chisea, Piccaluga, 

2000). Som en motreaktion för att ge kommersialiserings främjande insatser samt 

minska riskerna och osäkerheten och föra akademin och industrin närmare varandra 

introducerades organisatoriska stödfunktioner vid högre lärosäten som kallas 

Inkubatorer.  
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Inkubatorer, även kallat företagskuvös, är just institutioner som bidrar med den kunskap 

som akademiska entreprenörer saknar om företagande för att just kunna realisera sina 

idéer genom att verka som intermediär för att överbrygga klyftor mellan industrin och 

högre lärosäten. Inkubatorerna kommer ursprungligen från USA där de de första 

Inkubatorn utvecklades för att stödja akademiska entreprenörer vid landets universitet 

under 1950-talet där The Stanford Research Park och The US Business Inkubator i New 

York betraktas som de första av dess slag och starten på detta fenomen (SISP, 2017). 

Inkubatorerna kom till Sverige under 1970-talet efter svenska universitet tagit 

inspiration från de amerikanska. I dag hittas Inkubatorerna över hela världen där 

majoriteten har en symbiotiska relation till akademier och skapar en gynnsam miljö för 

utveckling och katalysera idéer. Syftet är att förse entreprenörer med olika 

stödfunktioner och annan service som förstärker entreprenörens egna krafter. 

Inkubatorer är därmed i förenklat uttryckt av en verksamhet som syftar till att bistå 

kommersialisering och spridning av forskning samt tillväxt och lönsamhet för små 

nystartade företag. 

Det existerar fortfarande ett tydligt behov av Inkubationer enligt Tidd och Bessant 

(2013, 528), som enligt en studie identifierar att två tredjedelar av forskare och 

ingenjörer erkänner behovet av att deras forskning och idéer bör kommersialiseras samt 

hälften erkänner behovet av start-up assistans för att de saknar den väsentliga 

kompetensen om företagande. I Sverige finns det flera Inkubationsprogram utspridda 

över hela landet. Exempelvis hittas Artic Business Incubator i Luleå och Kiruna i norr 

och Lund Life Science Incubator i söder, en total lista finns att hämta från Vinnova 

(2016). ALMI(2013) genomförde en statistisk undersökning över programmet Business 

Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, där de 46 Inkubatorer ingick varav totalt 

utvärderades ca 3000 idéer. Noterbart är att detta är en liten minskning från år 2010 där 

ca 3500 utvärderades. Från deras undersökning kunde ALMI också identifiera att idéer 

från akademin har minskat medan innovatörer med en bakgrund i näringslivet ökat och 

det här var första gången sedan ALMI började genomföra denna utvärderingen som 

idéer från akademin underskred 1000. Denna trend visar hur akademiska entreprenörer 

tappar kraft relativt näringslivs entreprenörer. Utanför Sveriges gränser har bland annat 

Morales, Gutiérrez och Dobón (2009) undersökt Inkubatorer i Spanien och fann att 

Inkubatorer inte bidrar till en ökad motivationsfaktor för akademiskt entreprenörskap. 

Är det liknande process i akademin i Sverige eller är verkligen Inkubatorer en räkmacka 

till entreprenörskap och är det förändringar utanför eller inom akademiska Inkubatorer 

som pådriver förändringar? 

Detta är en svårbesvarad fråga eftersom det inte är någon konsensus mellan landets 

olika Inkubatorer vilka processer eller bakomliggande teorier som ska användas 

(Löfsten & Lindelöf, 2005). Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet utvecklade 

år 2002 ett nationellt Inkubationsprogram med målet att generera ökat högteknologiskt 

och forskningsbaserat nyföretagande med hög tillväxtpotential. Bakgrunden till 

programmet var att de identifierat brister bland svenska inkubatorer jämfört med andra 

internationella program, där tidigare studier visat att de Svenska programmen ofta har 
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en flaskhals av finansiering under såddstadiumet, dvs. verksamheten fram till och med 

verifierad produkt. Löfsten & Lindelöf (2005), i uppdrag från Vinnova, undersökte 

Inkubationsdimensioner och nyttoeffekter för dessa för att karaktärisera och mäta 

Inkubationsprogrammet. Där identifierade de en tydlig skillnad mellan olika program. 

Delvis kunde det förklaras utifrån geografiska skillnader eftersom de är uppbyggda 

utifrån sin omgivning. Men även runt geografiskt närliggande Inkubatorer identifierade 

olika skillnader som kunde bero på interna utvecklingsprojekt.  

De olika metoder och processer som erbjuds av inkubatorer kan förklaras utifrån att 

resultat av en metod är svårt att definierat och mäta samt vad som leder till framgång 

eller inte är abstrakt. Inkubatorer har sedan 90-talet utgått från “best practice” metoder 

som bygger på grundade fallstudier vid effektiva Inkubatorer och som sedan anammats 

av andra aktörer om metoderna varit positiva (Lewis, Harper-Anderson & Molnar, 

2011). Detta är nödvändigtvist inte ett dåligt sätt att arbeta eftersom metoderna därmed 

utgår från beprövade arbetssätt, men det kan finnas vissa värden som Inkubatorer kan 

går miste om. Inkubatorer utgår därmed inte från några teoretiska utgångspunkter vilket 

innebär att arbetssätten och metoderna som appliceras bygger på det alla andra gör utan 

att ta del av den teoretiska bakgrunden till varför, dvs. just varför den metoden passar 

(Lewis, Harper-Anderson & Molnar, 2011). Det är utifrån detta som denna studie har 

sin ansats, genom att gå bortom metoder och processer för Inkubationer kan den 

underliggande teoretiska bakgrunden undersökas för att se om det finns en konsensus 

mellan tillvägagångssättet för Inkubatorer på olika lärosäten.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka stödfunktioner som erbjuds vid högre 

lärosäten för att realisera idéer och främja akademiskt entreprenörskap. Resultatet avser 

även att bidra till den generella vetenskapliga diskussionen kring Inkubationsprocesser 

genom att genomföra en aktionsforskning.  

 Utifrån vilka teorier och processer är högre lärosätens Inkubationer utformat 

ifrån? 

 Vilka faktiska stödfunktioner existerar och existerar det en diskrepans mellan 

teori och praktik? 

  

1.2 Avsedda genererade värden 

Arbetet avser belysa problematiken som uppstår vid akademiskt entreprenörskap och 

hur den kreativa kraften som finns inneburen vid högre lärosäten kan släppas lös. Det 

samproducerade resultatet önskas därmed vara fördelaktigt för högre lärosäten och deras 

Inkubationstjänster genom att belysa teorier, metoder och processer. För att kunna 

utveckla de och sina tjänster som förhoppningsvis leder till ökat akademiskt 

entreprenörskap. Därmed är kunskapen och värdet som denna studie avser att bidra med 

är gällande Inkubatorer och stödfunktioner för att främja akademiskt entreprenörskap. 
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Genom samproduktion med olika högre lärosäten önskar vi generera kunskap om 

Inkubationsprocessen och Inkubationsfrämjande metoder för att öka omsättningen av 

idéer och kommersialisering av akademisk kunskap. 

1.3 Innovationsbidraget 

Innovationsbidraget till den föreliggande studien kan ses från tre perspektiv där ett av 

bidragen är i form av ett kunskaps- och utvecklingsbidrag för utveckla och ge 

inkubatorer en djupare inblick hur arbetet kring Inkubationsprocesserna kan utföras 

utifrån teori för främja akademisk entreprenörskap på högre lärosäten. 

Innovationdbidraget utgörs även av en kunskapslucka då tidigare forskning inte har 

fokuserat på aktionsforskning vilket den föreliggande studien lägger tonvikt på att 

undersöka. Det sista bidraget är att skribenterna har som mål att starta ett eget företag i 

framtiden och har utifrån denna idé provat på processen för att lyckas med att starta ett 

eget företag.  

1.4 Avgränsningar 

Föreliggande studie avgränsar sig med att endast undersöka Inkubationsprocessen. 

Eftersom en innovationsprocess är problematisk att studera då utvecklingen är 

oförutsägbar i både tid och rum blir en operationalisering samt en mätning av den svår. 

Hur entreprenörer skapar idén och olika förstadier innan Inkubationen, samt processer 

efter Inkubationen genomförts faller därmed utanför studiesyftets omfång. Därmed 

avser vi att endast studera denna fas i innovationsprocessen som kan kallas 

implementeringsfasen som syftar till att realisera ideér.  

Inkubatorer används ofta som ett paraplybegrepp och används synonymt med 

exempelvis Science parks, eller teknik- eller forskningspark, vilka är en fysisk miljö för 

stimulering och utveckling för kunskapsintensiva företag. Där ges bland annat 

infrastruktur, nätverk och affärsutveckling genom att agera som en mötesplats mellan 

människor, idéer, kunskap och kreativitet. Till skillnad från Inkubatorer är det ingen 

formell organisation som ger stödfunktioner utan det agerar med som en fysisk plats där 

företag kan bedriva sin verksamhet. Dock existerar Science parks, precis som 

inkubationer, i närhet till universitet men dessa är fristående och har sina egna 

affärsnätverk. Se Aernoudt (2002) för en vidare diskussion om skillnader mellan 

akademiska Inkubatorer och andra liknande organisationer som erbjuder liknande stöd. 

Den föreliggande studien avgränsas därmed från Science parks eller liknande 

organisationer eftersom de inte har någon direkt koppling till akademiskt 

entreprenörskap. 

Mälarregionen har en lång entreprenöriell tradition, exempelvist med Oskar Fredrik 

Wijkman som på 1800-talet skapade organisationen ASEA som nu är en del av det 

globala företaget ABB (industristaden, 2005). Det finns andra entreprenöriella exempel 

som Hakon Svensson som startade företrädaren för ICA samt Erling Persson grundaren 

av H&M. Dessa personer illustrerar bara den starka entreprenörskapen i Västerås men 
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tillsammans med andra regioner kring Mälardalen som Stockholm och Uppsala är det 

en väldigt konkurrenskraftig region för både handel och entreprenörskap (Karlsson, 

2005). Utifrån regionens starka entreprenöriella historia avgränsas föreliggande studie 

även till inkubatorer inom Mälarregionen, specifikt kring Västerås och Eskilstuna men 

även Stockholm och Uppsala. 

2. Metod  

Forskningsmetoden utvecklas alltid utifrån dess studieobjekt. I föreliggande studie är 

studieobjektet Inkubatorer vilket kan ses som ett organisatoriskt fenomen som 

undersöks för att förstå dess grunder. Den metodologiska epistemologiska och 

ontologiska positionen studien utgår ifrån kan klassificeras som kritisk realism. 

Forskare som tar denna position accepterar att det existerar en extern objektiv verklighet 

som dock tolkas denna av varje enskild individ och därmed präglas den under dess 

sociala kontext (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012, s 164). Verkligheten om 

Inkubatorer som beskrivs av individer existerar därmed endast utifrån deras egna 

uppfattningar vilket i sig är det som sedan tolkas. I detta sammanhang antas det att 

ingen absolut eller objektiv sanning existera utan att det är en kompensation mellan den 

realistiska onotologin och den interpretivistiska epistemologin (Saunders et al., 2012, s 

164). Detta leder till en individbaserad verklighetssyn där kunskap utgörs av faktorer 

som värderingar, erfarenheter, bedömningar och insikter, för att skilja till information, i 

enlighet med Nonaka & Takeuchi (1995). Det innebär att empiriska mätningar kring 

Inkubationssystem inte ska färgas och präglas av forskarens förutfattade meningar och 

studieobjektet måste behandlas så objektivt som möjligt. För att tillgodose denna 

position används en kvalitativ metod. Bryman och Bell (2005) och Saunders et al. 

(2012) menar att en kvalitativ forskningsansats är den bäst applicerbara när en studie 

syftar till att undersöka mänskligt agerande som i sin tur innebär att skapa en djupare 

förståelse för föreställningar och beteenden som passar föreliggande studieobjekt.   

Samhällsvetenskapen kämpar med att besvara hur erfarenheter ska hanteras inom 

forskning, dvs. hur förhållningssättet mellan aktör och erfarenhet kan urskilja sig. 

Exempelvis om en beskrivning urskiljs långt ifrån eller nära erfarenheter kopplat till 

aktören, kan ett specifikt teoretiskt begrepp där kvalitativa forskningsmetoder bidra till 

en förbättrad förståelse gällande aktörens beskrivning. I den ovannämnda 

metodologiska diskussionen faller den hermeneutiska synsättet fördelaktigt, eftersom 

synsättet i denna forskningsmetod påvisar att tolkning inom studier alltid sker från 

sinnesintryck som bidrar till förståelse (Bryman, 2011).  

Från hermeneutiken betraktas ofta holismen genom den hermeneutiska cirkeln som 

syftar på att påvisa sambandet mellan det som skall tolkas, förförståelsen forskaren har 

om ämnet och den kontext som frågan ska tolkas i Saunders et al. (2012). Därav sker 

det en ständig förflyttning mellan del och helhet genom en teoretiskt referensram och 

empiri där forskaren tar inte ett traditionellt utifrån perspektiv enligt Bryman (2011). 



6 
 

Detta förhållningssätt är attraktivt för föreliggande studie vilket också karaktäriseras av 

aktionsforskning (Coghlan & Brannick, 2015). I aktionsforskning samlas kunskap in 

genom deltagares praktiska involvering i en studie, dvs. där kunskap angående ett 

studieobjekt samlas in genom aktivt deltagande i studien.  Behövs en till mening. 

Kunskap skapas genom aktionsforskning genom samverkande processer, reflektioner 

samt deltagande och inifrån perspektiv genom att använda en så kallad 

självreflekterande spiral som efterliknade den hermeneutiska cirkeln genom sitt iterativa 

arbetssätt.  

Detta metodologiska val representerar en abduktiv metod för studien. Eftersom 

föreliggande studie avser att kombinera befintlig teori kring Inkubation  med nyvunnen 

empiri för att skapa en större förståelse är detta en abduktiv ansats enligt Saunders et al. 

(2012, s.147). En abduktiv ansats möjliggör en ökad tolkningsgrad av data eftersom det 

tillåter en rörelse mellan teori och empiri vilket också är en passande ansats för 

aktionsforskningen enligt Coghlan och Brannick (2015). 

Aktionsforskning baseras både på kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, där 

studieobjektet studeras utifrån en praktisk ansats. Aktionsforskning karaktäriseras som 

en metodologi med ett högt fokus på deltagande i processer från början till slut 

(Brannick & Coghlan, 2014). Brannick och Coghlan (2014) förespråkar att 

aktionsforskning passar studier som har studiesyftet att undersöka organisationer för att 

utveckla dessa vilket faller inom föreliggande studieobjektet. Från denna metodologi 

erhåller forskare god kunskap angående studieämnet eftersom deltagandet sker inifrån 

vilket ökar samt bidrar till förståelse och kunskap angående det som studeras. Forskare 

får därmed en djup insikt men även en bred förståelse (Brannick & Coghlan, 2014).  

2.1 Urval 

Föreliggande studie riktade sig mot inkubatorer som har en anknytning till ett 

universitet eller annat högre lärosäte. Då studien är en sekventiell flermetodsstudie är 

det viktigt att både den kvalitativa explorativa förstudien och den sekundära 

aktionsstudien utgår från samma studieobjekt. För att tillgodose denna begränsning 

identifieras ett subjektivt ändamålsmässigt bekvämlighetsurval ger möjligheten att ha 

samma studieobjekt för de båda faserna (Bryman, 2011). Därmed är urvalet ett icke-

slumpmässigt urval utan är ett strategiskt urval vilket till skillnad från ett slumpmässigt 

urval ger kontrollen över att studieobjektet förblir det samma.   

De inkubatorer som valdes ut att ingå i studien var Mälardalens högskolas IdéLab, 

Uppsala universitets Drivhus och Kungliga tekniska högskolas STING. 

2.2 Intervjuprocess 

Enligt Kvale (2001) bygger den explorativa intervjun i förstudien på en 

semistrukturerad natur för att respondenten skulle få större möjlighet att formulera sin 

syn på inkubatorstjänsten som lärosätet erbjuder. En semistrukturerad intervju valdes då 
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fokus låg på att inte ställa ledande frågor eller frågor som på annat sätt kan påverka 

respondenterna i viss riktning (Bryman 2011). De semistrukturerade intervjufrågorna 

utformades med teoretiska nyckelbegrepp i åtanken men plats lämnades för att 

respondenterna skulle få möjlighet och utrymme att presentera inkubationsprocesserna 

utanför dessa förutbestämda begrepp. Frågorna kan delas in i två kategorier under 

explorativa som handlar om att identifiera hur inkubatorerna arbetar samt konformativa 

utifrån den teoretiska bakgrunden. Inledningsvis ställdes också några frågor om 

respondenten i fråga som representerar inkubation organisationen vilket rekommenderas 

av Bryman (2011). Den här typen av datainsamling kan influera samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson i vissa fall  (Thompson, 2002). Under samtliga intervjuer 

fungerade interaktionen mellan intervjuare och respondent bra. För att reducera 

förvirring så var det samma person som utförde intervjuerna och intervjupersonen fick 

godkänt för att spela in samtliga intervjuer. Intervjutiden var mellan en timme till en och 

en halv timme som transkriberades, vilket ledde till ett stort antal text att analysera. För 

att inte missa viktig information har samtliga intervjupersoner fått lägga till information 

som intervjuguiden möjligtvis inte täckte. Lägg till lite mer nyckelord 

Analysmetoden som användes i föreliggande studie kallas Cut-and-paste som är en 

teknik som används inom kvalitativ forskning där kvalitativ data ska struktureras för att 

kunna bidra med en mening, enligt Grennes och Askheim (2000). I tekniken sker det 

först en genomläsning av samtligt material för att sedan sorteras in i gemensamma 

områden och punkter, för att delas upp i varierande dimensioner med tillhörande 

underkategorier. Detta utförs då samtlig text ska separeras för att sättas in under lämplig 

dimension. Det är tidskrävande men det bidrar till en enkelhet när teori och datamaterial 

ska ställas emot varandra, där olikheter och likheter kan urskiljas (Easton och Harrison, 

2004). Därefter kommer en influens ske av individen som ska utföra analysen då 

sortering är beroende av bedömning. Hur involverad en individ ska vara vid analysering 

är ett omtalat ämne inom metodforskning.  Enligt Bryman (2002) och Ödman (1979) är 

synen att forskare erhåller tidigare värderingar och erfarenheter som kan påverka 

forskning, som exempel att individer studerar ämnen de redan erhåller kunskap om. Fler 

aspekter tidigare kunskaper kan influera är hurvida forskaren tar med tidigare 

erfarenheter i aktuell analysering (Andersson & Ödman, 1979). Enligt Dubois och 

Gadde (2002) kan en kombination utföras av nytt material med andra datamaterial som 

kan skapa nya ramverk att växa fram under forskningsprocessen som ska ersätta tidigare 

kunskap och tillföra ny kunskap (Dubois och Gadde (2002). 

2.3 Arbetsprocess 

Studiens första del genomfördes med en kvalitativ explorativ intervju för att 

komplettera materialet i den sekundära aktionsstudie. Den kvalitativa studien ämnar ge 

en ökad kunskap om inkubationer och inkubationsprocesser som sedan används i den 

senare delen av studien. 
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Syftet var att göra en aktionsforskning då det fanns möjlighet att delta i processen och 

att kunna arbeta aktivt i IdéLabs inkubationsprocess. Målet var att delta i 

inkuberingsprocessen och studera de metoder som erbjuds och jämföra med den 

underliggande teorin. Ett samarbete mellan IdéLab och skribenterna inleddes för att 

möjliggöra en aktionsstudie. Detta samarbete inleddes för att skribenterna skulle ha en 

möjlighet att vara delaktiga i IdéLabs inkubationsprocess samt för att studera och 

utvärdera inkubationsprocessen i sig. 

Arbetsprocessen har först bestått av att finna ett område att studera för att sedan välja 

forskningsmetod hur studieområdet ska studeras, eftersom forskningsmetod bör väljas 

utifrån studieobjektet. I föreliggande studie är studieobjektet inkubationer vilket kan ses 

som ett organisatoriskt fenomen som undersöks för att förstå dess grunder. Författarna 

valde att fördjupa sig i hur främjandet av akademiskentreprenörskap ser ut inom 

högrelärosäten, då författarna har som mål att starta ett företag med IdéLab och deras 

inkubationsprocess som hjälp. För att hitta den mest passande forskningsmetoden 

började skribenterna med att läsa in sig på varierande forskningsmetoder som kvalitativ, 

kvantitativ och aktionsforskning. Författarna beslutade att göra en kombinerad studie 

med metoder som en kvalitativ metod och aktionsforskning då författarna hade som mål 

att studera mänskligt agerande. 

Efter att forskningsmetoden hade valts började författarna att analysera potentiellt 

undersökningsmaterial för att finna intressenter och för att kunna göra ett urval i 

studieområdet. Författarna beslutade sig för att studera tre högre akademiska lärosäten 

som arbetar med Inkubatorer som främjar akademiskentreprenörskap som blev IdéLab, 

Drivhuset Uppsala och Kungliga tekniska högskolan. Författarna kontaktade de olika 

högre lärosäten först via mail med en presentation av författarna, studiesyftet och 

önskemål med intervju. För att sedan ta kontakt via telefon för att boka en till en 

intervju med varje högre akademiskt lärosäte separat. 

Efter detta så utformades en intervjuguide till en semistrukturerad intervju gemensamt, 

då skribenterna ville utforma frågor som skulle kunna besvara forskningsfrågan och för 

att erhålla relevant undersökningsmaterial till studien. För att göra intervjuguiden läste 

författarna in sig först separat på kurslitteratur och utformade egna intervjufrågor som 

hade kopplats till kurslitteratur, för att sedan gå igenom intervjufrågorna gemensamt 

och plocka ut de mest passande till intervjuguiden. Då det hade utförts gjordes 

intervjuerna med de högre akademiska lärosätena, två intervjuer skedde via Skype och 

en fysisk intervju på plats. Varje intervju tog cirka en och en halv timma, samtliga 

intervjuer transkriberades för att sedan kunna användas som underlag till studien.  Efter 

samtliga intervjuer transkriberades materialet och författarna kunde börja applicera 

undersökningsmaterialet till studien, för att studera hur de olika högre akademiska 

lärosätenas inkubationer såg ut, samt kunde dessa jämföras med varandra för att se 

likheter och eventuella skillnader mellan varandra.  

När dessa ovanstående aspekter hade genomförts började författarna med 

aktionsforskningen som var en forskning baserad på Mälardalens högskolas inkubator 
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IdéLab. Aktionsforskningen användes som forskningsmetod i syfte att delta i IdéLabs 

inkubationsprocess som bestod av olika steg som genomfördes. Aktionsforskningen 

bestod av ett nära samarbete med en av IdéLab affärsutvecklare bestående av möten, där 

författarna fick varierande uppgifter som ingick i processen och dess olika delar. Syftet 

med deltagandet av IdéLabs inkubator var att få professionell hjälp med 

affärsutveckling, samarbeten och erhålla ny kunskap för att kunna öppna ett företag.  

2.4 Genomförande av IdéLabs Inkubationsprocess 

Aktionsforskningen i den föreliggande studien presenteras utifrån tio möten som 

skribenterna deltog i för att testa IdéLabs inkubationsprocess med rådgivare Marius 

Wennesson. Skribenterna hann genomföra ungefär två delar av processen detta beror på 

att genomförandet av en inkubationsprocess kan ta allt från 40 timmar till fler år 

beroende på ideén som ska utvecklas. Skribenterna sedan tidigare varit intresserad av att 

starta en egen rekryteringsbyrå valdes denna idé att implementeras i 

inkubationspsocessen hos IdéLab, det var här den första delen av processen “individ” 

startades. Efter varje möte gick det mellan några dagar/ veckor för att utföra de 

uppgifter som gavs vid mötena. En viktig aspekt att poängtera var att skribenterna inte 

fick veta varför varje uppgift utfördes för att det kan påverka hur klienterna svarar. 

Skribenterna ville till en början alltid ha information om vad som var nästa steg i 

processen och upplevde det som frustrerande då detta inte angavs. Skribenterna har 

däremot i efterhand förstått vad som var fördelaktigt med varför en ytterligare 

information om vad som var nästa uppgift eller vart i processen man fann sig inte 

angavs. Genom denna metod blev skribenterna tvungna att analysera varje utförd 

uppgift på ett sätt som möjligtvis inte skulle ha utförts om ytterligare information om 

nästkommande uppgift hade angetts. Om ny information om kommande uppgifter hade 

erhållits hade chansen ökat att skribenterna hade fokuserat på kommande uppgifter 

istället, som kan påverka viktig analysering av vad som faktiskt hade utförts. Vilket 

innebär att skribenterna upplevde det som att en djupare kunskap av varje del erhölls via 

denna metod som Wennesson (2016) använde sig av i IdéLabs inkubationsprocess. 

Den första uppgiften bestod av en kompetenskarta där skribenterna enskilt skulle 

presentera fyra komponenter 1) jobb som tidigare erfarenheter 2) utbildning det vill säga 

vilka utbildningar som man har gått 3) styrkor här skulle ens individuella styrkor lyftas 

fram och 4) vad man gör på fritiden. Detta steg upplevde skribenterna som intressant 

men även utmanande då det i vissa lägen kan vara svårt att analysera sig själv som 

individ med ens styrkor. Det var extra svårt då skribenterna inte fick diskutera uppgiften 

mellan varandra, utan det skulle diskuteras och presenteras på nästkommande möte 

tillsammans. Uppgiften i sig var lärdomsrik eftersom skribenterna individuellt fick 

analyser sig själva. 

Den andra uppgiften skribenterna skulle utföra var ett personlighetstest på nätet som 

heter 16 personligheter, där skribenterna fick en förståelse över att det är en viktig 

utgångspunkt att analysera personligheter för att skapa ett drivande företag och för 
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analysera andra områden på marknaden som skulle passa ens personliga kompetenser. 

Redan i den första delen av processen var det viktigt att dela upp vilken befattning var 

och en av skribenterna skulle inneha. Att utföra personlighetstest innebar att ny kunskap 

om hur man var som individ erhölls och vilka såkallade yrkesroller som ansågs vara 

passande för skribenterna i fråga redovisades. Skribenterna tyckte att detta var 

användbart då några nya individuella yrkesroller ansågs passa skribenterna. 

Personlighetstesten hjälpte individerna att bestämma vilka yrkesroller som skulle 

erhållas i de framtida företaget som skribenterna hade satt upp som mål att starta med 

hjälp av IdéLabs inkubationsprocess. 

I den andra delen av processen “ideutveckling” bestod av omvärldsanalys för att 

analysera marknaden, detta gjordes för att undersöka 1)vilka konkurrenter som finns 2) 

vad för möjligheter som finns 3) vad finns det för samarbetspartners och 4) hur man ska 

utveckla sin idé för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Detta gjordes genom context 

canvas som innebär en identifiering av arbetsmarknaden, genom att göra en 

kompetenskarta och arbeta med målsättningar. Att analysera marknaden och att komma 

med en innovativ affärsidé tar tid men det är nödvändigt för att bli konkurrenskraftig på 

marknaden. 

Skribenterna upplevde den här uppgiften som en av de mest avancerade i 

inkubationsprocessen, då de på egen hand skulle komma fram till 1) vilka konkurrenter 

som finns 2) vad för möjligheter som finns 3) vad finns det för samarbetspartners och 4) 

hur man ska utveckla sin idé för att bli attraktiv på arbetsmarknad. Detta upplevdes som 

avancerat då skribenterna inte hade fått information om vad uppgiften skulle innehålla. 

Däremot var det nyttigt då skribenterna fick anstränga sig och tänka i nya banor, som 

ledde till att skribenterna själva erhöll ny och användbar kunskap genom sitt eget arbete 

i inkubationsprocessen. Wennesson (2016) ville att vi på egen hand skulle utföra 

uppgiften med hans närvaro för att analysera vår kunskap angående dessa fyra aspekter, 

för att kunna urskilja vilka hjälpmedel skribenterna behövde ha för att få den kunskap 

som behövdes för att starta ett eget rekryteringsföretag. I efterhand anser skribenterna 

att Wennesson (2016) bidrog till att skribenterna fick lärdom av rekryteringsyrket, samt 

att det var intressant att kunna urskilja vilka tankar och kunskaper som skribenterna 

hade innan Inkubationsprocessen. Skribenterna fick också kunskap om varför det är 

intressant att undersöka vad skribenternas kunskap om rekryteringsyrket var innan 

Wennessons (2016) hjälp och erfarenheter erhölls. 

Ett deltagande i Inkubationsprocessen har varit en utmaning genom  att ha testat varje 

steg för att hela tiden tänka i nya banor för att komma vidare i processen och kan hålla 

på i all evighet. Deltagandet i processen har bidragit till bra kunskapsutbyten och skapat 

en förståelse över hur akademisk entreprenörskap utvecklas genom inkubatorer, då man 

får sätta sina idéer i fokus och utmanas för att utveckla idéen ännu mer. Processen har 

skapat nya idéer hos skribenterna som appar med mera, för man lär sig ett specifikt 

tänkande, när det gäller idégenerering. I och med att Wennesson (2016) har ställt frågor 
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som har fått oss att tänka till på ett annorlunda sätt som har skapat nya djupa 

diskussioner. 

I samtliga delar som har genomförts i Inkubationsprocessen har skribenterna ansett vara 

värdefulla i syftet att få vetskap om hur en affärsidé kan realiseras, som exempelvis 

starta ett företag. Genom att utföra en aktionsforskning så upplevde skribenterna att de 

har fått en mer djupgående kunskap gällande Inkubationer och Inkubationsprocesser 

inom högre lärosäten, då de aktivt deltagit i aktionsforskningen. Att använda sig av en 

aktionsforskningsmetod upplever skribenterna att det är ett bra sätt då det kan bidra till 

en ökad förståelse i ett ämne, jämfört med att endast studera ett ämne teoretiskt. 

Eftersom i en aktionsforskning så är kommunikation en viktig och stor del mellan 

berörda parter, samt att studera ett ämne praktiskt anser skribenterna att det leder till en 

ökad förståelse om ett studieområde. Skribenterna upplever att en aktionsforskning 

bidrar till information och kunskap om en studie som andra forskningsmetoder inte 

alltid kan finna. 

Fler positiva aspekter som ett genomförande av en aktionsforskning har bidragit till är 

ny kunskap om forskningsmetoder och hur de ska genomföras en aktionsforskning. 

Skribenterna har vidgat sina forskningskunskaper då de använt en forskningsmetod som 

de inte använt tidigare, vilket upplevdes som positivt då skribenterna ville utföra en 

studie på ett lärorikt men innovativt vis. Aktionsforskningen har bidragit till en ökad 

erfarenhet inom forskning som skribenterna hade som mål att kunna erfara. Tackvare ett 

lyckat samarbete med IdéLab så har skribenterna kunnat genomföra en aktionsforskning 

som bidragit till nya erfarenheter och kunskaper som kommer att vara användbara i 

skribenternas framtida önskemål att starta ett eget företag såväl som utanför arbetslivet. 

2.5 Metodkritik  

Kärnan i metodkritik är enligt Bryman (2011) hur forskningsmetoden understödjer hur 

pålitligt studiematerialet visar sig vara, men även hur väsentligt materialet redovisas 

vara för forskningsfrågan. De två nämnda aspekterna ovan benämns även som 

reliabilitet och validitet inom vetenskaplig metod. Reliabilitet och validitet anses inte 

enligt Bryman (2011) och Saunders et al. (2012) vara lika användningsbar i kvalitativa 

studier som i kvantitativa studier. Då den kvalitativa metoden syftar inte att fokusera på 

statistiska mätningar och matematiska tal. Kvalitativa studier syftar att undersöka 

respondenters synsätt och bedömningar. Den kvalitativa metoden baseras alltså på en 

subjektiv bedömning hos individer som kan påverka resultatets allmänna slutsatser. I 

kvalitativa metoder används andra forsknings förhållningssätt jämfört med den 

kvantitativa metoden som fokuserar på statistiska mätningar. I den kvalitativa metoden 

används istället vissa kriterier för att bidra till en höjd forskningskvalitet. Lincoln och 

Gubas (1985) har framställt fyra olika kriterier som ska bidra till en 

ökad  forskningstrovärdighet, som används inom kvalitativa studier. De kriterierna som 

används är de delkriterier som är mest omtalade inom kvalitativ forskning: 

“trovärdighet”, “överförbarhet”, “pålitlighet” och “bekräftelsebarhet” (Guba, 1981). 
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Tillförlitligheten handlar om hur resultatets trovärdighet förhåller sig till sanningen, om 

resultatet är sant eller om resultatet inte är tillförlitligt. Detta benämns som inre validitet 

som innefattar relationen till resultatets trovärdighet och sanning. Vilket betyder att 

forskningen bör realiseras med den valda studiemetoden, samt hur forskningsfrågan kan 

sammankopplas med empirin. (Guba, 1981). Genom att följa de riktlinjer som detta 

delkriterier ger formades intervjuguiden av den teoretiska referensramen med 

innehållande uppfattning som studiens mening var att undersöka. Överförbarhet handlar 

om hur studiens resultat kan föras vidare och användas i andra förbindelser, detta kallas 

ett mått på yttre validitet. (Guba, 1981). För föreliggande studie är detta en kärnfråga 

huruvida resultatet kan överföras och bidra till den existerande forskningen om 

Inkubatorer eller om det ska behandlas isolerat och endast som en fallstudie. För att öka 

föreliggande studiens generaliserbarhet har tve olika Inkubatorer studerats och jämförts. 

Dessa har i sig inte några direkta kopplingar till varandra och därav kan den insamlade 

empirin från de båda komplettera varandra för att besvara forskningsfrågan och därmed 

öka överförbarheten på andra externa Inkubationer i Sverige. Pålitligheten handlar om 

reliabilitet hur studieresultatets användningsbarhet yttrar sig samt hur god inhämtning 

av empirin som utförts (Guba, 1981). För att öka studiens pålitlighet beskrivs ett 

övergripande avsnitt av tillvägagångssättet för insamling av empirin och hur  resultatet 

vuxit fram. Intervjuer baserad på deduktiva semistrukturerade intervjufrågor där ledande 

frågor undvikits som anses ge en ökad pålitlighet eftersom inkubatorerna som undersöks 

har komplimenterande bakgrunder och arbetsmetodik. Det är dock viktigt att påpeka att 

det har skett mer kommunikation med MDH:s IdéLab och Kungliga tekniska högskolan 

jämfört med Uppsalas Drivhus eftersom de första intervjutillfällena med Drivhuset blev 

uppskjutna på grund av sjukdom. Till sist handlar noggrannhet om hur forskarens egna 

förutfattade meningar inte har påverkat undersökningen (Guba, 1981). För att undersöka 

noggrannheten spelades intervjuerna in för att inte få bortfall på viktig information samt 

för att kunna gå tillbaka och avlyssna materialet flera gånger vid behov i studien. Att 

däremot få bort den egna förutfattademeningen kring ämnet Inkubatorer och 

affärsutveckling och hur dessa värderingar påverkade undersökningens objektivitet 

negativt är svåranalyserat. För att försöka höja noggrannheten fick en fristående person 

läsa igenom transkriberingen och göra egna kategoriseringar av teman som sedan 

jämfördes.  För att öka objektiviteten samt för att validera data användes en 

trianguleringsmetod enligt Bryman (2011) genom att söka efter officiella 

dokumentationen och arbetsprocesser från bägge Inkubationer.  

3. Teori  

Den föreliggande studiens teoretiska utgångspunkt är frågan om inkubatorer som 

eftersträvar en entreprenöriellmiljö lyckas på företag och mikronivåer. Stinchom (1965), 

Cooper (1984) samt Tidd och Bessant (2013) beskriver att teknisk kunskap inte 

garanterar framgång med en affärsidé, däremot är teknisk kunskap en av de viktigaste 

drivkrafterna i samband med entreprenörsaktiviteter hos akademiker enligt Morales, 



13 
 

Gutiérrez och Dobón (2009). Morales et al. (2009) har studerat hur akademiska 

entreprenörers drivkraft i skapandet ser ut och vad som driver entreprenören i fråga 

mest. I undersökningen redovisades det att den entreprenöriella möjligheten inte ligger i 

centrum som en betydande drivkraft, utan akademiska entreprenörer drivs av chansen 

att kapitalisera deras affärsidéer eller produkter. Istället möter en nyetablerad teknisk 

entreprenör fyra huvudkomponent problem.   

1. Inga förebilder 

2. Inga standardiserade kommunikationskanaler 

3. Ingen trovärdighet och låg pålitlighet 

4. Inget etablerat kundunderlag 

                                         

För att bemöta de fyra problemen som en entreprenör vanligtvis kommer i kontakt med 

är användandet av Inkubationer fördelaktigt, eftersom Inkubationer främjar 

entreprenöriell miljö. Inkubationer anses som ett verktyg där miljö för tillväxt samt 

lönsamhet påvisas, de system som används inom denna miljö erhåller Inkubatorrollen 

för att främja små företagande. För att lyckas skapa en miljö som är 

entreprenörsfrämjande bör kunskapsinfrastrukturen granskas. Kunskapsinfrastruktur 

skapar miljön som bidrar till externaliteter och som utvecklas till "public goods". 

Miljöerna innehåller även aktörer som har en betydelsefull roll där positiva effekter 

flödar. Exempel på aktörer som samarbetar inom dessa miljöer är riskkapitalbolag som 

erbjuder sin expertis samt banker (Morales et al., 2009). 

3.1 Inkubatorer och nätverkande 

Enligt Burns (2013) är det viktigt med nätverkande och sociala miljöer speciellt för små 

företag, då nätverksbyggande kan leda till förmågan för det mindre företaget att 

överleva på en konkurrenskraftig marknad. Burns (2013) beskriver en teori som ofta 

sammankopplas med små företag och nätverkande som benämns som Innovative Mileu 

theory. Burns (2013) beskriver att teorin skapar kollektivt lärande. Vilket tyder på att 

Innovative Mileu theory främjar ett arbete inriktat mot sociala miljöer och nätverk, då 

dessa aspekter leder till kunskapsutbyte mellan berörda parter som är att eftertrakta. 

Burns (2013) menar att denna teori leder till att små företag får insikt i företaget i sig 

men även hur åtgärder, resurser och strategier har och kan samordnas. Det kan leda till 

att problematik som organisatoriska eller teknologiska problem kan upptäckas och 

bearbetas genom användandet av nätverkande och Innovative tileu theory (Burns, 

2013).  

Enligt (Burns, 2013) är det även betydelsefullt för högre lärosäten att inleda nätverk 

med företag. I dagens läge arbetar redan många högre lärosäten med nätverkande och 

sammankopplas med erfarenhet och kunskap. Men högre lärosäten skulle möjligtvis 

kunna använda Innovative mileu theory för att stärka sitt nätverkande inom lärosätet, 

eftersom samarbetet kan bidra till att kunskapsutbyten mellan företag och lärosäten 

(Burns, 2013).  
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Genom användandet av nätverk, oavsett små företag eller högre lärosäten, har tidigare 

studier redovisat att nätverkande leder till en bättre framgång, jämfört med de som inte 

arbetar nätverksfrämjande. Enligt Burns (2013) finns det tre huvudkomponenter som 

bidrar till framgångsrika företag de är 1) Finansiellt kapital som innefattar ekonomiska 

möjligheter 2) Mänskligt kapital innefattar individens erfarenheter, kunskaper och 

ledarskapsvetskaper 3) Socialt kapital innefattar nätverk och dess fördelar (Burns, 

2013). 

  

3.2 Inkubation 

En mer definierad förklaring av Inkubatorer, kan beskrivas som ett utvecklingsverktyg 

och hjälpmedel som har funnits i flera år då ändamålet är att realisera en 

affärsidé.  Inkubatorer, är ett värdefullt verktyg då individer inom högre akademiska 

lärosäten önskar att få hjälp och vägledning till att skapa en framgångsrik affärsidé.  

Det var först på 1980 talet som Inkubatorer, började utveckla teoretiska utgångspunkter 

att följa som exempelvis rättigheter, för att behovet kunde urskiljas hos Inkubatorernas, 

klienter. Inkubationer har fått inspiration ifrån ett medicinsktspektra och har jämförts 

med spädbarns Inkubationer. Syftet med spädbarns Inkubationer är till för de 

spädbarnen som är för tidigt födda, ska ligga i inkubatorn för att utvecklas på ett säkert 

sätt och för att kunna leva vidare. Spädbarnen behöver vara i inkubatorn under en 

tillfällig uppsikt i ett tidigt skede i livet för att på ett säkert sätt kunna utvecklas och 

växa. Företagsinkubation kan beskrivas utifrån ett liknande sätt, Inkubationer används 

ofta som ett verktyg för att entreprenörer ska kunna starta ett företag på ett säkert sätt 

under uppsyn av inkubatorn. Detta görs för att bidra till en säker tillväxt som syftar till 

att hjälpa nyföretagare att bli framgångsrika. (Aernoudt, 2002) 

Inkubatorer identifieras ofta som ett utvecklingsverktyg inom ett flertal olika ämnen 

som i affärsutveckling, idé och produktutveckling med flera. Den identifieringen 

stämmer överens med vad en inkubator är (Dilts & Hackett, 2004). Men en inkubator 

erhåller inte endast praktiska delar i realisering av en tjänst eller produkt. Utan det 

teoretiska utgångspunkterna används ofta av intubationer. De teoretiska 

utgångspunkterna och det teoretiska arbetssättet behöver belysas. Då ett mer utvecklat 

teoretiskt arbetssätt av Inkubationer har kommit att utvecklats, om man jämför med 

tillbaka i tiden.  Det har visat sig vara viktigt att ha teoretiska utgångspunkter att följa 

inom Inkubationer. För att lyckas erbjuda klienterna inom inkubatorn bra och rätt råd 

och vägledning. De sig strukturerade teoretiska utgångspunkter är att föredra för att nå 

framgång (Dilts & Hackett, 2004). 

Inkubationer karaktäriseras av en samling av stödfunktioner utifrån både kompetens och 

erfarenhet enligt Thomson och Downing (2007, s. 531). Ett holistiskt syn på 

innovationsprocessen och vad som behöver göras för att realisera idéer samt utgå från 

entreprenörens behov är det som en lyckad inkubationsprocess består av. Därmed är det 
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alltså viktigt att inte försöka anpassa varje affärsidé till inkubatorns modeller utan 

tvärtom att se hur processer och modeller kan stödja varje specifik affärsidé utifrån dess 

förutsättningar. Effekterna och dynamiken av en lyckad inkubator kan enligt Lidelöf 

och Löfsten (2005, s. 16) sammanfattas i bilden nedan. 

  

 

Figur 1: Illustration av effekterna och dynamiken av en Inkubator och dess delar 

(Lidelöf och Löfsten, 2005). 

En Inkubator behöver därmed ha en serviceorienterad verksamhet enligt Lidelöf och 

Löfsten (2005). För att anses vara en inkubator anser Lidelöf, Löfsten och Aaboen 

(2006, s. 11) att resurser ska skapas, koordineras och distribueras för att generera 

mervärde och det måste karaktäriseras av en entreprenöriell miljö där de genererade 

resurserna påverkar företagskapaciteten, beteenden och förmågan till att ge ökad tillväxt 

och lönsamhet. Utöver det kan en inkubationstjänst jämföras med en företagskuvös att 

stödja utvecklingen för nya affärsidéer. Några av de få tjänster som vanligtvist erbjuds 

är: 

 Fysiska tillgångar så som kontor, konferensrum och möbler. 

 Administrativa tjänster som posttjänster och sekreterarroller.  

 IT och kommunikationstjänster, t ex Internet och telefon.  

 Ekonomisk rådgivning inom finansierings-, redovisnings-, och 

marknadsföringsfrågor  

 Utbildning inom entreprenörskap och ledarskap  

 Nätverkstjänster för kontaktbyggande 

 Utvecklingstjänster så att företaget kan klara sig utan inkubatorn.  

Som nämnts tidigare så är nätverkande en framgångsfaktor gällande affärsutvecklingar. 

Enligt Hanadi Mubarak, AL-Mubaraki & Michael Busler (2014) kan Inkubatorer leda 

till en del framgångsfaktorer som samarbeten, nätverkande, bättrade ekonomiska 

möjligheter, ökade arbetstillfällen och en klarare helhetsbild samt ökad kunskap. 



16 
 

Genom detta kan det möjligtvis leda till förbättrade möjligheter med främjande av 

entreprenörskap inom såväl högre lärosäten, samt inom företag (Mubarak et al, 2014). 

Enligt Carnerio (2008) har användandet av innovation och motivationsarbete visat sig 

vara framgångsrikt bland organisationer då Inkubatorer kan användas av  i syfte att 

skapa miljöer som främjar innovation, entreprenörskap och motivation genom 

användandet av Inkubatorer, där nätverkande ofta ligger centrerat. Genom inkubatorns 

nätverkande kan ett mer innovativt arbetssätt främjas, som i sig kan höja ökad kunskap 

och förbättrade möjligheter för en hållbar organisation. Om en ökad kunskap om 

organisationen ifråga erhålls kan organisationen lättare urskilja hur motivationsarbete 

kan utvecklas (Carnerio, 2008).  

Hacket och Dilits (2004) argumenterar utifrån nätverksteorier att det primära värdet som 

inkubatorer ger är den institutionaliserade processer och normer som försiktigt infogar 

kunskap genom inkubatorns nätverk genom att skapa förhållanden som faciliterar 

utvecklingen och kommersialiseringen av innovationer (Hacket och Dilits, 2004)  

Inkubation kan enligt Tidd och Bessant (2013)  ses som en utforskar metod för att 

analysera utvecklingsmöjligheter med en viss aspekt som exempelvis en idé, produkt 

eller arbetssätt. Inkubation syftar till att nå utveckling och förbättring, då fokus ligger på 

tillväxt och framgång. Inkubation är fördelaktigt att använda sig av då kartläggning av 

tillgångar, problemlösningar och möjligheter görs inom Inkubationensprocessen. Inom 

inkubation och Inkubationsprocesser kan varierande partners interna eller externa 

aktörer användas som exempelvis tredjeparts konsulter eller via nätverkande med 

möjligtvis kunder, företag eller studenter inom universitet och högskolor. Inkubation 

används alltså i strävan efter tillväxt och framgång kan alltså ske på varierande sätt via 

interna eller externa aktörer samt nätverkande (Tidd & bessant, 2013 s. 352, 358-40). 

3.3 Affärsutveckling 

Den essentiella kärnan inom inkubering är affärsutveckling. En av de mest klassiska 

teorier från den företagsekonomiska skolan är Igor Ansoffs Corporate strategy från 

1965 vilken fokuserar på strategisk planering (Bengtsson & Skärvad, 2001). Ansoff 

identifierade behovet av metoder för att identifiera möjligheter och hot mot 

företagsverksamheten. Ansoff menade att målet med strategiska beslut är att det ska 

både representera företagets intresse utifrån den miljö de är verksamma i. Således ska 

både företagets situation beaktas genom att analysera, värdera och bedöma styrkor och 

svagheter både externt och internt. Resultatet blir vad som kallas “Ansoffsmatris”. 

Denna tillväxtstrategi efterliknar den senare SWOT analysmetoden vilket fokuserar på 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot på liknande internt och externt arbetssätt (Tidd 

& Bessant, 2013). Ansoff menar också att företag kan använda sig av olika 

tillväxtstrategier. Dessa är marknadspenetration där företaget i fråga ökar sina 

marknadsandelar på en redan etablerad marknad och expanderar verksamheten, 

produktutveckling där företaget utvecklar nya produkter, marknadsutveckling där 

företaget identifierar nya marknader utifrån redan befintliga produkter eller tjänster samt 
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diversifiering där företaget både letar efter nya marknader och nya produkter att 

expandera i. Detta kan jämföras med Dyer, Gregersen och Christensen (2008) som 

menar att grunden för entreprenörskap består av tre kategorier som är möjlighetes 

identifiering (opportunity recognition), vilket handlar om att koppla samman kända 

produkter med befintlig efterfråga för att utnyttja ett tidigare upptäckt tillfälle, 

möjlighets upptäckt (opportunity discovery) som börjar med ett känt utbud och söker 

efter en hittills okänd efterfråga eller från en känd efterfråga och man identifierar ett 

okänt utbud samt sist möjlighets skapande (opportunity creation) där varken utbudet 

eller efterfrågan finns på marknaden. Ardichvili och Gardozo (2000) utvecklade en 

liknande modell där de menar att entreprenöriella möjligheter identifieras genom 

igenkänning och inte utifrån ett aktivt sökande. Den största skillnaden mellan dessa två 

modeller är att Ardichvili och Gardozo (2000) lägger mer fokus på entreprenörens egna 

erfarenheter och förkunskap om marknaden än Dyers et al (2008) som fokuserar mer på 

att ställa frågor. Men både Ardichvili och Gardozo (2000) och Dyer et al. (2008) lägger 

lika mycket vikt på nätverket och ser det som en informationskälla till entreprenören 

vilket också är kärnan i Ansoffs klassiska teori. 

Dessa tillväxtstrategier är till för att utveckla kärnan i affärsutvecklingen genom att 

specialisera produkt/tjänst samt den marknadsinriktning företaget har (Ansoff, 1987). 

Genom mikroekonomiska funktioner är också priset på den produkt eller tjänst företaget 

erbjuder i relation till marknadsposition den mest väsentliga delen. För att välja den 

marknadsposition och produkter/tjänster att erbjuda är det därmed viktigt att se över 

företagets konkurrensfördelar i relation till resterande marknad. Affärsutveckling kan 

ske genom så kallad produktdifferentiering vilket möter en tidigare tom marknadsgrupp. 

Resultatet menar Ansoff (1987) blir en synergi, vilket avser kombinationen av 

kompetenser och resurser och dess gemensamma effekter.  

Ansoffs sista tillväxtstrategi om diversifiering av både nya produkter/tjänster och nya 

marknader har utvecklats av Richard Normann (2001) i hans teori om Prime Movers. 

Ett Prime Mover företag kan karaktäriseras av att de är bland de första som tar tillvara 

på nya marknadsmöjligheter som inte utvecklats tidigare. Dessa explorateras ofta av 

entreprenörer och nya företag som har den tekniska kompetensen att skapa något nytt 

vilket ger upphov till nya marknader. Inom Prime Mover-teorin behandlas bl.a. in- och 

utzoomning tillsammans med tiden samt avbuntning och ombuntning vilket ger upphov 

till hur marknader studeras. In- och utzooming handlar företagets perspektiv där en 

Prime Mover har ett utzoomat perspektiv som ger de möjlighet att identifiera nya 

möjligheter i dess omgivning. Avbuntning av verksamheten handlar om att bryta upp 

verksamheten i olika roller eller delar vilket skapar nya dimensioner som kan skapa 

värde för kunder. Ombuntning avser därmed motsatsen, att koppla ihop och 

sammanföra olika verksamheten. Ur nya kunskapssamarbete kan nya och bättre 

produkter och tjänster skapas. Prime movers påverkas både av sitt interna agerande och 

av sin externa miljö. Externa drivkrafter som exempelvis ny teknologi möjliggör ett helt 

nytt värdeskapande. Prime movers kan illustreras i diagrammet i figur 2 nedan där 
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prime movers skiljer sig från övriga genom att de både mobiliserar och skapar nya 

kompetenser och skapar nya spelregler på marknaden.  

  

 

Figur 2: Ansoffs diagram över positionen för en Prime Mover som både kan skapa nya 

spelregler och mobiliserat många och nya kompetenser.  

Marknadsprocesser ser dock någorlunda annorlunda ut idag; tidigare kunde företag 

konkurrera genom olika tillgångar till kapital och naturtillgångar men i receptet på 

framgång idag är dessa delar inte lika framstående. Studier av Nordström och 

Ridderstråle (2000) visar att arbetsuppgifterna i moderna företag utgörs av mellan 70-80 

% av mänskligt intellektuellt arbete, detta visar en övergång till ett kunskapssamhälle. 

Denna förändring gör att allt mer och mer fokus läggs på kunskapsintensiva företag.  

Osterwalder (2004) förespråkar även kunskapsintensivitet i företag och därmed har 

arbetat fram en affärsutvecklingsmodell som används då företag har som mål att nå 

tillväxt. I affärsutvecklingsmodellen finns verktyg som bland annat The Business Model 

Canvas, som beskrivs nedan i empiriavsnittet.  Denna affärsutvecklingsmodellram har 

Osterwalder arbetat fram då det fanns brister i tidigare tillväxtstrategier, modellen 

lägger fokus på detaljrikedom samt ska modellen anses vara en med enkel 

affärsutvecklingsstrategi. Affärsutvecklingsmodellen bidrar till en god kunskap och 

insikt i vad som behöver förbättras samt vad som anses vara framgångsrika 

företagsfaktorer. Detta går att uppnå i affärsutvecklingsmodellen genom noggrann 

kartläggning och analysering av företaget i detalj, för att se hur företagets resurser yttrar 

sig. Osterwalder (2004) menar att i många fall behöver företag få bättre kunskap 

gällande detaljer inom företaget, då detaljer kan ha en betydande roll på 

framgångsfaktorer. Alexander Osterwalder (2004, sid 1) skrev i sin teori att “ Alla delar 

av ett företag måste optimeras och att detaljer i en affärsmodell gör skillnaden”  
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Osterwalders (2004) mål var att skapa en affärsutvecklingsmodell som skulle bidra till 

en mer detaljrik insikt i företags affärsutvecklingar på ett simplare sätt gällande strategi, 

innovativt och entreprenöriellt arbete inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsmodellen 

skulle även  vara applicerbar och enkel att använda inom samtliga företags inriktningar 

som exempelvis teknologiska eller mindre hantverksyrken. I dagens läge finns 

Osterwalders (2004) affärsutvecklingsmodell på cirka 30 varierande språk och används 

av såväl små företagare, teknologiska företag till högre akademiska lärosäten som 

använder modellen inom inkubatorverksamheter (Osterwalder, 2004).  

3.4 Innovation 

På liknande sätt som Adam Smith anses som Nationalekonomins gudfader ses Joseph 

Schumpeter som innovationsforskningens gudfader. Schumpeter identifierade 

betydelsen för innovationer i ekonomiskt tillväxt genom hur nya revolutionerande 

innovationer radikalt skapar obalans i gamla marknadsstrukturer men som sedan 

balanseras upp av andra aktörer som återställer marknaden. Detta fenomen över ständig 

utveckling genom radikala förändringar kallade Schumpeter för “kreativ förstörelse” för 

att skilja mellan inkrementella innovationer som representerar små förbättringar av 

redan etablerade produkter och tjänster. (Tidd & Bessant, 2013, s. 7). Själva 

definitionen av innovation är enligt Tidd och Bessant (2013) grundar sig i det latinska 

ordet innovare som betyder att skapa något nytt, de menar att innovation är en process 

som ger möjlighet till idéer och applicera dem på vida användningsområden. Denna 

definition är en vedertagen definition vilket de delar med bland annat Chris Freeman, 

Roy Rothwell, Paul Gardiner, Peter Duscker Michael Porter och Richard Branson som 

gör begreppet innovation mindre flyktigt (Tidd och Bessant, 2013, s. 19). 

Innovationsprocessen är positiv att använda då utvärdering av den aktuella exempelvis 

Inkubations, entreprenörs eller innovationsförmågan ska analyseras. Därför är 

innovationsprocessen lärdomsrik då den består av fyra stycken analyserande delar, som 

kartlägger brister och styrkor. Men enligt Tidd & bessant (2013) lär sig människor inte 

endast genom att använda sig av innovationsprocesser, utan människor lär av varandra 

medan arbetet av innovationsprocessen är igång (Tidd & bessant, 2013 s. 188) 

Innovationsprocesser är däremot svårdefinierade eftersom de är kontextberoende för 

organisationen, verksamheten och övriga omvärlden. Men trots den flyktiga naturen 

som innovationer karakteriseras av finns det delar av flera gemensamma faser och 

aktiviteter i varje innovationsprocess. Tidd och Bessant (2013) identifierar i sin bok 

Managing Innovation fyra framstående faser som är Sök, Välj, Implementering och 

Fånga.  

Första fasen i innovationsprocessen som Tidd och Bessant (2013) identifierat är 

sökfasen, Search, i denna fas sker idéegenerering och marknadsanalys för att genererar 

alternativa tjänst- eller produktutvecklingar. Tidd och Bessant betonar vikten med 

kreativitet och nytänkande i denna del processen. Den andra fasen är välja, Select, där 

ett av alternativen från sökfasen väljs ut, valet beserats på hur unik en idé är dvs. om 
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den redan finns på marknaden eller om behovet finns hos kunden.  Det tredje fasen i 

Tidd och Bessants identifierade innovationsprocess är implementera, Implement, som 

syftar till att projektgrupper ska realisera produkten/tjänsten. Den sista fasen i processen 

är fånga, Capture, som handlar om att utvärdera och fånga värdet som innovationen ger. 

Se figur 3 nedan. 

  

 

Figur 3: Bild på innovationsprocess: (J, Tidd & J, Bessant, 2013) 

3.5 Implementeringsfasen  

Implementeringsfasen innefattar att den tjänst som har skapats eller erhålls ska 

marknadslanseras, vilket kan beskrivas som att idéen sammankopplats med kunskap till 

en gemensam grund som kan bidra till att innovation bildas.  Implementeringsfasen 

erhåller tre delar för att kunna bidra till innovationer kan skapas genom en idé och 

kunskap. Del ett är samla in kunskap både internt i organisationen och externt. Denna 

fas innefattar att söka efter information gällande nykunskap med redan existerande 

kunskap för att sammankoppla de två faktorerna. Att utföra det första steget i 

implementeringsfasen innebär att problemlösningar och utvecklingsarbete kan ske med 

tjänsten. Delnummer två fullfölja projekt är en av de viktigaste delarna processen som 

innebär att projektet genomförs. Del nummer två samlar in kunskap och viktig 

information om hur projektet ligger till eller vad som behöver förbättras, samt anses 

delen också vara den mest tid och kostsamma delen då det krävs mycket innan ett 

projekt blir färdigt. Delen fokuserar på kundorientering alltså undersöker vad kunden 

önskar men undersöker även marknadskrav, detta är en viktig del att analysera när 

lansering bör ske. Del nummer tre är lansering av innovationer som har bildats, 

exempelvis nya tjänster eller produkter, vid en lansering sker en utvärdering om hur 

attraktivt innovationen ifråga är för organisationens intresse. Vilket innebär att den 

process som har genomförts och har lanserats studeras, för att inhämta viktig 

information som kan gynna organisationen där justeringar av processen kan ske. Detta 

går att utföra då en analys av processens genomförande kan göras för att studera om 

eventuella ändringar i processen bör ske. (Tidd & Bessant, 2013)  
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3.6 Teori analys 

Föreliggande teoretiska resonemang reflekterar det mångsidiga sättet att driva 

affärsinkubation på. Inget entydigt svar på vilken teori som är ledande kan inte finnas i 

den existerande litteraturen eftersom det bästa arbetssättet beror helt och hållet på syfte 

med inkubatorn och den rådande normen eller paradigmen. Det som dock går att utläsa 

är att olika sätt att arbeta bygger på olika eftersträvade effekter; antingen kan 

Inkubationer vara praktiskt eller teoretisk lagda samt skilja sig mellan utveckling och 

idé generering eller realisering. Dessa olika förhållningssätt skapar en övergående skala 

och positioner över arbetssätt.   

4. Empiri   

4.1 IdéLab Mälardalens högskola 

Idélab kallas den stödfunktionen som erbjuds för studenter, forskare och anställda på 

Mälardalens högskola. IdéLab startades år 1999 och hjälper studenter med att uppnå 

uppsatta mål, genom att stötta och vägleda studenten genom hela processen från början 

till slut inom affäridéer och produktutvecklingar. Det är en kostnadsfri rådgivning inom 

idérealisering och personligutveckling med en personlig rådgivare som ger stöd genom 

hela processen. IdéLab har sedan starten producerat över 300 företag. IdéLabs 

betydelsefulla uppgift är att guida studenter i rätt riktning samt för att ha någon att 

diskutera förbättringsförslag med. Verksamheten använder ett flertal varierande 

beprövade verktyg för att maximera studenternas framgång med deras mål inom IdéLab, 

som innovationsprocesser inom personlig-, idé- och affärsutveckling (Klintenberg, 

2016).  

4.1.1 Affärsutveckling  

I arbetet med affärsutveckling så består IdéLab utav två affärsrådgivare, en 

kommunikatör och en avdelningschef som är till för klienterna förfogande som en 

personlig rådgivare som ger stöd genom hela processen inom entreprenör och 

innovationsarbetet. IdéLab hjälper studenter med att uppnå sina uppsatta mål, genom att 

stötta och vägleda studenten genom hela processen från början till slut inom affärsidéer 

och produktutvecklingar med mera. Idélabs betydelsefulla uppgift är att guida studenter 

i rätt riktning för att ha någon att diskutera förbättringsförslag med, samt erbjuda hjälp 

att erhålla nätverk och samarbeten som Idélabs inkubator och inkubationsprocess kan 

bidra med. (Klintenberg, 2016) 

Affärsutvecklare och vägledare Marius Wenneson (2016) beskriver IdéLabs 

inkubationsprocess som en väl utarbetad fyra stegs process som är framarbetad av 

Idélab, processens fyra delar är: 1) Individ: Här fokuseras det i största utsträckning på 

individen, hur man är som person, vilka positiva egenskaper som erhålls och vilka mål 
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som önskas uppnås med mera, 2) Idégenerering: Här sker idégenerering som innebär att 

själva idén skapas och testas för att sedan finna en framgångsrik väg att producera en 

hållbar och lyckad produkt, tjänst eller idé, 3) Affärsutveckling: Här verkställs 

entreprenörens idé och en affärsplan skapas för att möjliggöra en uppstart av ett företag 

och 4) Exit: Detta är själva avslutningsfasen i fyra stegs processen. När man hamnar här 

är det meningen att klienten ska arbeta sig bort från inkubatorn och lyckas driva sitt 

företag på egen hand (Wenneson, 2016).  Med användandet av inkubationsprocessen 

önskar IdéLab kunna hjälpa studenter att få lyckade affärsidéer och skapa 

arbetstillfällen. Själva inkubationsprocessen i sig genomgår kontinuerlig utvärdering 

och förfining för att förbättra och utveckla verktygen som används inom Idélab för 

entreprenörerna inom verksamheten (Wenneson, 2016). 

Verktygen som IdéLab använder är utformade från Alexander Osterwalder theories som 

innefattar många olika affärsmodeller.  I IdéLabs inkubationsprocess finns flera olika 

verktyg Wenneson (2016) belyser verktygen Lean Canvas, Business Model Canvas, 

Business Model You och Value Proposition Canvas. 

4.1.2 Lean Canvas 

Lean Canvas är en metod som fokuserar på planering, hur en idé ska kunna bilda 

affärer. Enligt Wenneson, (2016) är Lean Canvas en modell men karaktäriseras även 

som ett specifikt tankesätt som innefattar strategiskt tänkande med fokus på att erhålla 

kunskap angående marknad, kunder och finansiella aspekter. Syftet med modellen är 

alltså att utveckla affärsidéer om har möjlighet att bli framgångsrika och skapa en 

produkt, tjänst eller företag som kunder efterfrågar. Därför karaktäriseras Lean Canvas 

är ett hjälpmedel som kartlägger de steg som behövs när en affärsidé ska realiseras. 

Samt erhålls verktyg inom modellen för att analysera en affärsidés värdeposition, vilket 

innebär att den redan existerande marknaden studeras för att upptäcka finna en 

betydande värdeposition (Wenneson, 2016). 

Genom att beskriva sin affär i denna modell får man snabbt en överblick över 

verksamhetens olika delar och beroenden. Kärnan ligger i att man får syn på den 

affärsmodell verksamheten bygger på. När man väl har gjort denna beskrivning har man 

också fått ett skissverktyg för att utveckla alternativ för hur företaget skulle kunna se ut 

i framtiden. Rent praktiskt att utförs arbetet med modellen i en handledd workshop. 

Man arbetar då tillsammans runt en plansch på en vägg och använder post-its för att 

beskriva faktorerna. Ruta för ruta går man tillsammans igenom modellen och mejslar på 

så sätt ut den egna affärens affärsmode. 

4.1.3 Business Model Canvas 

Business Model Canvas är en metod med syfte att undersöka tjänsteinnovation, vad som 

skapar värde åt kunderna, samt finansiering och infrastruktur. (Klintenberg, 2016). 

Business Model You är en metod där tiden efter studietiden är över och vad som ska ske 
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då. Detta är verktyg som ingår i inkubationsprocessen flera aspekter som kan ses som 

verktyg är Idélabs nätverkande. 

Inom Business Model Canvas ligger innovation, arbetsprocesser, hållbart arbete och 

förändringsarbete i centrum, där modellen undersöker vilka verksamhetsresurser som 

erhålls för att maximera chanserna till innovativa affärsidéer som ska bli starka på 

marknaden och skapa värdpositioner för kunder. Fördelar med Business Model Canvas 

även kallad affärsmodellanalys är att samtliga som önskar ha tillgång att använda sig av 

modellen, kan göra det då det är en teori som är öppen för allmänheten att bemästra. 

Modellen kan användas som ett analysverktyg där konkurrenter, finansiering eller 

eventuella hot som behöver analyseras. Business Model Canvas kan på grund av sina 

fördelar analysera konkurrenter för att stärka sig själva och sin egen affärsidé som 

skapar en god insyn och förståelse i branschen i sig men även inom verksamheten 

ifråga. Samt kan verksamheter och dess strukturer som arbetssätt granskas på ett smidigt 

sätt, om det utförs kan det upptäckas faktorer som behöver utvecklas för att lyckas 

skapa ett värde åt kunder (Wenneson, 2016). I modellen studeras nio faktorer som 

bidrar till en bra insyn och kunskap av sin verksamhet, dessa nio faktorer presesteras 

medan i figur 4 av Business Model Canvas. 

 

Figur 4: Business Model Canvas (Osterwalders, 2016 ). 

4.1.4 Business Model You 

Business Model You brukar benämnas som en personlig affärsplan, som främst lägger 

fokus på hur individen ifråga vill arbeta med att realisera en idé. Modellen studerar hur 

individer ska få vetskap om vad det är som skapar värde hos kunder med ens produkt, 

tjänst eller företag. Business Model You kan även användas som ett utvecklingsverktyg 

då individer vill utveckla sig själva i varierande områden exempelvis yrkesmässigt, 

inom lärosäten eller liknande (Wennesson, 2016). 
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4.1.5 Value Proposition 

Value Proposition är en metod som handlar om arbetssättet hur man kommer fram till 

sin produkt samt vad som blir en värdefull produkt för kunden. Modellen syftar till att 

studera och att skapa affärsidéer som uppnår kunders önskningar, detta benämns som 

värdeförslag. Värdeförslag kan skapa en förståelse för vad som gör att kunder köper ens 

produkter, detta har tidigare studier redovisat vara värdefullt. Det är själva syftet med 

Value Proposition att förstå vad som skapar ett värde för kunden som kan leda till en 

framgång inom marknaden. För att förstå kundönskemål kan ett flertal strategier 

användas, exempelvis kundundersökningar via enkäter eller via observationer av 

individer när de ska inhandlaprodukter (Wenneson, 2016). Nedan i figur 5 finns en mall 

som används då en entreprenör har som önskemål att kartlägga vilka faktorer som kan 

skapa en värdeposition hos kunder med en affärsidé. 

  

 

Figur 5: Value Proposition mall (2016). 

4.2 Drivhuset Uppsala Universitet  

Drivhuset startades för 20 år sedan och är en ideell stiftelse som stödjer studenter vid 

Uppsala universitet för att ge stöd och rådgivning för att utveckla idéer. Sedan starten 

för 20 år sedan har Drivhuset hjälpt till att starta och utveckla 1220 företag. Drivhusets 

mål är att arbeta entreprenörsfrämjande och erbjuder kostnadsfri rådgivning, kurser och 

föreläsningar, samt erbjuds kontorsmiljö, workshops och nätverkande till främst till 

studenter, lärare men även personer som inte studerar. Drivhuset arbetar på ett sätt där 

klienterna får välja sitt eget tillvägagångssätt i utvecklingsarbetet med en produkt, tjänst 
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eller en idé. Drivhuset har ett samarbete med Uppsalas innovationscenter, när det finns 

ett behov av en inkubator i främjandet av entreprenörskap så att deras klienter kan få 

använda inkubatorn i sig (Drivhuset Uppsala, 2016).  

4.2.1 Affärsutveckling  

Drivhusets mål är att arbeta entreprenörs främjande och erbjuder kostnadsfri rådgivning, 

kurser och föreläsningar och erbjuder kontorsmiljö, work shops och nätverkande till 

främst till studenter, lärare men även personer som inte studerar. Drivhusets arbetar 

utifrån ett arbetssätt där klienter väljer sin egen väg för att nå framgång med en idé, 

produkt eller en tjänst, Drivhuset erbjuder nätverkande, rådgivning och inkubator om 

det skulle önskas. Rådgivningen sker i en mjukare form och en negativ rådgivning får 

inte ges. Drivhuset vill skapa en bra och trygg känsla till varje klient för att klienterna 

ska få ett bättre självförtroende i produktskapande och ska på eget sätt upptäcka om en 

idé är lyckad eller inte (Kinigalakis, 2016). 

Då Drivhuset inte erhåller en egen inkubator eller innovationsprocess i arbetet med 

affärsutveckling, strävar de istället efter att klienterna ska välja sitt individuella 

tillvägagångssätt mera fritt om klienter önskar att få stöd i form av en inkubator så 

används Uppsala Innovationscenter. Drivhuset har ett samarbete med Istället för 

inkubationsprocesser används ett flertal olika verktyg som Loopa metoden, denna 

modell används för att på ett lätt sätt utveckla affärsplaner. Loopa metoden är drivhusets 

grundteori i entreprenörsarbetet som består av fem grundstenar 1) idégenerering 2) 

målgrupp 3) värdeerbjudande 4) maximera värde och 5) positionering. VD Kingalakis 

(2016) beskriver Loopa metoden som ett teoretiskt verktyg som beskriver hur lyckade 

entreprenörskap skapas genom att klienterna praktiskt, utvecklar idéer, 

förändringsarbeten och koncept.  Loopa metoden används i utvecklandet av företag, 

affärsidé, produktutvecklingar eller tjänster. Drivhusets strategi att använda Loopa 

metoden för att främja entreprenörskap har en mer lös form av rådgivning, inom 

stiftelsen får rådgivare inte kritisera eller bedöma utan det ska endast vara positiv 

vägledning från coacherna, därav skiljer sig drivhuset ifrån andra inkubatorer. Denna 

metod används av samtliga affärsutvecklare och rådgivare inom drivhuset, då det är den 

teoretiska utgångspunkten och alla rådgivare inom drivhuset har en utbildning inom 

Loopa metoden i stiftelsen (Kinigalakis, 2016). 

4.3 Kungliga tekniska högskolan 

Inkubationstjänsten som erbjuds vid kungliga tekniska Högskolan kallas för STING och 

är till för studenter, forskare och övriga anställda. Det har funnits stödfunktioner i en 

mindre utsträckning på högskolan sedan 20 år tillbaka som i dagens läge har 

expanderat, för att kunna hjälpa flera entreprenörer att utveckla sina idéer. Kungliga 

tekniska högskolan innovation är ett hjälpmedel för att främja skapandet av innovation 

och entreprenörskap och detta hjälpmedel innehåller kostnadsfria rådgivningar, 

affärsutveckling, nätverkande, marknadspotential med flera. Inom kungliga tekniska 

högskolan innovation finns det världsledande forskare och varje år arbetas det med 
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omkring 300 case inom varierande områden. Dessa arbeten erhåller en världsklass inom 

tekniskforskning och en tredjedel av landets teknikforskning inom högre lärosäten 

(Ericsson, 2016).  

  

4.3.1 Affärsutveckling  

Enligt verksamhetschef Lisa Eriksson (2016) så arbetar även Kungliga tekniska 

högskolan med innovation och entreprenörskaps främjande arbete genom Inkubationer, 

nätverkande samt rådgivning inom olika affärsområden som hjälpmedel i arbetet med 

akademiskentreprenörskap. För att kunna ta del av stödfunktionerna bör man vara 

inskriven på kungliga tekniska högskolan eller inskriven på något av de ovanstående 

lärosätena som erbjuds innovationsstöd till. Kungliga tekniska högskolan arbetar aktivt 

med att förbli ett lärosäte som främjar innovation och entreprenörskap samt att kunna 

erbjuda stöd till studenter, forskare och anställda att utveckla sina idéer (Eriksson, 

2016)Eriksson (2016) berättar att Kungliga tekniska högskolan arbetar inte utifrån en 

specifik innovationsteori, utan inspireras istället av flera olika teorier och testar sig fram 

på vad som fungerar bäst i arbetet med affärsutveckling. Enligt verksamhetschef 

Eriksson (2016) har högskolan idag flera stödfunktioner som främjar innovativt 

entreprenörskap som är utformat som ett innovationskontor.  Stödfunktionerna är det 

som högskolan använder för att lyckas främja innovativt entreprenörskap på ett 

framgångsrikt sätt. Stödfunktionerna består av att studenter, forskare eller anställda får 

vägledning inom innovationsutveckling av tjänst, produkt eller en idé. Eriksson (2016) 

beskriver de stödfunktioner som högskolan använder sig av och de är Kungliga tekniska 

högskolan innovation (KTHI), KTHS holdingbolag, Innovationskontor och högskolans 

förinkubator vid namn Stockholm Innovation & Growth (STING) (Eriksson, 2016). 

4.3.2 Kungliga tekniska högskolans innovationskontor (IK) 

Innovationskontoret skapades genom samarbeten med andra högre lärosäten, för att 

bättra forsknings och innovations möjligheter inom högskolan. Innovationskontorens 

mål är att arbeta med att främja akademiskt entreprenörskap, de mål 

Innovationskontoret har bör höra ihop Kungliga tekniska högskolans mål i arbetet med 

främjandet akademiskentreprenörskap (Eriksson, 2016). De Innovationskontor som 

finns i Sverige arbetar nära varandra i form samarbeten med samma mål som de högre 

akademiska lärosätenas Innovationskontor erhåller. Kungliga tekniska högskolan 

arbetar utifrån lnnovationkontorens mål som är att arbeta med kvalitetsutveckling med 

tillhörande resultatuppföljningar, för att främja akademiskt entreprenörskap där själva 

insatserna till klienterna ligger centralt. I detta arbete är syfte att erbjuda insatser som 

vägledning, rådgivning, utvärdering, nätverkande, utbildning samt verifieringar 

(Vinnova, 2015). 
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4.3.3 Kungliga tekniska högskolan innovation (KTHI) 

Kungliga tekniska högskolan innovation (KTHI) är högskolans förvaltning som arbetar 

med att erbjuda kostnadsfritt entreprenörs och innovationsstöd till studenter, forskare 

eller anställda inskrivna på högskolan samt andra lärosäten. KTHI är Kungliga tekniska 

högskolans förinkubator där kontinuerlig utvärdering sker. KTHI arbetar i dagens läge 

med att erbjuda innovationsstöd till Mälardalens högskola, kungliga musikskolan och 

Stockholms handelshögskola genom ett regionalt arbete. KTHI strävar efter att vara en 

förebild genom att aktivt arbete med att främjade av akademiskt entreprenörskap samt 

innovation och arbetar med frågor gällande de områdena två områdena. Syftet är att 

klienterna inom KTHI ska få hjälp från att ta en innovation till att realisera den via 

affärsutveckling till en framgångsrik produkt på marknaden. I arbetet inom KTHI tas 

även beslut gällande om en klient ska bli behörig och erhålla en möjlighet att använda 

Kungliga tekniska Inkubator (STING) som är en inkubator som högskolan samarbetar 

med. Behörigheten bedöms i en rekryteringsprocess och KTHI studerar om klienter är i 

behov att inkubatorn där tillväxtbolag i majoritet ligger i fokus. KTHI ger alltså stöd i 

form av inkubatorer, affärsutveckling, idéutveckling, patent, finansiering, tillväxts 

möjligheter och marknadsbedömning, för att erbjuda en plats där innovation och 

entreprenörskap kan utvecklas. 

4.3.4 Kungliga tekniska högskolans holdingbolag 

Kungliga tekniska högskolans holdingbolag och arbetar med patent och investeringar av 

avknoppningsbolag som kommer ifrån högskolan. Detta bolag har ett nära samarbete 

med innovationskontoret som däremot erhåller ett aktiebolag så via en formell 

synvinkel styr och driver inte lärosätet holdingbolaget. I arbetet med innovationsstödet 

använder högskolans holdingbolag och arbetar med patent och investeringar av 

avknoppningsbolag som kommer ifrån lärosätet. Holdingbolaget har ett nära samarbete 

med innovationskontoret som däremot erhåller ett aktiebolag så via en formell 

synvinkel styr och driver inte lärosätet holdingbolaget (Eriksson, 2016). 

4.3.5 Inkubator Stockholm Innovation & Growth (STING) 

STING kan benämnas som både ett accelarationsprogram och en inkubator, som ingår i 

ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan och deras KTHI. Inkubatorn (STING) 

är ett inlett samarbete med Kungliga tekniska högskolan, där högskolan finansierar 

majoriteten av inkubatorn. KTHI är de som beslutar om klienter ska få en plats i 

inkubatorn. Inkubatorns syfte är att skapa ett urval av entreprenörer där de bästa får gå 

vidare till inkubatorn, för att arbeta med att realisera sin idé. För att detta ska fungera på 

ett passande sätt så ansvarar KTHI för en överlämningsprocess, där klienten slungas 

vidare in i inkubatorn STING väl förberedd att arbeta vidare med att realisera sin idé. 

Eriksson (2016) menar att Kungliga tekniska högskolans inkubator är en välplanerad 

process. Vilket har redovisats i att Kungliga tekniska högskolans klinter som arbetet i 

STING har inlett samarbeten med i ett flertal välkända Inkubationer, som är 

konstruerade av etablerade företag på marknaden som exempel som Ericssons inkubator 
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Venture Garage. Möjligtvis är det för att STRING har en rekryteringsprocess där endast 

de projekt som anses vara hållbara får en möjlighet att arbeta och få tillgång till 

inkubatorn. Om KTHI anser att det finns potential i en idé kan man bli antagen till 

förinkubatorn och få tillgång till lokaler där utveckling av sin idé kan ske. inkubationens 

syfte är att se till så ett projekt utvecklas och mognas på ett säkert sätt, så att ett projekt 

eller case kan bli framgångsrikt. Inkubatorn är konstruerad av en innovation Readiness 

Level modell som består av sex olika steg, som undersöker hur exempelvis en produkt 

ligger till i utvecklingsarbetet, alltså hur väl konstruerad och utvecklad produkten ifråga 

är. 

Verktyget Technology Readiness Level (TRL) använder Kunglika tekniska högskolan i 

arbetet med affärsutveckling och kommer att beskrivas nedan med text och bild.  

4.3.6 Technology Readiness Level (TRL) 

KTH Innovation Readiness Level är skapad och konstruerad av Kungliga tekniska 

högskolan Innovation (KTHI). Det är en modell som ingår i affärsutveckling som 

benämns som en idéutvecklingsprocess där det finns specifika områden som är 

betydelsefullt att fokusera på när en idé ska realiseras. Tidigare studier har tytt på att 

dessa fokusområden behövs studeras för att det är viktiga faktorer om det behöver 

övervägas när en idé ska kunna bli framgångsrik på en konkurrenskraftig marknad som 

finns i dagens läge. Readiness Level modellen bidrar till att kunskap om hur läget i 

skapande processen ligger till, exempelvis hur nära en slutgiltigprodukt eller tjänst en 

klient är eller hur långt det är kvar i processen för en lansering. Modellen skapar också 

en struktur som anser vara användbar i en idéutvecklinprocess. Genom Kungliga 

tekniska högskolas användande av Readiness Level modellen har vetskapen om 

modellen spridits, vilket har lett till att andra aktörer eftersträvat en sådan modell där ett 

exempel återfinns i figur 6 nedan (Vinnova, 2015). 

 

Figur 6: Readiness Level modellen (Vinnova, 2013).  
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4.3.7 Innovationspannel 

Fler verktyg som Kungliga tekniska högskolan använder sig av är en innovationspannel 

som drivs via en webbaserad basis. Anledningen att detta verktyg används är 

smidigheten att nå ut till en stor folkmängd inom högskolan. Verktyget är grundat på 

högskolans databas som erhåller 19.000 individer. Syftet med verktyget är att det ska 

vara ett undersöknings samt feedback verktyg som är inriktad till att utvärdera 

teknikinnovationer som yttrar sig i tidiga skeden i realiseringen (Vinnova, 2015) 

4.4 Nätverk   

Samarbeten och nätverkande är någonting som IdéLab värdesätter då det skapar bra 

förutsättningar för studenter, forskare och anställda. Enligt Klintenberg (2016) är 

samarbeten och nätverkande en forskningsplattform inom inkubatorn, som bättrar 

möjligheter för Idélabs klienter i skapandet av företag, produkt eller tjänst. 

Forskningsplattformen hjälper även IdéLab att hålla sig uppdaterade i arbetet med att 

främja akademiskt entreprenörskap inom Mälardalens högskola (Klintenberg, 2016). 

Några utav de aktuella samarbeten som IdéLab erhåller är Kungliga tekniska högskolan, 

ALMI och Innovationsrådet Västmanland (Klintenberg, 2016). Kungliga tekniska 

högskolan och Mälardalens högskola har ett samarbete där Kungliga tekniska högskolan 

erbjuder innovationsstöd till IdéLab vid behov, där innovation och 

entreprenörsskapande ligger i fokus, Kungliga tekniska högskolan kan även finnas till 

hjälp vid patentsökningar eller för att lyckas verifiera sin tjänst, produkt eller idé. 

Kungliga tekniska högskolan och IdéLab har grundats på liknande metoder och 

processer för att ha ett fungerande arbetssätt i samarbetet mellan dessa två parter. 

Samarbetet med Kungliga tekniska högskolan heter InterAct, som skapades för att höja 

ett innovationsstöd till ett flertal andra akademiska lärosäten som Mälardalens högskola 

och Handelshögskolan i Stockholm bland annat. 

Verksamhetschef Eriksson (2016) beskriver som IdéLab på Mälardalens högskola att 

det är viktigt att satsa på nätverkande. Kungliga tekniska högskolans synsätt angående 

nätverkande anses som värdefullt och syftar på att nätverkande är en aspekt som ligger i 

tiden att satsa på i arbetet med att främja akademiskt innovativt entreprenörskap. 

Eriksson (2016) nämner betydelsen för nätverkande som viktigt i högskolans arbete mot 

deras klienter och deras projekt. Nätverkens syfte är att bilda ett värde för högskolan 

samt för de idéer som klienterna har arbetat fram. Kungliga tekniska högskolan 

samarbetar Mälardalens högskola, kungliga musikskolan och Stockholms 

handelshögskola genom ett regionalt arbete, företag högskolan samarbetar med är 

Ericsson, Scania, ABB, en H&M stiftelse och Stockholms landsting med flera. 

Högskolan har även satsat på att starta internationella nätverk, högskolans nätverk 

består av cirka ett 70 investerare från Europa och USA. Inom de internationella 

nätverken utförs det bland annat olika test på klienters start-ups samt ingår i varierande 

program FOUNDER.org. 14, där klienters projekt kan väljas ut till FOUNDER 

programmet. För närvarande har fem projekt fått delta i detta program från Kungliga 
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tekniska högskolan, som har lett till att högskolan har rankats till en av flera Europas 

framgångsrikaste högre akademiska lärosäten (Vinnova, 2015). 

Verkställande direktör Alexander Kinigalakis (2016) berättar att drivhuset i Uppsala är 

en stiftelse som arbetar med att främja akademisk entreprenörskap, som belyser vikten 

med nätverkande i arbetet för att lyckas arbeta entreprenörs främjande. Drivhuset är en 

form av en inkubator som hjälper studenter, lärare och allmänna personer med att 

utveckla entreprenörsarbete. Kinigalakis (2016) beskriver att Drivhuset Uppsala är en 

ideell stiftelse som är upp till 90-95 % bidragsfinansierad, det vill säga att drivhuset är 

beroende av staten, regionen, kommunen och privata näringslivet ekonomiskt för att 

fungera. Det i sig kräver att verksamheten bör arbeta mot de gemensamt uppsatta målen 

stiftelsen har satt upp, för att en fortsatt finansiering ska ske. Kinigalakis (2016) belyser 

Drivhusets Uppsalas positiva inställning till nätverkande, som sker aktivt inom 

stiftelsen. Drivhuset prioriterar nätverkande högt inom stiftelsen och det har en 

betydelsefull roll i arbetet med Drivhusets klienter. Drivhuset arbetar med nätverkande 

för att maximera chanserna till framgångsrika samarbeten, produkter eller tjänster. De 

samarbeten som Drivhuset Uppsala har för närvarande är ALMI, Unga företagare, 

Visma, Innovation akademiska och Innovationscenter som Kinigalakis (2016) beskriver 

är Ung Företagande är ett samarbete med unga företagare där det handlar om 

målgruppen gymnasieelever. ALMI ä ett samarbete som erhåller både mentorskap eller 

möjligheter till finansiering för Drivhusets klienter. Visma är en samarbetspartner som 

Drivhuset arbetar med när klienter behöver hjälp med att starta ett företag, Innovation 

akademiska är ett samarbete där drivhusets klienter som har en idé, produkt eller tjänst 

inom vård- och omsorg kan vända sig till och Innovationscenter är den 

inkubationsprocess Drivhuset Uppsala använder, då de inte erhåller en egen inkubator. 

Där det finns en möjlighet att verifiera sin idé för Drivhusets klienter i Innovationcenter 

inkubationsprocess (Kinigalakis, 2016). 

5. Analysdiskussion 

Författarna avser att föra en diskussion utifrån det inhämtade empiriska materialet i 

relation till den använda teorin. Diskussionen ämnar är att besvara studiens 

frågeställningar: Utifrån vilka teorier och processer är högre lärosätens Inkubationer 

utformat ifrån? 

  

Studiesyftet var även att bidra till en vetenskaplig diskussion av Inkubationsprocesser 

genom deltagande av IdéLabs Inkubationsprocess i en aktionsforskning. Studieresultatet 

visar att de tre Inkubatorerna arbetar utifrån olika utgångspunkter för att främja 

akademiskt entreprenörskap, detta är ett intressant resultat är att trots att de tre 

Inkubatorerna ingår i gemensamt inkubator-nätverk arbetar de och utgår från tre helt 

skilda processer. Mälardalens högskolas IdéLab arbetar utifrån en angiven process som 

är utformat ifrån Osterwalders avhandlings teori som innefattar välbeprövade 
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affärsutveckling metoder. Att en Inkubator utgår från en teori är enligt Dilts och Hackett 

(2004) en viktig aspekt när det handlar om realisering av en tjänst eller produkt. Dilts 

och Hacket (2004) menar att de teoretiska utgångspunkterna och det teoretiska 

arbetssättet behöver belysas, då ett mer utvecklat teoretiskt arbetssätt gynnar 

framgångsrik affärsutveckling. Medan Uppsalas universitets Drivhus arbetar utifrån 

“Best practice” dvs. att metoden är utformat från det som fungerat bäst i praktiken. 

Genom “Best practice” har Drivhuset tillsammans med ett antal samarbetspartners tagit 

fram en metod som kallas Loopa metoden. Lewis et.al (2011) menar att Inkubatorer 

som utgår från “Best practice” kan vara fördelaktigt då metoderna är byggda på väl 

beprövade arbetssätt. Dock menar även Lewis et. al (2011) att dessa metoder kan gå 

miste om viktig information utan en teoretisk bakgrund. Medan Kungliga tekniska 

högskolans STING inte arbetar med angivna teorier eller processer utan anpassar detta 

utifrån innovationsbidraget.  

Enligt skribenterna är dessa tre utgångspunkter gynnsamma för att främja akademisk 

entreprenörskap. Eftersom skribenterna anser att det inte finns ett entydigt svar på 

vilken teori som är ledande kan det inte heller finnas i den existerande litteraturen. 

Eftersom det bästa arbetssättet beror helt och hållet på syfte med inkubatorn och den 

rådande normen eller paradigmen. Men genom aktionsforskningen kan skribenterna 

urskilja vissa brister med IdéLabs Inkubationsprocess då en teambaserad 

affärsutveckling inte fanns. Däremot anses det vara positivt att utgå ifrån en teori för att 

ge skribenterna förståelse för det som ska utföras inom Inkubationsprocessen. Fler 

aspekter som ansågs som nackdelar var att information om aktuell teori inom 

aktionsforskningen inte tilldelades när aktionsforskningens varierande moment 

genomfördes av skribenterna. Genom briefing mötet så diskuterades det hur 

skribenterna upplevde att genomföra Inkubationsprocessen med en aktionsforskning. 

Detta briefing möte ledde till att IdéLab har utvecklat Inkubationsprocessen där nya 

klienter får mer information om aktuell position i Inkubationsprocessen, hur långt de har 

kommit och vilken teori som används. 

En annan intressant aspekt som många forskare bland annat Burns (2013), Lindelöf och 

Löfsten (1999) har förespråkat är vikten av nätverkande för realisera idéer och utveckla 

affärsidéer. Detta menar även Hacket och Dilts (2004) att utifrån nätverksteorier kan det 

primära värdet som inkubatorer ger är den institutionaliserade processer och normer 

som försiktigt infogar kunskap genom inkubatorns nätverk genom att skapa 

förhållanden som faciliterar utvecklingen och kommersialiseringen av innovationer. 

Trots att Inkubatorerna arbetar utifrån olika utgångspunkter påvisar samtliga att 

nätverkandet är en huvudkomponent i inkubationsprocesserna för att främja 

entreprenörskap. 

För att exemplifiera detta citeras respondenterna: 

Kinigalakis (2016) “ Drivhuset prioriterar nätverkande högt inom stiftelsen och det har 

en betydelsefull roll i arbetet med Drivhusets klienter. Kinigalakis (2016) beskriver 

tillväxtstrategier och nätverkande som viktigt dels för stiftelsen själv samt för deras 
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klienter när entreprenöriellt arbetsskapande ska ske. ”. Klintenberg (2016) “... 

Forskningsplattformen hjälper även IdéLab att hålla sig uppdaterade i arbetet med att 

främja akademiskt entreprenörskap inom Mälardalens högskola” och Eriksson 

(2016)  “nätverkande är värdefullt och syftar på att nätverkande är en aspekt som 

ligger i tiden att satsa på i arbetet med att främja akademiskt innovativt 

entreprenörskap. Eftersom att nätverk och väl utarbetade tillväxtstrategier anses vara 

en viktig aspekt att undersöka då det bidrar till en säkrare och ofta mer framgångsrik 

affärsutveckling. ”.  

Precis som forskarna förespråkar i den teoretiska referensramen tycker även 

skribenterna att nätverkande är den viktigaste huvudaspekter gällande Inbkubatorer. 

Utifrån aktionsforskningen har skribenterna fått en djupare förståelse om varför 

nätverkande främjar akademiskt entreprenörskap. Skribenterna har även en innovativ 

kunskapstradition där nätverkande är en tonvikt för att realisera idéer, med hjälp av 

IdéLab har skribenterna fått en mer verklig aspekt av fakta.  

5.1 Aktionsforskningen  

Enligt skribenterna hade det varit användbart om det funnits någon form av broschyr där 

varje del av processen skulle beskrivas. Vilket skulle innebära att IdéLabs klienter 

skulle kunna vara ytligt insatta i vad varje del i processen skulle innehålla. Skribenterna 

har under flera tillfällen påpekat detta till Wennesson (2016) då de har haft svårigheter 

att få en djupare förståelse innan själva mötet. Därför ansåg skribenterna att en broschyr 

skulle vara fördelaktigt då en annan förståelse kan erhållas, detta har bidragit till 

att IdéLab nu ska arbeta fram en broschyr för varje del av processen.  

Skribenterna har låtit IdéLab testa nya verktyg i deras inkubationsprocess på oss, 

skribenterna var de första som testade verktygen och för närvarande de enda som använt 

dessa nya verktyg. Eftersom IdéLab har fått in klienter som arbetar individuellt i 

processen har de nya verktygen inte använts, då verktyget är avsett för att arbete i grupp 

på två eller flera individer. IdéLab hade en tid kunnat urskilja att ett nytt verktyg när det 

var flera individer som arbetade tillsammans inom inkubationsprocessen behövdes. 

Verktyget är fördelaktigt på att skapa djupare diskussioner mellan berörda parter i 

gruppen som delar en idé. Enligt Wennesson (2016) kallas verktyget Team charter 

canvas vilket innebär att det är flera individer som arbetar med en idé och att 

individerna får diskutera fram lösningar som ett team. Då IdéLab vanligtvis inte har 

team som vill arbeta fram en Idé så har skribenterna hjälpt IdéLab att arbeta fram ett sätt 

att förhålla sig till hur framtida team på en och samma idé ska gå till. Vilket innebär att 

skribenterna har hjälpt IdéLab att komma framåt i arbetet med processen där team fokus 

ligger central genom.  

The Brifing är en viktig del för utveckling av inkubationsprocessen, där båda parterna 

får berätta hur allt har känts. Under Brifing mötet uttryckte skribenterna vad de tyckte 

var positivt i Inkubationsprocessen samt vad som hade möjlighet att förbättras. 

Wennesson (2016) uttryckte Brifing mötet som användbart då det kunder erhållas 

viktiga synvinklar angående IdéLabs Inkubationsprocess från skribenterna.  Genom 
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aktionsforskningen har skribenterna hjälpt IdéLab att förbättra Inkubationsprocessen 

genom den analytiska ingångspunkten som skribenterna har haft. Under processens 

gång har skribenterna aktivt diskuterat både om mötets syfte och vad som upplevts 

komplicerat efter mötet. Detta har resulterat i att teambaserade teorier och metoder 

används inom Inkubatorn. Genom att utföra aktionsforskningen erhölls en djupgående 

kunskap gällande arbetet med inkubatorer. Däremot upplevdes aktionsforskningens 

stödfunktioner gällande klienter som vill realisera en idé i team som inte 

färdigutvecklade, eftersom att Inkubatorn IdéLab inte tidigare arbetat med klienter som 

ville utveckla en affärsidé i team. 

Vilka faktiska stödfunktioner existerar och existerar det en diskrepans mellan teori och 

praktik? 

  

De studerade Inkubatorerna använder sig av varierande Inkubationer och 

tillväxtstrategier. Som beskrivits ovan finns det ingen ledande teori inom 

Inkubatorverksamheter och därmed finns det inget förutbestämt förhållningssätt 

gällande hur Inkubatorarbete bör utföras. Enligt Silvia T. Morales-Gualdrón et al (2009) 

så är det vanligt att en Inkubator innehåller flera faktorer såsom teorier, affärsutveckling 

med utbildade affärsutvecklare, nätverk, investerare, marknadsförare som finansieras 

med varierande verktyg och arbetsutrymme att arbeta inom (Silvia T. Morales-Gualdrón 

et al, 2009). Detta beskrivs som att de studerade lärosätena kan bidra med professionell 

kunskap inom tillväxtstrategier och affärsutveckling. Samtliga tre Inkubatorer arbetar 

utifrån dessa dimensioner: affärsutveckling, nätverk, innovation dessa dimensioner är de 

stödfunktioner som existerar.   

Studieresultatet tyder på att det inte existerar en diskrepans mellan teori och praktik 

inom Inkubatorerna Drivhuset och Idélab. Som nämnts tidigare i detta avsnitt har 

drivhuset med samarbeten skapat Loopa metoden som är utformat i från Best practice. 

Loopa metoden är en affärsutvecklingsmetod som består av fem grundstenar 1) 

idégenerering 2) målgrupp 3) värdeerbjudande 4) maximera värde och 5) positionering. 

Respondenten Kinigalakis (2016) beskriver  

För att exemplifiera ovanstående resonemang menar Kinigalakis (2016) att Drivhusets 

arbetar utifrån ett arbetssätt där klienter väljer sin egen väg för att nå framgång med en 

idé, produkt eller en tjänst, Drivhuset erbjuder nätverkande, rådgivning och inkubator 

om det skulle önskas. Rådgivningen sker i en mjukare form och en negativ rådgivning 

får inte ges. Drivhuset vill skapa en bra och trygg känsla till varje klient för att 

klienterna ska få ett bättre självförtroende i produktskapande och ska på eget sätt 

upptäcka om en idé är lyckad eller inte. Utifrån fakta om metoden och hur Kinigalakis 

förklarar metoden finns det därmed ingen diskrepans mellan teori och praktik.  

Samt ledde mötet till ett av de slutgiltiga innovationsbidraget, att skribenterna har hjälpt 

IdéLab att utveckla Inkubationsprocessen så att teambaserade teorier och metoder 

används inom Inkubatorn. Genom att utföra aktionsforskningen erhölls en djupgående 

kunskap gällande arbetet med inkubatorer. Däremot upplevdes aktionsforskningens 
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stödfunktioner gällande klienter som vill realisera en idé i team som inte 

färdigutvecklade, eftersom att Inkubatorn IdéLab inte tidigare arbetat med klienter som 

ville utveckla en affärsidé i team. 

  

Den tredje Inkubatorn är svår att identifiera då den utgår ifrån olika teorier, vilket 

innebär att flera teorier används som gör det svårt att påvisa om en diskrepans finns. 

Eriksson (2016) beskriver att Kungliga tekniska högskolans inte arbetar utifrån en 

bestämd teori gällande främjande av akademisk innovativt entreprenörskap, däremot så 

används dessa stödfunktioner exempelvis Inkubatorn Stockholm Innovation & 

Growth STING, Kungliga tekniska högskolans innovationskontor (IK), Kungliga 

tekniska högskolan innovation (KTHI) samt Kungliga tekniska högskolans 

holdingbolag.   

5.2 Inkubation  

Wennesson (2016) säger att Mälardalens Inkubationsprocess är uppbyggd på 

Osterwalders teori som innefattar väl beprövade affärsmodeller. Eriksson (2016) säger 

också att inkubationsprocessen som används i Sting är utformat från innovation 

readeness model. Att utforma inkubationsprocesser utifrån teori är fördelaktigt enligt 

Dilts och Hackets (2004)  för att det har visat sig vara viktigt att ha teoretiska 

utgångspunkter att följa Inkubationer.  De menar att detta är viktigt för att  lyckas 

erbjuda klienterna inom inkubatorn bra och rätt råd och vägledning. De sig 

strukturerade teoretiska utgångspunkter är att föredra för att nå framgång. Medan 

Kinigalkis (2016) säger att deras inkubationsprocess utgår från Loopa metoden som har 

utformats av Drivhuset själva i samarbete med Chalmers, denna utformning har skett 

genom praktik. Detta menat Lidelöf och Löfsten (2005) är viktigt då man inte ska 

försöka anpassa varje affärsidé till inkubatorns modeller utan tvärtom att se hur 

processer och modeller kan stödja varje specifik affärsidé utifrån dess förutsättningar. 

Effekterna och dynamiken av en lyckad inkubator. Klintenberg, Eriksson och Kinigalkis 

(2016) berättar att de arbetar mycket med rådgivning i Inkubationsprocessen, Naffziger 

med flera (1994) belyser vikten med att arbeta med väg och rådgivning mot klienter 

inom affärsutveckling, där affärsrådgivarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet även 

planeringsarbete. Naffziger m fl (1994) menar att detta är forskningsparkers huvudsyfte 

att praktisera i arbetet mot deras klienter.  

5.3 Affärsutveckling  

Wennesson (2016) säger att IdéLab arbetar mycket med affärsutveckling i deras 

inkubationsprocess, detta görs genom väl beprövade affärsmodeller, modellerna 

används som verktyg som är  Lean Canvas, Business Model You och Value Proposition 

Canvas. Wennesson (2016) menar att affärsutveckling skapar möjlighet för klienterna 

att skapa idéer och affärsplaner för att möjliggöra en uppstart av företag. Wennesson 

(2016) menar även att affärsutveckling används för att klienterna ska kunna driva sitt 
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företag på egen hand. Ansoff (2001) skapade en strategi som heter Corporate strategy 

som arbetar i största omfång med strategisk planering. Det är vanligt inom 

affärsutveckling att strategiplanering sker för att utesluta eventuell problematik i 

skapandet av företag. Corporate strategyn syftar till att undersöka hot och möjligheter 

inom företagsskapande, där styrkor och svagheter analyseras intern samt externt 

(Bengtsson & Skärvad, 2001). Ardichvili och Gardozo (2000) utvecklade en liknande 

modell där de menar att entreprenöriella möjligheter identifieras genom igenkänning 

och inte utifrån ett aktivt sökande. Dessa t tillväxtstrategier kan sammankopplas med 

IdéLabs andra del i deras inkubationsprocess.  

Eriksson (2016) säger att inkubatorn arbetar med rådgivning inom olika affärsområden, 

i affärsutvecklingen får klienterna testa sig fram dvs. att de ej utgår ifrån en 

teori.  Eriksson (2016) menar även att affärsutvecklingen är till för att realisera en 

innovationsidé, om den har en god potential överförs den till Inkubatorn STING.  Det är 

en modell som ingår i affärsutveckling som benämns som en idéutvecklingsprocess där 

det finns specifika områden som är betydelsefullt att fokusera på när en idé ska 

realiseras. STING innehåller sex steg som undersöker hur en produkt/ tjänst ligger till i 

utvecklingsarbetet. Kinigalkis (2016) berättar att Drivhuset arbetar utifrån Loopa 

metoden för att på ett enklare sätt utveckla affärsplaner. Kinigalkis (2016) menar att 

Loopa metoden används i utvecklandet av företag, affärsidé, produktutvecklingar eller 

tjänster. Enligt Ansoffs (2001) ligger affärsutveckling centralt inom inkubering, Ansoffs 

(2001) menar att det är fördelaktigt att analysera hot och möjligheter inom företag. 

Genom analysering kan strategiska beslut tas som kan gynna en framgångsrik 

tillväxtstrategi. Dyer, Gregersen och Christensen (2008) beskriver att entreprenörskap 

bör grunda sig på möjlighetsidentifieringar, där efterfrågan kan bemötas av nya 

innovationer.  

5.4 Nätverk 

De tre inkubatorerna lägger tonvikt på nätverkande i Inkubationsprocessen, Klintenberg 

(2016) menar att inkubatorn värdesätter nätverkande för att förbättra förutsättningarna 

för klienter på IdéLab. Nätverkandet bidrar även till uppdatering inom inkubatorn för 

öka utvecklingsmöjligheterna. Nätverket som IdéLab erbjuder sina klienter är 

samarbetspartners som ALMI, Innovationsrådet Västmanland och Kungliga tekniska 

högskolan. Nätverkandet är även enligt Eriksson (2016) en betydelsefull faktor för 

Inkubationer och KTH satsar även på internationella nätverk för sina klienter, som 

exempel ABB, Scania, Ericsson och H&M samt andra lärosäten. Kinigalkis (2016) 

menar att nätverkanDe är viktigt för att det främjar akademiskt entreprenörskap och 

Drivhuset värdesätter nätverkande för att deras klienter ska nå framgång,  Detta menar 

Burns (2011) är viktigt då det leder till kollektivt lärande och kunskapsutbyten, han 

menar även att nätverkande resulterar i framgång för entreprenörer för både lärosäten 

och företag. Burns (2011) menar även att arbeta nätverks främjande leder till 

problemlösningar för både företag och lärosäten. Även Westheads och Storeys m fl 

(1995) menar att nätverksbyggande är en viktig del inom inkubatorer och 
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entreprenörskap, företagen kan genom att vara lokaliserade i inkubatormiljö erhålla 

trovärdighet och kan på så sätt utveckla affärsverksamheten. Nätverkande är något 

Ardichvili och Gardozo (2000) och Dyer et al. (2008) lägger mycket vikt på och ser det 

som en informationskälla till entreprenören. 

5.5 Innovation  

De tre olika lärosätenas synsätt angående innovation varierar men samtliga av 

lärosätena utgår inte från någon specifik innovationsteori. Klintenberg (2016) menar att 

innovation och entreprenörskap hör ihop och har valt ett arbete som främjar på de 

entreprenörskap och innovation inom inkubatorn. Enligt Eriksson (2016) så arbetar även 

Kungliga tekniska högskolan för att främja innovation inom inkubatorn och deras 

stödfunktioner. Eriksson (2016) menar att både innovation och entreprenörskap är två 

områden som arbetar med nytänkande och är viktigt att främja. Kungliga tekniska 

högskolan utgår inte ifrån någon specifik innovationsteori eller process, de inspireras 

istället utav ett flertal innovationsteorier. Däremot är ett innovationsbidrag ett krav i 

arbetet med främjandet av entreprenörskap. Enligt Kinigalkis (2016) ligger 

entreprenörskap mer i fokus i Drivhusets främjande av akademiskt entreprenörskap, 

jämfört med innovation. Drivhuset utgår inte ifrån en specifik innovationsteori eller en 

innovationsprocess, istället får klienterna själv välja hur de ska arbeta med innovation.  

Schumpeter belyser vikten med användandet av innovation gällande företagstillväxter, 

eftersom att nya innovationer kan ersätta äldre marknadsstrukturer där andra aktörer 

fungerar som hjälpmedel att återställer marknaden. I innovationsarbete så finns det vissa 

innovationsprocesser som exempelvis Tidd & Bessants (2013) innovationsprocess. 

Innovationsprocessen kan fungera som ett utvärderingsverktyg där den innovativa 

förmågan analyseras. Det går även att urskilja brister och styrkor i innovationsprocessen 

som är positivt att ha vetskap om i skapandet av en idé (Tidd & bessant, 2013). 

5.6 Skillnader mellan Inkubatorerna 

Uppsala universitet har en mer mjuk rådgivnings form där bedömningar inte får ske, 

rådgivningen ska ske på ett positivt sätt. Universitetet har varken innovation eller 

inkubationsprocess. Istället har universitetet en friare form utav arbetet med studenters 

entreprenörs arbetsprocesser, det vill säga att studenterna väljer själva sin arbetsprocess 

i entreprenörs arbete. Synen på användandet av innovation i affärsutveckling har en 

riskabel känneteckning och oftast används så kallat traditionellt affärsutvecklings arbete 

istället, för att ha en högre trygghet i skapandet av en affärsplan. Universitetet har 

arbetet med UF d.v.s., ungt företagande, samt så behöver inte individer som vill gå till 

drivhuset för att utveckla sin idé eller få hjälp med en affärsplan vara studerande, utan 

vem som helst kan få tillgång till kostnadsfri rådgivning. Uppsala universitet har inga 

som helst lokaler för att skapa prototyper det finns endast kontorsmiljö, då universitetet 

har en 90 % tjänstearbete. 
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Mälardalens högskola har en Inkubationsprocess som består av fyra steg med ett flertal 

olika verktyg som används i entreprenörsarbete, för att maximera chanserna att nå en 

framgångsrik exempelvis affärsplan, produkt eller tjänst. Innovationstänket inom 

Mälardalens högskola är positivt och högskolan anser att innovationsarbete och 

entreprenörskap passar för att lyckas nå framgångsrika produkter, tjänster eller 

affärsplaner. Inom högskolan får även bedömningar ske positiva som negativa om man 

som student vill ha rådgivning på ett sådan sätt. För att få möjlighet att erhålla 

rådgivning och eller hjälp med affärsplan så måste man vara student, forskare eller 

lärare inom Mälardalens högskola. IdéLab har lokaler där det finns möjlighet till 

produktutvecklingar.  

Kungliga tekniska högskolan har ingen bestämd teori som högskolan utgår ifrån utan 

testar sig fram och ser vad som är en fungerande vetenskaplig teori. Högskolan 

använder även sig av en förinkubator som skiljer sig från andra högskolor och 

universitet. Inom denna inkubator utgår Kungliga tekniska högskolan ifrån en skala som 

utvärderar en produkt, tjänst eller en idé för att öka framgångsfaktorerna i skapandet.  

5.7 Likheter mellan Inkubatorerna  

Studien har visat att det finns vissa likheter mellan de tre olika akademiska lärosätena 

som är: 

1) Kostnadsfri rådgivning och vägledning 

2) Mål att främja akademisk innovation och entreprenörskap och arbetar aktivt med 

detta. 

3) Värdesätter nätverkande och samarbeten 

4)  Stödfunktionerna få användas av studenter, anställda och forskare  och undantag 

med Uppsala där individer kan få hjälp trots att man inte är inskriven på 

Universitetet.  

5)  Använder inkubatorer även om det är på olika sätt en egen inkubation eller inte 

Det visar sig att inkubationerna skiljer sig åt vad gäller förhållandet mellan teoretisk och 

praktisk inriktning men inte lika stor skillnad vad gäller realisering eller generering. Att 

en inkubator är Teoretisk innebär att affärsutvecklingen grundar sig i en teori, 

realisering innebär att målet är att realisera en idé och därmed utvecklar idéen utifrån 

det, praktisk innebär att man utformar inkubationerna utifrån praktiska faktorer och 

generering innebär att man bygger upp inkubationen utifrån idégenerering.  Kungliga 

tekniska högskolan utmärker sig med att vara den mest praktiska och arbetar utifrån vad 

som fungerar, sedan kommer Uppsala och mest teorigrundad är Mälardalens högskola. 

Gemensamt för inkubationerna är att de arbetar mest och fokuserar på idégenerering 

men inte mycket kring realisering. Dock är detta motsägelsefullt mot vad Tidd och 

Bessant identifierar vara den största bristen bland akademiskt entreprenörskap, enligt 

dem finns det nämligen gott om idéer men inte förmågan att realisera dessa. Därför vore 

ett mer realisering perspektiv vara mer fördelaktigt där de olika processerna drivs och 

uppfylls. 
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6. Slutsats  

  

Studiesyftet i föreliggande studie var att undersöka vilka stödfunktioner som erhålls vid 

högre lärosäten för att realisera idéer samt undersöka främjandet av akademiskt 

entreprenörskap. För att besvara studiesyftet studerades tre Inkubatorer på olika 

universitet/ högskolor och hur dessa arbetade med sina stödfunktioner/Inkubatorer för 

att främja akademiskt entreprenörskap. 

I dagens läge används Inkubatorer i majoritet av högre lärosäten i arbetet med 

främjandet av akademiskt entreprenörskap. Studieresultatet tyder på att Inkubatorerna 

som undersöktes arbetar entreprenörs främjande och lägger tonvikt på nätverkande alla 

tre. Inkubatorerna i studien hjälper flera hundra individer att realisera och 

kommersialisera sin idé till en framgångsrik tjänst, produkt eller ett företag årligen. Då 

studieresultatet tyder på att Inkubatorer främjar akademiskt entreprenörskap innebär det 

att Inkubatorer med ett hårt arbete från deltagare kan fungera som en räkmacka till 

entreprenörskap inom högre lärosäten. Det vill säga entreprenörs resultatet kan i vissa 

fall bero på deltagarnas prestation inom arbetet i Inkubatorn, då Inkubering är ett 

hjälpmedel som kan underlätta akademisk entreprenörskap med de tillhörande 

stödfunktioner Inkubatorerna innehåller. Om de stödfunktioner Inkubatorn erhåller 

används på ett bra sätt så kan därmed Inkubering leda till en räkmacka mot 

entreprenörskap.  

6.1 Framtida studier 

För framtida studier skulle det ligga i intresset att fortsätta med aktionsforskning inom 

flera Inkubatorer, i syfte att göra en jämförelse mellan Inkubatorerna. Framtida studier 

skulle även kunna innefatta att skapa ett verktyg som kan underlätta arbetet inom 

Inkubatorerna. 
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8.  Appendix A – Reflektionsdagbok 

Reflekterande dagbok 

Genom denna dagbok kommer ni som läsare att kunna följa arbetsprocessen för ett 

examensarbete inom innovationsteknik, där två studenter från Mälardalens högskola ger 

en reflekterande tankar kring arbetsprocessen.  

  

7 November 2016 

Startades kursen för examensarbetet inom innovationsteknik med ett obligatoriskt 

upprop samt gavs en kort introduktion över arbetsprocessen vid detta tillfälle. Efter 

uppropet samlades vi för ett uppsamlingsmöte dvs. en genomgång utav 

exjobbskonceptet från kursen INO 330, här granskades materialet för att få en bild av 

vad som behövdes förbättras och fördjupas. Mötet gav en bra diskussion kring ämnet 

och materialet som fanns och vi kom fram till att teorin behövdes fördjupas. Det var 

mycket som behövdes förbättras kring teorin och det skapade en slags oro för oss i 

gruppen för att tidsplanen förmodligen skulle bli förskjuten.  Därmed kom vi överens 

om att under kommande dagarna (8-11 november) göra en mer omfattad teorisökning 

för att sedan göra en teorisyntetisering som innebär en framställning av teorin. 

Under mötets gång skickades även ett mail in till handledaren med exjobbskonceptet 

från kursen för att handledaren ska få en uppfattning om hur långt studiegruppen har 

kommit i processen. 

10 november 2016 

Idag hade vi ett telefonmöte för att diskutera hur teorisökningen hade gått. Vi hade hittat 

många intressanta artiklar från bl.a. VINNOVA som utformat ramverket för svenska 

inkuberingsprogram vilket är en passande utgångspunkt för tidigare forskning för den 

föreliggande studien. Dock hann inte vi med teorisyntiseringen denna vecka då en av 

oss inte kunde åka till Australien som planerat för datainsamling därmed var vi tvungna 

att ändra studiens omfattning och även tänka över innehållet i den föreliggande studien. 

Vi kände att detta var en förlust att inte kunna inkludera Australien då det skulle ge en 

mer intressant undersökning att använda sig av en tvärkulturell studie och få ett mer 

uttömmande resultat.   

11 november 2016 

Under dagens möte diskuterades de teorier som hittats mer noggrant och det framgick 

tidigt att det finns en väldigt stor teoretisk bakgrund som inte identifierats tidigare. Vad 

mer är speciellt är att det inte verkar finnas någon akademisk mognad eller konsensus 

runt ämnet Inkubationer vilket kan ses från de många olika resultaten som flera studier 

har. Vad vi också kunde identifiera var hur det nästan finns två olika paradigm i 

litteraturen, det är inte tydligt men än så länge verkar teorier innan 1990-talet fokusera 

mindre på staten. Vad detta kan bero på kan exempelvis vara införandet av trippel helix 

modellen som förenade akademin med ekonomi och övriga samhället. Det beror 

troligtvist på någon annan faktor men det är svårt att veta om tidigare forskning bör 

inkluderas eller om vi endast ska hålla oss kring det nya paradigmet. Över helgen 



42 
 

bestämdes det att vi skulle fortsätta litteraturstudien och se vad som kan användas för att 

få en bättre bakgrund. 

15 november 2016 

Här började vi gå igenom studiens bakgrund genom att börja formulera inledning och 

knyta ihop det till vad vi vill undersöka. Under mötet kontaktades handledaren för några 

frågor angående seminarium 2 och generella frågor kring vårt valda ämne, där vi kände 

att vi fick många bra svar för att kunna fortsätta med studien. Dock hade vi en 

diskussion kring att byta ämne eftersom vi var osäkra på om ämnet vi hade valt var 

genomförbart men efter diskussionen med handledaren kom vi överens om att fortsätta 

på den inriktningen vi hade valt, vilket kändes bra.  Vi kontaktade även Idélab på 

Mälardalens högskola, drivhuset i Uppsala för att fråga om de var intresserade av ett 

samarbete med oss och det var de. Med Mälardalens högskola kom vi även fram till ett 

datum för vårt första möte där en intervju ska äga rum 21 november. 

16 november 2016 

Utifrån Vinnovas rapport bestämde studenterna att det vore intressant att inkludera dem 

i föreliggande studie och de kontaktades via mail genom en förklaring av syftet och 

omfattningen och om det fanns en möjlighet att få träffa någon som håller i 

inkuberingsprogrammet idag eftersom att dels börjar rapporterna från Vinnova bli lite 

föråldrade. Vi påbörjade även en utformning av en intervjuguide, för de kommande 

intervjuerna samt ett missivbrev. 

17 november 2016 

Under denna dag fick vi i uppgift att göra en granskning av två andra studenters 

examensarbete inom områdena Inledning, Bakgrund, Problembakgrund, Syfte, 

Frågeställningar. Vi kom överens att analysera texten var för sig för att det är lättast att 

sätta sig in i texten och finna förbättringsförslag när man noga läser det för sig själv. Vi 

bestämde även för att mötas dagen efter för att jämföra vad vi kommit fram till. Vi 

upplevde att det var lärorikt att se hur andra studenter tar utmaningen och arbetar under 

denna arbetsprocess för examenarbetet.   

18 november 2016 

Dagen började med ett morgonmöte där vi gick igenom våra analyser av den andra 

studentgruppens uppsats, vi kom fram till många liknande synpunkter samt att vi fick en 

bra diskussion kring upplägget av examensarbetet. Vi hade även en diskussion om vårt 

egen uppsats för att se det utifrån ett kritiskt perspektiv och kom fram till några 

synpunkter som t.ex. handlade om vilken metod som faktiskt är bäst lämpad för den 

föreliggande studien. Senare under dagen hade vi seminarium 2 som syftade till att ha 

en diskussion om förbättringsförslag för allas examensarbeten, vi tyckte det var ett 

lärorikt och spännande möte att se vad andra studenter hade gjort och vad de tyckte om 

vår text. Vi fick många goda råd om vad som behövdes förbättras som t.ex. se över fler 

vetenskapliga artiklar och att vi borde göra en aktionsforskning.     

21 november 2016 
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Under dagen skulle vi ha haft mötet med IdéLabs dock uppstod det förhinder och mötet 

blev inte av på utsatt tid men vi fick en ny tid på torsdag 24/11. Det var synd för all tid 

räknas i ett projekt ju tidigare desto bättre. 

22 november 2016 

Under dagen hade vi ett telefonmöte som bestod av genomgång av det första mötet med 

IdéLabs, vi utformade det första mötet utifrån aktionsforskning för vi har valt att 

tillämpa den metoden för den föreliggande studien. Därför ska första mötet innehålla en 

inledande intervju för att få en bild av hur de arbetar med inkubation.  

24 november 2016 

Under eftermiddagen hade vi ett intressant första möte med Idélab som bestod av en 

intervju och en allmän diskussion kring inkubations processen på Mälardalens 

Högskola. Enligt oss var detta möte väldigt viktigt för att få en bas till den föreliggande 

studien. Under mötet fick vi även ett godkännande att få vara med och se hur processen 

går till.  

 

25 november 2016 

Påbörjades transkriberingen utav intervjun som ägde rum dagen innan och vi kontaktade 

Uppsala drivhus igen eftersom vi ej hade fått svar om en tid för ett möte. Vi fick svar 

samma dag att vi fick komma på ett studiebesök med en intervju onsdagen 30/11 dock 

fick vi ingen angiven tid när mötet skulle äga rum. Det resulterade i att vi upplevde att 

det var svårt att kommunicera med de på drivhuset eftersom de verkar ha mycket att 

göra.  

28 november 2016  

Fortsättning av transkriberingen av intervjun samt att vi försökte kontakta drivhuset 

igen eftersom vi fortfarande inte hade fått svar på vilken tid vi skulle komma den 30/11. 

Vi båda upplevde en stress då det är ett viktigt möte för vår studie och vill gärna ha 

datamaterialet insamlat så snabbt som möjligt. Under denna dag gick vi även igenom de 

kommentarer vi hade fått under seminarium 2 för att åtgärda de.  

29 november 2016 

Under dagen skrev vi på vår metodavsnitt hur vi skulle gå tillväga med vår 

aktionsforskning, vi hade en diskussion om den data vi hade samlat in. Vi fick även 

mail från drivhuset där vi fick beskedet att vår respondent hade fått förhinder och inte 

kunde träffa oss på onsdag 30/11. Vi försökte då hitta en ny tid med vår respondent, 

förmodligen blir det på tisdagen 6/12.  

1 december 2016  

Tog vi kontakt med IdéLabs igen för att bestämma en tid då vi kan följa deras process 

under en arbetsdag dvs. hur de arbetar med inkubation. I mailet fick vi även en lista på 

idéLabs key-partners som vi även ska kontakta för att se om de är intresserade att vara 

med i vår undersökning. Vi påbörjade även skrivandet i vår teoriavsnitt i rapporten.    
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2 december 2016  

Skickades ytterligare en version av examensarbetet in inför handledning 3, det är alltid 

lika intressant att se hur texterna i grupperna har förändrats sedan förra 

handledningstillfället. Under dagen påbörjades förberedelserna inför handledning 3 det 

vill säga, göra en kritisk granskning samt läsa igenom alla i gruppens texter. Precis som 

inför handledning 2 gjorde vi en varsin granskning på texten för att sedan kunna 

diskutera vad vi hade kommit fram till.  

5 december 2016 

På eftermiddagen deltog Daniela på den tredje handledningen med många intressanta 

diskussioner kring arbetsprocesserna för samtliga studenter i gruppen, Under 

handledningen delades många tips ut från både studenter och handledare för att 

underlätta arbetet för alla. I och med dessa tillfällen lär man sig mycket av varandra och 

hur man kan tänka på olika sätt i arbetsprocessen.   

6 december 2016 

Under dagen hölls en intervju med Alexander Kinigalakis från drivhuset i Uppsala, efter 

intervjun transkriberade vi materialet och sammanställde intervjun. Samt planerade vi 

vad som skulle vara utfört till mellanlägesseminariet, vi fördelade arbetet mellan 

varandra, Vi planerade även flera intervjuer för att samla in mer empiri med Kungliga 

tekniska högskolan och tog kontakt med Marius på idélab för att boka tid att testa deras 

inkubationsprocess.  

7 december 2016 

Vi fortsatte arbetet med att utveckla teori avsnittet och sammanställning av intervjuerna 

blev klar. Vi hade även handledning via telefon med vår handledare Erik angående 

artiklar och frågetecken med eventuellt text omfångs krav till mellanlägesseminariet. Vi 

hade ytterligare kontakt med Kungliga tekniska högskolan och bokade in en intervju, 

för att få in mer empiri.  

8 december 2016 

Vi gick idag igenom vår text inför mellanlägesseminariet för att minimera eventuella 

frågetecken i texten, samt för att se så att det fanns ett bra flyt i texten som skribenterna 

önskar att uppnå. Följande arbete till nästa vecka kommer att vara att förbereda för 

intervjun med Kungliga tekniska högskolan samt att transkribera intervjumaterialet och 

sammanställa intervjun.  

14 december 2016   

Idag hade vi mellanlägesseminarium där vi både opponerade och agerade som en 

respondent det var nervöst men lärorikt. Vi fick vårt examensarbete granskat av en 

annan studentgrupp som gav oss användbar kritik som vi analyserade för att hitta 

förbättringsmöjligheter i vårt examensarbete. En bra sak som våra opponenter 

kommenterade var i vår metodavsnitt var att vi skulle fundera över vad vi faktiskt har 

gjort och backa tillbaka för att göra det lättare i skrivandet av metoden. Direkt efter 

mellanlägesseminariet arbetade vi med de kommentarer som vi hade fått för att förbättra 

vår text.  
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16 december 2016 

Idag utförde vi vår intervju med Lisa Ericsson avdelningschef på KTH innovation via 

skype. Efter intervju transkriberade vi intervjumaterialet, för att kunna användas oss av 

intervjumaterialet i vårt examensarbete. Efter transkriberingen började analysprocessen 

utav all insamlad data. Materialet från intervjuerna var väldigt intressant och givande 

för oss som studenter för att se möjligheterna till utveckling genom inkubatorer.  

18 december 2016 

Idag bestämde vi oss för att utföra en aktionsforskning på Mälardalens högskolas 

inkubator IdéLabs, vi bestämde oss för detta eftersom vi fick en kommentar 

på mellanlägesseminariet att det skulle vara intressant att prova på processen. Vi hade 

först tänkt att bara vara med under en dag för att se hur IdéLabs arbetade men vi hade 

analyserat att det fanns en vetenskaplig kunskapslucka inom aktionsforskning just för 

inkubatorer. Detta tyckte vi verkade vara intressant att testa och även prova på en metod 

som vi tidigare inte har använt oss av tidigare under våra studier.  

20 december 2016 

Idag så hade vi ett möte med Marius på idélab för att få en fördjupad beskrivning i 

idélabsinkubationsprocess. Vi har även bokat ett nytt möte där vi ska få testa på 

processen för att utveckla vår idé som handlar om att starta ett företag. Vi ville testa 

idélabs inkubationsprocess för att dels få en inblick i hur ett sådant arbete går till samt 

för att få hjälp att starta vårt företag.  

Efter mötet med Maurius så fick vi i uppdrag tills nästa möte att göra en 

kompetenskarta, som vi ska analysera vid nästa tillfälle. Vi skulle även fundera över 

målsättningar när vårt företag ska startas, och hur vi ska ta oss dit.  

21 December 2016 

Idag hade vi ett telefonmöte där vi diskuterade och arbetade med analysprocessen av 

intervjuerna, det skapades en intressant diskussion mellan oss och vi kom fram till 

många intressanta resultat. Efter telefonmötet fortsatte skrivprocessen individuellt och 

vi delade upp arbetet mellan varandra samt gjorde vi uppgiften vi fick av Marius.  

Kompetenskartan bestod 4 komponenter av 1) jobb som tidigare erfarenheter 2) 

utbildning det vill säga vilka utbildningar som man har gått 3) styrkor här skulle ens 

individuella styrkor lyftas fram och 4) vad man gör på fritiden. Denna uppgift 

upplevdes intressant men även utmanande då det i vissa lägen kan vara svårt att 

analysera sig själv som individ med ens styrkor. Det var extra svårt då skribenterna inte 

fick diskutera uppgiften mellan varandra, utan det skulle diskuteras och presenteras på 

nästkommande möte tillsammans. Uppgiften i sig var lärdomsrik eftersom skribenterna 

individuellt fick analyser sig själva. 

22 December 2016 

Idag hade vi ett skypemöte med varandra för att diskutera läget med examensarbetet och 

vad nästa steg i processen skulle vara. Vi kom fram till att nästa steg var att sätta oss in i 
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metodologin aktionsforskning och vi påbörjade skrivandet om ämnet. Detta gjorde vi 

eftersom vi bestämde oss för att prova på IdéLabs inkubationsprocess.  

27 December 2016 

Idag bestämde vi oss för att arbeta vi individuellt med uppsatsskrivandet, vi la fokus på 

att skapa en röd tråd genom hela arbetet. Detta gjorde vi genom att lägga kommentarer i 

vårat googledrive dokument, som vi sedan skulle diskutera tillsammans för att se hur vi 

tänker kring upplägget och strukturen.  

  

29 december 2016 

Idag diskuterade vi vad vi hade kommit fram till den 27/12 och vi hade liknande åsikter 

båda två, det kändes bra då vi delar samma syn på arbetet och kan då lättare sträva efter 

samma mål.  

  

4 Januari 2017 

Idag hade vi vårt andra möte med Marius. under mötet skulle vi presentera vår 

kompetens-kartor, det skapades intressanta diskussioner om varför vi var olika och hur 

vi skulle kunna dra nytta av det till vårt framtida företag. Under mötet skulle vi även 

presentera 5 varsina företag som vi skulle kunna tänka oss att jobba, vi båda upplevde 

att det var intressant att höra varandras önskemål och drömmar. Detta möte kom vi fram 

till att vi ville skapa ett rekryteringsbolag, för det kändes som det skulle passa oss bra. I 

slutet av mötet fick vi nästa uppgift som var att genomföra personlighetstest som heter 

“16” personligheter.  

6 Januari 2017 

Idag kom vi överens att arbeta individuellt med uppgiften som vi fick utav Marius under 

förra mötet. Personlighetstestet hade tidigare utförts av mig Daniela i en tidigare delkurs 

inom personligt ledarskap, därför tyckte jag att det var intressant att se om min 

personlighet skulle vara densamma och det blev det. Jag Sofia upplevde att resultatet 

jag fick inte stämde överens med hur jag var som person och därför gjorde jag om testet 

flera gånger. Vi båda tycker att det var roligt och intressant med personlighetsdrag då vi 

båda studerar inriktningen arbetslivspsykologi i inom programmet.  

Vi upplevde även att vi fick en djupare förståelse över att det är en viktig utgångspunkt 

att analysera personligheter för att skapa ett drivande företag och för analysera andra 

områden på marknaden som skulle passa ens personliga kompetenser. Redan i den 

första delen av processen var det viktigt att dela upp vilken befattning var och en av 

skribenterna skulle inneha.  

24 Januari 2017 

Idag hade vi vårt tredje mötet med Marius som innefatta en presentation av 

personlighetstesterna och vi fick berätta hur vi upplevde det. Vi tyckte att 

personlighetstesterna gav oss ny kunskap om hur man var som individ erhölls och vilka 

yrkesroller som ansågs vara passande för oss i fråga redovisades. Vi tyckte att detta var 

användbart då några nya individuella yrkesroller ansågs passa oss. Personlighetstesten 

hjälpte oss att bestämma vilka yrkesroller som skulle erhållas i de framtida företaget 

som vi hade som mål att starta med hjälp av IdéLabs inkubationsprocess. Under detta 
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möte fick vi även utföra en  som innebar context canvas att vi skulle bestämma våra 

befattningar i företaget och vilka regler som gäller i vårt framtida företag. Detta gjordes 

genom att vi fick frågor som “vad är viktigt för er i ett företag” på varje fråga fick vi 

individuellt skriva ner 3 saker per fråga, dock upplevde vi att det var jobbigt att inte få 

diskutera innan vi visade svaren. Men det skapade en djupare kännedom om sin 

arbetspartner vilket vi tyckte var bra.  

I slutet av mötet fick vi nästa uppgift som bestod av att utföra en omvärldsanalys för att 

identifiera marknaden för rekrytering.  

26 Januari 2017 

Idag utförde vi den tredje uppgiften tillsammans för att kunna diskutera tillsammans 

dock upplevde vi att den här uppgiften som en av de mest avancerade i 

inkubationsprocessen, då vi på egen hand skulle komma fram till 1)vilka konkurrenter 

som finns 2) vad för möjligheter som finns 3) vad finns det för samarbetspartners och 4) 

hur man ska utveckla sin idé för att bli attraktiv på arbetsmarknad. Detta upplevdes som 

avancerat då vi inte hade fått information om vad uppgiften skulle innehålla. Däremot 

var det nyttigt då vi fick anstränga sig och tänka i nya banor, som ledde till att vi själva 

erhöll ny och användbar kunskap genom sitt eget arbete i inkubationsprocessen.  

28 Januari 2017 

Idag fortsatte vi göra klart analyserna av intervjuerna för att ta fram det mest relevanta 

data som skulle besvara vår frågeställning. Vi tyckte att det var intressant att se hur de 3 

inkubatorerna arbetar olika även om de strävar efter samma mål dvs. utveckla 

innovation och entreprenörskap.   

30  Januari 2017 

Idag hade vi vårt fjärde möte med Marius ville att vi på egen hand under mötet skulle 

utföra uppgiften med hans närvaro för att analysera vår kunskap angående dessa fyra 

aspekter, för att kunna urskilja vilka hjälpmedel vi behövde ha för att få den kunskap 

som behövdes för att starta ett eget rekryteringsföretag. I efterhand anser vi  att 

Marius  bidrog till att vi fick lärdom av rekryteringsyrket, samt att det var intressant att 

kunna urskilja vilka tankar och kunskaper som vi inte  hade innan inkubationsprocessen. 

Vi fick också kunskap om varför det är intressant att undersöka vad vi har för kunskap 

om rekryteringsyrket var innan Marius hjälp och erfarenheter erhölls. 

I slutet av mötet fick vi nästa uppgift som bestod av att identifiera konkurrenter på 

marknaden.  

  

1 Februari 2017 

Eftersom vi höll på att testa inkubationsprocessen bestämde vi oss för att inte gå upp 

med examensarbetet vid detta tillfälle då vi kände att vi ville göra en så bra uppsats som 

möjligt. Med en mer detaljerad aktionsforskning.  

  

3 februari 2017 



48 
 

Idag hade vi ett fysiskt möte då vi gjorde den fjärde uppgiften som vi fick av Marius, vi 

upplevde att det var en intressant uppgift för oss då man kan komma på nya idéer av 

sina konkurrenter och kunna se framtida potentiella partners. Efter vi hade utfört 

uppgiften fortsatte skrivprocessen, denna gång la vi ner mycket vikt på 

metodavsnittet.    

  

13 Februari 2017 

Idag hade vi femte mötet med Marius, under mötet diskuterade vi mycket om 

konkurrenter och samarbetspartners, vi fick frågor som “vilka ser ni vara inom samma 

bransch som er”. Vi fick postitlappar som vi skulle skriva ner svaren på för att sedan 

diskutera med varandra. Marius ville se hur vi tänkte och vilka branscher som kan 

räknas in som samma, det var en rolig men utmanande uppgift, vi fick verkligen tänka 

till för att analysera marknaden ytterligare.  

  

17 februari 2017 

Idag arbetade vi med att sammanställa alla möten vi hade haft med Marius för att lägga 

in det i empirin, vi diskuterade hur vi hade känt kring varje moment och vad vi har tagit 

för lärdomar. Det var många bra saker som vi har lärt oss av att delta i IdéLabs 

inkubationsprocess, vi båda upplever att vi har utvecklat oss själva. Ett tydligt exempel 

är att Sofia inte gillar att vänta på att få reda på saker, medan Marius inte låtit oss veta 

varför eller vad nästa steg är, detta är en lärdom som man kan ta med sig till arbetslivet. 

Dock kunde vi urskilja varför vi var tvungna att vänta och det var för att vi inte skulle 

bli påverkade och det skulle resultera i att våra resultat inte skulle bli detsamma. En 

annan viktig lärdom är att vara olika är till en fördel när det gäller att  utveckla ett 

företag och hur vi som arbetspartners kan komplettera varandra. Det mest givande av 

allt är att vi har fått möjligheten att få prova på detta som vi kommer ha nytta av i 

framtiden, både på olika arbetsplatser och om vi startar eget.  

27 februari 2017 

Idag har vi diskuterat hur vi skulle presentera aktionsforsknings processen i empirin, vi 

hade dock svårt att komma fram till exakt hur vi skulle presentera detta då ingen av oss 

hade genomfört en aktionsforskning tidigare. Men som förslag hade vi att kunna 

använda oss av våra subjektiva åsikter som vi diskuterat fram. Dock kom vi överens om 

att vi skulle ta upp det med vår handledare Erik.  

3 Mars 2017 

Idag hade vi telefonmöte och vi kom överens om att boka in en handledningsmöte med 

Erik men även boka in möten med Marius. Vi mailade dem för att få tips och komma 

vidare med vår uppsats.  

  

15 Mars 2017 
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Vi skulle ha haft möte med Marius idag men dock blev det en avbokning på grund av 

sjukdom, men vi kom överens att läsa in oss på ännu fler artiklar som skulle kunna 

främja vårt arbete.  

20 Mars 2017 

Idag hade vi handledning med Erik vi gick igenom nedanstående punkter som 

studenterna skulle fortsätta att analysera på egen hand efter mötet. Vi upplevde det alltid 

uppfriskande att ha handledningsmöten, då Erik kunde urskilja saker vi inte ens tänkt 

på, som i efterhand var väldigt användbara. Detta ledde till att vi insåg hur lätt det är att 

bli insnöad i sitt eget arbete och vi bestämde oss för att ta mer kontakt med Erik. Men 

även att faktiskt läsa igenom vårt examensarbete regelbundet för att inte missa slarvfel.  

Efter varje handledningsmöte satte vi oss för att analysera vad gick vi igenom på mötet, 

vad blir nästa steg, hur ligger vi till och pratade allmänt om examensarbetet.  

 Vad har vi gjort i nuläget, vilka erfarenheter har vi och se över de olika 

datamaterial vi har. 

 Det räcker med att göra aktionsforskning på en undersökningsdeltagare i vårt 

fall idélab, det blir då en caseprocess.  

 Använda reflektionsdagbok som datamaterial, går att använda relevant data från 

dagboken i studien och detta bör göras till en viss del.  

 Det gåt även att använda enkäter från tidigare individer som har använt sig av 

idélab.  

 Studenterna kan även studera hur Marius som datakälla hur han har upplevt att 

genomföra processen med oss. Samt så kan Marius erfarenheter användas i 

uppsatsen och våra egna erfarenheter hur vi upplevde processen, hur vi har 

kommit framåt i vårt arbete. Ha ett samtal med Marius om hur vi upplevde 

processen som då blir en validering av studenternas resultat.  

 Innovationsbidrag skulle kunna vara att studenterna själva vill starta ett eget 

företag och använder därför idélabs hjälpmedel. Detta ska vara i 

reflektionsdagbok och i rapport.  

 Fler innovationsbidrag kan vara för idélab att studenterna är de första 

individerna som genomför idélabs nya process och därmed tar vara på 

studenternas åsikter om användandet och genomförandet av den nya processen.   

 Kanske kontakta Uppsala drivhus för att få in mer data därifrån då den 

intervjuperson vi skulle intervjua blev sjukskriven ett flertal gånger och valde att 

överlämna intervjun till en annan medarbetare.  

28 Mars 2017  

Efter handledningen med Erik kom vi fram till att vi inte behövde kontakta Drivhuset 

Uppsala. Istället fick vi analysera det material som hade samlats in och vi kunde faktiskt 

hitta mer användbar empiri. Möjligtvis var det för att vi läste igenom transkriberingen 

igen och kunde hitta empiri som vi missat som var användbar till studien.  
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Vi kom även idag fram till vad vårt innovationsbidrag skulle vara, efter 

handledningsmötet med Erik fick vi lite nya perspektiv på vad vårt innovationsbidrag 

kan vara. Vi hade tidigare diskuterat vad innovationsbidraget kunde vara men beslutade 

oss idag det mest relevanta för vår studie.  

  

4 April 2017 

Efter mötet med Erik så analyserade vi det innehåll som mötet erhöll för att komma 

vidare i arbetet. Båda studenterna kände att handledningen gav nya synvinklar som vi 

inte hade tänkt på själva, detta var nödvändigt då studenterna hade kört fast lite i 

uppsatsarbetet. Efter handledningen fick vi en bättre insyn i vad som behövde ha extra 

fokus i arbetet.  

11 April 2017 

Vi hade ett telefonmöte idag för att bestämma dagar att träffa Marius för att komma 

vidare i processen. Sedan bestämde vi oss för att läsa igenom hela arbetet för att se om 

det fanns en röd tråd genom hela arbetet och för att hitta eventuella fel att rätta till. Vi 

har kommit överens om att läsa igenom hela arbetet emellanåt för att se så att allting ser 

bra ut och för att det är bra att ta pauser då man lättare är uppmärksam, jämfört med att 

ha läst det flera gånger per dag då man kanske stirrar sig blind i texten istället.  

17 April 2017 

Idag så har vi studerat datamaterial som studenterna upplevde skulle komplettera 

studien på ett bra sätt. Datamaterial som studerades var olika funktioner empirikällor 

kan ha- Branick och olika typer av datamaterial Edgar Sign samt de tre P:na  

18 April 2017  

Idag hade vi telefonmöte där vi bestämde oss för att ett fysiskt möte för att uppsatsen 

behövdes granskas tillsammans för att undersöka läget med rapporten. Eftersom det 

fanns några frågetecken kring upplägget och vi ansåg att det var lättare att sitta 

tillsammans.  

20 April 2017 

Idag arbetades det med att beskriva arbetsprocessen grundligt i studien, för att göra detta 

möjligt fick vi analysera varje steg vi gjort med studien och läsa igenom dokumentation 

i reflektions dagboken.  Det var även användbart att ha en diskussion mellan varandra 

eftersom att arbetsprocessen ska baseras på hur vi som team upplevde 

aktionsforskningen. Det var intressant att se läsa vad vi upplevt tidigare och upplevt nu.  

27 April 2017  

Idag valde vi att sätta oss tillsammans att arbeta vidare med arbetet, vi började 

sammankoppla material från reflektionsdagboken till övrigt studiematerial. Det var Erik 

som upplyste oss om att det är värdefullt att använda sig av reflektionsdagboken i 

studien. Vi insåg att gå tillbaka och läsa reflektionsdagboken var nyttigt då vi påmindes 

om vad vi faktiskt upplevde efter att vi genomfört vissa steg i examensarbetet. Med 

denna taktik kunde vi faktiskt urskilja vad vi har lärt oss från att vi började till att vi 

hade kommit såhär långt. Vi valde att diskutera våra framgångar tillsammans för att 
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undersöka vad vi separat tyckte att vi hade lärt oss. Även om det ibland upplevdes som 

att vi tagit små steg kom vi fram till att med små steg kommer man långt och vi tror att i 

slutändan kommer det kännas som vi har gjort stora framgångar på många sätt.  

2 Maj 2017 

Idag kände vi att vi ville sitta hemma separat och fokusera på att komma vidare i 

skrivandet, då det upplevdes som att vi behövde få det gjort. Vi ville studera hur vårt 

arbete faktiskt såg ut i sammanställd text. Under dagen så pratade vi i telefon och satt 

och skrev som vi alltid gjort i vårt gemensamma dokument så att vi hela tiden kan se 

vad den andra gör. När vi arbetar hemma lägger vi alltid fokus på att kommunicera. Det 

har alltid varit god kommunikation oss emellan. Det tror vi är viktigt i ett sådan stort 

arbete så att arbetet kan flyta på bra och smidigt. Möjligtvis är det för vårt goda 

samarbete som det går bra att variera arbetssätt och miljö. Vi har ibland valt att sitta i 

grupprum i skolan, hemma hos någon av oss eller separat och analysera och arbete med 

examensarbetet.  

8 Maj 2017 

Idag har vi suttit och arbetat tillsammans i ett grupprum i skolan för att se över arbetet 

eftersom att det var cirka en vecka sedan vi hade ett fysiskt möte. Det fungerar väldigt 

bra att ha varierande mötesformer. Nu när vi inte setts på en vecka gick vi igenom olika 

punkter som vi individuellt hade skrivit upp, vi valde att ta det via ett fysiskt möte då 

det kändes som smidigaste och bästa kommunikations alternativ. Efter mötet kändes det 

bra att vi gått igenom hela arbetet och diskuterat våra punkter och frågetecken vi 

individuellt hade skrivit upp.  

18 Maj 2017  

Idag har vi diskuterat tillsammans om kommande Briefing möte med Marius. Vi kom 

fram till att skriva ner de viktigaste punkterna gemensamt som vi ville framföra till 

Marius, i syfte att dela med oss av hur vi har upplevt att delta i inkubationsprocessen. 

Men även för att dela med oss av förbättringsförslag till framtidens arbete inom 

inkubationsprocessen.  

23 Maj 2017 

Idag hade vi ett Briefing möte där vi beskrev för Marius hur vi hade upplevt varje steg i 

processen samt processen i helhet. Vi upplevde det som att information om vad som var 

nästa steg i processen hade varit användbart, så att vi kunde komma mer förberedda, 

vilket hade kunnat vara användbart i vissa lägen. Det var svårt att i de mer avancerade 

uppgifterna eftersom att vi inte erhöll överdrivet mycket om rekryterings yrket. I 

efterhand kunde vi ändå förstå varför vi inte fick information innan varje uppgift. Vi 

visste att vi inte skulle få information om nästkommande uppgift men vi försökte ändå 

fiska ur Marius små hintar. Det var däremot svårt att få Marius att ge ledtrådar. På 

Briefing mötet berättade dock Marius till oss att en broschyr skulle skapas som skulle 

erhålla information om varje del i IdéLabs process. Vi blev glatt överraskade och 

frågade om vi bidragit till att en broschyr skulle skapas, enligt Marius hade vi en 

betydande del i detta men även andra klienter hade kommenterat detta. 
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Vi diskuterade även hur vi hade upplevt att genomföra en aktionsforskning på IdéLabs 

inkubationsprocess. Det upplevdes som att aktionsforskningen underlättade förståelsen 

om hur IdéLabs arbetar med deras inkubationsprocess. Vi kom fram till att det är nog 

svårt att få samma insikt och kunskap av endast teoretiskaskastudier, jämfört med 

aktionsforskning. Det vi har tyckt vara bra med aktionsforskningen är att praktiskt 

kunna iaktta och vara delaktig i inkubationsprocessen. Det kändes bra att vara delaktig 

med aktionsforskningen som var till stor hjälp för att kunna genomföra arbetet. Vi 

upplevde det som att aktionsforskningen gav massor med extra information bara genom 

att delta själva i processen. Det var väldigt skönt att kunna kommunicera så bra via 

fysiska möten, telefon och mail. Den mest användbara kunskapen kom från 

aktionsforskningen då vi fick en annan bild av ett nytt forskning sätt, kunskap om 

affärsutveckling hur en idé kan realiseras och vi lärde oss nya saker om och själva och 

nådde personlig utveckling, men vi blev även ännu mer sammansvetsade som ett team.  

24 Maj - 25 Maj 2017 

Under 24 - 25 Maj så satt vi och arbetade tillsammans med examensarbetet med det 

sista som behövdes fixa innan vi skulle skicka in arbetet till dagen efter, alltså den 26 

Maj. Idag diskuterade vi även om kommande seminarium hur vi ska göra för att vara så 

väl förberedda som är möjligt. Det vi kom fram till var att vi ska skriva ut arbetet till 

seminariet, för att det känns bra att kunna bläddra i arbetet om eventuella frågetecken 

skulle dyka upp. Det känns alltid bra att ha en papperskopia på arbetet tycker vi av 

ovanstående anledning. Men för att förbereda oss ytterligare har vi bestämt oss för 

opponera på varandra, dels för att se hur välinarbetade vi är i vårt arbete, men detta 

tyckte vi också var användbart för att analysera styrkor och svagheter med arbetet. Detta 

utfördes för att bättra arbetets slutversion i sig men även för våran egen skull, vi har 

alltid eftersträvat att kunna svara på frågor gällande uppsatsen och vill inte uppleva det 

motsatta. När vi har haft seminarier tidigare har detta alltid varit en fungerande strategi. 

Det upplevdes som att det var extra viktigt med examensarbetesseminarium just för att 

det handlar om vårt examensarbete. Det känns speciellt då vi aldrig har upplevt ett 

slutseminarium på denna nivå och tycker att detta är vårt viktigaste och mest roliga 

arbete att utföra. Vi har däremot stundvis upplevt arbetet som övermäktigt då det är 

första gången vi skriver ett sådant arbete, men nu i sluttappen är vi stolta och glada av 

erfarenheten vi tagit del.  

26 Maj 2017 

Idag skickade vi in vårt arbete för att kunna gå upp på slutseminarium. Idag kändes det 

väldigt bra att läsa igenom vårt arbete, vi kände oss nöjda och stolta vad vi hade lyckats 

åstadkomma. Vi kände att vi egentligen hade velat fokusera mer på vissa delar men det 

hade vi inte hunnit med än då det fanns andra områden i studien som det behövdes 

fokuseras mer på. Däremot så diskuterade vi studieläget och vi kom fram till att vi har 

tid på oss fram till och efter seminariet att finjustera uppsaten. Det känns positivt att vi 

har mer tid att justera det som vi vill fixa till som kan benämnas som stavfel eller andra 

mindre missar. 


