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Speciella tack 
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som har vart vår handledare under arbetets gång.  

Helena Karlsson som är PhD Student Innovation och som har vart vår externa handledare.  
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Coompanion 
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Idélab Mälardalens Högskola 

IFS Rådgivningscentrum Sörmland 

Munktell Science Park 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Idébärarens behov – En undersökning i Eskilstuna angående 

idébärarens behov genom innovationsprocessen 

 

Kurs:  Examensarbete i innovationsteknik, KIN 180 

 

Handledare:  Loe Önnered 

 

Examinator:  Sven Hamrefors 

 

Kurs lärare:  Magnus Hoppe 

 

Författare:  Astrid Ramberg och Ranna Kass Kawo 

 

Syfte: Att få fram vilka behov idébärarna och aktörerna upplever att 

idébärarens har genom innovationsprocessen. 

 

Frågeställning: Hur upplever idébärarna och aktörerna idébärarens behov genom 

innovationsprocessen? 

 

Abstract: Detta arbete handlar om att kartlägga hur idébärarnas behov 

genom innovationsprocessen uppfattades utifrån idébärarna själva, 

men även utifrån aktörerna som arbetar med ”Din idé” i Eskilstuna 

Kommun. Litteraturundersökningen vi gjorde innefattade bland 

annat vilka egenskaper idébäraren kan tänkas ha, utbildningens 

betydelse och hur innovationsprocessen och affärsplanen ser ut. 

Metoden vi använde oss av vid insamling av data var intervjuer 

med sju av de åtta aktörerna som arbetar med ”Din idé” och 

enkätundersökning med olika idébärare. Resultatet vi kom fram till 

presenteras översiktligt i tabell 3. Den största skillnaden vi fann 

var att idébärarna ansåg att deras främsta behov berörde 

finansieringen och upplägget av finansieringen. Aktörerna ansåg 
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att idébärarna var i behov av hjälp som gäller marknaden och dess 

olika delar. 

 

Nyckelord:  Idébärare, behov, innovationsprocessen, rådgivning 
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Idébärarens behov 

En undersökning i Eskilstuna angående idébärarens behov genom 

innovationsprocessen  

 

Astrid Ramberg och Ranna Kass Kawo 

 

 

Det här arbetet handlar om att kartlägga hur idébärarnas behov genom 

innovationsprocessen uppfattas utifrån idébärarna själva, men även utifrån 

aktörerna som arbetar med ”Din idé” i Eskilstuna Kommun. 

Litteraturundersökningen vi gjorde innefattade bland annat vilka egenskaper 

idébäraren kan tänkas ha, utbildningens betydelse och hur 

innovationsprocessen och affärsplanen ser ut. Metoden vi använde oss av vid 

insamling av data var intervjuer med sju av de åtta aktörerna som arbetar med 

”Din idé” och en enkätundersökning med olika idébärare. Resultatet vi kom 

fram till presenteras översiktligt i tabell 3. Den största skillnaden vi fann var 

att idébärarna ansåg att deras främsta behov berörde finansieringen och 

upplägget av finansieringen. Aktörerna ansåg att idébärarna var i behov av 

hjälp när det gäller marknadens och dess olika delar. 

 

Nyckelord: idébärare, behov, innovationsprocessen, rådgivning 

 

 

Inledning 

 

 

Det finns många som har idéer, men inte alls lika många tar tag i och förverkligar sina idéer. 

Jämfört med 2007 så startades det år 2008 sju procent färre företag i Sverige (www.itps.se, 1 

januari, 2010). En anledning till detta kan bero på att många inte vet hur de ska gå till väga, 

från det att idén uppstår till att få en färdig produkt eller tjänst ute på marknaden. Det är svårt 

att veta vart man ska vända sig för att få den hjälp som behövs. Att få ett nystartat fungerande 

företag att gå runt sker inte över natten, och det krävs engagemang och kunnande. I Eskilstuna 
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finns det många organisationer som hjälper idébäraren att få ut sin produkt/tjänst på 

marknaden, för att skapa ett väl fungerande företag (http://eskilstuna.se, 10 december, 2009). 

Precis som de allra flesta organisationer och företag så utgår dessa aktörer i Eskilstuna från 

vad de kan göra för idébäraren. Vår tanke med denna studie var att vända på det hela. Vi har 

undersökt vilka behov idébäraren har och vad idébäraren behöver hjälp med. Vår målsättning 

är att få upp ögonen på aktörerna och göra dem mer medvetna om vad som är idébäraren 

verkliga behov. Då blir det inte aktören som står i centrum utan idébäraren. Vår förhoppning 

var att detta kommer att gynna alla som på något sätt är inblandade i processen att hjälpa 

idébäraren att gå från idé till färdig produkt/tjänst, och det kommer i väldigt stor grad att 

gynna idébäraren själv.  

Vi har under arbetes gång kommit i kontakt med sju organisationer som arbetar i Eskilstuna 

med att hjälpa idébärarna att gå från idé till färdig produkt/tjänst. Dessa sju aktörer som även 

ingår i ”Din idé” (http://eskilstuna.se, 10 december, 2009) är:  

• ALMI Företagspartner Sörmland 

• Coompanion 

• Eskilstuna Kommun Företagsamma Kvinnor 

• Idélab Mälardalens Högskola 

• IFS Rådgivningscentrum Sörmland 

• Munktell Science Park 

• NyföretagarCentrum Eskilstuna (NFC) 

 

 

Syfte  

 

Vi har gjort en undersökning åt ”Eskilstuna Kommun, Kommunledningskontoret, Näringsliv” 

där vi fick i uppdrag av Näringslivssekreteraren för Nyföretagande och Innovation att 

kartlägga hur idébärarnas behov uppfattas utifrån idébärarna själva men även utifrån aktörerna 

som arbetar med dessa idébärare. Vårt mål är att få fram enskilda ord som på bästa sätt 

beskriver vilka behov idébäraren har. 

 

Frågeställning  

Frågan vi kom fram till i samråd med vår uppdragsgivare var följande: ”Vilka av kundens 

behov (idébäraren) kan vi (aktörerna) tillfredställa?” Utifrån denna fråga utvecklade och 
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specificerade vi frågan så att vi till slut fick fram vår huvudsakliga frågeställning vilken är: 

”Hur upplever idébärarna och aktörerna idébärarens behov genom innovationsprocessen?” 

Detta utifrån idébärarna själva men även utifrån aktörernas synvinkel. 

 

Målgrupp 

Vår främsta målgrupp för denna studie är aktörerna som samarbetar inom ”Din idé”. Men 

även andra som har en viss förförståelse inom processen, idé till marknad, och som arbetar 

med innovativa idébärare.  

 

 

Begrepp 

 

Ett ord kan ha flera olika betydelser, därför har vi valt att specificera några begrepp vi 

använder oss av frekvent i rapporten. 

 

 Aktör 

Med benämningen aktör menas det i denna text de personer som arbetar i en organisation som 

underlättar framväxten av nyföretagandet i Eskilstuna. Dessa har en roll som i någon 

bemärkelse hjälper idébärarna att gå igenom processen. 

 

Behov  

När vi i denna text pratar om idébärarens behov, menar vi de behov som idébäraren har från 

idé till att de implementerar varan på marknaden. Behoven innefattar alla de steg som finns 

där emellan, så som att knyta de rätta kontakterna, få hjälp att finna finansiering samt lägga 

upp en konkret affärsplan. Med andra ord kan det sägas att vi menar de stöd som idébäraren 

behöver för att ta sig igenom processen och i slutände få ett välfungerande företag. 

 

Bollplank  

Vi kommer att använda oss av ordet bollplank som ett synonym när vi beskrivet interaktionen 

som idébäraren har med aktören. När de på ett fritt sätt kan samtala och bolla idéer med 

varandra. 
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Din Idé  

I Eskilstuna finns det ett samarbete mellan åtta organisationer som arbetar med att hjälpa 

idébäraren genom processen, dessa åtta organisationer är (http://eskilstuna.se, 10 december, 

2009): 

• ALMI Företagspartner Sörmland 

• Coompanion 

• Eskilstuna Kommun Företagsamma Kvinnor 

• Idélab Mälardalens Högskola 

• IFS Rådgivningscentrum Sörmland 

• Munktell Science Park 

• NyföretagarCentrum Eskilstuna (NFC) 

• Ung Företagsamhet 

Organisationerna arbetar mot samma mål, men de har inriktat sig på olika målgrupper, 

exempelvis unga entreprenörer, kvinnor samt idébärare som inte har bott i Sverige så länge. 

Lundström och Kremel (2009) skriver att det kan ”diskuteras om det alls finns något behov av 

speciella rådgivningsorganisationer för dessa grupper” (s.94). Men då ingen aktör är expert på 

alla områden, ses det som en fördel med ett samarbete där aktörerna har sina målgrupper, med 

vilka de arbetar extra mycket (Intervju med Näringslivssekreteraren). Organisationerna som 

samarbetar i ”Din idé” är ideella organisationer och de får tillstörsta delen bidrag från staten 

(Intervju med Näringslivssekreteraren). Som det framkommer av Peters, L., Rice, M. & 

Sundararajan, M. (2004) undersökning har ideella organisationernas idébärare störst chans att 

lyckas med sitt företag. 

 

Idébäraren 

Idébäraren är den person som kort och gott har en eller flera idéer. Det kan bland annat vara 

individer som har en idé men inte har en aning om hur man ska gå till väga, egenföretagare 

som precis har startat sitt företag och som behöver hjälp att komma vidare, och de kan verka 

inom vilken bransch som helst. Idébäraren behöver inte ha ett registrerat företag. 

 

Innovation 

Innovation handlar i denna text om nytänkande, i detta fall i relation till hur dagens marknad 

ser ut. Det kan vara allt från inkrementella till mer radikala innovationer (Tidd, 2005). 
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Innovation handlar för oss inte enbart om att komma på en idé, utan att ta tillvara på denna idé 

för att testa, utveckla och tillslut få ute den på marknaden.  

 

Processen 

När vi i detta arbete använder begreppet process syftar vi på processen att driva en idé till en 

produkt eller tjänst ut på marknaden. Vi har valt att i detta arbete fokusera på 

innovationsprocessen när det gäller ”idé – marknad”. 

 

 

Avgränsningar  

 

Då uppdragsgivaren är Näringslivssekreteraren för Nyföretagande och Innovation, för 

Eskilstuna Kommun har vi begränsat oss till att arbeta med aktörerna som har en anknytning 

till ”Din idé” och som har sin verksamhet i Eskilstuna Kommun. 

Vi har valt att arbeta med sju av de åtta aktörerna som ingår i ”Din idé”. Att vi har valt bort 

Ung Företagsamhet är av den anledningen att de har ett annat tillvägagångssätt när det gäller 

att arbeta, jämfört med de övriga sju aktörerna. Ung Företagsamhet arbetar tillsammans med 

gymnasieskolorna för att genom olika utbildningar lära eleverna om kreativitet, företagsamhet 

och om sitt eget entreprenörskap. Utbildningen går ut på att eleverna under ett år får starta och 

driva ett företag, för att sedan lägga ner det. Detta skiljer sig drastiskt från de andra sju 

aktörerna, vilka vill hjälpa idébärarna att starta, driva och lyckas med sitt företag på lång sikt. 

(www.ungforetagsamhet.se, 16 november, 2009). 

Vi har även valt att enbart arbeta med idébärare som har innovativa idéer. Detta på grund av 

att vi ville anknyta vårt arbete till innovationsämnet. Då många av de idébärare vi kom i 

kontakt med var relativa nya, och var i startfasen när det gäller processen ville de oftast inte 

avslöja allt för mycket om vad deras idé gick ut på. Med detta i åtanke så valde vi att låta 

idébärarna själva avgöra om deras idé är nya jämfört med hur marknaden ser ut i dag. 
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Teori  

 

För att på bästa sätt kunna undersöka vad som är idébärarens behov när det gäller att gå 

igenom processen är det viktigt att känna till hur processen ser ut (Tidd, 2005), samt vilka 

steg som är viktiga att ta under processens gång är (Burns, 2007). Vet man inte vilka steg det 

är så är det svårt att veta vad idébäraren behöver hjälp med. Det är viktigt att känna till vilka 

grundstenar som behövs för att lyckas med sitt företag (Klofsten, 1998).  

Vi ansåg även att det var till nytta att ta reda på vilka egenskaper som är starkt förknippade 

med en idébärares personlighet (Holmquist och Sundin, 2002), med anledning av att detta 

visar på hur idébäraren tar sig an de svårigheter som kan uppstå. 

 

 

Idébärarens behov 

 

Det finns ett särskilt behov för idébärarna genom innovationsprocessen (Piippola, 2006), 

nämligen att förutsättningar ges för regelbundna möten för stöd, råd och utveckling. Det har 

även visat sig att det finns ett behov av kontinuerligt uppföljningsarbete efter det att 

idébäraren har lyckas få ut sin produkt eller tjänst ut på marknaden (Piippola, 2006). Det slags 

hjälp som idébäraren behöver varierar. Idébäraren kan behöva ”hjälp med ett tekniskt 

problem, materialval, mönsterskydd, design eller helt enkelt behov av en egen mentor” 

(Piippola, 2006, s.15). En egen mentor som har stor betydelse, för att det är genom denna 

mentor som idébäraren kan bli lotsad till andra som har rätt kompetens (Piippola, 2006). 

År 2008 ökade antalet företag som ansökte om konkurs med 9 procent jämfört med året 

innan (www.itps.se, 2 januari, 2010). Detta tyder på att många idébärare behöver få hjälp när 

det gäller att få struktur i tänkandet kring affärsplanen. Att få en helhetsbild, se deras idé i ett 

större perspektiv. (Klofsten, 1998).  

Vissa aktörer är mer effektiva medan andra misslyckas att ta kontakt med dem som de syftar 

till att ge råd och hjälpa till, därför är det viktigt (Thompson & Downing, 2007). Men som 

figur 1 visar så har aktörernas en stor roll i hur väl idébärarna lyckas med sin affärsidé. 
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The role of incubators in the Entreprenurial process 

 

Incubators Services 

Infrastructure    Number of 

Coaching     Graduates 

Networking 

 

Figur 1 

Relational model explaining factors affecting the graduation rates of tenants in the incubator 

centers (Peters, Rice &Sundarajan, 2004) 

 

 

Idébärarens egenskaper  

 

Det har gjorts många studier när det gäller vilka egenskaper som är utmärkande för företagare 

som lyckas med sitt företag/verksamhet. Holmquist och Sundin (2002) har sammanfattat vad 

som definieras som utmärkande drag hos företagare (Tabell 1). Vi anser att det är viktigt att 

betona att företagaren inte kommer att kunna uppfylla alla de egenskaper som anges i tabell 1 

för att lyckas, utan personen kommer endast att kunna identifiera sig med en del av 

egenskaperna. Detta just på grund av att dessa egenskaper ständigt varierar över tid och 

undersökning. Men något som tycks bestå är need for Achievement (Holmquist och Sundin, 

2002), vilken många egenskaper kan förknippas med. 

 

Tabell 1 

Utmärkande egenskaper hos företagare/idébärare. Holmquist och Sundin, 2002, s.39 

Innovativa Kreativa Fantasifulla 

Aktiva Förändringsagenter Rastlösa 

Ledare Oberoende Risktagare 

Ihärdiga Originella Resultatorienterade 

Flexibla Rådiga/fyndiga Prestationsdrivna 

Självmedvetna Självförtroendefulla Aggressiva 

Äventyrliga   
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Ett nyckelord i beskrivandet av en företagare som lyckas är beslutsamhet (Axlin, 1994). Om 

idébäraren ska lyckas med sin idé, kommer det att krävas många beslutstaganden, men även 

att idébäraren inser att det ibland kan gå fel (Axlin, 1994). Då kan idébäraren inte vara oviss i 

frågan om vad han ska göra, vilket som kommer att bli hans nästa steg. Då krävs det att 

idébäraren vet vad slutmålet är, att han har sin affärsplan klar för sig. Det innebär att i 

startskedet få klart för sig att resan från idé till marknad är längre än vad den kan verka 

(Axlin, 1994), men det betyder inte att den är svår att genomföra. Idébäraren bör sträva efter 

som Thompson & Downing (2007) framhåller det att vara kreativ, innovativ och 

entreprenörlig i allt den gör, oavsett vilken sorts organisation eller marknad som idébäraren 

arbetar inom. Det stöd och den hjälp idébärarna behöver varierar, vilket i sin tur kräver att 

aktörerna försöka identifiera de idébärare med verklig potential för företagande. Detta så att 

aktörerna kan förse idébärarna med den mest relevanta hjälpen. (Thompson & Downing, 

2007) 

 

 

Utbildningens roll för att lyckas  

 

En punkt där studierna går isär är gällande frågan om utbildningens betydelse. Landström 

(2005) menar att för att lyckas så krävs det utbildning. Ju mer utbildning idébäraren har desto 

större chans att lyckas finns det. Landström (2005) ser utbildning och erfarenhet som viktiga 

förutsättningar för att lyckas som företagare. Andréll (1994) däremot menar att det viktigaste 

inte är vilken utbildning idébäraren har, utan hur väl idébäraren tar tillvara på de möjligheter 

som ges. Axlin (1994) ser utbildningen som ett plus när det gäller att lyckas med sitt företag, 

men han framhäver inte utbildningen som ett krav för framgång. 

Som Bygrave och Hofter (1991) framhåller så bör fokusen flyttas från individen till själva 

processen. De menar att fokus istället bör ligga på hur affärsmöjligheterna upptäcks och 

vidareutvecklas. En annan forskare som även har haft denna synsätt är William Gartner. Han 

menade att man inte bör ställa sig frågan ”Vem är entreprenör?”, utan att entreprenörskap 

handlar om en process som alla kan lära sig (Landström, 2005). 
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Innovationsprocessen  

 

Det finns olika sätt att se på innovationsprocessen. Vi har valt att användas oss av Tidds 

modell (figur 2) som han beskriver den i sin bok Managing Innovation (2005). Den förklarar 

en del viktiga saker som bör läggas på minnet när det gäller innovationsprocessen. Det första 

Search är att skanna omgivningen efter potentiella möjligheter och hot. Här kan det vara 

lämpligt att göra en SWOT-analys (Tidd, 2005), där man identifierar styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten som finns inom företaget, eller inom den blivande företaget. Efter 

detta så kommer Select, där beslutstagandet kommer in i bilden, här ska idébäraren besluta 

vilka signaler den ska reagera på. Tredje fasen är Implement, vilken innebär att man 

introducerar den nya idén på den tilltänkta marknaden. För att lyckas med detta så finns det 

fyra steg som idébäraren går igenom: 

1. Inhämta rätt kunskap för att lyckas hålla fast vid innovationen. 

2. Realisera projektet med begränsade osäkerhetsmoment, så att problemlösning inte 

behövs tillämpas i så stor utsträckning. 

3. Lansera innovationen och leda processen till ett första godkännande. 

4. Använda det första godkännandet under en längre period, eller återgå till den 

ursprungliga idén och modifiera den – något som kallas för ”reinnovation”. 

 

 

Figur 2 

Innovationsprocessen. Tidd, 2005, s.67 
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Under hela denna process är det viktigt med Learning, att idébäraren tar till sig allt som 

händer under processens gång. På så sätt få en ökad kunskapsbank, för learning går hela tiden 

runt, som figur 2 visar. 

 

 

Affärsplattform 

 

Det finns åtta grundstenar som bör vara på plats för att företaget ska lyckas bli mindre sårbar 

och ha möjligheten att överleva på marknaden och där även utvecklas. Dessa åtta grundstenar 

är enligt Klofsten (1998, s 24): 

1. Idé – ”Formulering och förtydligande av idén bakom företaget”. 

2. Produkt – ”Utveckling av färdiga produkter”. 

3. Marknad – ”Definition av marknaden”. 

4. Organisation – ”Utvecklig av en fungerande organisationsstruktur”. 

5. Drivkraft – ”Aktörernas drivkraft och engagemang”. 

6. Kompetens – ”Aktörernas kompetens”. 

7. Kundrelationer – ”Kundrelationer är viktiga eftersom de tillför intäkterna”. 

8. Övriga relationer – ”Tillför företaget kunskapskompletterande eller finansierande 

resurser”. 

De fyra första grundstenarna berör utvecklingsprocessen i företaget. De nästkommande två 

berör företagsnära aktörer, och de sista två externa relationer. Det är viktigt att ha en god 

affärsplattform som grund när man vill lyckas med sin idé, och kvaliteten på de åtta 

grundstenarna avgör hur bra företaget kommer att lyckas på marknaden (Klofsten, 1998). Ett 

sätt att lyckas med det är att idébäraren börjar med att göra om sin idé till en affärsidé, och då 

kan idébäraren gör en affärsplan. 

 

 

Affärsplan  

 

Som det ser ut idag finns det många steg som idébäraren måste ta för att kunna gå från idé till 

marknad. Något som vanligen används är en affärsplan för att på ett enkelt sätt få en överblick 

över vad som behövs göra för att nå de utsatta målen och lyckas med företag. Burns har i sin 

bok ”Entrepreneurship och Small Busniess” (2007) kartlagt en del frågor som 
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idébäraren/entreprenören ska ställa sig för att lyckas med sin affärsplan. Burns har delat upp 

affärsplanen i tre grupper, och på vardera av dessa grupper finns det ett antal frågor som bör 

besvaras. Det är viktigt att idébäraren/entreprenören lägger ner tid för att verkligen fundera 

och kunna ge tydliga svar på samtliga dessa frågor. De tre olika grupperna är Understanding 

where you are, Decide where you want to go och Planning how to get there (Burns, 2007). 

Det är viktigt att inte tro att en affärsplan är något som görs snabbt och att det bara behövs 

göras en gång, utan idébäraren måste verkligen lägga ner tid på att få en väl fungerande 

affärsplan och vara medveten om att han kommer att bli tvungen att reglera affärsplanen med 

tiden. Burns (2007) har även utformat en mer övergripande affärsplan där de tre grupperna har 

utvecklas och blivit nio grupper, vardera med frågor som bör besvaras. För ett mer 

övergripande intryck av Burns (2007) affärsplansmodell se Appendix A. 

Vid utformningen av en affärsplan är det bra om det görs en god marknadsundersökning. 

Och varför detta är viktigt att göra framgår tydligt av det Axlin (1994, s.107) skriver: 

”Undersök marknaden ordentligt innan du startar.  Gå ut och fråga leverantörer, butiker, 

människor och bilda dig en uppfattning om var marknaden står just nu. Den ändrar sig snabbt 

och du måste vara beredd”. 

Att göra en affärsplan hjälper idébäraren att få ner sin idé på papper, med siffror och ord, 

och på så sätt få en realistisk uppfattning om hur vidare idén/företaget kommer att hålla i 

slutänden eller inte. Affärsplanen hjälper även idébäraren att prata med andra som han 

eventuellt kommer att behöva hjälp av, så att den externa aktören kan få en bättre uppfattning 

om det hela (Axlin 1994). 

 

 

Aktörerna som organisation 

 

För att bättre få en övergripande uppfattning om vad aktörerna som organisation arbetar med, 

så presenteras det här nedan en kort sammanfattning över de olika organisationerna. 

 

 

ALMI Företagspartner Sörmland 

 

ALMI arbetar med personlig rådgivning för att utveckla små och medelstora företag så att de 

ska kunna bli konkurrentkraftiga. De arbetar även med att stimulera nyföretagande i syfte att 
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skapa tillväxt och förnyelse, och detta i svenskt näringsliv. ALMIs mål är ”att fler innovativa 

idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt 

att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökar” (www.almi.se, 15 november, 2009). ALMIs 

verksamhet täcker hela processen, från idéfasen till att blir ett framgångsrikt företag. För att 

bäst kunna hjälpa sina kunder så finns ALMI i varje län och de som arbetar i respektive län 

har goda kunskaper om och kan anpassa tjänsterna till de regionala förhållandena som finns. 

ALMI har även samarbete men olika aktörer inom en rad olika områden (Intervju 3). Allt 

detta för att på ett än bättre sätt kunna ge idébäraren den hjälp han behöver. Det kan sägas att 

ALMIs uppdrag är att hjälpa med ”behovet av marknadskompletterande finansiering och 

affärsutveckling” (www.almi.se, 15 november, 2009). Almi erbjuder även nyföretagarna 

finansiering, ifall de anser att det är värt att investera i idén eller företaget. 

 

 

Coompanion 

 

Coompanion inriktar sig på att ge rådgivning till dem som vill starta kooperativa företag, 

alltså på de personer som vill starta företag tillsammans. De ger hjälp genom hela processen 

från idé till lönsamt företag, genom start- och utvecklingsfasen. Coompanion vill skapa både 

arbetsglädje och trygghet när de hjälps åt genom processen. (Intervju 5). Coompanion har åtta 

steg som beskriver processens gång från idé till att starta eget tillsammans, de åtta stegen är 

(www.coompanion.se, 15 november, 2009): 

1. Idé – att starta företag börjar ofta i idéernas värld. 

2. Vision – att medvetandegöra vad företaget ska göra. 

3. Affärsidé – att förstå vems behov företaget ska tillfredsställa bättre än någon annan. 

4. Affärsplan – att konkretisera affärsidén så att den blir lönsam. 

5. Ekonomisk planering – att göra ekonomiska hållbara beräkningar. 

6. Planera verksamheten – att få företagets dagliga verksamhet att fungera i samspel med 

alla intressenter. 

7. Välja företagsform – att förstå hur karaktären och förutsättningarna hos dem som 

startar påverkar val av företagsform. 

8. Tillstånd och registrering – att ta ansvar gentemot myndigheter och regler som finns i 

samhället. 



 18 

Tanken med denna åtta stegs plan är att skapa en översikt över hela vägen från start tills det 

att företagen är rullande. Rådgivningen på Coompanion skiljer sig en aning från de andra 

aktörerna, eftersom man arbetar med rådgivning i grupp (Intervju 6). Workshops erbjuds även 

här men då även i grupp. (www.coompanion.se, 15 november, 2009). 

 

 

Företagsamma Kvinnor, Eskilstuna Kommun 

 

Verksamheten Företagsamma Kvinnor startades 1996 av näringslivsavdelningen vid 

Eskilstuna Kommun. Det Företagsamma Kvinnor arbetar för är att skapa lika villkor för män 

och kvinnor när det gäller inflyttandet på arbetsmarknaden, i näringslivet och 

samhällsutvecklingen, vilket även kan sägas är deras mål (intervju 7). De hjälper kvinnor att 

utveckla och nå sina idéer om företagande. För att lyckas med detta så ger Företagsamma 

Kvinnor ”kostnadsfri affärsrådgivning, seminarium, projekt och workshops för etablerade 

företag som drivs av kvinnor” (www.eskilstuna.se, 15 november, 2009). Tillsammans med 

NyföretagarCentrum Eskilstuna anordnar Företagsamma Kvinnor utbildning riktad till 

kvinnor som vill starta eget eller som redan driver ett företag, men i max tre år (Intervju 1). 

Företagsamma kvinnor erbjuder även sina kunder nätverksluncher under åren, som är fyllda 

av föreläsningar inom allt från ledarskap till utbildningsbehov och hälsa. För att sammanfatta 

kan det sägas att Företagsamma Kvinnor vill (www.eskilstuna.se, 15 november, 2009): 

• Synliggöra och tillvarata kvinnors kompetens 

• Öka och utveckla kvinnors företagande 

• Påverka kvinnors situation på arbetsmarknaden 

 

 

Idélab, Mälardalens Högskola 

 

Idélab är en kreativ mötesplats som finns vid Mälardalens högskola där studenter, personal 

och forskare från Mälardalens högskola tillsammans hjälper varandra att förverkliga och göra 

om sina idéer till affärsidéer. Idélab är som ett bollplank där idébäraren kan få hjälp att fånga, 

stimulera och driva fram idéerna, från tanke till färdig process (intervju 4). Detta gör de 

genom att alla delar med sig av sina kunskaper, nätverk, kreativitet, och genom kvalificerad 

ledning och utveckling av idéer. ”Målet är att studenten ska känna att det finns möjligheter att 
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ta tillvara på den egna initiativkraften” och ”att anpassa jobbet efter livet och inte tvärtom” 

(www.mdh.se/idelab, 15 november, 2009). Idélab tillhandahåller kostnadsfri hjälp när det 

gäller hela uppstart- och tillväxtprocessen, så att företaget kan utvecklas och gå runt. 

(www.mdh.se/idelab, 15 november, 2009). 

 

 

IFS Sörmland 

 

År 1996 startades IFS rådgivningscentrum som en internationell företagarförening i Sverige. 

Under 2007 integrerades IFS rådgivningsverksamhet i Almi, och än idag drivs det som ett 

särskilt kompetensområde (www.almi.se, 16 november, 2009).  

IFS rådgivning vänder sig främst till entreprenörer med utländsk bakgrund som antigen 

tänker på att starta eget företag eller som idag redan driver ett företag. Med IFS breda utbud 

av kurser i olika språk försäkrar de sig om att kunden förstår allt som händer då det kan vara 

svårt för en som nyss kommit till Sverige att kunna språket, lagarna och reglerna (Intervju 8). 

IFS hjälper sina kunder att få en kostnadsfri rådgivning på olika språk och hjälper även till 

med att sätta ihop en affärsplan, budget, företagsregistrering och även låneansökan 

(www.almi.se, 16 november, 2009). Eftersom IFS är en del av ALMI så erbjuds även här 

finansiering. IFS hjälper kunden att söka finansiering hos banken och hos ALMI. När det 

gäller att gå på bankbesök erbjuder IFS sina kunder att någon av rådgivarna följer med, för att 

undvika missuppfattningar som kan förekomma gällande språket. (Intervju 8). 

 

 

Munktell Science Park 

 

Munktell Science Park har som mål att till år 2015 bli ledande i Sverige inom innovation och 

entreprenörskap. De har lyckats med att ”samla de gemensamma satsningarna på idé, 

innovation och entreprenörskap är också unikt i Sverige” (www.munktellsciencepark.se, 16 

november, 2009). Idag finns det cirka 70 verksamheter och nästan 200 personer som är aktiva 

inom Munktell Science Park, detta ger dem en styrka att kunna driva fram olika projekt 

(Intervju 9). Munktell Science Park erbjuder allt från föreläsningar och utbildningar till 

workshops och konferenser, allt för att hjälp sina kunder att lyckas med sina idéer (Intervju 9). 
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NyföretagarCentrum Eskilstuna (NFC) 

 

Om idébäraren funderar på att starta eget företag och behöver hjälp med rådgivning finna 

NyföretagarCentrum som ett alternativ. NyföretagarCentrum hjälper idébäraren att utveckla 

sin affärsidé och hjälper till med frågor kring budgetering, marknadsföring och allt kring detta 

(Intervju 2). Nyföretagarcentrum finns på många olika orter i Sverige 

(www.nyforetagarcentrum.se, 16 november, 2009), och de erbjuder sina kunder kostnadsfri 

rådgivning. Hos NyföretagarCentrum är det inte så viktigt att det är något innovativt 

idébäraren kommer med, utan de hjälper alla slags företag med allt som innefattar start av 

företag till att driva företaget. Budgetering är en av företagets starkaste sidor (Intervju 2). 

 

 

Metod 

 

Vi har använt oss av både intervju med låg grad av struktur och enkäter vid insamling av 

material, för att på bästa sätt kunna nå ut till flera personer och kunna få in relevant material. 

Vi har även intervjuat Eskilstunas Kommuns Näringslivssekreterare för Nyföretagande och 

Innovation, då hon har ett huvudansvar för att ”Din idé” fungerar, och på så sätt kunnat få en 

inblick i hur hela processen fungerar just här i Eskilstuna. Vi har även intervjuat nio olika 

aktörer som jobbar inom de sju organisationerna vi arbetar med. Sedan har vi även valt att 

dela ut enkäter till olika idébärare för att få deras syn på vilka behov de upplever sig ha när de 

går igenom processen. 

Vid bearbetning av materialet vi fick in valde vi att använda oss av ett kvalitativt synsätt för 

att på så vis få fram på ett beskrivande sätt de olika behov idébäraren har. Som det 

framkommer i boken Forskningsmetodik (Holme & Solvang, 2006, s.14) så sägs det att det 

genom kvalitativa metoder går att ”få en djupare förståelse av det problemkomplex vi 

studerar” och att de ”kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i”. Vårt mål 

har varit att kunna få fram enskilda ord som på bästa sätt beskriver behoven idébäraren har. 

Det kan sägas att vi har gjort en ”kundundersökning” som kan användas vid 

vidareforskning.  
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Deltagare  

 

Vi har sammanlagt intervjuat nio individer som arbetar för sju av de åtta aktörerna som finns 

med i ”Din idé”. Namnen på de aktörer vi intervjuade fick vi av Näringslivssekreteraren för 

Nyföretagande och Innovation, vid Eskilstuna Kommun. Hon hjälpte oss även genom att vara 

som en ”dörröppnare” genom att ringa och prata med de olika aktörerna och berätta att vi 

skulle ringa dem för att boka in en intervju. På så sätt blev det lättare för oss att boka in ett 

möte relativt snabbt, och aktörerna var mer villiga att delta och ge bra svar. Den 

genomsnittliga åldern på aktörerna låg mellan 40-49 år. Det var en sned könsfördelning på 

66,7 % kvinnliga deltagare. 

Kriterierna för att kunna fylla i enkäterna är att personerna uppfyller våra krav när det gäller 

vad vi menar är en idébärare. För att få in enkätsvar från olika idébärare så hade vi koll på när 

de olika aktörerna skulle ha möten med idébärare, efter ett godkännande från respektive aktör, 

för att kunna vara på plats och dela ut enkäterna. På detta sätt var vi säkra på att vi fick in 

enkäterna, jämfört med om vi hade bett aktörerna att dela ut och samla in enkäterna. Vi gav 

även en kopia på vår enkät till Näringslivssekreteraren för Nyföretagande och Innovation, vid 

Eskilstuna Kommun och till vår externa handledare så att de kunde hjälpa till med att sprida 

enkäterna. Vi delade även ut enkäter till idébärare som inte var knutna till någon aktör. På 

detta sätt lyckades vi få ihop 17 stycken enkäter från olika idébärare. Partiellt bortfall var två 

enkäter, dessa valdes bort på grund av att det inte var innovativa idéer som idébäraren hade. 

Det slutade med att vi hade 15 enkäter. Den genomsnittliga åldern på idébärarna var 21-29 år. 

Det var en sned könsfördelning på 76,9 % manliga deltagare. Enkäterna delades ut 

personligen, antingen av oss själva, Näringslivssekreteraren eller vår externhandledare, och 

samlades in på samma gång, fick vi då även in alla de enkäter som delades ut. Det slutade 

med att vi inte fick någon redovisad generellt bortfall. 

Ingen av deltagarna, vare sig aktörer eller idébärare fick någon kompensation för att 

medverka. 

 

 

Material 

 

För att införskaffa oss den rätta informationen när det gäller idébärarna och dess behov när det 

gäller att kunna ta sig igenom processen började vi med att leta efter relevanta artiklar och 
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böcker. Vi valde ut specifika sökord som vi inriktade oss på. När det gäller vilka databaser vi 

har använt oss av, har vi valt att begränsat oss till de databaser som vi har haft tillgängliga 

genom Mälardalens Högskolas hemsida. Då många databaser är på engelska så har vi även 

använt oss av den engelska översättningen av respektive sökord. De sökord vi använde oss av 

var framkommer i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Översikt av använda ord i databassökningen  

Svenska Engelska  

Idébärare Carrier of ideas 

Behov Need, Requirement 

Entreprenör Entrepreneurship  

Innovation Innovation 

Innovationsprocessen The innovation process  

Nyföretagande  New business 

Rådgivning Guidance, Advice  

Småföretagande  Small business 

 

Intervjumallen vi arbetade fram i samråd med vår uppdragsgivare, handledare och externa 

handledare och slutligen av 12 öppna frågor, var av tre av dessa frågor var bakgrundfrågor 

(Appendix B). Frågorna var medvetet utformade så att intervjupersonerna fick svara ganska 

fritt, just på grund av att vi inte på något sätt ville styra deras svar. Vi ville även kunna få fram 

idébärarnas behov, vilken vi ansåg gick på bästa sättet att få fram genom användningen av 

relativa öppna frågor.  

Vi utformade även två enkäter för att kunna nå ut till så många idébärare som möjligt. En 

enkät var utformad så att den på bästa sätt passade in på de idébärare som har haft kontakt 

med någon av de aktörer som vi intervjuade (Appendix C) Enkäterna bestådd av 19 frågor, 

varav fem av dessa var bakgrundfrågor. Den andra enkäten hade likformade frågor som den 

första enkäten, men frågorna har formulerats om så att de bättre passar de idébärare som inte 

har varit i kontakt med någon aktör, och vissa av frågorna var borttagna då de inte var 

relevanta till idébärare som inte hade haft kontakt med någon aktör (Appendix D). Denna 

enkät bestådd av 16 frågor varav fem av dessa frågor berörde bakgrundfrågor. 
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Procedur 

 

Innan vi började med intervjuerna testade vi vår intervjumall på en frivillig deltagare, som har 

en inblick i hur processen fungerar i Eskilstuna och som även vet en hel del om idébärarnas 

behov. Vi kom tillsammans fram till att det fattades en fråga och att ytterligare en fråga skulle 

formuleras om. Efter detta så påbörjade vi våra intervjuer, som alla utfördes inom en ram på 

12 dagar. Vid genomförandet av intervjuerna valde vi att träffa respektive aktör vid dess 

arbetsplats. Anledningen till att vi valde att intervjua aktörerna beror på att vi ville underlätta 

för aktören, men även så att aktören kunde känna sig mer avslappnad och på så viss 

förhoppningsviss ge bättre svar på våra frågor, vilken höjer reliabiliteten. 

När det gäller insamlingen av enkäterna så gick vi till respektive aktörs arbetsplats för att 

där kunna träffa idébärarna personligen, så att de skulle kunna fylla i enkäten. Då vi även 

distribuerade enkäterna via vår uppdragsgivare och vår externa handledare, fick vi även in 

några svar genom dem.  

Då många idébärare kan vara rädda för att prata med andra om deras affärsidéer så valde vi 

att inte ställa alltför personliga frågor kring affärsidén, och vi var tydliga med att betona vad 

syftet med enkäten var, att de data vi får in enbart kommer att användas för detta arbete och 

att det gäller strikt konfidentialitet. Detta skrev vi ner i missivbrevet vi delade ut tillsammans 

med enkäterna (Appendix E), och vi var tydliga med att även personligen säga det i samband 

med att vi delade ut enkäterna. Allt för att idébärarna skulle kunde känna sig trygga när de 

fyllde i enkäten. 

 

 

Databearbetning 

 

Det kan sägas att vi under arbetets gång hade kontakt med tre olika grupper som vi valde att 

ha med i vår undersökning: 

• Aktörerna. 

• Idébärare som har haft kontakt med någon aktör. 

• Idébärare som inte har haft någon anknytning till någon aktör. 

För att underlätta valde vi att vid bearbetningen inte skilja på idébärare med eller utan aktör. 

Vi valde även att vid redovisningen av resultaten från aktörerna, presentera dessa som 

homogena. Att vi gjorde denna val när det gäller aktörerna beror på att vi inte ville presentera 
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aktör för aktör, detta för att höja konfidentielltnivån. Dessa val medför inte några 

signifikantskillnader till resultatet. I resultatdelen kom det inte att framgå vem av idébärarna 

respektive aktör har sagt vad. 

När vi började med bearbetningen av vår data, valde vi att börja med att jämföra fråga för 

fråga. På så sätt fick vi fram mellan 4 till 7 nyckelfraser per fråga. Vi gjorde på samma sätt 

både för aktörerna och för idébärarna. När vi hade dessa nyckelfraser klara så arbetade vi med 

att få fram nyckelord på vilka behov idébäraren har. Det slutade med att vi hade två 

uppställningar med olika behov. En spalt var vilka behov aktörerna ansåg att idébäraren hade, 

och den andra spalten var utifrån idébärarnas synvinkel. 

När det under bearbetningen kom upp data eller frågor som var etniskt känsligt så använde 

vi oss av ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet, 2002) för att få en fingervisning om 

hur vi skulle agera. 

 

 

Källkritik  

 

Något vi har haft svårigheter med under arbetets gång är att finna, vad vi anser vara, relevanta 

artiklar kring vad som idag anses var idébärarnas behov. Att finna undersökningar som har 

tagit upp idébärarnas behov genom processen på ett så pass specifikt sätt att olika specifika 

behov kommit fram på det sättet vi har försökt, har inte varit lätt att finna. Detta ser vi som ett 

plus till att vår undersökning har en betydelse för andra som är intresserade av ämnet. Vi har 

inte haft som vårt främsta mål att finna vilka hinder som idébäraren kan tänkas stöta på, vilka 

många av artiklarna vi stötte på tog upp, utan vilka behov idébäraren har som aktörerna kan 

hjälpa till att fylla i. Detta skiljer sig från många av de undersökningar som idag finns.   

Då många av aktörerna har sekretess när det gäller vilka idébärare de möter så har det varit 

ett hinder för oss när det gäller att samla in data från idébärarna. Detta kan ha påverkat 

resultatet vi fick fram när det gäller att majoritet av idébärarna var unga och hade en examen 

eller höll på att utbilda sig för att ta ut examen. De lite yngre kan ha lättare att prata med andra 

om sina idéer än vad de lite äldre har, en förklaring till detta anser vi kan vara att de äldre kan 

ha mer investerat i sin affärsidé när det bland annat gäller finansiering och tid, än vad de 

yngre har.  
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Resultat 

 

Aktörerna 

 

Alla som arbetar som rådgivare, för att hjälpa idébäraren att ta sig igenom processen, har flera 

års erfarenhet. Bland annat så har majoriteten av aktörerna vi intervjuat själva startat eget, 

vilket gör att de är medvetna om vad idébäraren går igenom. Aktörerna har även en högre 

utbildning, så som studie- och yrkesvägledare, magisterexamen i innovationsteknik, personlig 

strateg, rådgivarutbildning, ingenjör, civilingenjör, civilekonom. Många har även gått diverse 

kurser som är relevanta för arbetet som rådgivare.  

Enligt aktörerna så är idébärarna främst i behov av att få struktur i sitt tänkande för 

affärsplanens alla steg. Ett annat behov är att kunna sätta in idén i ett större perspektiv och på 

så sätt få en bredare förståelse för hur processen fungerar. Något annat som många aktörer är 

eniga om är att idébäraren är i behov av är hjälp när det gäller marknaden. Vilken som är 

idébärarens marknad, hur denna marknad ser ut och hur idébäraren på bästa sätt kan nå ut till 

marknaden. Det kan sägas att idébärarna ofta är i behov av ”hjälp till självhjälp”, hjälp till att 

fatta beslut på egen hand. För att kunna göra detta är det viktigt att ha rätt information, någon 

som aktörerna bland annat finns till för. Men då aktörerna inte är experter på alla områden 

som idébäraren kan stöta på, är aktörernas kontaktnät väldigt bra att utnyttja. Aktörerna drar 

sig inte för att lotsa vidare idébäraren till andra som har ett bättre kunnande inom diverse 

områden där aktören inte är expert. För att på ett bästa sätt kunna ge idébärarna den hjälp de 

behöver så arbetar alla aktören med personlig rådgivning. På detta sätt så får idébäraren 

bekräftelse både på individnivå och på idénivå, något som de är i stort behov av. Idébäraren är 

ofta i behov av positiv feedback för att våga ta chansen och satsa på sin idé. 

Idébäraren är ofta rädd för att samtala med andra om sin idé då de tror att de kan bli 

bestulna på idén, men även då de inte vill att någon ska trycka ner idén och säga att det inte är 

något bra idé. Därför är det alltid bra för idébärarna när de är i startfasen att våga ta kontakt 

med en eller flera av aktörerna som arbetar med att hjälpa idébärare att förverkliga sina idéer. 

Aktörerna har ett stort kontaktnät och ett gott samarbete med de andra aktörerna som arbetar 

mot samma mål, och kan på så sätt komplettera varandra. Aktörerna brukas träffa en gång i 

månaden för att på så vis kunna sätta sig in i varandras arbete och knyta kontakter med 

varandra. Aktörerna erbjuder även idébärarna olika sorters träffar där idébärarna kan få 

information och möjligheten att knyta kontakter. Många av idébärarna har fel syn på hur 
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mycket arbete det egentligen är att gå från idé till marknaden, och hos aktörerna så kan de få 

en överblick och den rätta informationen om hur det ligger till. 

Något aktörerna arbetar efter är att vid konsultering med idébärarna inte döma och kritisera 

en idé, utan fokusera på idébäraren som person i större utsträckning än på idén. De har insett 

att det är viktigare att idébärarna är motiverad och engagerad som person, än om idén i sig är 

hållbar. Idén kan alltid med tiden förbättras, bara idébäraren är villig att arbeta för det. 

 

 

Idébärarna 

 

När vi undersökte inom vilka branscher som idébärarna var aktiva i, så varierar det en aning. 

Det kan handla om allt mellan elektronik till hälsa och upplevelse. Vissa av idébärarna vi 

delade ut enkäter till var i startfasen av processen, medan vissa av dem hade kommit en bit på 

vägen och är redan etablerade på marknaden men sin produkt/tjänst. Alla idébärarna ansåg sig 

kunna ta tillvara på de möjligheter som ges och många har etablerade kontakter inom olika 

branscher som de kan vända sig till vid behov. Då många av de idébärare vi kom i kontakt 

med antigen har en högre utbildning eller är på god väg att skaffa sig en (Figur 2), medför 

detta ett stort nätverk som det fått genom sin period i skolan. Under skolgången har de även 

kunnat skaffa sig den nödvändiga informationen och strukturen som krävs för att gå från idé 

till produkt, men även den disciplin som behövs för att lyckas med sin affärsidé. 
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Figur 2 

Utbildningsnivå 

 

De allra flest av idébärarna som har varit i kontakt med en aktör känner att de behöver hjälp 

med finansiering, bekräftelse, hjälp med att utveckla sin idé, men även känna att de kan vända 

sig till någon för att ha någon att bollplanka med. Idébärarna har även behövt hjälp med 

rådgivning genom hela processen, vi har under denna undersökning funnit att det behöver 

hjälp under startfasen av processen vid uppbyggnaden av ett företag då 

nätverksuppbyggnaden sker. 

Mycket information om att starta eget upplyses av idébärarna, de vill ha mer information 

om att starta eget och de kom med ett förslag om att ha ”starta-eget-dagar” detta tror 

idébärarna skulle vara mycket uppskattat hos många som funderar på att starta eget företag. 

Idébärarna har även poängterat i enkäterna tyngden av ett bra nätverk därför föreslogs 

företagsträffar där idébärare, både nya och sådana som redan är etablerade på marknaden kan 

träffas för att stärka sitt nätverk. 

När vi frågade i vilken del av processen idébäraren finner problem var det främst den 

ekonomiska biten de behövde hjälp med, den ekonomiska delen innefattar allt från 

finansiering till bokförning. 

Många av de idébärarna som var i startfasen ansåg att definitioner var ett hinder i deras 

utveckling i processen, vad skulle bli deras nästa steg var även det en svår fråga då idébärarna 
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poängterar att det oftast är svårt i startfasen att veta vad som behövs göras för att fullfölja 

processen.  

Idébärarna påpekar även att det finns personliga hinder som kan komma i vägen för 

idébärarens utveckling, detta kan handla om allt mellan tvivel, tidsbegränsningar och 

familjefrågor. 

Många idébärare tyckte att de saknade aktiv coachning som gav feedback och hjälper till 

med att sätta upp en tydligare deadline. Även att få snabbare och mer ekonomisk hjälp är 

viktigt. Att bli tilldelad en mentor redan från början som har större kompetens inom flera 

branscher var också något som saknades, istället för att ha olika rådgivare vid olika delar av 

processen.  

Trots allt detta så anser majoriteten av idébärarna att det är viktigt med kostnadsfri 

rådgivning (Figur 3). 
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Figur 3 

Kostnadsfri rådgivning 

Slutsats 

 

Den slutsats som vi har kommit fram till gällande vad som är idébärarens behov presenteras 

som en överblick i tabell 3, uppdelad från aktörernas respektive idébärarnas synpunkt. Tabell 

3 ger en sammanfattning av resultaten och där presenteras det vilka likheter och olikheter som 

framkom.   
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Tabell 3  

Sammanfattning av resultaten 

Aktörerna  Bekräftelse – positiv feedback 

Hjälp till självhjälp 

Insikt och förståelse för processens gång 

Kontaktnätverken 

Marknaden 

Struktur  

Idébärarna  Bekräftelse – positiv feedback 

Bollplank  

Definition 

En mentor genom hela processen  

Finansiering  

Företagsträffar 

Information om att starta eget 

Kontaktnätverken  

 

 

Diskussion 

 

Något vi fann anmärkningsvärt, och som vi vill börja med att diskutera var den största 

skillnaden vi fann mellan vad idébärarna anser är deras behov jämfört med vad aktörerna 

anser behovet är. Aktörerna trodde att idébärarnas främsta behov var att få hjälp med de delar 

som berör marknaden, medan idébärarna själva sade att deras främsta behov var 

finansieringen och struktureringen av finansieringen. Denna skillnad kan bero på att 

idébäraren tror sig veta vad som är dess problem, att pengarna kan hjälpa till att lösa det 

mesta. Men som det framkom i en av intervjuerna vi gjorde så kan mycket hända utan pengar, 

så länge idébäraren kan engagera andra (Intervju 5). En annan förklaring till denna skillnad 

kan vara att aktörerna har fått fel uppfattning och tror sig veta vad idébärarna behöver hjälp 

med. Att idébärarna inte uppfattar marknaden som ett behov kan vara av den enkla 

anledningen att de får så pass mycket hjälp av aktörerna med att identifiera och ta sig in på 

marknaden, att idébärarna inte uppfattar det som ett behov. Behovet marknaden blir 

tillfredställt på ett så bra sätt att idébäraren inte hinner uppfatta att han/hon har det som ett 
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behov. Om detta är fallet så hanterar aktörerna denna punkt på att ett exemplariskt sätt då inte 

ens idébärarna märker att de har ett behov som de får tillfredställda. 

Idébärarna skulle även behöva få hjälp med att göra sig en bild av relationen mellan insatsen 

från externa aktörer och vad de förväntar sig i gengäld när idén börjar vara fruktbärande. En 

fråga värd att ställa sig är om idébäraren nu får allt finansierat och alla rådgivning kostnadsfri, 

är det då verkligen idébäraren som har rätt till hela vinsten som företaget/affärsidén eventuellt 

skulle generera? Det kan inte vara mer än logiskt att tänka sig att de som har investerat i ett 

företag vill vara med och dela på vinsten.  

Att idébäraren använder sig av en affärsplan är bra vid uppstartandet av ett företag, men 

även under resans gång. Med affärsplanen tar inte som vi ser det hänsyn till de individuella 

behov som idébäraren kan tänkas ha, utan går endast på rena fakta. Något annat som en 

affärsplan inte tar hänsyn till är idébärarnas individuella egenskaper. Som det framgick av 

Holmquist och Sundin (2002) så kan dessa egenskaper som en entreprenör uppvisar variera. 

Dessa egenskaper har även en avgörande inverkan på vad idébäraren behöver. Så om dessa 

egenskaper är varierande så är det inte mer än logiskt att tänka att även affärsplanen bör 

variera mellan de olika idébärarna. Men detta betyder inte att en affärsplan inte är bra, att 

använda den som grund för att ha något att utgå från är bra. Det är viktigt att aktören och 

idébäraren inte är trångsynta och håller sig strikta till hur en affärsplan bör se ut utan vågar gå 

utanför ramarna och skräddarsy så att affärsplanen passar idébärarens individuella behov 

bättre.  

En punkt där de tidigare studierna går isär är gällande frågan om utbildningens betydelse. 

Det kan sägas att vi har samma synvinkel som Axlin (1994) som menar att utbildning inte är 

ett måste för att lyckas utan den kan ses som en plus i kanten. Det vi har kunnat se i vår studie 

är ett sätt utbildningen främjar på är genom att den erbjuder kontakter som kan underlätta och 

hjälpa idébäraren genom processen. Men då är det viktigt att idébärarna, som Andréll (1994) 

framhåller det, tar tillvara på de möjligheter som ges för att kunna lyckas.  

Som det framkommer av resultatet så vill majoriteten av idébärarna ha kostnadsfri rådgivning, 

vilket även aktörerna erbjuder. Ett argument som finns för kostnadsfri rådgivning kan vara att 

innovationer hjälper till att främja samhällsutvecklingen. Ändå finns det en liten del av 

idébärarna som skulle vara villiga att betala för tjänsten, detta kan tolkas på så sätt att de ser 

rådgivningen de får hos aktörerna som en investering för att lyckas med sin idé. 

Att majoriteten av idébärarna efterfrågar kostnadsfri rådgivning kan bero på att de inte har 

de ekonomiska förutsättningarna som skulle behövas för att eventuellt kunna betala för 

rådgivningen. Som Piippola (2006) visade så är stöd, råd och utveckling viktiga faktorer som 
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idébäraren behöver för att ta sig igenom innovationsprocessen. Att aktörerna erbjuder 

kostnadsfri rådgivning kan ses som deras bidrag till att främja samhällsutvecklingen. Något 

som idébärarna poängterade var att de inte hade en och samma rådgivare genom hela 

processen, utan att de kunde ha ett antal olika rådgivare när de skulle igenom processen. Detta 

ser vi som något negativt då idébäraren inte får möjligheten att knyta de rätta banden med 

rådgivaren som de själva önskade att de kunde. Vid byte av rådigvare så måste idébäraren på 

nytt sätta rådgivaren in i vad som är affärsidén. Även om rådgivaren har fått mycket av 

informationen överfört på papper från den förra så försvinner allt det muntliga som fanns 

mellan idébäraren och rådgivare. ”Bollplankan” försvinner från idébäraren. Detta betyder inte 

att det alltid är något negativt med att byta rådgivare, för ibland kan det hända att det inte 

riktigt funkar mellan två individer och då kan byte av rådgivare vara just det som idébäraren 

behöver. Vi anser därför att det är både aktörens och idébärarens ansvar att känna efter om det 

funkar eller inte, och om det inte känns rätt så får ingen vara rädd att ta upp det och be om 

rådgivarbyte.   

Något som både aktörerna och idébärarna är eniga om är behovet av struktur, hjälpen 

idébärarna behöver för att få struktur i sitt tänkande och uppläggningen kring affärsidén. Att i 

”Search-fasen” (Tidd, 2005) få hjälp med att kartlägga genom en SWOT-analys skulle vara en 

bra metod. Då aktörerna använder sig av olika metoder för att lyckas kartlägga och definiera 

vad idébäraren vill med sin idé, tycker vi att de istället skulle använda sig av en SWOT-

analys. En SWOT-analys är ett bra, enkelt och effektivt sätt att identifiera de fyra 

grundläggande faktorerna som behövs för att idébäraren ska lyckas med sin affärsidé. Att 

lägga upp en helhetsbild vid startfasen är något som rekommenderas, och något som aktörerna 

lägger vikt på, och idébärarna uppskattar att få hjälp med.  

När det gäller ”Select-fasen” (Tidd, 2005) så är idébärarens främsta behov att få rätt 

information kring alla de olika delar som berör affärsidén och företaget. Vid denna punkt 

anser vi att aktörerna på ett bra sätt hjälper idébärarna till rätta, genom att ge korrekt 

information och genom att hänvisa till rätt personer vid eventuella frågor de inte själva kan 

besvara. 

Vid tredje fasen ”Implement” (Tidd, 2005) är oftast företaget i full fart och idébäraren har 

till en viss grad frigjort sig från aktörerna. Detta betyder inte att idébäraren inte kommer att 

stöta på problem som aktörerna inte kan hjälp till med. Idébäraren kommer ändå att fortsätta 

vända sig till aktörerna för att få hjälp. Då inte så många av de idébärare som vi lyckads få tag 

på hade kommit till denna fas än, lyckades vi inte se ett tydligt mönster på hur idébärarna och 

aktörerna förhåller sig till varandra vid denna fas.  
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Att få den positiva feedbacken oavsett vilken fas som idébäraren befinner sig på är något vi 

har märkt att idébäraren uppskattar, och något som aktörerna eftersträvar. Det är här vi anser 

att aktörernas inställning till idébäraren och dess idé kommer in i bilden. Att på förhand inte 

ha en kritiserande och dömande inställning är ett måste för att aktörerna ska lyckas.  

Det efterfrågades även av idébärarna mer företags- och informationsträffar där eventuella 

frågetecken skulle kunnas slätas ut innan idébäraren tar steget och bestämmer sig för att satsa 

på sin idé eller inte. Då vi vet att många av aktörerna erbjuder sådana träffar så ser vi en brist 

från aktörernas sida att förmedla ut till idébärarna att sådana träffar finns. Det kan även vara 

så att idébärarna inte är så aktiva i sitt sökande efter dessa träffar eller helt enkelt att de sökte 

fel. En anledning till att det förhåller sig på detta sätt kan vara att informationen om att 

träffarna finns distribueras på ”fel” sätt, att informationen inte når ut som önskat. Det kan 

även vara så att aktörerna misslyckats med att presentera innehållet i informationsträffarna på 

ett sätt så att idébärarna upplever det som meningsfullt att närvara. 

Det är just vid sådana företags- och informationsträffar som idébäraren kan lyckas skaffa sig 

det kontaktnät som är viktigt vid realisering av en affärsidé och uppstartandet av ett företag. 

Kontaktnätverket är extremt viktigt något både aktörerna och idébärarna är medvetna om. 

Därför anser vi att det är viktigt att aktörerna ser efter hur de distribuerar informationen om de 

träffar de har som är öppna för idébärarna.  

 

 

Vidare forskning 

 

Då vi inte gjorde någon skillnad på de idébärare som har haft kontakt med en aktör respektive 

de idébärare som inte har haft någon kontakt med aktörerna, så skulle ett förslag på vidare 

studie vara att se hur erfarenheter mellan de som inte utnyttjar hjälp respektive de som gör det 

skiljer sig åt. 

Resultaten visar tydligt att idébärarna efterfrågar företags- och informationsträffar för att 

kunna knyta kontakter och få information innan de bestämmer sig för att satsa på sin idé. 

Aktörerna erbjuder sådana träffar regelbundet. Här finns det rum för en vidare forskning som 

på djupet tar itu med problemet. Här finns det rum för exempelvis utveckla ”Din Idé” foldern 

så att det där exempelvis tar upp att respektive aktör erbjuder träffar. 

Eftersom det i ”Din Idé” finna flera aktörer som arbetar tillsammans för att hjälpa 

idébäraren och idébärarna ofta får olika rådgivare att arbeta med. Så anser vi att det skulle 
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gynna idébärarna om aktörerna arbetade utefter en och samma modell, när det gäller att hjälpa 

idébärarna genom innovationsprocessen. Här finns det då möjlighet för vidare forskning och 

utarbetandet av en mer övergripande modell som alla aktörerna kan arbete efter. 
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Appendix 

 

Appendix A 

 

Affärsplanen från Burns (2007): 

Affärsidé 

Marknad för din produkt/tjänst – var finns den?  

Vad ska du sälja och till vilka?  

Varför ska kunderna köpa av just dig?  

 

Produkter/tjänster 

Vilka produkter tjänster har du nu, vilka har du i framtiden?  

Vad gör dig och dina produkter speciella mot andra och deras produkter?  

Vad kan du erbjuda som är utöver det vanliga?  

 

Marknad 

Hur ser marknaden ut idag?  

Hur ska kunderna nås?  

Marknadsföring och försäljning 

Hur klarar sig dina produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas vad gäller pris, 

kvalitet, kundservice, vad kommer du göra bättre?  

 

Kalkyl och prissättning.   

Marknadsförings/försäljningsaktiviteter.  

Hur ska du sälja? Direkt till kunder, via återförsäljare etc.  

 

Konkurrenter 

Vilka är de viktigaste konkurrenterna?  

Vad kan du lära av de befintliga konkurrenterna som ger dig försprång gentemot dem?  

Gör en kritisk jämförelse mellan dina produkter med konkurrenternas (Styrkor/svagheter).  

Vilka reaktioner kan du förvänta dig av konkurrenterna när du drar igång (priskrig etc.).  
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Lokal/utrustning 

Lokal, läge, hyra, kontraktstid, vilka är dina realistiska behov?  

Gå igenom det realistiska behovet av maskiner och inventarier.  

 
Inköp 

Beskriv inköpskanalerna och fundera på om det finns andra leverantörer som är bättre och 

billigare.  

Vilka villkor, t ex för betalning kan du räkna med?   

Gå igenom dina behov av genomsnittligt lager.  

 

Ekonomisk information  

Gör en Resultatbudget, dvs. en plan/bedömning av företagets intäkter och kostnader under en 

viss period, vanligtvis ett år.  

Gör en Likviditetsbudget, dvs. en plan för likviditetsflödet (penningflödet) i ditt företag. 

Planen berättar hur in- och utbetalningar fördelar sig över olika perioder.   

Gör en finansieringsplan som berättar hur verksamheten ska finansieras.  

 

Personliga kvalifikationer 

Vad har du för utbildning som är av betydelse för företaget t.ex. utbildning i yrket, 

nyföretagarutbildning etc. 

Vilken är din egen erfarenhet från branschen och yrket?  

Har du redan etablerat kontaktnät med t.ex. kunder, leverantörer, bank osv. Om inte, hur ska 

du göra det?  

 

 

Appendix B 

 

1. Kön:  Man  Kvinna 

 

2. Ålder: >20 21-29 30-39 40-49 50< 

 

3. Utbildning: 

 

4. Hur länge har du jobbat hos ”aktören”? 
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5. Vilken är din nuvarande arbetsuppgift/arbetsroll?  

 

6. Tidigare erfarenheter som du nu kan ha nytta av när det gäller att hjälpa idébäraren 

genom processen: 

 

7. Vad erbjuder ”aktören” idébärarna för hjälp?  

 

8. Vad anser du att idébäraren främst behöver hjälp med? 

 

9. Vilka behov har du stött på som du inte har kunnat hjälpa till med? 

 

10. Idébäraren är inte alltid medveten om hur processen ”idé – marknad” ser ut. Var anser 

du att idébärarens medvetenhet briser? 

 

11. Det finns andra aktörer som hjälper idébäraren att gå från idé till marknad. På vilket 

sätt samarbetar ni med dessa? 

 

12. Finns det något mer du vill tillägga när det gäller idébäraren och dess behov? 

 

 

Appendix C 

 

1. Kön:  Man  Kvinna 

 

2. Ålder: >20 21-29 30-39 40-49 50< 

 

 

3. Civilstånd: Singel Sambo Gift Annat________________ 

 

 

4. Etnicitet:  Båda föräldrarna med svenskhärkomst  

        En förälder med svenskhärkomst och en med utländskhärkomst  

       Båda föräldrarna med utländskhärkomst 



 38 

5. Hösta graden av utbildning: Grundskola  

              Gymnasieskola    

              Högskola/Universitet    

              Folkhögskola 

                Examen i ______________________________________ 

 

 

 

6. Anser du att din idé är något nytt i relation till dagens marknad?__________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

7. När var det första gången du fick kontakt med ”aktören”?_______________________ 

 

 

 

8. Varför sökte du dig till just ”aktören”, vad ville du ha hjälp med?_________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Beskriv din idé kortfattat. Inom vilket bransch, område verkar du i och är det en 

produkt eller tjänst ut arbetar med? ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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10. Vart i processen är du nu?________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Vilka delar i processen tycker du gav mest problem?___________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Vilket är ditt nästa steg?__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. Vilken hjälp tycker du att du saknar?________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 40 

14. Vilken tidigare erfarenhet har du som kan hjälpa dig genom processen?____________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

15. Hur viktig är det för dig att rådgivningen är kostnadsfri?  

 

Inte viktigt alls    Väldigt viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Har du etablerade kontakter som du kan vända dig till för att få hjälp? Om ja, i så fall 

inom vilka områden?____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

17. Tar du vara på möjligheterna som ges?______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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18. Om du fick välja fritt. Hur skulle du önska dig att processen skulle gå till?__________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

19. Beskriv dig själv som person lite kort, vilka är dina starkaste respektive svagaste 

sidor? ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Appendix D 

 

1. Kön:  Man  Kvinna 

 

2. Ålder: >20 21-29 30-39 40-49 50< 

 

3. Civilstånd: Singel Sambo Gift Annat________________ 

 

4. Etnicitet:  Båda föräldrarna med svenskhärkomst  

        En förälder med svenskhärkomst och en med utländskhärkomst  

       Båda föräldrarna med utländskhärkomst 

 

5. Hösta graden av utbildning: Grundskola  

              Gymnasieskola    

              Högskola/Universitet    

              Folkhögskola 
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                Examen i ______________________________________ 

 

6. Har du haft kontakt med någon organisation som hjälper idébärare genom processen?_ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Beskriv din idé kortfattat. Inom vilket bransch, område verkar du i och är det en 

produkt eller tjänst ut arbetar med? ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Vart i processen är du nu?________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Vilka delar i processen tycker du gav mest problem?___________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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10. Vilket är ditt nästa steg?__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Men vad skull du behöva ha hjälp med?_____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Vilken tidigare erfarenhet har du som kan hjälpa dig genom processen?____________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. För att ta del av rådgivningen, hur viktigt är det för dig att den är kostnadsfri?  

 

Inte viktigt alls    Väldigt viktigt 

1 2 3 4 5 
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14. Har du etablerade kontakter som du kan vända dig till för att få hjälp? Om ja, i så fall 

inom vilka områden?____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Tar du vara på möjligheterna som ges?______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Beskriv dig själv som person lite kort, vilka är dina starkaste respektive svagaste 

sidor? ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

 

Appendix E 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola, och vi håller nu på med vårt examensarbete 

inom innovationstekniken.  
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Syftet med denna enkät är att kunna fastslå vilka olika behov idébäraren har när det gäller att 

förverkliga sina idéer och få de till en produkt eller tjänst på marknaden. Vi vill poängtera att 

vi är oberoende aktörer och att resultaten vi får in från enkäterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast i samband med denna studie.  

När vi i denna enkät använder begreppet ”process” syftar vi på processen att driva en idé till 

en produkt eller tjänst ut på marknaden.  

Denna enkät kommer att ta cirka 10 minuter att genomföra. 

 

På förhand, varmt tack för din medverkan! 

  

Vi eventuella frågor och funderingar så kan ni ta kontakt med:  

Astrid Ramberg, 073 972 4337, arg07002@student.mdh.se 

Ranna Kass Kawo, 073 979 9107, rks07001@student.mdh.se 

Handledaren för detta examensarbete är Loe Önnered, 016-15 51 61, loe.onnered@mdh.se 


