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Sammanfattning 

Kandidatuppsatsens titel: Företagsinkubatorer, rådgivning inom innovationsprocesser 

Termin och år: VT 2010 

Författare: Elin Andersson och Susann Heikkinen 

Handledare: Anette Strömberg 

Syfte: Genom att driva ett teoretiskt innovationsprojekt med fokus på företagsinkubatorer vill vi 
undersöka den befintliga företagsrådgivningen och se om den är anpassad till idébärarna. 

Frågeställning: Hur arbetar rådgivare inom etablerade inkubatorer för att skapa innovationshöjd hos 
sina idébärare? 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, där vi som primärmetod har använt oss utav 
semistrukturerade intervjuer med sju utvalda respondenter, varav fem inkubatorer och två idébärare. 
Som sekundärmetod har vi använt oss utav telefonintervjuer.  
 
Slutsats: Dessa inkubatorers stödsystem gör så att innovationer frodas och utvecklas. Men för att de 
ska kunna göra detta optimalt måste även verksamheterna utvecklas. I vår slutsats har vi därför valt att 
tillämpa oss utav en s.k. SWOT-analys, utifrån vilken vi har analyserat och reflekterat kring 
inkubatorernas styrkor, svagheter, hot och möjligheter.   

Nyckelord: Entreprenör, Idébärare, Inkubator, Innovation, Nätverk  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det blir allt tydligare att företagsinkubatorer är ett tillväxtområde med stor utvecklingspotential och att 
företagande och entreprenörskap är någonting som människor sätter allt större värde på. Vilket har 
uppmärksammats både internationellt (inom EU), nationellt och regionalt, det investeras i stor 
omfattning både ekonomiskt, i resurser och tid.  Under 2009 satsade tillväxtverket 9 miljoner kronor till 
projektverksamheter i inkubatorer. Pilotsatsningen riktade sig till etablerade inkubator verksamheter, 
dvs. inkubatorer och inkubators liknande verksamheter som ville testa nya arbetsmodeller för att bredda 
befintlig verksamhet och därmed nå nya målgrupper och nya branscher.1 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att ur ett innovativt perspektiv undersöka hur innovativ den befintliga rådgivningen är 
inom de utvalda företagsinkubatorerna, och utifrån en SWOT-analys ge förslag på hur de kan utvecklas.  

 

1.3 Målgrupp 

Vår primära målgrupp är de inkubatorer som vi har undersökt och analyserat, detta eftersom de kan 
använda detta arbete som underlag för att få fram olika redskap och verktyg till förbättring inom sina 
respektive verksamheter.    

Vår sekundära målgrupp är de aktörer som i dagsläget agerar som idébärare inom företagsinkubatorer 
samt potentiellt blivande idébärare. Vilket innefattar studenter och forskare samt entreprenörer som 
agerar utanför lärosäten som vill få ökad kunskap inom ämnesområdet inkubatorer. Men även 
organisationer och verksamheter som bidrar med tid och resurser för att stödja tillväxten av 
entreprenörskap och innovation.  

 

1.4 Forskningsfråga 

Den frågeställning som denna undersökning bygger på är följande, Hur arbetar rådgivare inom 
etablerade inkubatorer för att skapa innovationshöjd hos sina idébärare?  

1.5 Begreppsförklaringar av nyckelord 

Det finns begrepp som ideligen är återkommande inslag i detta arbete, med syftet att redogöra för den 
innovationsprocess som uppstår kring entreprenörer inom företagsinkubatorer. Vi anser att det är 
grundläggande att ha förståelse för dessa begrepp eftersom de utgör grunden i studien. Därför har vi 
valt att använda dem som nyckelord.  

                                                           
1
 Tillväxtverket, Internetkälla: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/inkubatorer/beviljadeprojekt.4.21099e4211fdba8
c87b800017078.html 
 



5 
 

Entreprenör: En entreprenör skapar ett värde genom att exploatera eller nyskapa förändringar och på 
så sätt hitta kommersiella möjligheter. De skapar en ny efterfrågan eller hittar vägar för att bearbeta 
existerande marknader. 2 

Idébärare: Är en person som besitter en nyskapande förmåga. 3 

Inkubator: En inkubator erbjuder en aktiv process för utveckling utav människor, företag och affärer. En 
Inkubator kan ge entreprenörer/idébärare en aktiv och anpassad managementsupport, kreativ 
tillväxtmiljö med tillhörande kontor, ekonomiska, tekniska och kommersiella nätverk.4 

Innovation: Är en process där man omvandlar möjligheter till nya idéer och sedan implementerar dessa 
i olika användningsområden i praktiken.5 

Nätverk: Är en uppsättning relationer människor emellan. Genom att använda sig ut av ett nätverk kan 
man få vissa fördelar såsom att man lätt kan skaffa sig information eller bli informerad om nyheter.6 

  

                                                           
2
 Paul Burns (1997), Entrepreneurship and small business, 56 

3
 Nationalencyclopedien, Internetkälla: http://www.ne.se/innovat%C3%B6r 

4
 Swedisch Incubators & Science Parks, Internetkälla: http://www.sisp.se/web/Om_Inkubatorer.aspx 

5
 Joe Tidd (2005), Managing innovation, 66 

6
 Johny Alm (1996), Nätverksguiden – att skapa relationer I privat- och yrkesliv, 25 

http://www.ne.se/innovat%C3%B6r
http://www.sisp.se/web/Om_Inkubatorer.aspx
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2. Metod och upplägg 
 

2.1 Kvalitativ metod 

 Qualitative research is a broad approach to the study of social phenomena 7 
Enligt Holme och Solvang har kvalitativa metoder en ringa grad av formalisering och går ut på att pröva 
utifall informationen som erhålls har generell giltighet. Det centrala inom kvalitativ metod är att forskaren 
försöker sätta sig in i respondentens situation och se ur den personens perspektiv. Vilket medför att 
forskaren dels har möjlighet att få en djupare förståelse för det som undersöks, men kan även få en 
större helhets uppfattning. Metoden kännetecknas av närhet till källan som forskaren hämtar information 
ifrån, detta ger en mer autentisk återgivning av intervjuer i form utav strukturer, handlingsmönster och 
det sociala system som finns hos respondenterna i undersökningen. Undersökningssituationen inom 
kvalitativa intervjuer liknar en vardaglig situation och en vanlig konversation. Vilket innebär att det är en 
intervjuform där forskaren utövar minimal styrning när det kommer till respondenterna. Detta för att låta 
respondenten få påverka samtalets utveckling då det inte används standardiserade frågeformulär. 8

 Om vi ska kunna förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner 
 sig i så måste vi försöka komma dem inpå livet. Det är just det som är syftet med 
 kvalitativa tillvägagångssätt. 9 

 
2.2 Intervjuteknik och intervjusituation 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden som primärmetod vid de sju intervjuer som vi har 
genomfört. Vi valde den metoden för att kunna få fram empiri som är relevant och grundläggande för 
våra studier. Intervjuformen som vi använt oss av kan kategoriseras som semistrukturerade intervjuer.  
Till intervjuerna formulerade vi tämligen öppna och flexibla frågor för att inte styra intervjuerna i för stor 
omfattning. Intervjuerna liknade vardagliga samtal som pågick i ungefär en timme vilka spelades in efter 
respondentens tillåtelse vad som yttrades vid intervjutillfället. Intervjuerna ägde rum på respondenternas 
arbetsplatser, detta för att omgivningen skulle vara avslappnad och naturlig. Samma frågor ställdes till 
alla respondenter, och frågorna i sig hade öppna svarsmöjligheter. Detta så att de åsikter som kom fram 
i intervjumaterialet var ett direkt resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar. 

  

                                                           
7
 Marshall, C. & Rossman, G, B. (2006), Designing Qualitative Research, 2 

8
 Holme, I. & Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik, 14, 93, 99-100 

9
 Holme, I. & Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik, 92 
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2.3 Telefonintervjuer 

Som sekundärmetod valde vi att tillämpa oss utav telefonintervjuer, detta eftersom det är ett 
tillvägagångssätt inom vilken man kan använda sig av en varierande grad av struktur. De är för det 
mesta standardiserade och ger en hög svarsfrekvens. De är oftast inte ämnade för djupingående frågor 
och svar, utan möjliggör öppna svar. 10 

2.4 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till verksamheterna Idélab (Eskilstuna), NyföretagarCentrum (Strängnäs och 
Västerås) och Munktell Science Park vilka alla arbetar med att främja entreprenörskap. Dessa miljöer 
fungerar som stöd till personer i affärsutveckling och företagsutveckling, i form av forskare, studenter, 
entreprenörer eller innovatörer.  

2.5 Urval av respondenter  

Nedanstående personer har intervjuats under arbetets gång (se tabell 1). Vi ville se hur en inkubator 
arbetar så vi valde att intervjua personer som är verksamma inom verksamheterna men även personer 
utanför, såsom idébärare, vilka genomfört någon av de olika inkubatorernas innovationsprocess. Innan 
vi valde verksamheterna kom vi överens om att de skulle finnas geografiskt nära, då vi ville använda 
oss utav personliga intervjuer eftersom de är vårt primära metodval. Idébärarna valde vi utan några 
speciella krav eller profiler det vill säga bekvämlighetsurval, eftersom vi endast ville ha deras synpunkter 
och erfarenheter från deras tid i inkubatorerna.  

 

 

  

                                                           
10

 Jan Trost (2005), Kvalitativa intervjuer, 22 
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Figur 1. Tabell över urval och intervjumetod av respondenter 
* Idébärare 

2.6 Datainsamling och kvalitet 

Insamling utav data skedde via grundliga litteraturstudier kring ämnesområdet inkubatorer, vi gjorde 
efterforskningar kring befintlig forskning, teorier och modeller utav tidigare forskare, samordnare för 
olika inkubatorer samt företagare som har startat sina verksamheter i inkubatorer. Litteraturstudierna 
utgjorde grunden i studierna, vilka vi sedan arbetade utifrån när vi hade bildat oss en tydlig och grundlig 
inblick i ämnesområdet. Vi hade inte sedan tidigare någon större kunskap om vårt forskningsområde 
därför var vi direkt involverande i att driva processen framåt. Vi tror att detta medförde att vi kunde göra 
bättre och djupare analyser och säkra och förbättra kvaliteten i arbetet då litteraturstudierna stärktes 
genom de kvalitativa intervjuer som genomfördes. Och trovärdigheten i studierna validerades då empirin 
som erhölls kunde kopplas ihop och stärkas med teorin.  

Holme och Solvang framhåller att om materialet som erhålls ifrån intervjuer överensstämmer med de 
teoretiska referensramarna kan detta stärka trovärdigheten och skapa en högre grad av kvalité i 
arbetet.11 
 

  

                                                           
11

 Holme, I. & Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik, 167 
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2.7 Forskningsetiska principer 

Innan intervjutillfället läste vi om de regler och riktlinjer som gäller som grundläggande individskyddskrav 
inom forskning enligt vetenskapsrådets codex. Vi informerade respondenterna om forskningens syfte 
och dennes roll och villkoren som gäller för medverkandet i studien, samt att deltagandet är frivilligt och 
att denne har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi meddelade respondenten att datan 
behandlas med konfidentialitet och skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del av det och att 
den insamlade datan som har erhållits från respondenterna får endast användas för forskningsändamål. 
Respondenter och andra berörda aktörer ska kunna ta del av känsliga delar och tolkningar etc. i 
forskningsrapporten innan den publiceras. Vi frågade respondenterna, andra berörda aktörer om de är 
intresserade av att få veta var forskningen kommer att publiceras och att få en kopia av rapporten eller 
sammanfattning av undersökningen. 12 

2.8 Bearbetning av data 

Datan som vi erhöll från intervjuerna med respondenterna har sammanställts till enhetliga texter som vi 
använde som underlag när vi gjorde vår helhetsanalys av våra studier i slutsatsen. 

2.9 Metodkritik  
 
När vi valde respektive respondent utgick vi inte ifrån några specifika kriterier vid urvalet, detta då vår 
egen förkunskap om ämnesområdet inkubatorer var relativt begränsad. Samtliga respondenter som 
intervjuades var kvinnor, det är möjligt att rapporten skulle ha sett annorlunda ut om vi även hade 
intervjuat män. Dock var det inget vi hade som fokus, att se resultat mellan könen, utan bara generella 
resultat hos inkubatorerna.   
 
Informationen som vi erhöll var anpassad utifrån respondenternas individuella situationer. I vilket en 
svaghet var att det inte fanns någon garanti att datan som vi fick var relevant för den forskningsfråga 
som vi hade. Under intervjuerna med våra respondenter fick vi mycket ingående information och 
kunskap ifrån dem. Emellertid var vi tvungna att genomföra en ganska omfattande utsållning bland 
informationen eftersom all information inte var relevant för vår målgrupp och forskningsfråga. Detta 
främst eftersom den kvalitativa metoden är öppen och inte ger en enhetlig information ifrån 
respondenterna. 
 

  

                                                           
12

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Internetkälla: 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 
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3. Teori  

3.1 Inkubatorer 

En Inkubator är utformad för att hjälpa entreprenörer genom utvecklingen av affärskunskap i miljöer som 
främjar företagsutveckling. Inkubatorerna kan skilja sig i omfattning gällande vilken assistans som kan 
tillgås, men det finns några generella delar som förväntas ingå i en inkubator. Sammanfattningsvis ska 
en inkubator ge stöd åt unga företag som förbereder sig för att klara av de hinder som ofta kan uppstå 
för misslyckanden, förbättra entreprenörens kunnande inom företagsverksamhet och finnas där som 
vägvisare till extern finansiering. Inkubatorn kan hjälpa till att skapa nya och kraftfulla företag som 
arbetar med att ta fram nya idéer och ny teknologi, vilket innebär att det bidrar till att man frambringar 
nya arbeten enligt branschorganisation Swedish Incubators & Science Parks.  13  

3.2 SWOT- analys 

En SWOT-analys ska hjälpa en organisation att utvecklas. Med en SWOT-analys kan man på ett ordnat 
sätt granska Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot i och utanför sin organisation, och på så sätt vara 
förberedd på vad som kommer att hända. Internt i en organisation tittar man på Styrkor och Svagheter, 
det är sådant som organisationen kan påverka. Exempel på Styrkor och svagheter i en organisation kan 
vara vilka patent man har, kvalitet på produkter, specialkompetenser, svag distributionskanal, särskilt 
bunden till en speciell kund, dåligt rykte på marknaden osv. Externt, utanför en organisation tittar man 
på Möjligheter och Hot, det är händelser som en organisation inte kan påverka. Exempel på detta är 
förändringar inom diverse områden, t.ex. inom ekonomi, kultur och juridik. Externa möjligheter kan vara 
att nya marknader öppnas eller att nya IT-system kan sänka kostnader. Externa hot kan vara 
konkurrenter, lågkonjunktur eller nystiftade lagar. När man skapat en SWOT-analys kan man med hjälp 
av denna analysera vilka olika alternativ organisationen har för att utveckla sina styrkor, arbeta med att 
minska organisationens svagheter, se vilka möjligheter som finns för organisationen och rätta sig efter 
de hot som finns för organisationen. Med denna analys kan man generera en bra handlingsplan för 
företaget som man sedan tar hjälp utav för att stärka sin organisation med, både på ett kort- och ett 
långsiktigt plan.14 

3.3 Innovation & innovationsprocesser 

Enligt Tidd kan innovation ses som ett specifikt verktyg som entreprenörer använder för att genomföra 
förändringar inom olika företag eller tjänster. Det vill säga att de reflekterar och ifrågasätter givna 
processer ur ett innovativt förhållningssätt, för att hitta nya arbetsmetoder och problemlösningar. 
Drivkraften bakom innovationer beror på entreprenörens förmåga att urskilja kopplingar och utforska 
eventuella möjligheter som uppstår för att sedan kunna använda och implementera dem inom 
verksamheten. Innovation är en process som går ut på att förvandla möjligheter till nya idéer och 
applicera dessa inom olika områden i praktiken.15 
 

  

                                                           
13 Swedish Incubators & Science Parks, Internetkälla: 
http://www.sisp.se/Templates/Article0.aspx?PageID=c04beb75-6e81-47bf-a98e-82e09ac90f83  
14

 Entreprenörcentrum, Internetkälla: http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628   
15

 Joe Tidd (2005), Managing innovation, 66 
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3.4 Generell innovationsprocess modell inom inkubatorer  

Figur 2. Omarbetad modell ifrån: Measurement of success in a business incubation project (Voisey, 2006, s.465.) 

I denna modell är företagsinkubatorn I centrum, inom vilken det finns vissa nyckelfunktioner som har 
identifierats. Figur 1 framställer företagsinkubatorer som en positiv inverkan på företagare inom 
inkubatorer i förhållande till bland annat deras nätverk och utveckling. Vilket bidrar till en tilltagande 
tillväxt inom företaget. Emellertid är det tydligt i denna modell att företagsinkubatorer även skapar andra 
möjligheter som skapar vinst och fördel som hjälper och förbättrar företag, dessa möjligheter 
klassificeras som “svaga mätningar” i figur 1. Soft measures är förmåner inom inkubatorer såsom ökad 
företagskunskap, skicklighet, och medvetenhet om företaget men även ökat klient nätverkande. Dessa 
förmåner är dock subjektiva, vilka är svåra att mäta och fastställa men som likväl existerar. Inom “starka 
mätningar”, utvärderar man hur influenser ifrån företagsinkubatorn påverkar företagare, Soft measures 
är i synnerhet relevant i utvecklingen av personliga skickligheter och företagarens kunskap om 
affärsverksamheter eftersom det kan appliceras i framtida entreprenöriella aktiviteter. Sålunda kan det 
argumenteras för att företagsinkubatorer tillhandahåller tydliga fördelar för framåtskridande företagare 
eftersom det är en källa av referenser och kunskap där entreprenören kan utveckla sina färdigheter i en 
“trygg” miljö, som tillhandahåller stimulation för omgående eller framtida utveckling utav nya företag. 16 

 

                                                           
16

 Voisey, P., Gornall, L., Jones, P., & Thomas, B, ”The measurement of success in a business incubation 
project”, IEEE Journal of Small Business and Enterprise Development (Emerald Group Publishing limited), vol. 13, 
nr. 3, 2006, s. 465-466 
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3.5 Nätverk 

Nätverk kan definieras som en uppsättning relationer människor emellan. Genom att använda sig av ett 
nätverk kan man få vissa fördelar såsom att man lätt kan skaffa sig information, eller bli informerad om 
nyheter. Man har en förbindelse med många olika företag och man kan testa sina produkter på sina 
relationer och få respons. Är responsen positiv öppnar det upp för möjligheter till att man blir 
rekommenderad till nya kontakter som ökar företagarens chanser att utveckla sitt nätverk.   
Nätverkande är betydelsefullt för en entreprenör eftersom det kan generera en inblick i omvärlden. När 
människor utvecklar och bygger nätverk är en av de viktigare delarna att besitta kompetensen att kunna 
fungera bra på det sociala planet, vilket förklaras med hjälp utav begreppet socialkompetens. Denna 
förmåga är viktig för en nätverksbyggare eftersom företagande till stor del handlar om förmågan att 
samspela med utomstående aktörer såsom konsumenter och företag.17 
 
Entreprenören agerar som företagets ansikte utåt och har som i uppgift att försöka ”sälja in” sitt företag. 
Nätverkande är ett brett område, emellertid inom företagande brukar man prata om nätverk som kallas 
för organisationsnätverk och socialt nätverk. Organisationsnätverk definieras som en samling relationer 
som ett företag eller en organisation har internt och med omvärlden.18  

Det viktiga med socialt nätverk kan man se i processen, det vill säga när det kommer till verifikation av 
andra, i form av feedback på ens idé och för vidare utveckling. Feedbacken kan vara positiv eller 
negativ, antingen stödjer man idéutvecklingen eller så visar man sig kritisk till idén.19 

Inkubatorer gör det möjligt för nyföretagare att kunna sträva efter att vara uthålliga och att få sitt företag 
att växa, och de ger dem en uppfattning om nätverkande.  Meningen med nätverkande i en 
entreprenöriell process är att huvudsakligen bygga och att behålla relationer i arbetslivet.  
Värdet i entreprenöriellt nätverkande ligger i att tillhandahålla nya idéer och ny information vilket kan 
hjälpa företaget att överleva. Det har argumenterats för att nätverkande har fyra viktiga roller. Dessa 
fyra roller är, 

1. Man har tillgång till nya idéer och resurser vilket förstärker en entreprenörs verksamhet.   
2. Nätverkande kan medföra trovärdighet genom att det formas allianser med fasta och viktiga 

partners.  
3. Med hjälp av ett nätverk kan man utbyta kunskap mellan varandra.  
4. Nya nätverk kan även utvecklas till mångsidiga relationer, vilket i sin tur, gör det enklare att 

lyckas med sina entreprenöriella mål och företagsamheten växer.20 

  

                                                           
 
17

 Johny Alm (1996), Nätverksguiden – att skapa relationer I privat- och yrkesliv, 25, 31, 55 
18

 Paul Burns (1997), Entrepreneurship and small business, 440 
19

 Vesa P. Taatila, J. Suomala, R. Siltala. S, Keskinen.  ”Framework to study the social innovation networks” The 
social innovation networks. (2006) : 230 
20

 M. McAdam, S. Marlow“A preliminary investigation into networking activities within the university incubator” 
Networking activities (2008): 223   
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3.6 Företagsinkubatorers strategi 

Författaren Joseph P Eshun Jr definierar företagsinkubatorer som miljöer som formellt är designade för 
att stimulera tillväxt och utveckling av nystartade företag och de som befinner sig i ett tidigt skede 
genom att förbättra deras möjligheter att förvärva resurser menade till att underlätta utvecklingen och 
kommersialiseringen av nya produkter, teknologi och affärsmodeller. Artikeln undersöker föreställningen 
generellt kring företagsinkubatorers strategi genom att analysera begrepp såsom innovation och 
entreprenörskap, och klargöra hur de är sammankopplade och skapar ett värde genom att stödja och 
bidra med en konkurrenskraftig fördel. Företagsinkubatorernas processer, aktiviteter och evenemang 
tillhandhåller en plattform som stödjer skapandet och uppehållandet av nätverk inom och utanför 
inkubatorn. Sådana nätverk möjliggör produktiva utväxlingar och interaktion med människor i form utav 
idéer, information, och kunskap. Innovation är av stor betydelse inom entreprenörskap, och då inte bara 
i benämningen av konventionell problemlösningstekniker och förbättringar, utan entreprenören måste 
även vara öppen, alert och mottaglig inför nya och framträdande möjligheter. 21  

  

3.7 Att praktisera innovation och entreprenörskap 

Att praktisera innovation innebär att entreprenören använder ett specifikt verktyg, med vilken de kan 
utnyttja förändringar som ett tillfälle att skapa olika affärsverksamheter eller tjänster.  För att lyckas med 
detta måste entreprenörer medvetet och ihärdigt söka efter källor till innovation, och då vara 
uppmärksamma på förändringar och tecken som indikerar på möjligheter för framgångsrik innovation. 
Entreprenörer definieras ofta som människor som startar ett eget litet företag och som skapar en ny 
tjänst, produkt eller generellt uppfyller en ny konsument efterfrågan. Entreprenörskap är baserat på 
samma principer, oavsett om entreprenören är aktiv inom en existerande stor verksamhet eller en 
individ som håller på att starta hans eller hennes nya företag på egen hand. Dessa principer innefattar 
att företagaren stöter på olika problem och begränsningar. Nystartade företagare måste lära sig att vara 
entreprenörer och hur de ska tillämpa innovation, men först och främst måste de lära sig att överkomma 
olika hinder och överleva. Ett företag överlever inte långsiktigt I en period av snabb förändring och 
innovation om det inte införskaffar sig entreprenöriell kompetens. Då måste entreprenören själv fatta 
beslut som berör dennes roll och åtagande till företaget. 22 

3.8 Samarbete mellan företag 

Det finns flera bakomliggande orsaker till varför företag och organisationer samarbetar, och under åren 
har det skett en avsevärd ökning utav samarbete.  En förklaring till detta är globaliseringen som även 
har medfört en ökad konkurrens mellan olika näringsliv. Detta i sin tur innebär att företagen måste 
utvecklas och vara konkurrenskraftiga så att de kan nå ut till nya marknader på ett snabbt och effektivt 
sätt men även försöka säkra sin befintliga marknadsposition jämte konkurrenterna. 23 
 

  

                                                           
21

  Joseph P Eshun Jr., et. al. “Business incubation as strategy”. Business strategy series (2009): 156-166 
22

 P F Drucker (1999), Innovation and entrepreneurship, 19, 130, 131 

23
  Planander, A. (2002). Strategiska allianser och förtroendeprocesser,  
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4. Empiri 

4.1 Idélab 

Annika Löfgren är en konsult som har varit verksam som affärsutvecklare i tre år och arbetar för att 
inspirera entreprenörer. Hon har grundat och utvecklat en modell som kallas KREO metoden och har 
även skapat en arbetsbok, vilken har olika övningar och frågor som berör idébärarens affärsidé. 

Annika Löfgren berättar att en ny aspekt inom inkubatorer är att de stöttar nyföretagande mer genom att 
de har börjat utveckla den kunskap som de har, vilket kan bidra till en snabbare tillväxt i Sverige. De 
flesta inkubatorer har samma syfte att fungera som stödsystem men de är strukturerade på olika sätt 
vilket gör att de skiljer sig en hel del ifrån varandra.  

Idélab har en mer allmän och bredare målgrupp där alla idéer är välkomna medans andra inkubatorer 
väljer ut efter vissa krav såsom NyföretagarCentrum tar oftast endast emot idéer som är mer 
färdigutvecklade. Annika Löfgren anser att det saknas ett tydligt första steg till en färdigutvecklad idé. 
Supporten måste utvecklas så att den blir mer innovativ och nytänkande och framför allt inte så 
begränsad. Eftersom annars kanske de sållar bort bra idéer i uppstarten som skulle kunna ha blivit 
innovationer. Det är verksamheterna som ska försöka övertyga idébärarna om att idéerna kan utvecklas 
och vilja ge hjälp inte tvärtom.  

Annika Löfgren berättar att Idélab arbetar efter ett nytt arbetssätt där de har utvecklat en process vilken 
är unik för Idélab, då de använder vissa delar (tankar och teorier) ifrån KREO metoden. KREO metoden 
arbetar mycket med bildverktyg vilket är unikt. Idélab har på senare tid funderat kring om de ska köpa in 
hela KREO metoden, konceptet är väldigt nytt och har visat sig fungerat bra inom deras inkubator. 

 Efter idébärarnas tid i inkubatorerna skulle det behöva finnas ett extra stödsystem som 
 följer upp dem hela tiden istället för att personen i fråga blir skickad till flera olika ställen 
 utan resultat.  

Ett dåligt bemötande kan ge negativa konsekvenser för personen, eftersom det tar mellan 2-3 år innan 
företaget börjar rulla på och under den tiden måste man vara aktiv och framåtdrivande med sitt företag. 
Det naturliga steget för idébärare efter Idélabs inkubator skulle kunna vara exempelvis att de dockar an 
till Munktell Business School. En stor andel av idébärarna kan behöva mer support ifrån affärscoacher 
som följer upp deras progress och lotsar vidare dem till nästa nivå. Det finns ett uttalat glapp, eftersom 
det är många idébärare som väljer att inte flytta till Munktell Science Park. Det finns flera fördelar för 
dem att installera sig där då de kan delta i Munktell Business Network, vilket innebär frukost och 
lunchträffar med andra företagare, aktörer och potentiella kunder. Hos dem kan de även hyra ett 
permanent kontor, detta för att hålla engagemanget uppe. Det är viktigt att någon tar vid där vi slutar 
och fångar upp dem ännu mer, eftersom detta bidrar till en fortsatt tillväxt i samhället genom support.  

 Innovationsprocesser är komplexa och varierande eftersom de går hand i hand med 
 idébärarens egen process.  
 

För att främja entreprenörskap på Idélab så har man 1-2 idémöten med idéutvecklare då man bollar 
idéer. Annika Löfgren understryker att de är noga med att inte döma idéer, idébärarna ska själva 
utvärdera sin idé. 
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Idélabs process har även en s.k. Start-up som består utav 4 steg, inom vilken det finns workshops då 
man arbetar igenom affärsidén med andra blivande entreprenörer som också befinner i uppstarten. 
Workshopen behandlar bland annat hur idébäraren hittar rätt målgrupp och hur denne utformar en 
handlingsplan. Det är en väldigt stor bredd på idéer i det här stadiet. 

När idébäraren sedan har gått igenom processen blir personen erbjuden till ett möte med en 
affärsutvecklare, vilket är ett slussmöte till Idélabs slutetapp. Nyföretagarna, vilka även kallas för 
groddföretag inom Idélab har även tillgång till kontorsplats med en egen dator och coachning av 
affärsutvecklare. Coacherna fungerar som bollplank vilka peppar och pressar idébärarna eftersom detta 
skapar förutsättningar att arbeta utifrån. Under sin tid på Idélab skriver idébäraren under ett avtal som 
även innefattar att den får gå på möten med expertkompetens och vara med i utvecklingsprogram. 
Idélab tar även in utomstående expertis om de inte besitter önskad kunskap inom ett visst område 
såsom patent osv.  

Idélab kopplar ihop företag med idébärare för framtida samarbete, vilket ger dem en chans att prova sin 
kunskap, utvecklas och knyta nya kontakter. Avtalet med Idélab sträcker sig under tre månader vilket 
kan förlängas med ytterligare sex månader sammanlagt. Avtalet förlängs med tre månader i taget 
beroende på idébärarens utveckling och hur mycket denne vill satsa på sitt företag.  

 

Figur 3. Illustrationen visar Idélabs process.  
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4.2 Växthuset 

Birgitta Blanck har yrkestiteln rådgivare och affärsutvecklare på växthuset vilket hör till 
NyföretagarCentrum i Strängnäs. Hon har kring 300 rådgivningar varje år, och det startas ungefär 200 
nya företag varje år i Strängnäs kommun varav cirka hälften kommer ifrån växthuset.   

Det innovativa med växthusets inkubator är att det aldrig tidigare i Strängnäs har funnits en gemensam 
samlingspunkt dit människor kan komma och utvecklas. Det är emellertid mer tjänster än produkter som 
växthuset arbetar med och det är i princip färdiga företag som kommer in i vår inkubator. 

Birgitta Blanck berättar att växthuset är ett relativt nytt koncept som startades i Falun 1999. Växthuset är 
en plats med samlad kunskapskompetens som hjälper nystartade företag med deras nätverkande. 
Växthuset utvecklas konstant och försöker hitta på nya sätt att få företag att växa genom att hitta nya 
tjänster att tillämpa. De har även ett pågående arbete med innovationsmotorn, där de är en av fyra 
noder som ingår. Innovationsmotorn består av verksamheterna: Munktell Science Park (Eskilstuna), KIS 
(Katrineholm), Företagslabbet (Nyköping) och Växthuset (Strängnäs).  

De företag som finns på växthuset brukar kallas för växthusföretag. Företagarnas processer är olika 
varierande från individ till individ. Vissa människor behöver mer säljträning eller kunskap inom ekonomi, 
vilket snabbt ska kunna styras upp så att de kan bli bekräftade och gå vidare i stödsystemet och på sätt 
hitta nya vägar och utvecklas. Birgitta Blanck brukar utbyta informationsflöde mellan olika aktörer för att 
få ny inputs, detta så att inte bara idébärarna utvecklas utan även coacherna så att de kan dela med sig 
av ny och befintlig kunskap.  

Den hjälp företagarna får utav växthuset är gratis och man får hyra ett kontor hos dem mellan 1-11/2 år 
sedan flyttar man. Växthuset har fem coacher som arbetar olika dagar i veckan, så att företagarna inte 
har samma coach hela tiden, det är ett så kallat roterande mentorprojekt. Emellertid sätter coacherna 
inte upp mål utan gå mer efter vision. Företagarna behöver triggers och människor som hjälper dem att 
”knyta ihop säcken”, men i slutänden är det fortfarande företagarens beslut hur de väljer att agera. Det 
är viktigt att detta förankras så att coacherna inte tar över för mycket. 

Växthuset har ett så kallat avflyttningsprogram, så när företagaren har genomgått inkubator processen 
kollar de av företagarens ekonomi och så vidare, vilket Birgitta Blanck tror bidrar till en snabbare tillväxt. 
Företagaren kan man fortfarande efter att ha flyttat ut kostnadsfritt få en mentor. Birgitta Blanck berättar 
att man brukar räkna med att det tar upp till tre år innan ett företag blir lönsamt.  

Birgitta Blanck tycker att det är viktigt att företagarna ska ha det så bra som möjligt och därför ligger 
fokusen på individerna och deras utveckling som företagare. Där samarbetspartners är en viktig del i 
arbetet. För att en företagare ska kunna få en kontorsplats på växthuset krävs det att denne ska ha 
potential och en välgenomarbetad affärsidé. 
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Figur 4. Illustrationen visar Växthusets inkubator modell. 

I denna modell är inkubatorn indelad i olika steg. Steg 1(infrastruktur) ska motivera och uppmuntra 
startandet av nya företag. Resterande Steg 2 (handledning) samt steg 3 (nätverksskapande) visar på 
resurstilldelning till företag som redan är verksamma inom inkubatorn.  

Modellen visar Växthusets stödsystem inom deras inkubator vilken har som syfte att stödja företag, dels 
via resurser och affärsmässig rådgivning, men även genom utbredning av innovationer mellan företag 
och högskolor. Det finns även en annan påverkning som emellertid inte är uppenbart konkret, såsom 
riskreduceringsfaktorer och strategiska effekter, vilka blir ett indirekt resultat av aktörernas agerande 
inom inkubatorerna.  

 Inkubatorn fyller i detta sammanhang därför olika behov för akademiskt och 
 industrielltföretagande; en entreprenöriell miljö skapas för företagen.24 

  

                                                           
24

 Birgitta Blanck (Opublicerad), IFR Center Strängnäs, sidan 9  
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4.3 CLIQ 

Anna-Karin Swärds yrkestitel är näringssekreterare inom samhällsutveckling och hon arbetar med 
hållbar tillväxt inom nyföretagande och innovationer. På översikt arbetar hon en hel del strukturellt för att 
förenkla för individers systemtänkande.  

Munktell Science Park arbetar för att främja en kreativ krockplats där de ”Skapar vardag för människor 
som har idéer”. Munktell business network ingår i Munktell Science Park som är ett nyhetsblad som 
skickas ut en gång i månaden till företagsamma kvinnor vilket fungerar ungefär som en slags 
omvärldsbevakning. Munktell Science Park ingår även i verksamheten innovationsmotorn som en av de 
fyra noderna. AnnaKarin Swärd berättar att Create agerar som stöd för fortsatt utveckling i företag och 
är en gemensam inkubator i Munktell science park mellan Eskilstuna och Västerås för fortsatt 
coachning.  

 Endast ett fåtal människor kommer från Idélab till Munktell Science Parks inkubator, 
 detta främst eftersom de inte vet att de kan fortsätta sin utveckling hos oss.  

Detta skulle de vilja utveckla så att idébärarna får mer kännedom om Munktell Science Parks inkubator 
så att de kan komma till dem och vidareutvecklas. AnnaKarin Swärd anser att de som har gått igenom 
Idélab har gått igenom utvecklingsfasen, och det är guld värt att förstå den processen. För att främja 
entreprenörskap så arbetar Munktell Science Park med förändringar och de har strukturer som främjar 
och vill förhindra hinder som kan uppstå inom entreprenörskap. De vill jobba med organisationer som 
stödjer sådana verksamheter. Det finns alltid en strategi bakom det Munktell Science Park gör, men 
huvuduppdraget är att främja en hållbar tillväxt både för det ekonomiska, miljön och för människor. Dock 
så är innovationsprocessen hos idébärare är olika beroende från person till person, och idé till idé.  Men 
det ska vara hållbart i längden och Fare Trade berättar AnnaKarin Swärd.  
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4.4 NyföretagarCentrum  

Simona Hef är i grund och botten ekonom. I januari 2009 började hon arbeta på halvtid som rådgivare 
på NyföretagarCentrum i Västerås. Hon arbetar även halvtid i ett företag som heter Provida, som hon är 
delägare i.  

På NyföretagarCentrum i Västerås vill man ge en realistisk och ärlig rådgivning som möjligt, detta för att 
främja entreprenörer och för att idébäraren ska kunna bygga ett friskt företag. NyföretagarCentrum i 
Västerås har samarbete men bland annat Almi, Coompanion, KvinnTätt, SciencePark (i Västerås) och 
Teknikbyn. Dessa organisationer är drivna av staten, och NyföretagarCentrum drivs av näringslivet. 
NyföretagarCentrum ser på företagarens idé ur olika vinklar, man hjälper till med konsekvensanalyser 
och finansiella analyser.  

 NyföretagarCentrum kan säga nej till en idé om dem tycker att idén inte ligger i tiden. Om 
 idén är bra får företagaren uppföljningar av sin mentor.  

Simona Hef ser ingen direkt innovation i NyföretagarCentrums verksamhet, men anser att deras 
rådgivning ger en mångfald just för att Simona själv är kvinna, invandrare och egen företagare.  De 
hjälper också till med att lotsa vidare idébäraren till andra organisationer, t.ex. de samarbetsparterna 
som tidigare nämnts. 

Nyföretagarcentrum i Västerås har ingen direkt inkubator då de inte har några kontor som dem hyr ut till 
företagare, men dem kan hjälpa företagare med att leta efter ett kontor. De har även mentorer som 
hjälper företagare, vilket är kostnadsfritt under ett år. Simona anser att NyföretagarCentrum i grund och 
botten är samma i Västerås och Strängnäs, men att eftersom rådgivarna har olika erfarenheter så kan 
rådgivningen skilja sig åt.  
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4.5 Idébärare Camilla Nylund 

Camilla Nylund är en utbildad illustratör som sedan september 2009 driver en internetbutik vid namn 
läskigdesign.com. På Internetbutiken kan man köpa hennes egna designade produkter. 

Camilla Nylund berättar att innan hon startade sitt företag var hon och träffade Birgitta Blanck på 
NyföretagarCentrum i Strängnäs vid tre olika tillfällen. Andra gången de träffades frågade Birgitta Blanck 
ifall Camilla skulle vara intresserad av att delta i en gratis starta eget kurs, vilket hon var. 
NyföretagarCentrum valde ut mellan 10-15 personer i Strängnäs kommun vilka blev erbjudna att delta i 
kursen som pågick under en 6 veckors period. Kursen var enbart riktad till kvinnor och hette ”Kvinnor 
kan”. Just då hade NyföretagarCentrum fått ett bidrag som enbart var menat för att öka kvinnligt 
företagande. Det fanns dock inga särskilda krav för att bli utvald till kursen utan de personerna som 
valdes skulle vara kvinnor och de skulle vara genuint intresserade av att starta eget företag. 

Camilla Nylund anser att hon fick mycket stöd och hjälp ifrån NyföretagarCentrum Strängnäs med både 
det praktiska och moraliskt stöd. Birgitta Blanck berättade för Camilla redan i starten att om hon inte 
hade trott på hennes idé hade hon inte engagerat sig så pass mycket i att hjälpa henne. Camilla Nylund 
tycker att hennes idé blev mött med positiv respons och att hon fick stort stöd ifrån de människor som 
var insatta redan i idéstadiet såsom Birgitta Blanck. Camilla Nylund är övertygad om att kontaken med 
Birgitta Blanck har påverkat mycket till att konsulten godkände affärsplanen och att hon fick starta eget 
bidrag. 

Camilla Nylund var aktiv i inkubatorn växthuset vilket är en del i NyföretagarCentrum i Strängnäs där 
företagare betalar en viss summa månadsvis och får då hyra ett eget kontor. På växthuset får 
företagarna fri tillgång till Internet, skrivare, coacher inom marknadsföring och ekonomi, säljare och 
seminarier. De får även fri marknadsföring genom NyföretagarCentrums annonsering och reklam som 
de har igenom sina kontakter, nyhetsblad och företag. På växthuset fick hon även interagera med andra 
företagare som också är i uppstartandet av sina företag. En viktig aspekt som Camilla underströk flera 
gånger var att hon från början inte hade något fungerande nätverk. Hon berättar att redan efter två 
månader på växthuset hade hon utvecklats enormt som företagare.  

 Jag är övertygad om att jag inte hade fått ett lika bra nätverk om jag inte hade varit på 
 NyföretagarCentrum och att färre människor hade vetat om mitt företag. Nätverk är 
 jätteviktigt, men det visste jag inte då.  

Camilla Nylund tycker att de bör öppna fler kontor än de sex befintliga så att fler människor kan få 
möjligheten att sitta där och få vara med om deras stödsystem eftersom hon tycker att den hjälp man får 
där är något utöver det extra. Camilla tror att det finns större chans att man tvekar eller tvivlar på sig 
själv om man inte tar hjälp av någon inkubatorsverksamhet såsom NyföretagarCentrum. 
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4.6 Idébärare Therése Pettersson  

Therése Pettersson driver en illustrationsfirman Therése illustrationer inom vilken hon skräddarsyr 
illustrationer till olika företag. Hon startade företaget våren 2008.  

Therése Pettersson valde att vända sig till Idélab på Mälardalens högskola i Eskilstuna med sin 
affärsidé. Hon kom i kontakt med Idélab genom att de gjorde reklam om förgroddprocessen till studenter 
på högskolan via skolmejlen. Therése Pettersson tycker att Idélab välkomnade alla idéer och att 
företagarnas idéer inte granskades så mycket. De fick självständigt ta reda på om idén var värd att 
satsa på eller inte. Idélab hjälpte till med vägledning och gav dem även start up processen som verktyg 
till granskningen av sin idé. 

Idélab hjälpte Therése Pettersson att bygga upp sitt nätverk under tiden som hon aktiv i inkubatorn. Hon 
fick hjälp med att ta reda på vilka företag som kunde vara aktuella för just henne. Hon gick på mingel 
och träffade många kontakter på det viset, eftersom det var viktigt att visa upp sig för potentiella 
konsumenter då konkurrensen är hård inom hennes yrkesområde. 

När Therése Pettersson avslutade sin process på Idélab fick hon ingen rekommendation om var hon 
skulle vända sig för vidareutveckling. Vid ett tillfälle var hon på ett besök på Munktell Science Park i 
Eskilstuna, men förstod inte riktigt att det kunde vara en plats för vidareutveckling på grund av dålig 
information om deras verksamhet. Therése Pettersson anser att Idélab bör ha ett bättre avslut med sina 
idébärare och inte bara säga hejdå nu får du klara dig själv.  

 Personligen hade jag velat ha någon form av fortsatt rådgivning efter min tid i inkubatorn 
 då självförtroendet lätt sviker. 

  



22 
 

5. Analys 
 

5.1 SWOT-analys för inkubatorer 

Vi har valt att tillämpa oss utav en SWOT-analys eftersom vi anser att det kan ses som ett verktyg för att 
skapa förståelse för strategiska positioner och dynamiker i relation till innovation. Detta eftersom det 
klargör potentiella uppkommande förändringar i de undersökta verksamheterna, vilka de kan välja att ta 
hänsyn till och följa upp.  

Det vi har kommit fram till är att det är grundläggande att vara medveten om förutsättningarna som finns 
för de befintliga inkubatorerna. Därför har vi sammanställt en övergripande SWOT-analys där vi har 
reflekterat och analyserat kring de styrkor, svagheter och framför allt hot och möjligheter som finns inom 
de undersökta inkubatorerna, vilket även påverkar idébärare.  

Nedanför följer vår SWOT-analys.  

 
 

Styrkor 

Nätverk: 

De undersökta inkubatorerna hjälper idébärarna med att skapa nätverk med potentiella 
samarbetspartners och konsumenter. Genom det befintliga kontaktnätverk som verksamheterna har 
etablerade ifrån början. Detta har vid ett flertal gånger framträtt som en påtaglig styrka, grundat på 
respondenternas svar ifrån de intervjuer som har genomförts. Detta stärks även då författaren Alm 
menar att nätverk fungerar som en källa till information där informationsflödet är en 
tvåvägskommunikation. Det vill säga att man både kan skaffa sig information men även dela med sig av 
den information som man besitter. Vi uppfattar det som att ett nätverk förser idébärare med förbindelser 
till en stor variation av företag, vilka kan ge feedback på företagarens produkter och tjänster. Och 
därigenom utvecklas som företagare eftersom ett hållbart företag måste vara villiga att implementera 
förändringsprocesser i företaget. Långsiktigt kräver konkurrenskraft ständig utveckling i form av 

STYRKA 
 Nätverk 
 Väletablerade stödsystem 
 Uppstarten 

 

 

SVAGHET 
 Rekrytering 
 Utfasning 

HOT 

 Utveckling 

 

 

 

MÖJLIGHET 

 Innovationsmotorn 
 Samarbetspartners efter utfasningen 
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anpassning till förändringar på marknaden och de egna innovationerna. Det ska kunna tillämpas både i 
själva företaget men även i idébärarens arbetssätt. 

Väletablerade stödsystem: 

Verksamheterna är i allra högsta grad etablerade inom diverse kommuner samt näringslivet. Därigenom 
har de oftast redan ett utvecklat nätverk av kontakter med andra företagare och organisationer.   
Detta medför även att de innehar en stor samlad kunskapskompetens vilket behövs för att utveckla och 
vägleda både nya idébärare men även de företagare som redan har genomgått en inkubatorprocess 
men som behöver mer support eller få rådgivning. Enligt Swedish Incubators & Science Parks har 
väletablerade inkubatorer de resurser, kunskap och nätverk som krävs för att klara av de hinder som 
kan uppstå inom nyföretagande. Därigenom förbättra idébärarens kunnande om företagsamhet, och 
finnas där som vägvisare när idébäraren exempelvis behöver hjälp med finansiering. Och på så sätt 
skapa nya och konkurrenskraftiga företag som kan generera nya innovationer och 
utvecklingsmöjligheter.  

Uppstarten: 

Vi tror att det är essentiellt för inkubatorerna att de har ett stort inflöde av idébärare, oberoende på hur 
välutvecklade deras affärsidéer är när de uppsöker verksamheten. Och att människorna i fråga får 
grundlig rådgivning och stöd, för att sedan eventuellt bedömas för att se om de är redo att genomgå 
processen och flytta in i inkubatorn. Författaren Eshun Jr beskriver inkubatorer som stimulerande och 
stärkande atmosfärer, vilka är utformade för att främja tillväxt och utveckling av företag som befinner sig 
i uppstarten. Företag som är i ett tidigt skede och som parallellt befinner sig i en inkubator får bättre 
möjligheter att skaffa sig resurser menade till att underlätta utvecklingen och kommersialiseringen av 
dess produkter och tjänster. Detta är av stor betydelse då man som entreprenör och idébärare ska 
försöka överkomma diverse hinder som kan tänkas uppstå i uppstarten av företaget. Utifrån den 
information som vi erhöll ifrån våra respondenter uppfattar vi de som att ett nystartat företag har större 
chans att överleva långsiktigt ifall den införskaffar sig entreprenöriell kompetens, vilket kan ske via en 
inkubator.  

Svagheter 

Rekrytering: 

Denna punkt är främst riktad till de mer traditionella inkubatorerna såsom NyföretagarCentrum. Inom 
vilka det inte verkar finnas någon rekrytering in i inkubatorn via högskolor eller universitet. Vi tror att det 
skulle gynna dem att upprätta ett samarbete med en akademisk verksamhet eftersom det finns stor 
entreprenöriell potential inom den sektorn. Vi har fått uppfattningen att deras rekrytering i nuläget är 
tämligen begränsad till aktörer som kommer med en välgenomarbetad affärsidé, och inte människor 
som befinner sig i ett tidigare skede i uppstartandet av sitt företag. Genom att de använder denna 
gallringsmetod tror vi att det medför att en ansenlig mängd potentiella entreprenörer sållas bort redan i 
rekryteringsprocessen. Vilka egentligen kanske bara behöver mera stöd i sin utveckling av sina 
affärsidéer och vägledning så att de kan bli framgångsrika och självsäkra företagare.    

Utfasning:  
När idébärarna är aktiva inom inkubatorerna, fungerar inkubatorn som en trygghetslina inom vilken de 
har ett stödsystem tillhands under hela processen. Vi tycker att de inkubatorer som vi har undersökt har 
välgenomtänkta stödprogram, ändra fram tills utflyttningen. Vilket vi grundar på intervjuerna med 
idébärare som har varit aktiva inom dessa verksamheter och som ansåg att det inte fanns någon 
samverkan med liknande verksamheter vid deras utflyttning från inkubatorn. 

Hot   
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Utveckling: 

På hemsidan Swedish Incubators & Science Parks kan man läsa deras definition av innovation,  
 Innovation kan ses som ett specifikt verktyg som entreprenörer använder för att 
 genomföra förändringar inom olika företag eller tjänster. Det vill säga att de reflekterar 
 och ifrågasätter givna processer ur ett innovativt förhållningssätt, för att hitta nya 
 arbetsmetoder och problemlösningar. Innovation är en process som går ut på att 
 förvandla möjligheter till nya idéer och applicera dessa inom olika områden i praktiken. 

Vi tror att det är viktigt att inkubatorerna tänker på sin kompetensutveckling och hämtar ny kunskap, 
tillämpar nya arbetsmetoder och är nytänkande i sig själva för att kunna utvecklas och inte enbart 
idébärarna. Eftersom detta även bidrar till att idébärarna som är aktiva inom inkubatorerna utvecklas 
och blir mer medvetna om sin omgivning och omvärld. Denna förändringsprocess kan leda till goda 
förutsättningar bättre hållbarhet långsiktigt och även öka idébärarnas ”överlevnadsmöjligheter” utanför 
inkubatorn. 

Möjligheter  

Innovationsmotorn: 

En återkommande verksamhet i våra intervjuer var innovationsmotorn, inom vilken bland annat 
Strängnäs Nyföretagarcentrum (Växthuset) och Munktell Science Park (Eskilstuna) ingår i. Vi tror att ett 
deltagande av fler aktörer inom innovationsmotorn skulle kunna vara lyckat och innebära bättre 
möjligheter till samarbete mellan de utspridda verksamheterna. Det vill säga potentiella expansiva 
utvecklingsmöjligheter. Vilket även skulle komma att gynna idébärare eftersom de då efter sin tid i 
inkubatorn enklare skulle kunna komma i kontakt med ett befintligt stödsystem för fortsatt utveckling och 
rådgivning.    

Samarbetspartners efter utfasningen: 

Idag kan vi inte se ett tydligt samarbete emellan inkubatorerna. Emellertid framgår det att det håller på 
att utvecklas ett samarbete mellan Idélab i Eskilstuna och Munktell Science Park. Men det verkar inte 
finnas någon seriös satsning bakom det påståendet. Vilket blev ännu tydligare efter vår intervju med 
Therése Pettersson, som har varit aktiv inom Idélabs inkubator. Hon blev rekommenderad att besöka 
Munktell Science Park, men fick inte någon information om deras verksamhet. Vilket bidrog till att hon 
inte fick någon självklar uppfattning om syftet med besöket. Enligt författaren Planander gynnar 
samarbete olika företag och organisationer eftersom det medför att de kan nå ut till nya marknader och 
på så sätt vara mer konkurrenskraftiga. Vi anser att man skulle kunna kalla denna samarbetsform 
strategisk, då den i inkubatorernas fall främjar dem långsiktigt i form av stabila och hållbara 
samarbetspartners. Genom att dessa näringsliv samarbetar främjar det även idébärarna inom 
inkubatorerna. Eftersom de då har större valmöjligheter till fortsatt utveckling efter tiden i inkubatorn 
inom någon annan snarlik verksamhet såsom exempelvis företagshotell. 
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6. Diskussion 

6.1 Innovation och entreprenörskap inom inkubatorer 

Begrepp såsom innovation och entreprenörskap är återkommande inslag i denna kandidatuppsats 
eftersom vi anser att de utgör kärnan inom inkubatorerna som har undersökts. De är även 
återkommande inslag i vår teoretiska ram, då vi ville redogöra och understryka på vilket sätt de är 
väsentliga begrepp inom inkubatorer. Vi anser inte att det finns någon enhetlig definition av dessa två 
begrepp, utan de synpunkter och åsikter som förekommer under denna del i rapporten är våra egna 
reflektioner och tolkningar. Beträffande innovation menar Tidd att entreprenörer kan använda sig av 
innovation som ett sätt att implementera och utföra förändringar inom sitt företag eller inom den produkt 
eller tjänster som förekommer. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga på den marknad som de ska 
vara verksamma inom efter sin tid i inkubatorn. Företagaren ska även ta iakt att reflektera och 
ifrågasätta den process som uppstår inom inkubatorn då företaget håller på att utvecklas eftersom det 
är viktigt att kunna analysera eventuella brister eller möjligheter för att kunna förbättras.    
 Innovation är en process som går ut på att förvandla möjligheter till nya idéer och 
 applicera dessa inom olika områden i praktiken.  

6.2 Stödsystem 

Voisey framhåller att inkubatorer fungerar som ett positivt stödsystem som har en konstruktiv effekt på 
idébärare inom inkubatorer kopplat till deras personliga utveckling som företagare men även på själva 
företaget. En av de idébärare som vi intervjuade, Camilla Nylund, menar att hon fick mycket stöd och 
hjälp ifrån den inkubator som hon var aktiv inom, med både den praktiska aspekten och moraliskt stöd.  
Hon berättade även att hennes idé redan ifrån början blev bemött med positiv respons och att hon fick 
mycket stöd ifrån de människor som arbetade inom inkubatorn såsom hennes mentor. Vi uppfattar det 
som att Voiseys argument stärker den empiri som vi erhöll ifrån våra respondenter. Och att man kan 
argumentera för att det finns flera tydliga fördelar som företagare att delta i en inkubatorprocess.  

6.3 Stödsystemens utveckling  

Utifrån våra intervjuer med respondenterna kan vi urskilja att inkubatorerna har samma syfte, primärt att 
fungera som ett stödsystem för idébärare, men att de emellertid har olika utmaningar och problem som 
de ställs inför. Det vi specifikt har iakttagit är till exempel att mer traditionella inkubatorer såsom 
NyföretagarCentrum (som nämndes tidigare i vår SWOT analys) inte utvecklas jämfört inkubatorer 
såsom Idélab och växthuset. Visserligen har växthuset utvecklats ifrån NyföretagarCentrum, men då 
uppstår frågan varför har exempelvis inte NyföretagarCentrum Västerås implementerat denna inkubator 
funktion i sin verksamhet? Vi i forskargruppen anser att stödsystemet till idébärarna på så sätt blir mer 
riktat och djupingående, vilket är till fördel.  Vi tror att de utgör en stor skillnad utifall idébärare startar sitt 
företag på egen hand eller inom en inkubator. Då vi menar att dessa verksamheters stödsystem gör så 
att innovationer frodas och utvecklas. Men för att de ska kunna göra detta optimalt måste även 
verksamheterna utvecklas. Vi tror att dessa verksamheters stöd i allra högsta grad påverkar idébärare, 
särskilt i uppstarten (idéstadiet). Om idébärare missar detta grundläggande stödsystem kan det bland 
annat medföra att de inte uppfattar sin verksamhet som utvecklingsbar trots motsatsen. Då motsatsen 
är att den är utvecklingsbar 

Vår respondent Annika Löfgren på Idélab anser att supporten hos inkubatorer måste bli mer innovativ 
och nytänkande och utvecklas till att inte vara så begränsad. En SWOT-analys kan hjälpa en 
verksamhet att utvecklas, detta kan vara ett bra verktyg för en inkubator att använda sig ut av, eftersom 
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de då kan få en bättre bild utav verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Med hjälp ut av 
en SWOT-analys kan inkubatorn skapa en bra handlingsplan för att förstärka sin organisation.  

6.4 Nätverk 

Någonting som vi har observerat i våra intervjuer med respondenterna är att det är utav stor betydelse 
att ha ett befintligt nätverk eller utveckla ett nätverk. Eftersom det underlättar när idébäraren ska 
utveckla sitt företag. Nätverk var ett återkommande begrepp både i intervjuerna med idébärarna men 
även bland de respondenter som arbetade som rådgivare inom inkubatorerna. Om man ska klarlägga 
de främsta fördelarna med nätverk, kan man börja med att förklara att nätverk är som en ”kanal” som 
öppnar upp till nya affärsmöjligheter med andra företagare och verksamheter. Genom att vara en del av 
ett nätverk kan idébäraren få tillgång till samlade kunskaper och erfarenheter som kan finnas inom 
nätverket. När man erhåller kunskap av andra människor kan man även dela med sig av den kunskap 
som man själv har. Vilket kan ses som ett sätt att knyta nya kontakter. Vi i forskargruppen anser att 
denna utväxling av kunskap stärker den enskilde individen och på så sätt även företaget. Genom aktivt 
deltagande i ett nätverk av affärskontakter kan idébäraren även skapa sig konkurrensfördel på 
marknaden. Exempelvis om någon av idébärarens affärskontakter är verksam inom reklambranschen 
kan idébäraren rådgöra om hur denne på bästa sätt ska positionera sig på marknaden för att stå ut 
jämte konkurrenterna. I artikeln ”A preliminary investigation into networking activities within the 
university incubator” ger författaren McAdam, sin syn på begreppet nätverk,  
 Värdet i entreprenöriellt nätverkande ligger i att tillhandahålla nya idéer och ny 
 information vilket kan hjälpa företaget att överleva. 

7. Slutsats 
 

Vi tror att det finns stor potential i att organisera ett väl samordnat och effektivt innovationssystem och 
att detta arbete visar på de möjligheter som finns för de existerande inkubatorerna som har granskats.     
Vi ville se inkubatorerna ur en annan vinkel så vi valde även att intervjua idébärare som sitter eller har 
suttit i en inkubator. Vilken vi anser gav ett bättre perspektiv på inkubatorernas framgångsfaktorer.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1. Sekretessavtal 
 

Respondenten har klart och tydligt fått förklarat syftet med examensarbetet och att insamling 

och lagring av informationen kommer att behandlas på ett betryggande sätt. Sekretessavtalet 

omfattar bl.a. nedanstående, 

 

 Respondenten ska ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 

examensrapporten innan den offentliggörs. 

 

 Information och data om respondenten och övriga berörda parter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Respondenten har tillfrågats om denne är intresserad av att få veta var 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras och att erhålla en sammanfattning av 

arbetet. 
 

Examensarbetet 

 

Avtalstid 

Detta avtal gäller under den tid då examensarbetet löper vilket är mellan 2009-11-02 – 2010-

01-20.  

 

Parter 

Följande sekretessavtal har undertecknats av samtliga parter som ett tecken på att de berörda 

parterna har förstått och godkänt villkoren i sekretessavtalet. Avtalet har upprättats i två (2) 

originalexemplar, vilket alla inblandade parter har erhållit.  

 

 

 

______________________________   

Ort och respondent  

 

 

______________________________             ______________________________               

Elin Andersson          Susann Heikkinen  
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Bilaga 2. Intervjumanual för verksamheter 

Frågor till intervjuerna  

Intervjutiden är beräknad cirka en timme per respondent och telefonintervjuerna mellan 25-40 

minuter per respondent.  

Respondenten 

Namn och erfarenhet  

 

Verksamheten 

Allmän bakgrundsinformation om verksamheten.  

 

1. Hur definierar er verksamhet begreppen entreprenörskap och innovation? 

2. Vad gör er verksamhet för att främja entreprenörskap i nuläget och långsiktigt? 

3. Har er verksamhet en uppskattning om hur många entreprenörer som årligen kommer 

med sina idéer till er organisation?  

4. Hur ser innovationsprocessen ut bland entreprenörer som? 

5. Vilka hinder kan uppstå under innovationsprocessen?  

6. Hur kan man överkomma dessa hinder? 

7. I vilken omfattning kommer entreprenörernas idéer ut på marknaden? 

8. Kan man urskilja en viss profil på entreprenörer?  

9. Varför och hur uppkom verksamheten? 

10. Förklara er inkubator 

11. Hur når verksamheten ut till idébärarna? 

12. Arbetar verksamheten med nya metoder eller tjänster för att främja entreprenörer inom 

företagsinkubatorerna och hur kan man se att det är nyskapande innovativa element? 

(Vad stärker detta?) 

13. Har ni något ställe som ni lotsar vidare idébäraren till efter sin vistelse hos er?  

(Samarbete med någon annan verksamhet som fungerar som stöd för idébärare) 
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Bilaga 3. Intervjumanual för idébärare 

Intervjufrågor till idébärare 

1. Vilken företagsinkubator vände du dig till med din idé? 

2. Hur fick du kännedom om verksamheten? 

3. Hur bemöttes din idé under idéstadiet?  

4. Vad var enklast respektive svårast att genomföra i innovationsprocessen i inkubatorn? 

5. Uppstod det några specifika hinder eller frågor under processen? 

6. Hade du ett fungerande nätverk sedan tidigare eller tillkom det under tiden i inkubatorn? 

Hur betydelsefullt har nätverket vart för dig? 

7. Blev du rekommenderad andra liknande stödverksamheter för fortsatt utveckling efter att 

ha avslutat din process i inkubatorn?   

8. Vad anser du kan förbättras inom verksamheten du var aktiv inom? 
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Bilaga 4. Gantt-schema 

 


