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Från Innovatör till Entreprenör 
  

Rebecca Blomgren och Lovisa Tjärnström  

 
En intressant del av innovationsprocessen är hur transformeringen från 
innovatör till entreprenör går till. En djupdykning i den initiala 
innovationsprocessen bör därför göras. Litteratur och tidigare forskning 
redovisar olika metoder för hur man skall hantera innovation. Men används 
då dessa metoder av verklighetens innovationsrådgivare? Detta samt en 
jämförelse hur olika organisationer jobbar görs genom ett fältexperiment. 
Resultatet visar att dagens innovationsrådgivare använder samma typ av 
process när det gäller att starta ett företag som att hantera en potentiell 
innovation. De mest framgångsrika innovationerna börjar med ett dolt 
behov och är därför ingenting som går att planera som däremot processen 
när man startar ett nytt företag gör. Istället för rådgivning behöver vi skapa 
förutsättningar för att innovation ska kunna blomstra. Detta genom att man 
sammanför människor från olika discipliner, kulturer, åldrar etc. för det är 
dessa interaktioner som hjälper oss på vägen till att hitta oväntade insikter 
och se andra möjligheter. 
 

Nyckelord: Entreprenör, innovatör, innovation, nätverk, innovationsrådgivning 
 

1. Inledning och bakgrund 
”Enligt den amerikanska ekonomen och framtidsforskaren Paul Romer är uppfinnandet ”ett 
brus i bakgrunden”, det vill säga en process som alltid finns och som kontinuerligt genererar 
idéer och möjligheter. Det är i regel inte bristen på uppfinningar utan snarare förmågan att 
vidareutveckla dem som är begränsningen.” (Carlberg & Haider 1999, s. 89)     
 
1.1 Motiv och problembeskrivning 
Studiens tema är från ”idé till verklighet” och syftar till att ta reda på hur man leder en idé 
genom innovationsprocessens faser, då med fokus på den första fasen. Bakgrunden till denna 
studie är att vi har, i och med vår utbildning på Innovationsprogrammet vid Mälardalens 
högskola, lärt oss mycket om idégenerering och kreativitet men inte vad som konkret händer 
efter det, när man vill ta steget vidare med en potentiell innovation.  
Denna studie är av vikt för vi behöver se om de teorier och modeller som beskrivs i av oss 
valda innovationsböcker verkligen är av värde för den som kommer på en idé. Litteratur och 
forskning rörande hur en entreprenör är och bör vara och hur man lyckas att driva igenom sin 
affärsidé finns det en uppsjö av. Vi önskar reda ut vad som är relevant och användbart för 
idébäraren vid ett startskede. 
 
 
 



	  

	  

	  

4	  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på transformeringen från att vara innovatör till att bli 
entreprenör. Om en individ skapat ett nytt koncept dvs. en innovatör med ett 
”konceptkombinerat tankesätt” och vill bli en entreprenör med ett ”aktivitetskombinerat 
tankesätt”, vilka entreprenöriella aktiviteter och kompetenser kommer att krävas? Kan denna 
övergång från innovatör till entreprenör då göras med hjälp av rådgivning?  
 

1.2.1 Avgränsning 
Vi har valt tre olika organisationer som arbetar med innovationsrådgivning för att själva 
genomföra ett fältexperiment där vi önskar rådgivning kring en idé som vi själva har arbetat 
fram. Genom att vi faktiskt genomgår den initiala innovationsprocessen ”på riktigt” ger det 
oss också en möjlighet att testa vår idé för att se om den håller för marknaden och tål att 
utvecklas. Detta är dock inget syfte för denna undersökning då vi tidsmässigt vill avgränsa oss 
till att kartlägga vad det finns för hjälp att få på marknaden och vilka typer av råd man får när 
man tar kontakt med en innovationsrådgivare. I denna studie avgränsar vi oss till att genomgå 
ett första rådgivningsmöte hos respektive organisation då vi endast vill undersöka det första 
steget som idébärare. Vi vill alltså undersöka deras arbetssätt vid första kontakt för att studera 
hur och om de skiljer sig åt för att skapa oss en uppfattning om hur de arbetar för att göra idé 
till verklighet. Vi vill även se vilken hjälp och råd som finns att få och hur användbart det är 
för oss som idébärare. 
 

1.2.2 Forskningsfrågor 
(1.) På vilka sätt skiljer sig rådgivarprocesser åt mellan olika aktörer som erbjuder 
innovationsrådgivning? 
 
(2.) Hur kan man förklara dessa eventuella skillnader?  
 
(3.) Samt hur vi själva upplever det rådgivningen hos de olika aktörerna? 
 
Genom att besvara forskningsfråga 1 tar vi reda på vilka modeller och teorier som de olika 
organisationerna jobbar utefter. På vilket sätt och i vilken ordning de jobbar och om det 
överensstämmer med innovationslitteratur men även om det finns några likheter i 
arbetsmetoderna organisationerna emellan. Vid forskningsfråga 2 kommer vi analysera 
eventuella skillnader i arbetssättet och vad som detta då kan bero på. Kan det förekomma 
bakomliggande strukturer till skillnader i arbetssättet och i så fall vilka? Kan detta ha en 
påverkan på innovation? 
Genom att ta reda på den sistnämnda forskningsfrågan skapar vi oss en uppfattning om 
rådgivningen är användbar eller inte för vår idé och om det är främjande för innovation. 
Eftersom vi vill ta reda på transformering från innovatör till entreprenör så bidrar denna 
forskningsfråga till en ökad förståelse om detta är möjligt och om det kan vara så att detta är 
organisationernas egentliga syfte.  
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1.2.3 Varför studien behövs 
Vår studie bidrar till en ökad förståelse för vad begreppen innovatör respektive entreprenör 
innebär. I dagens samhälle används båda orden flitigt utan att ibland veta dess rätta innebörd. 
Vår undersökning behövs för att tydliggöra skillnaden och hur processen däremellan går till 
alltså från konceptmänniska till aktivitetsmänniska dvs. från innovatör till entreprenör. Om vi 
lyckas ta reda på detta och beskriva den initiala innovationsprocessen på ett bra sätt önskar vi 
bidra med ett mer konkret sätt över hur det faktiskt går till och i och med det ge en bättre bild 
än de teorier som beskrivs inom ämnet idag. Med ett kritiskt förhållningssätt önskar vi 
undersöka om och i så fall hur dessa organisationer främjar innovation. 
 
1.3 Definitioner 

I ett försök att ta reda på denna förvandling, från innovatör till entreprenör, måste vi först 
reda ut vad det är som skiljer en innovatör från en entreprenör samt ge korta definitioner över 
vad som kännetecknar en idébärare, uppfinnare och en intraprenör då dessa lätt förväxlas med 
varandra. Någon måste praktiskt ta hand om idén om den överhuvudtaget skall vandra från 
idéstadiet till att bli en produkt på marknaden. Denna eller dessa personer behöver 
nödvändigtvis inte vara densamma under hela processen. Idébäraren är den som förvaltar, bär 
och äger idén för tillfället och kan vara såväl en uppfinnare, innovatör, entreprenör som en 
intraprenör. (Carlberg & Haider, 1999)  

En uppfinnare är en person som skapat en uppfinning i form av en ny produkt, teknisk 
lösning eller konstruktion. I vanliga fall får uppfinnaren hjälp av innovatören med att 
ytterligare utveckla, bearbeta, se behov och skapa värde. Det kan också vara så att 
innovatören i sig står för själva idén och tar hjälp av en uppfinnare som exempelvis kan hjälpa 
innovatören med de tekniska delarna som innovatören saknar kunskap inom. (Carlberg & 
Haider, 1999)  

En innovatör kombinerar olika existerande begrepp till ett nytt begrepp som förefaller vara 
värdeskapande. Det är innovatören som sätter idén i ett nytt koncept i form av nytänkande 
som i sin tur fyller ett behov och är värdeskapande för allmänheten. Man kan säga att 
innovatören är den som bildar nya koncept och begrepp av redan existerande. Dessa skapar 
nya mentala rum hos andra som kan fyllas på olika sätt. Ett exempel på ett sådant koncept är 
innovationen PetRock som slog igenom på 70-talet. Där kombinerade innovatören Gary Dahl 
begreppet sten med begreppet husdjur vilket bidrog till konceptet; ett artificiellt husdjur. 
Denna innovation blev sedermera föregångaren till Tamagotchin1 som slog igenom stort på 
90-talet över hela världen. En innovatör är därför den person som konkretiserar och lyfter upp 
begreppet The Pain2. En ”pain” är något dolt/subtilt och kan beskrivas som en känsla. Man 
måste studera omgivningen för att kunna se den och för att kunna uppfatta den krävs 
förståelse för situationen. Pain uppfyller latenta behov vilket innebär att man inte kan 
undersöka sig fram till den genom exempelvis en marknadsundersökning. (Hamrefors, 2009)  

En entreprenör å andra sidan är en person som är duktig på att kombinera resurser på ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fostra ett digitalt ”husdjur” genom att leka, disciplinera och sköta om den på en lågupplöst LCD-display.  
2 Engelska ordet pain står för betydelsen smärta eller plåga. I detta sammanhang har ordet en annan betydelse 
där man försöker beskriva och sätta ord på en upplevelse av ett hinder eller problem i människors vardag som 
man syftar till att lösa.	  	  



	  

	  

	  

6	  

nytt sätt. Entreprenörens huvudsakliga uppgift är att driva en idé till ett verksamt företag där 
moment som marknadsföring, produktion och driva själva verksamheten framåt ingår. En 
entreprenör behövs i innovationsprocessen som den som kan tillverka samt sälja produkten 
eller tjänsten. Entreprenören kan omsätta idén till pengar där han räknar på lönsamhet, knyter 
kontakter och förstår marknadens behov. (Jansson, 2011) Författaren Peter Drucker menar i 
sin artikel, the discipline of innovation, att det inte finns någon speciell 
entreprenörpersonlighet utan alla de framgångsrika entreprenörerna som han känner till har 
förmågan till att systematiskt utföra innovation. Vare sig det är en existerande verksamhet, ett 
offentligt institut eller ett nystartat projekt i någons hem är den specifika funktionen av 
entreprenörskap innovation. På så sätt som att förse befintliga resurser med ny potential eller 
nya värdeskapande resurser. Entreprenörskap är ett begrepp som förvirrar oss idag, de flesta 
använder begreppet i samband med företagets ålder, en speciell aktivitet eller storlek. 
Egentligen är det innovation som är grunden till entreprenörskap där förändringsfokus skapar 
mening för företagets sociala eller ekonomiska potential. (Drucker, 1998)  

En intraprenör är som en entreprenör fast verksam inom ett företag där personen i fråga är 
anställd för att starta och driva igenom nya projekt med företagets kapital och resurser i 
ryggen. (Carlberg & Haider, 1999)  
 
1.4 Disposition 
Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning där vi beskriver de teorier och 
modeller som vi finner intressant och relevanta för att beskriva den initiala 
innovationsprocessen. Vi kommer att presentera vad litteraturen säger om hur man driver en 
idé vidare till ett vinnande koncept. Vi delar upp teorierna i fyra huvuddelar; innovation, 
entreprenörskap, nätverk och arbetsmetoder. Under metodavsnittet kapitel 3 beskrivs 
undersökningens forskningsdesign och urval samt att vi under stycke 3.3 presenteras studiens 
tillvägagångssätt. Vidare, under examensprojektets empiri och resultatdel, delas urvalet upp i 
tre olika organisationer där rådgivningsmetodik, nätverk och konkreta råd redovisas. I arbetets 
slutfas, dvs. dess analys och diskussion, jämförs sedan dessa resultat med teorier och tidigare 
forskning samt att våra egna tankar och reflektioner vävs in. Vi delar upp denna del i 
forskningsfråga 1, 2 respektive 3 för att förtydliga att studien svarat och tagit reda på det som 
den var ämnad för. Arbetet avslutas med en slutsats där vårt innovationsbidrag finns 
beskrivet. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Innovation 
”Innovation is the introduction of a new or substantial improved product, service, process, 
organization or other value creating solution” - (OECD-The Oslo Manual, 2005) 
 
Det finns två nyckelfaktorer för att skapa en innovation; resurser (människor, material, 
kunskap och pengar) och att veta hur man skall organisera dem. Det svåraste av dem är den 
sistnämnda, att veta hur vi skall hantera dessa resurser. Det finns fyra viktiga huvudpunkter 
vid organisering som bör tas hänsyn till. Den första är att förstå vad vi försöker att få fram, 
desto bättre mentala modeller vi har tagit fram desto mer troligt att organiseringen och 
processerna kommer fungera. Det andra är att förstå hur man skall gå tillväga dvs. skapa 
förutsättningar, villkor och möjligheter som gör organisering möjligt. Att forma innovationen 
på ett sådant sätt så man genom organiseringen förstår vad, varför och när aktiviteter ska ske 
är den tredje huvudpunkten. Det sista är att förstå att det är ett föränderligt mål när man 
hanterar en innovation där det krävs en dynamisk förmåga vid organisering. (Bessant & Tidd, 
2007) Om vi inte tar hänsyn till dessa riskerar vi att vår potentiella innovation kan förloras. 
Innovation är som att lägga ett puzzel speciellt när det gäller att balansera kreativitet och att 
faktiskt se till att det händer något. När man fått tillräckligt med stöd för sin innovation, med 
hänsyn tagit till huvudpunkterna, och även gjort en strategisk planering blir nästa steg att göra 
den till verklighet. Det kan exempelvis vara till en ny vara, tjänst eller en förändring i en 
process. Denna fas handlar om att väva ihop alla kunskapstrådar såsom teknik, marknader, 
konkurrensbehov för att främja en framgångsrik innovation. Till en början kommer bilden att 
kännas suddig men desto längre in i processen man kommer desto klarare kommer bilden att 
bli. Detta förutsätter att vi investerar i tid, pengar och människor för att ta reda på marknadens 
behov, konkurrenssituationen, prototyper och övriga test för att förstå, förbättra och ta reda på 
hur innovationens framtid kan se ut. (Bessant & Tidd, 2007)  
 

2.1.1 Innovationsmöjligheter 
Ett möjligt skäl till att det inte blir som vi har tänkt oss är att allt är nytt. Det är därför mycket 
viktigt att ha en improvisationsförmåga sammankopplat med en tydlig målbild för att lyckas 
med något nytt som en innovation eller ett nytt företag. (Carlberg & Haider, 1999) Ett första 
steg är att lära känna och undersöka den bransch som du tror att idén hör hemma i. Detta är 
för att få en ökad förståelse över vilken marknadsposition, sortiment och marknadsstrategi 
som finns och som man själv bör rikta in sig på. När man talar med folk ifrån branschen kan 
man tidigt få andra infallsvinklar och man kanske har missat något som är viktigt att få 
med.  Ju bättre man förstår sin bransch desto större möjlighet att, gentemot konkurrenter, 
välja en bra position. Genom att förstå och välja position på detta sätt förbättrar och ökar man 
sina chanser att lyckas. Lär känna de viktigaste aktörerna, genom diskussion eller intervju, för 
att skaffa en bild över vilka marginaler som finns och samt hur olika distributionskanaler 
fungerar. Det är viktigt att tänka på sekretess i sådana här situationer men många idéer går att 
diskutera utan att berätta vad själva innovationen är. Genom att man hör sig för vilken nytta 
som innovationen bidrar med samt vilket problem som den löser innebär att man kan lära sig 
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mycket om möjligheter utan att riskera att avslöja för mycket detaljer. (Alm, et al. 2004)  
De flesta framgångsrika innovationer börjar med att man söker efter 

innovationsmöjligheter, som finns befintliga i företag eller i en bransch, dessa är: process 
behov, missförhållanden, bransch och marknadsförändringar eller oförväntade händelser. 
Utanför företagande i ett socialt eller intellektuell miljö existerar tre extra källor för 
möjligheter vilka är: Ny kunskap, perceptionsförändringar och även demografiska 
förändringar. (Drucker, 1998) 
 
2.2 Entreprenörskap 
Goda entreprenörer startar inte med den ultimata idén utan det upptäcks på vägen. Man måste 
våga och testa sig fram och vara beredd att misslyckas. Det är den kreativa processen som 
räknas och det är där man kommer vidare. Det viktiga är att man lär sig av misstag och vågar 
ta steget från planering. (Sims, 2012) 

Entreprenören och författaren Peter Sims skriver i sin bok ”Little bets – how Breakthrough 
Ideas Emerge from Small Discoveries” att av hundra små idéer, ”small bets”, kommer det sex 
stycken som är bra, därför ska man inte förvänta sig eller tro att man kommer att lyckas med 
den första idén. Utan att den kommer behövas stötas och blötas för att bli bra. ”Start small, 
fail fast” är nyckeln till framgångsrikt entreprenörskap. (Sims, 2012) Testa idén i ett tidigt 
skede i planeringen och se redan då att den håller istället för att lägga år av planering på något 
som saknar pain. Succéspelet Angry birds var exempelvis spelföretagets Rovio´s 52:a spel. 
Inte många har hört talas om de 51 stycken första som lanserades innan denna så om man 
skulle försöka 52 gånger med varje idé och inte gav upp så lätt skulle chanserna öka betydligt. 
(Johansson, 2012) Det räcker inte med att man har passion för något utan det måste finnas 
behov. (Sims, 2012) Tänk kritiskt, det är endast du som förstår hur bra din idé är och vilken 
väg som är den rätta, eftersom alla situationer är unika. (Alm, et al. 2004)  

 
2.2.1 Förebilder 

Enligt Carlberg & Haider (1999) är innovatörer och ibland uppfinnare personer som står för 
hela innovationsprocessen från idé till produkt. Även entreprenörer är personer som skall 
lyckas handskas med processen från idé till lönsamt företag. En genväg till att lyckas med att 
genomföra sin idé är att skåda de som redan har lyckats som entreprenörer och ta efter dem. 
(Carlberg & Haider, 1999). Genom att efterlikna en människa man ser upp till, både fysiskt 
och psykiskt, kan man uppnå samma resultat fast på kortare tid. En människa som är 
framgångsrik eller expert inom någonting, som exempelvis friidrott, så baseras dennes 
framgång på en massa erfarenhet. Denne har i många år testat sig fram, gjort de fel som varit 
nödvändiga, och övat till dess att den uppnått optimal prestanda. Så istället för att ”uppfinna 
hjulet på nytt” så kan man ta genvägar genom att avspegla de som redan lyckats och gjort allt 
jobb. Alltså man bygger vidare på andras framgångar och tar tillvara på dennes erfarenhet för 
att spara tid. (Robbins, 2000)  

I boken ”Din gränslösa styrka” skriven av Anthony Robbins beskrivs en rad olika exempel 
på att många framgångsrika entreprenörer har en inställning som innebär att man ser inte 
motgångar som misslyckande utan att man fortsätter och inte ger upp. Enligt Anthony beror 
det hela på hur man väljer att se det och hos framgångsrika entreprenörer finns inga 
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misslyckanden utan bara resultat. Ett inspirerande exempel, som Anthony tar upp i sin bok, är 
hur översten Sanders, grundare till Kentucky Fried Chicken (KFC), gick tillväga när han 
grundade den världskända matkedjan. Han var då pensionär (före detta restaurangägare) med 
ett recept på en grillad kyckling. Sanders bestämde sig för att sälja receptet till andra 
restaurangägare och kräva 1 % av intäkterna. Vägen dit var sannerligen inte spikrak, utan han 
möttes gång på gång av hinder men efter 1009 stycken nej fick han sitt fösta ja. Han gav inte 
upp utan efter varje avvisande han fick ändrade han sin strategi och körde vidare land och rike 
för att uppfylla sin dröm. (Robbins, 2000)  

 
2.2.2 Framgångsfaktorer 

Nedan följer en sammanställning av det som skiljer vinnare från förlorare som beskrivs i 
artikeln The Invisible Success Factors in Product Innovation skriven av Robert Cooper, 1999. 
Det är åtta vanligt förekommande faktorer som går att påverka och kontrollera för att öka 
oddsen för att lyckas. Dessa åtta baseras på en mängd forskning kring varför just vinnare 
vinner och förlorare förlorar. 
1. Att göra sin ”läxa” lönar sig. Alldeles för många projekt går direkt från idéstadiet till 
utveckling med liten eller ingen vidare bedömning eller utredning vilket gör att det i sin tur 
leder till misslyckande. Forskning visar att otillräcklig påläsning (hemläxa) av och kring 
projektet är en stor bidragande orsak att man inte lyckas. Forskningen bevisar också 
motsatsen att sambandet mellan om man är duktig på att göra sin ”läxa” så har det ett 
samband med ett starkt finansiellt resultat. 
2. Lyssna på kunden. Framgångsrika företag och projektsammansättningar som driver 
vinnande koncept har ett slavlikt engagemang till just att lyssna till kundens röst. En 
framgångsfaktor är alltså att inte slarva med och verkligen lägga energi på 
marknadsundersökningar och involvera kunden och marknaden i ett tidigt skede med för att 
testa först innan man går vidare.  
3. Sök efter överlägsna och differentierade produkter och tjänster. Att erbjuda och leverera en 
differentierad produkt som möter unika kundbehov och ger ett överlägset värde för kunden är 
en klart och tydlig framgångsfaktor och skapar försprång från andra konkurrenter.  
4. Tydlig och tidig produktdefinition. Många missar en tydlig definition kring sitt projekt 
vilket leder till att utvecklandet kring en ny produkt misslyckas. Det är därför viktigt att 
definiera produkten och ta ståndpunkt för positionering, vilka fördelar som finns samt att man 
reder ut vilken marknad man vill rikta in sig på i ett tidigt skede i processen. 
5. Lägg tid och pengar på lanseringen. Framgångsrika produkter stöds av en stark lansering 
på marknaden. Tillexempel så lägger de individer som lyckas, med att introducera nya 
produkter, ner dubbelt så mycket tid och pengar på denna del dvs. lanseringen. Detta till 
skillnad från dem som inte lyckas. Är kvaliteten hög vid utförande av lanseringen ökar 
chanserna betydligt till framgång.  
6. God kontroll genom planering med tydliga steg. Inom många verksamheter tenderar 
projekt flyttas fort till produktionen utan någon som helst seriös granskning av den. Detta har 
resulterat i felplacering av knappa resurser. Detta går att kontrollera och undgå genom mer 
planering och klara steg på vägen där beslut kan tas innan det går så här långt.  
7. God organisationsstruktur med tvärfunktionella team. Otaliga studier visar på det 
självklara att god organisationsstruktur visar på framgång. Med god organisationsstruktur 



	  

	  

	  

10	  

menas när projekt är designande utifrån 3cross-functional team där starkt ledarskap råder.  
8. Se till så att produkten eller tjänsten, i framtiden, kan möta internationella krav. Med 
internationell orientering menas att man designar produkten till att möta internationella krav 
och marknader i framtiden och inte enbart de lokala. Man bör åtminstone ha med detta som en 
input och att det finns en beredskap för och kapacitet för produkten att växa om så efterfrågan 
finns. Om nu dessa åtta framgångsfaktorer är så fundamentala för att lyckas; varför är de då så 
osynliga i praktiken? Om dem är baserade på så mycket forskning som stödjer att det 
verkligen är bevisat att de ökar oddsen att lyckas så missar ändå många att ta dem i beaktning 
och gör samma misstag om och om igen. (Cooper, 1999)  
 

2.2.3 fallgropar 
En undersökning som gjordes av Ernst & Young på 50 st entreprenörer i Sverige, som deltagit 
i tävlingen ”Entrepreneur Of the Year” framkom fem vanliga fallgropar för den som startar 
företag. 
Fallgrop 1 – betalningsförmåga och kapital. Försök att växa i den takt som rörelsen genererar 
kapital. Ibland är det även svårt att förklara affärsidén och inte sätta sin privata ekonomi i 
spel. 
Fallgrop 2 – skatter och regler. Försök att skapa en överblick, lätt att man virrar bort sig kring 
snåriga regler kring skatter och andra myndighetsutövningar. 
Fallgrop 3 – underskattning av personalproblem. Längre inlärningsperioder än man väntat sig 
samt att det är svårt att få tag i kompetent personal. Det är också mycket kostsamt vid en fel 
rekrytering. 
Fallgrop 4 – tidsbrist och underlåtelsesynder. Alla ”måsten” tar i överhand och man skjuter 
ofta upp långsiktiga strategiska arbeten. Omvärldsanalyser glöms bort. 
Fallgrop 5 – Överoptimism. Man överskattar oftast sin egen förmåga och saker och ting tar 
oftast längre tid än vad man tror. Bara för att man lägger och visar på en bra prognos så är det 
inte samma sak som ett bra utfall. (Skriven av gästskribent Stefan Hultstrand, ansvarigt 
tillväxtföretag, Ernst & Young i Alm, et al. 2004) 

I USA, i början på 90-talet, gjordes en stor undersökning där man intervjuade nyblivna 
entreprenörer i den initiala processen för att sedan återintervjua dem 18 månader senare. 
Undersökningen innefattade sammanlagt 1 699 stycken vuxna där tre huvudfrågor togs upp: 
(1) Vilka aktiviteter inleder entreprenören som första steg i att etablera ett nytt företag? (2) 
Hur många aktiviteter genomför den nyblivne entreprenören i start up fasen? (3) När särskilda 
aktiviteter inletts eller slutförts? 
Studiens resultat delades i tre huvudkategorier; de som lyckades starta ett företag, de som 
fortfarande försökte samt de som gav up. Studien visade att de som lyckats starta ett företag 
hade gemensamt att dem gjorde aktiviteter som ledde till att deras verksamhet blev 
tillgänglig, gripbar och synlig för andra. Dessutom gav dem sin fulla tid till verksamheten och 
individerna som startade företaget tenderade att agera med en högre nivå av intensitet. Dock 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cross-functional team är när man sätter ihop människor från olika områden i en och samma grupp för att jobba 
mot ett specifikt och gemensamt mål. Vid en organisation kan det vara en person från marknadsavdelningen, HR 
avdelningen och en från produktionen och gärna från olika nivåer i hierarkin. Det kan även vara människor 
utanför organisationen såsom kunder som får chans att säga sitt vid utvecklingen av en ny produkt. 
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framkommer endast att de i denna grupp lyckats starta ett företag och få det att hända men 
inte om det är en lönsam verksamhet. De som, efter 18 månader, fortfarande försökta komma 
igång och starta sitt företag hade åtagit färre aktiviteter än dem som lyckats starta företag eller 
den gruppen som gett upp. Inom denna kategori tenderade dem också att lägga mer tid på 
planering och spara pengar istället för att göra verksamheten verklig och synlig för andra. Här 
verkar det vara mycket snack och liten verkstad. Inom den tredje kategorin, de som gav upp, 
angav de samma svar angående aktiviteter som de som lyckats starta företag dvs. att 
individerna inledde start-up processen med aggressivt aktivitetsmönster för att sedan märka 
att det inte var fruktbart att fortsätta. Det denna studie visade på var att entreprenörer bör 
driva på i början för att se möjligheter på kort sikt. På detta sätt ser dem i ett tidigt skede om 
det är värt att fortsätta processen eller helt enkelt ge upp. Individer som inte ängar den tid eller 
åtar sig de nödvändiga aktiviteter som krävs för att ta detta beslut tenderar att för evigt 
befinna sig i kategorin för de som fortfarande försöker istället misslyckas eller lyckas. (Carter, 
Gartner & Reynolds, 1996) 
 
2.3 Arbetsmetoder 
Innan idén når marknaden behöver den utvecklas, formges, tillverkas, marknadsföras och 
distribueras vilket innebär att det är en lång väg att gå. Genom att sprida ut riskerna och dela 
dem samt kostnader med andra företag kan underlätta arbetet längs vägen och ökar samtidigt 
chanserna att lyckas. På grund av detta är det mycket viktigt att man i ett tidigt skede är klar 
över vad man vill med sin idé om man vill driva egen verksamhet eller sälja idén. För att ta en 
idé till verklighet behövs kapital och har man inte det själv blir första steget att söka det på 
annat håll. Till att börja med bör man ha klart för sig hur man ska tjäna pengar på sin idé för 
att sedan ta sig till nästa steg vilket innebär att välja finansieringsform. Olika former passar 
olika bra under olika förhållanden. Beroende på vart pengarna kommer ifrån behöver också 
hänsyn, till de bakomliggande aktörernas intressen, tas. Detta gör att man måste anpassa sig 
till exempelvis en investerares eller en banks tidshorisont och avkastningskrav. (Alm, et al. 
2004) 
 

2.3.1 Affärsplan och finansiering 
Ett måste vid stöd från extern finansiering, är en välskriven affärsplan. I affärsplanen 
presenteras företaget och dess affärsidé och syftet är att visa potentialen i idén och hur man 
planerar att tjäna pengar. (Alm, et al. 2004) En affärsplan behövs för att kunna ta del av extern 
finansiering samt att den ger en övergripande plan över hur man skall kunna förverkliga sin 
idé. För att underlätta beslutsfattande under processen behövs tydliga mål att sikta mot. Det 
finns fyra viktiga parametrar, vid val av finansieringsform, som bör tas till beaktning. Dessa 
är risk, inflytande/kontroll, kompetens/nätverk och tillväxt. (Alm, et al. 2004) 

Ett måste för en chans att leva och nå framgång är att bygga en affärsplattform för ett 
företag. Nedan följer åtta viktiga och grundläggande byggstenar för att skapa en helhet.  

1. Idé – en formulering för förtydligande och chans till utveckling. 
2. Produkt – för en acceptans på marknaden krävs utveckling av färdiga produkter. 
3. Marknad – definiera marknaden och avgränsa för bättre kontroll. 
4. Organisation – behövs för bättre hantering och lösningar av problem. 
5. Kompetens – Se till så den finns och om den saknas försök att komplettera det. 



	  

	  

	  

12	  

6. Drivkrafter – det krävs starka drivkrafter och ett stort engagemang. 
7. Kundrelationer – skapas genom samarbete och effektivt marknadsarbete. 
8. Övriga relationer – de som tillhör företagets finansiella resurser eller 

kunskapskompletterande relationer 
(Av gästskribent Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap vid Linköpings Universitet i 
Alm, et al. 2004) 
Det är inte alltid så bra att bygga ett företag kring endast en produkt. Det behövs oftast ett 
bredare koncept eller kompletterande produkter för att bygga ett stabilt företag som håller 
under längre tid. Om man då har en idé som endast bygger på en produkt kan man antingen 
försöka komma på några andra sidoprodukter eller titta på möjligheter att sälja 
tillverkningslicenser eller försäljningslicenser till andra företag. På detta sätt sprider man ut 
riskerna och det blir inte lika avgörande för en själv. (Alm, et al. 2004) 
 

2.3.2 Att arbeta i projekt 
Enligt boken ”entreprenörskap – från idé till verklighet” (2011) beskriver författaren Iréne 
Jansson att det bästa sättet för att förvekliga sina idéer är att arbeta i projektform. Hon menar 
att om man lär sig hur ett projekt är uppbyggt, själva arbetssättet, så blir det lättare att se 
möjligheterna och nå resultat och därmed framgång. Projekt som arbetsmetod innebär att man 
jobbar mot tydliga mål och det blir lätt att se resultat. Ordet projekt kommer från det latinska 
ordet projectum som betyder planerat arbete, förslag och/eller det framkastade. Det som är 
gemensamt för alla projekt är att syftet är att uppnå ett mål. (Jansson, 2011)  
     Överallt i vårt samhälle jobbar folk med att driva igenom projekt av olika slag. En av 
anledningarna till att det blivit på populärt att jobba i projektform är för att metoden är så 
konkret för hur man går från idé till verklighet. Att använda sig av projekttekniken för att nå 
dit man vill är att gå från tanke och planering till handling. Men det är också lika viktigt med 
utvärderingen där slutsatser kan dras som hjälper i fortsatt arbete. Det som kännetecknar ett 
projekt är att det består av mål, resultat, tidsperiod, projektledare/projektgrupp, resurs/insats, 
dokumentation samt utvärdering. Detta är en tvärvetenskaplig arbetsform vilket menas med 
att man kan används projektform inom många olika branscher och kompetenser. (Jansson, 
2011) 

Forskning har avslöjat två typer av framgångsfaktorer vid utveckling av nya projekt. Den 
första handlar om att driva rätt projekt (typ 1) och den andra om att driva projekt rätt (typ 2). 
(Cooper, 1999) 
Typ 1: Doing the right projects. Att göra och utveckla de rätta projekten/produkterna låter 
väldigt enkelt. Eftersom det påverkas av många externa faktorer som inte går att råda över 
såsom karaktären av marknaden, olika rådande tekniker och över hur konkurrensen ser ut är 
det god marknadskännedom som krävs. Att lyckas med något i en attraktiv marknad med 
positiva konkurrenssituationer är det inte svårt men det behövs trots detta god kunskap för 
vad och vilka projekt som bör väljas och prioriteras så att man inte missar dessa typer av 
chanser. 
Typ 2: doing projects right. Detta fokuserar helt och hållet på de olika processfaktorer som 
påverkar om något blir lyckat eller inte. De åtgärdspunkter som görs på vägen eller snarare de 
som inte gör under processen påverkar i sin tur utfallet. Dessa typer av faktorer är inte lika 
synliga som de i typ 1 men trots det går många av de att kontrollera vilket kan vara avgörande 
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i vissa fall. (Cooper, 1999) 
 

2.3.3 Alternativa arbetsmetoder 
I implementeringsfasen är det viktigt att balansera kreativitet med kontroll och det är även i 
detta stadie som det finns chans att rätta till något innan det gått för långt. Genom kreativitet 
komma på nya idéer och nya sätt att lösa eventuella problemen och ta kontroll genom att göra 
en budget av tid, pengar och resurser.  Denna procedur är bra för att skapa kunskaper i 
projektledning kring innovation vilket är mycket betydande för framgång. Det är också här i 
den initiala innovationsprocessen som det är viktigt att fånga upp olika kompetenser i olika 
discipliner för att stärka och skapa mer möjligheter för innovationen. (Bessant & Tidd, 2007) 
Storslagna idéer kommer vid interaktion och när man korsar olika kulturer, industrier och 
discipliner. Att fånga olika perspektiv från olika människor driver innovation. (Johansson, 
2012) 
     Frans Johansson menar i sin bok ”klick: plötsligt händer det” från 2012 att det inte finns 
någonting som heter strategi när det kommer till framgång och att lyckas med idé. Han 
använder sig istället av det engelska ordet serendipity som betyder förmåga att av en lycklig 
slump göra en upptäckt. Man tror ofta att de som lyckats har följt någon form av strategi för 
att sedan, om man frågar, förstå att de avgörande momenten i framgångsagan handlar om ren 
slump såsom exempelvis ett oväntat möte eller insikt. Han menar att det handlar mer om 
slump än vad vi tror och att människan hatar dessa tankar för man gillar, av 
bekvämlighetsskäl, att välja redan utstakade mönster. Vi använder oss av olika metoder för att 
analysera data, förutspå trender och andra genomarbetade strategier för att öka chanserna att 
lyckas. Men även om man följer dessa logiska arbetssätt så är det ingen garanti för att lyckas. 
Det är oväntade händelser som skiljer om man lyckas eller inte då det är endast dem som inte 
är självklara, tydliga eller logiska. (Johansson, 2012) 
 

 
Figur 1. Förenklad modell av innovationsprocesser. 

Källa: Bessant & Tidd 2009 
 
Enligt modellen ovan utvecklad av Joe Tidd och John Bessant beskrivs hur man jobbar enligt 
en innovativ arbetsmetod. Genom att följa dessa steg kan man lättare skapa förutsättningar till 
innovativ organisering och strukturering. De fyra stegen innebär: söka, vilket betyder att man 
skall försöka se sig om och finna möjliga innovationer. Välja, innebär att välja ut de viktigaste 
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potentiella innovationerna. Implementera, i detta stadie förverkligar man de potentiella 
innovationerna. Slutligen fånga, där företaget ser över vad innovationen har bidragit med. 
(Tidd & Bessant, 2009) 
 
2.4 Nätverk 
Något som är mycket komplext är att studera stora sociala nätverk därför brukar man välja att 
dela in det i små grupper. Det finns inte någon systematisk teori kring detta därför har den 
amerikanska sociologiforskaren Mark Granovetter (1976) utvecklat en praktisk metod för att 
ta reda på hur nätverk fungerar. Metoden går ut på att undersöka hur många personer i snitt 
varje individ känner. Granovetter beskriver denna metod med vad han kallar ”nätverkstäthet”. 
Han beskriver varför nätverksmetoder har blivit begränsade till mindre grupper. Exempelvis 
finns det 12 miljoner potentiella nätverkslinjer i en liten stad på 5000 invånare. Tänk då hur 
många närverkslinjer det går i en stor stad och objekt som kan utforska detta finns inte. Därför 
blir undersökningar av större nätverk svårstuderade och aldrig explicita. (Granovetter, 1976) 
 

2.4.1 Skärningspunkter 
Skärningspunkten är platsen där idéer från olika områden och kulturer frodas och kolliderar 
med varandra. Att ta tankar och idéer från olika områden kan sätta igång en explosion av 
häpnadsväckande upptäckter. Skärningspunkten är alltså den punkt då två olika områden kan 
mötas och bilda något som inte tidigare bildats. Att tänka på ett sätt som ingen annan gjort 
tidigare. Det är viktigt att man försöker riva sina associationshinder för att överhuvudtaget 
kunna nå en skärningspunkt. Alltså att man försöker riva det man vanligtvis brukar associera 
saker och ting med. Om man tillexempel hör ett ord så skapas en mängd sammanlänkande 
idéer, som var och en knyter an till nästa. Om man associerar till någonting för fort kan det 
skapa begränsningar och inskränka på vår förmåga att tänka brett. Vi ifrågasätter inte 
antaganden lika fort, vi drar slutsatser snabbare och utesluter alternativa lösningar i en viss 
situation. (Johansson, 2005) 

Att korsa olika discipliner är något som visat sig vara väldigt användbart när det gäller att 
skapa förutsättningar för att hitta skärningspunkter. Då man kan dra fördel av varandra och 
tillsammans åtkomma nya upptäckter. På detta sätt kan man jobba effektivare och även veta 
vad som fungerar eller inte. (Johansson, 2005) Genom att man sammanför människor utanför 
den egna organisationen och gärna mellan olika avdelningar, kulturer och mellan olika länder 
är man mer öppen för slumpen vilket ökar chanserna att lyckas med en innovation. För dessa 
interaktioner hjälper oss på vägen till att hitta oväntade insikter eller se andra möjligheter. 
(Johansson, 2012) 

 
2.4.2 Trippelhelix  

Trippelhelix är en samverkansmodell som står för en sammanflätning av tre huvudaktörer; 
högskolan, näringslivet och myndigheterna/politiken. Denna sammanflätning kan ses som en 
spiral och symbolisera dynamik, rörelse, förnyelse och förändring. Denna innovationsmodell 
går ifrån de vanliga mer traditionella innovationsmodellerna där processen oftast är linjär där 
var och en gör sitt. I Trippelhelixmodellen går processen oftast fram och tillbaka mellan 
aktörerna där man delvis tar över varandras roller. I samspelet står högskolan för ny teknologi 
och kunskap medan näringslivet står för en produktionsplats och staten i sin tur som en 
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regelgivare där man ser till att stabilitet råder i samarbetet. (Etzkowitz, 2005) 
     Denna Trippelhelix modell representerar social innovation där dessa annars så 
institutionella organisationerna istället vidgas och spelar lite mer av den andres roll. 
Högskolan spelar tillexempel en större roll inom näringslivet då den genom denna modell tar 
mer ansvar för stimulering av nyföretagande. Relationen mellan högskola, näringsliv och stat 
är grundläggande för innovationspolitik där högskolan står i centrum. Detta eftersom 
högskolan har en stor ström av människor och är en naturlig mötesplats för tvärvetenskapliga 
forskningsområden och är därför betydande för innovation. (Etzkowitz, 2005) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Trippelhelix. 
Källa:  http://www.ict-slovenia.net/eng/about-technology-network/triple-helix 

 
Innovationsmyndigheten VINNOVA jobbar för att stärka samverkan mellan akademi, 

näringsliv, offentlig verksamhet och institut. Ur VINNOVAS information VI 2012:12 
gällande effekter av innovationspolitik har detta citat hämtats: ”Vinnova investerar omkring 2 
miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation. Målet är att stärka 
Sveriges hållbara tillväxt och bidra till samhällsnytta. Varje år genomförs två så kallade 
effektanalyser för att kartlägga långsiktiga effekter och ge vägledning för tändig förbättring av 
verksamheten” (Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, sid. 3). Att utveckla de 
möjligheter som finns i gränsytorna är en viktig del i innovationspolitiken där olika 
kompetensområden, aktörer och sektorer möts. VINNOVAS analyser visar på är att dessa 
investeringar har stärkt innovationsförmågan i svenska företag och inte finansierat 
innovationer. (VINNOVAS information VI 2012:12) 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som vi valt att använda oss av är ett såkallat fältexperiment. Enligt 
boken ”Psykologiska undersökningsmetoder” skriven av Lage Wedin och Rolf Sandell (2010) 
är fältexperiment när man genomför ett experiment i ”naturlig miljö”. Skillnaden här jämfört 
med en fältstudie är att man har en aktiv manipulerad oberoende variabel. Detta är en 
etnografisk metod som syftar till att beskriva och jämföra olika kultur- och samhällstyper med 
uppfattningen att olika aspekter av en företeelse inte kan förstås och analyseras oberoende av 
varandra. Vårt intresse är ideografiskt vilket betyder att man inriktar sig för att förstå en 
speciell enskild grupp exempelvis en organisation eller det samhälle som man studerar. Vår 
empiri, eget insamlat material från verkligheten, skall sammanställas och analyseras i enlighet 
med syftet och har därför inget intresse av att göra generaliseringar eller skapa 
lagbundenheter då exempelvis de råd vi hoppas på att få är så pass knutna till människorna, 
idén och situationen. Det vi vill få fram är material för att kunna göra en djupare analys där 
man kan se ett mönster över bakgrunden till rådgivningen samt om den främjar innovation 
och transformerar innovatörer till entreprenörer. Vårt intresse ligger i en upplevelse som 
skapas där och då samt att se en personlig utveckling av oss som idébärare och upplevelsen av 
projektet i sig och hur det hela utvecklas.  
 
3.2 Urval 
Studien började med att vi bokade möte med tre olika organisationer varav två är verksamma 
i Stockholm och en i Mälardalen. Vi letade runt i sökforumet google.com och handplockade 
dessa utifrån kriterierna att de skulle syssla med rådgivning och vägledning av idéer samt 
helst vara styrda eller skapta med initiativ från olika enheter såsom högskola, privata sektorn 
och statligt. De organisationer som vi valde att kontakta var Idélab, Start-up Sthlm (Ny 
företagarcentrum) och Drivhuset. Tillvägagångssättet var att vi kontaktade dem i syfte att 
presentera en idé för att ta reda på vilken rådgivningsmetodik dessa olika organisationer 
använder sig av, hur de ser på och jobbar med nätverk samt vilka konkreta råd vi får. Vid de 
olika tillfällena lyssnade, antecknade vi och om så var möjligt spelades mötet in, för att 
underlätta vid sammanskrivningen. I enlighet med vetenskapsrådet konfidentialitetskrav 
tillfrågade vi respektive organisation om de önskade vara anonyma i undersökningen, de hade 
inget sådant krav. Trots detta har vi ändå valt att kalla dem för organisation A (Idélab), B 
(Start-up Sthlm) och C (Drivhuset) för att arbetet skall bli mer enhetligt och vi anser att det 
inte är av betydelse för resultatet.  (vetenskapsrådet 2002). 
 

3.2.1 Organisation A  
Beskrivs som en kreativ mötesplats vid en högskola i mälardalen där studenter, forskare och 
annan personal kan få hjälp att förvekliga och göra affärer av sina idéer. Organisationen 
startade år 1999 och sedan dess har tusentals idéer strömmat igenom verksamheten och 
resulterat i att några hundra har valt att starta företag, både stora och små. Deras roll i 
innovationsprocessen är att de ska fungera som ett bollplank när man behöver komma igång 
och de finns till för att fånga, stimulera och driva fram idéer för innovatören. Det kan också 
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ske i samverkan med externa företag och andra organisationer. Tanken är att denna 
organisation ska medverka genom kunskap, nätverk, kvalificerad ledning och kreativitet och 
utveckling av idéer, från tanke till färdigt affärskoncept.  
Enligt hemsidan beskrivs processen enligt följande:  
Idémöte – där man antingen kommer in spontant till deras lokaler eller bokar ett möte med en 
innovationsrådgivare för att bolla sin idé. Där får man i lugn och ro presentera sin idé och blir 
då coachad till nästa steg.  
Start up – Här utvecklar man sin idé tillsammans i en grupp och arbetar bland annat med 
omvärldsanalys, vision, handlingsplan, SWOT-analys4 samt idébeskrivning.  
Inkubator5  – Du som nu vill utveckla din idé till ett färdigt koncept får tillgång till 
affärsutvecklare, kontor, nätverk och spetskompetens.  
Exit – Här ser organisationen till att när man lämnar får man en mentor samt att man får 
möjlighet att lära känna deras samarbetspartners.  Högskolan har fått nära tre miljoner kronor 
i EU-bidrag för att satsa långsiktigt på forskare som vill kommersialisera sina 
forskningsresultat. Detta projekt handlar också om att ta fram och genomföra en långsiktig 
regional strategi för forskning och innovation. Högskolan har även ett samarbete med en 
annan högskola samt ett universitet och tillsammans ska de ge stöd för tekniska innovationer 
på en internationell marknad. Genom ett gemensamt nyttjande av resurser och strukturkapital 
är tanken att ha en oberoende ställning gentemot aktörer som är intresserade av att hitta 
projekt att satsa på för egen vinning. (http://www.mdh.se/samverkan/idelab/2.815) 
  

3.2.2 Organisation B  
Är Sveriges största inom rådgivning till blivande entreprenörer och har varit aktiva sedan 
1987. Förra året kom det 20 300 personer för rådgivning och idag är 9 800 av dem företagare.  
De verkar och drivs som enskilda stiftelser i 200 kommuner i Sverige idag men har som mål 
att bredda till desto fler. År 2011 omsatte de 15 miljoner kronor och det som denna 
organisation bidrar med är att uppmuntra och att ge stöd till de som vill starta nytt företag. De 
erbjuder kostnadsfri och konfidentiell nyföretagar- och innovationsrådgivning. Deras erfarna 
rådgivare, tillsammans med samarbetspartnerna, utlovar att hjälpa att förvandla idé till ett 
livskraftigt företag. Enligt deras hemsida har de nya entreprenörerna som de har lärt upp, varit 
väl förberedda och endast 1 % har gått i konkurs efter tre år (efter tre år har 80 % av företagen 
i genomsnitt två anställda och är aktiva).  
Denna organisation har nu ett projekt på gång där de utlovar företagsrådgivning, 
innovationsrådgivning, metodutveckling och insatser för att lyfta företagande. Där ett 
samarbete mellan sju framstående och välkända svenska organisationer från både den 
offentliga och privata sektorn. Dessa samarbeten skall bidra med finansiering och pur 
kompetens. Ett av deras främsta samarbeten är med ett statligt företag som hjälper till vidare 
in i entreprenörs/innovationsprocessen och erbjuder även mikrolån om affärsplanen ser 
lovande ut. Detta företag är förbindelsen för näringspolitiska bidrag med syfte att främja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En marknadsundersökningsanalys som står för de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och 
threats.	  	  
5 En inkubator finns till för nya företag där de hjälper till under startskedet (inkubationstiden). De erbjuder även 
tillgångar såsom finansiell och teknisk support, kontorsmiljöer, personligt nätverksbyggande men framför allt 
praktisk rådgivning. 
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näringslivets utveckling. Organisationen, dock främst dess sponsorer, vänder sig även till de 
som redan har ett företag och befinner sig i en tillväxtfas där rådgivning kan behövas för att ta 
ett steg längre eller göra ett omtag. (http://www.startupstockholm.se/om-oss.html) 
(http://www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/Om_NyforetagarCentrum_Sverige/) 
 

3.2.3 Organisation C  
Startades av studenter vid en högskola i Karlstad 1993, där de såg en brist i själva 
förverkligandet av idéer. Det unika med detta företag är att de blir fler och fler runt om i 
landet pga. lokala/regionala initiativ. På samtliga enheter arbetar heltidsanställda som 
utvecklar organisationen, de bedriver ideell verksamhet och är partipolitiskt obundna. De 
hjälper blivande entreprenörer och idébärare. De erbjuder vägledning, utbildning och en 
kreativ arbetsmiljö för att främja nyföretagande. Över 5000 företag har fått hjälp, från start till 
utveckling sedan 1993.  Organisationen finns i tretton olika regioner i landet och är Sveriges 
främsta aktör vad gäller högskolenära entreprenörskap där de har en stark förbindelse 
regionalt. De finansieras genom samarbeten med näringslivet, verksamhetsstöd från staten 
och regionen där de drivs helt utan vinstsyfte. Deras uppgift är att inspirera och motivera för 
att idéer skall bli förverkligade. Där de erbjuder inspirationsaktiviteter med fokus på 
förverkligande av idéer, informations- och utbildningsinsatser, kreativ arbetsplats, värdefulla 
kontakter, situationsanpassad och konfidentiell vägledning. (http://www.drivhuset.se/om-
drivhuset)  
 

3.3 Procedur 
Innan undersökningen genomfördes valde vi att informera deltagarna om att vi hade två 
syften med undersökningen. Att vi dels önskar rådgivning kring en idé men också att vi 
undersöker dess rådgivningsmetodik för att kunna jämföra med andra organisationer. Denna 
information gavs till deltagarna med hänsyn till informationskravet. Efter att deltagarna tagit 
del av denna information inväntas samtycke för att fortsätta med studien, samtyckekravet. 
Studien ska endast användas i det syfte som deltagarna lämnat samtycke till samt att dem har 
rätt att ta del av resultatet efter det att undersökningen är klar och sammanställts, 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002) 
 

3.3.1 Organisation A  
Var den första givna för oss eftersom det var den som vi kände till från början via högskolan 
och även gav oss inspiration till detta arbete. Vi mailade alla de kontaktpersonerna som var 
omnämnda på deras hemsida. Ett mail sammanfattades i syfte att boka individuell rådgivning: 
Hej! Vi är två studenter som studerar innovationsprogrammet på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi har en idé och önskar att boka ett individuellt möte med er, vi har en önskan 
ang. när mötet ska äga rum och det är någon gång under v48 om det skulle fungera? Tack på 
förhand! Mvh Lovisa Tjärnström och Rebecca Blomgren. 
Efter två dagar fick vi svar och möte för individuell rådgivning sattes till onsdag den 28 
november 2012. Innovationsrådgivningen ägde rum i en större stad vid Mälardalen i 
högskoleatmosfär. Personen som vi hade bokat tid med var en man i 25 års åldern. Han hade 
jobbat med innovationsrådgivning vid denna organisation under två månader och tidigare 
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studerat innovation. Rådgivningen startade klockan 14:00 den 28 och vi satte oss i ett stängt 
rum pga. Sekretesskäl. I organisationens olika rum kunde man se spår av kreativitet och idéer. 
Vi började med att fylla i våra kontaktuppgifter för att de skulle veta vilka som har tagit del 
av rådgivning hos dem som underlag för statistik. Vi lämnade namn, personnummer, adress, 
e-post och telefonnummer.  
Mötet startade med att vi berättade att vi hade två syften med mötet, dels att vi har en idé att 
presentera och dels att vi skriver ett examensarbete av resultatet i enlighet med 
informationskravet. Rådgivaren tyckte att det var okej och vi fick även lov att spela in 
rådgivningsmötet, samtyckekravet. Vi berättade också att vi endast hade som syfte att använda 
materialet till vårt arbete och om så var intressant fick de även ta del av arbetet när det var 
klart, nyttjandekravet. Rådgivningen varade i en timme där vi först presenterade vår idé och 
därefter fördes en dialog mellan oss som idébärare och rådgivaren. (Vetenskapsrådet 2002) 
 

3.3.2 Organisation B  
Fann vi genom en reklamposter på tunnelbanan. Efter att ha gjort en research förstod vi att 
denna organisation har breda samarbeten och betydelsefulla sponsorer. De är också den 
kändaste och mest framstående inom ämnet vilket gjorde att det kändes viktigt för oss att få 
med dem i vår undersökning. Vi gick in på hemsidan för att boka rådgivning, där det första 
steget var att gå på ett gruppseminare för att få mer information och vägledning. Vi anmälde 
oss till detta via webben och där vi fyllde i namn, personnummer, kön, adress, e-post, 
mobiltelefonnummer och affärsidé. Direkt efter det fick vi en bekräftelse på e-mail med 
datum, tid och plats.  
Startmötet ägde rum i centrala Stockholm i nya och fräscha lokaler. Allt var mycket 
välplanerat och vi fick bekräfta i entrén att vi anlänt samt fick mer information. Startmötet 
ägde rum klockan 11:00 den 23 november 2012 och leddes av en kvinna som själv ägt totalt 5 
olika företag i olika branscher och har varit verksam rådgivare i 6,5 år. Det var ca 25 andra 
deltagare i rummet där hälften hade en innovation och den andra hälften hade en affärsidé. 
Under seminariets gång blev vi även informerade om att vi fått en inloggning och pinkod, för 
att kunna logga in på deras hemsida och boka in nästa rådgivning beroende på vad man 
behöver hjälp med. Innan vi gick fick vi fylla i ett dokument som underlag för dem att bevisa 
att dem använder sina bidrag på rätt sätt och de ville även veta hur vi hade hittat dem.  
 

3.3.3 Organisation C  
Hittade vi genom att söka på google.com med sökorden: innovationsrådgivare, starta företag, 
innovationsvägledning. De hade samarbeten med olika högskolor och universitet vilket gjorde 
det mer relevant för oss eftersom vi är studenter. Vi mailade dem för att boka vägledning och 
vi fick svar direkt. Vi hade ett önskemål att få ha mötet v 48 då vi även skulle genomföra våra 
andra fältexperiment och de tog de hänsyn till. I mailet skrev vi: Hej! Vi har en idé och 
önskar att boka rådgivning med er, vi har en önskan ang. när mötet ska äga rum och det är 
någon gång under v48 om det skulle fungera? Tack på förhand! Mvh Lovisa Tjärnström och 
Rebecca Blomgren 
Vägledningen ägde rum i södra delen av Stockholm i nya lokaler som de suttit i sedan 
februari 2012. Vi blev bemötta av personen som vi hade haft mailkontakt med. Vi blev 
inledda att gå in i ett konferensrum där mötes skulle hållas och blev erbjudna kaffe. Det första 
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vi fick göra var att fylla i en blankett för att dem skulle veta att vi har vart där och för att 
bevisa att de använder pengarna på rätt sätt dvs. till vägledning. Det vi fyllde i var namn, 
personnummer, adress, e-post, kön, telefonnummer, om vi studerade eller inte och hur vi hade 
hittat dem. Mötet startade klockan 11:00 den 27 november 2012 där det var en man som 
skulle hålla i vägledningen. När vi började mötet berättade vi att vi hade en idé samt att vi 
ville ta reda på den första initiala delen i en innovationsprocess. Vi meddelande även de att vi 
inte förberett oss särskilt mycket utan att vi kommer i ett tidigt skede för just de vi önskar att 
studera. Personen blev intresserad och ville höra om även kollegan ville vara med och lyssna. 
Efter ett tag kom även en kvinnlig medarbetare in i rummet som beslutat sig för att delta. Den 
manliga vägledaren hade arbetat med detta sedan oktober 2012 och den kvinnliga hade arbetat 
med detta i sex års tid.  
     Vi berättade igen vårt syfte och hur vi hade tänkt att det hela skulle gå till, 
Informationskravet och samtyckekravet. Vi bestämde oss för att de skulle hålla i en vanlig 
vägledning som om att vi bara kom med vår idé. De båda verkade mycket positivt inställda 
till vårt arbete och vi fick även lov att spela in intervjun för vårt resultat, nyttjandekravet. De 
berättade att de jobbar med vägledning och inte rådgivning eftersom de inte vill rikta någon 
person eller idé utan leda de ihop med entreprenören/idébäraren. Alla vägledningsmöten är 
kostnadsfria och de utlovade att man skall få komma cirka 1 gång i månaden för att ha 
uppföljning och även skapa nya delmål. De är kostnadsfria eftersom de får bidrag av sina 
samarbetspartners. Studien fortsattes med att vi presenterade vår idé från början. De kommer 
kontinuerligt med inputs till idén och ställer relevanta frågor. På detta sätt sker en naturlig 
dialog mellan oss som idébärare och vägledarna. Vi avslutade mötet med att vi skulle hålla 
kontakt angående idén och de ville även gärna ta del av det slutgiltiga arbetet. 
(Vetenskapsrådet 2002) 
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4. Empiri och Resultat 
Redovisning av empiri och resultat kommer att presenteras enligt riktlinjerna; 
rådgivningsmetodik, nätverk och konkreta råd från organisationerna A, B och C. 
Rådgivningsmetodiken tar upp resultat gällande vilka modeller som används samt stegvis hur 
processen går till hos respektive organisation. Vidare har vi försökt att ta reda på hur man 
använder sig av och jobbar med nätverk och vetskapen av detta presenteras under rubrikerna 
med samma namn. Vi har även vid varje undersökningstillfälle antecknat de konkreta råd som 
organisationerna tyckte vi skulle använda oss av för vidare arbete i den initiala 
innovationsprocessen.   
 
4.1 Organisation A – Verksam i anslutning till högskola i mälardalen sedan 1999 
 

4.1.1 Rådgivningsmetodik 
Utifrån nedanstående modell börjar man ett ”start up” samarbete med organisationen där man 
under fyra veckor tar sig igenom stegen som modellen beskriver. Siffrorna i blått beskriver i 
vilken ordning man ska jobba.   
 

”Lean Canvas model” – Alexander Osterwalder 
	  

	  
Figur 3. Källa: Fotat och inskannats från mötet 2012.11.28 

	  
1. Första veckan: Viktigt att reda ut problem (1) och kundsegmentet(2) först. Finns det 

ett behov? Vilka är kunderna? Kundsegmentet, två kunder? Vilken är den fösta 
kunden? 
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2. Andra veckan: Unikt värdeerbjudande (3) samt lösning (4) Vad är unikt? Komma 
fram till en lösning?  

3. Tredje veckan: Kanaler (5), Intäktsflöden (6), Kostnadsstrukturen (7) Nyckeltal (8). 
Vilka kanaler finns för att nå kunderna? Hur kan man tjäna pengar? Fundera även på 
vilka fasta och rörliga kostnader verksamheten kommer att ha och börja räkna på 
aktuella nyckeltal. 

4. Fjärde veckan: Orättvis fördel (9). Denna vecka får man hjälp med att sälja in idén, 
olika tips och sätt att presentera idén på. 

4.1.2 Nätverk 
Under denna ”start up” process på fyra veckor är tanken att man ska ta sig igenom alla dessa 
steg och samtidigt bolla idéer och tankar med rådgivarna individuellt men också i grupp. Man 
har alltså både individuella samtal kring stegen men tar även hjälp av andra personer som 
befinner sig i samma process och som jobbar med en idé. Man skriver på sekretessavtal 
eftersom man är behjälplig i andras innovationsprocesser. Denna organisation erbjuder 
nätverk i form av andra idébärare, lokala företag, lokaler att visats i samt andra resurser som 
ekonomer, jurister m.m. Det finns heller ingen gräns över hur många gånger man får komma 
och träffa en rådgivare.  
 

4.1.3 Konkreta råd från organisation A: 
- Googla runt och prata med folk om detta kan vara ett problem med behov av en 

lösning. Viktigt här att man inte berättar hela lösningen utan bara kontrollerar om 
problemet upplevs av andra.  

- Viktigt att vi tänker på hur vi vill framstå. Vilken image vi vill ha och till vilka kunder 
vi vänder oss till. För vem skapar detta värde? Hur kan man redan nu styrka detta 
genom att nischa sig? 

- Tänk redan nu geografiskt var, när och hur vi vill finnas.  
- Fundera redan nu på eventuella samarbeten.  
- Kolla på likande koncept och ta efter. Han hänvisade direkt till en produkt som han 

ville att vi skulle kolla upp.  
- Fundera även på kompletterande tjänster eller produkter kring idén för att skapa ännu 

mer värde. 
- Se till kundens behov och att det är enkelt och smitigt för denne.  
- Kolla även hur konkurrensen ser ut.  
- Se även till att kolla, det som går, hur allt praktiskt kan gå till med tillexempel avtal 

och leverantörer osv. 
 
4.2 Organisation B – Sveriges största aktör inom rådgivning där offentlig sektor samarbetar med 
näringsliv sedan starten 1987. 
 

4.2.1 Rådgivningsmetodik 
Denna organisation har skapat sin egen modell för hur de hanterar idéer. Processen är stegvis 
och går till enligt nedan.  
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Figur 4. Källa: Fotat och inskannats från mötet 2012.11.23 

 
Steg 1: Startmötet, som denna undersökning baseras på, är det första steget i 
rådgivningsmetodiken. Målet för detta möte är att ge tips på olika informationsställen som 
finns och erbjuds på marknaden idag.  
Steg 2: Strax efter att man deltagit i ett startmöte är tanken att man ska komma in i processen 
så fort som möjligt. Man bokar då in ett individuellt möte med en rådgivare och kommer till 
det första mötet i det skick man är i. Tanken här är att man ska kunna presentera sin idé och 
utifrån det göra bedömningen över vad man behöver komplettera rent kunskapsmässigt.  
Steg 3: Delta i gruppseminarium för färdigställande av först affärsplanen och sedan budget. 
Det som beskriv i affärsplanen är det vi ska göra och blir sedan till siffror i en budget, därav 
ordningen.  
Steg 4: individuell rådgivning för genomgång av affärsplanen och budget samt tillsammans 
med rådgivaren kommer överens om och handplockar vilka andra gruppseminarier som man 
behöver delta i. Dessa seminarier är kostnadsfria och är följande: skriva affärsplan, göra 
budget, prissättning, val av finansiering, företagsekonomi för småföretagare, 
innovationsprocessen, patent, varumärke - och designskydd, grundläggande 
momsinformation, försäljning, mer betalt på mindre tid – så säljer du konsulttjänster, 
framgångsrik försäljning till offentlig sektor, marknadsföring i praktiken och direktreklam. 
Steg 5: Val av finansiering. Metodiken går ut på att ge en vägledning och en metod att jobba 
för att du som idébärare själv ska kunna göra bedömningen att gå vidare eller inte. 
Organisationen tillhandahåller förutsättningar och information för att veta hur man ska gå 
tillväga men någon värdering över själva idén kommer inte att göras. De kommer varken att 
kritisera eller höja upp idén eller svara på om den är bra eller inte. Tanken är att förmedla ett 
tillvägagångssätt och ett sätt att jobba på och själva idén är ganska ointressant i denna 
process. Det är mycket upp till personen, idébäraren, om man kommer att lyckas eller inte och 
om det rätta drivet finns samt de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att ta sig vidare.  

Rådgivning erbjuds hos denna organisation till dess att man kommit upp i en så pass stor 
omsättning att man kan ta ut marknadsmässig lön. Efter det görs bedömningen att man kan 
köpa och stå vidare rådgivning på egen hand. På grund av finansiella begränsningar erbjuds 
dock max tre individuella möten med en rådgivare. Seminarierna hålls av de rådgivare som 
jobbar vid organisationen men även av de största sponsorerna som har ett visst intresse att 
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komma i kontakt med individer som befinner sig i ”start-up” fasen. Man behöver absolut inte 
köpa de tjänster som sponsorerna erbjuder utan de skall förhålla sig objektivt och ta gärna 
stöd utav de och ställ frågor på exempelvis försäkringar för att kunna jämföra. Oavsätt vilka 
vi träffar så jobbar alla med sekretess. Rådgivaren hänvisar till andra verksamheter om 
ekonomisk eller juridisk hjälp behövs men dem erbjuder ingen sådan hjälp vid deras möten. 
 

4.2.2 Nätverk 
Genom att delta i deras seminarier får man chansen att nätverka med andra personer som 
också befinner sig i samma läge. Genom att utnyttja dessa tillfällen och mingla med andra 
deltagare kan man vidga sitt kontaktnät. Vad som, vid denna organisation, skiljer 
innovationsrådgivningen från den ”vanliga” rådgivningen är att dem jobbar med en annan typ 
av nätverk. När det kommer till en innovation är andra typer av kontakter såsom producenter, 
andra samarbetspartners och hur man tar innovationslån6 relevant istället.  
 

4.2.3 Konkreta råd från organisation B: 
- Punkta ner 10-12 kunder som ni tror kan tänka sig att köpa er produkt/tjänst. Namnge 

dessa potentiella kunder för att kunna tratta ner och ge ett bra underlag för att gå 
vidare med affärsplanen. När man namnger kunderna kanske man inser att dessa finns 
i sitt eget nätverk. Detta kan då öppna dörrar.  

- Ring en potentiell kund, eller någon annan, som man inte känner för att testa idén i ett 
tidigt skede. Fokusera då på nyttan den kan tänkas ge kunden utan att avslöja hela 
lösningen.  

- Jobba med målbilder. Fundera över vart ni vill befinna er om exakt ett år från idag. 
Hur vill ni att det ska se ut? 

- Kolla runt på internet. Många organisationer och myndigheter har mycket information 
att tillgå på deras hemsidor såsom exempelvis olika användbara mallar och diverse 
statistik. Detta är också något som bör göras i ett tidigt skede för att spara tid och testa 
idéns kapacitet.  

- Ha ett stort tålamod. Det tar åtminstone tre år att få i ordning och känna sig trygg med 
sitt företag, om man nu bestämmer sig för att starta ett. 

- Viktigt att man känner passion kring sin idé.  
- Var beredd på att ge tid och energi. 
- De som deltagit och gått igenom processen som organisationen erbjuder har visat sig 

ha en hög överlevnadsgrad på 85 %. Så rådet är att ta del av de kurser som dem 
erbjuder för att det ger en plattform att stå på vilket ökar chanserna att lyckas.  

- När ni skriver affärsplanen bör det vara på max 2 A4 sidor. Detta är som underlag till 
främst banken när man exempelvis söker finansiering 

- Oavsätt vad idén är och vad ni kommer att göra så kommer ni att jobba med 
försäljning av något slag. Delta därför i vårt seminarium rörande försäljning där man 
får tips och råd för hur man ska utveckla detta hos en själv.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ett finansiellt lån som erbjuds för att utveckla innovation där pengarna exempelvis kan nyttjas till 
marknadsundersökning produktutveckling eller skydd av immateriella tillgångar.	  
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- Tipsar oss om att köpa böcker skrivna av författaren Björn Lindén, det är litteratur 
rörande att starta och driva företag, till ett reducerat pris. 

 
4.3 Organisation C – grundad av studenter vid en högskola i Karlstad 1993 och är Sveriges främsta aktör 
vad gäller högskolenära entreprenörskap.  

 
4.3.1 Rådgivningsmetodik  

Organisationen jobbar utifrån modellen ”The Business Model Canvas” som är utvecklad av 
Alexander Osterwalder. Tanken är dock inte att dem som söker rådgivning ska känna eller 
uppleva att man ingår i en speciell metodik. Man utgår från denna modell men 
situationsanpassar ändå alla sina möten utefter individen och det är ett gemensamt beslut över 
hur man lägger upp rådgivningen och det kan se mycket olika ut. Allt är kostnadsfritt och det 
finns ingen gräns över hur många möten man får ha. 
 

”The Business Model Canvas” – Alexander Osterwalder 
 

 
Figur 5. Källa: www.businessmodelgeneration.com 

 
Vid rådgivningstillfällena jobbar man utifrån denna modell där man använder sig av olika 
post-it lappar i olika färger. På detta sätt mappar man in en specifik kund med exempelvis 
rosa post-it lappar och jobbar sig igenom de rutor som modellen har och använder sig av 
samma färg för denna specifika kund. På detta sätt ses en viss kundgrupp tydligare och 
samtidigt vilken typ av kundrelation man önskar skapa (genom att följa den rosa färgen). På 
detta sätt skapas en helhetsbild som jobbas fram under rådgivningstillfällena där man får 
vidare vägledning till nästa steg i modellen. Genom detta arbetssätt byter man successivt ut 
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och uppdaterar vart eftersom man kommer i processen och verifierar på detta sätt att det är så 
som hypotesen säger. Detta blir således ett sätt att strukturera arbetet och ett 
diskussionsunderlag att ha med sig och utgå ifrån under rådgivningsprocessen.  
Steg 1. Identifiera kunderna. 
Fokusera på den framtida betalande kunden där man identifierar och tar kontakt med vilken 
typ av kund/kunder verksamheten kan ha. Försök att specificera vem som skulle vara 
intresserade av att köpa och använda sig av din tjänst/produkt. Välj ut och beskriv ett specifikt 
antal potentiella kunder med namn och ange dennes primära behov.  
Vad vill de åt? Hur ser betalningsviljan ut? Vilka eventuella kvantiteter pratar vi om? Kolla 
vad kunderna har för alternativkostnader och försök att ersätta det och ge dem ett värde för 
alternativa kanaler där din produkt eller tjänst kan ingå.  
Steg 2. Identifiera marknaden 
Nästa steg blir att grotta ner sig i marknaden och se om samma behov överensstämmer där 
som hos de potentiella kunderna. Detta görs genom olika marknadsundersökningar och 
omvärldsanalyser samt genom annan informationssökning för att ta reda på intressant data. 
Statistik och annat underlag kan således ses som underlag för att fastställa att behov och 
efterfrågan finns hos både kunder men också ute på marknaden för framtida fortlevnad.  
Steg 3. Etablera marknadskontakt 
Efter att man genomgått det första steget, där man identifierar kunder och dennes primära 
behov för att sedan övergå till att skapa en överblick över marknaden, börjar man nu se 
potentialen i idén. Vidare bör beslut för hur och om man ska gå vidare tas. Om idén håller så 
bör man redan nu, i ett tidigt skede, ta marknadskontakt för att kunna avgöra om exempelvis 
partnerskap är en del av lösningen. Titta runt lite på hur allt praktiskt ska lösas och avgöra om 
finansiering behövs osv. Om man planerar att eventuellt starta eget så är det frågor som reds 
ut i denna fas.  
Steg 4. Affärsplan 
I detta steg har vi gått igenom hela ”Business Model Canvas” och vet vilka kunderna är och 
dess behov samt hur det ska gå till vilket utgör en bra grund för att skriva en affärsplan.  
 

4.3.2 Nätverk 
Organisationen jobbar med olika case-tävlingar för att involvera näringslivet. De samarbetar 
med olika högskolor runt om i Sverige där de håller i utbildningar och kurser som främjar 
entreprenörskap.  
 

4.3.3 Konkreta råd från organisation C 
- Försök att hitta och identifiera den magiska gränsen mellan vad kunderna är beredda 

att ge kunderna och vad de får ut av det. Det är en balansgång mellan utbud och 
efterfrågan där behoven kommer att styra.  

- Ta reda på vad som är det kritiska och mest primära behovet hos kunden/kunderna. 
- En miss som många idébärare gör är att dem inte lyssnar på verkligheten och bara ger 

sig ut. Undersök därför bärkraften för idén och leta inte efter frågor och svar som 
endast besvarar det man själv tycker.  

- Var öppen för inputs. 
- Jobba med att ta små steg och inte bara se till målet. 
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- En viktig egenskap hos en entreprenör är att man tror på sin egen förmåga att prestera. 
Det är individen i sig som vi fokuserar på och inte så mycket på idén.  

 
5. Analys och diskussion 

Resultatet som vår undersökning gav kommer i denna del att analyseras och diskuteras med 
kopplingar till teori och tidigare forskning. Vi börjar med att dela upp analysen i våra tre 
forskningsfrågor. Forskningsfråga 1: På vilka sätt skiljer sig rådgivarprocesser åt mellan 
olika aktörer som erbjuder innovationsrådgivning? I denna del tar vi upp och beskriver 
skillnader i de olika organisationernas rådgivningsmetodik. Vi tar även upp teorier kring vad 
litteraturen säger om hur man bör arbeta med innovation där vi jämför organisationernas 
arbetsmetoder med varandra. Vi diskuterar hur de olika organisationerna skiljer sig åt i arbetet 
med nätverk där vi tar upp hur man bör arbeta för att främja innovationsprocessen. I sista 
delen av denna fråga tar vi upp likheter och skillnader i vilka råd vi får. Dessa råd 
sammanställs sedan längre fram i en tabell för att få en översiktlig bild över hur de jobbar. 
Forskningsfråga 2: Hur kan man förklara dessa skillnader? I denna del analyseras, vad vi 
tror, kan vara orsaken till att organisationerna jobbar på olika sätt och vilka bakomliggande 
orsaker som påverkar. Forskningsfråga 3: Hur vi själva upplever rådgivningen hos de olika 
aktörerna? I detta stycke går vi igenom hur vi själva upplevde rådgivningen hos de tre olika 
aktörerna där vi också kolla på rådgivningens användbarhet. Vi lyfter fram det som vi tycke 
var bra men också en del kritik. Efter att vi gått igenom alla forskningsfrågor ger vi en 
översiktlig bild, som tidigare nämnt, i en tabell för förtydliga vad det är som skiljer 
organisationerna åt. Efter denna sammanfattning av likheter och skillnader följer analysens 
och diskussionens slutsatser där bland annat vårt innovationsbidrag lyfts fram. Under 
analysens samtliga delar väger vi in våra tidigare kunskaper kring ämnet samt att vi löpande 
ger egna reflektioner.  
 
5.1 Forskningsfråga 1: På vilka sätt skiljer sig rådgivarprocesser åt mellan olika aktörer 
som erbjuder innovationsrådgivning?  
 

5.1.1 Rådgivningsmetodik 
Trots att de tre olika organisationerna jobbade med olika modeller kunde vi ändå skåda ett 
visst mönster. De hade alla ett sätt att arbeta som innefattar att allt som arbetats fram med 
hjälp av dessa organisationer är sekretessbelagt och de personer som arbetar där får heller inte 
yttra sig om idén utan dem poängterar att deras enda uppgift är att hjälpa idébärare vidare och 
utan att lägga någon värdering i idén.  

Organisation A jobbar med den så kallade ”Lean Canvas Model” utvecklad av Alexander 
Osterwalder där det första steget är att reda ut problem. Därefter följs en strategisk ordning på 
hur man skall fortsätta med modellen för att lära känna sin idé bättre. Trots att rådgivarna inte 
ska lägga någon personlig värdering kring idé uttryckte personen vid denna organisation stor 
entusiasm och sa ordagrant om att idén var bra. De andra organisationerna sa att de inte 
fokuserade alls på idén utan enbart på personerna bakom idén och gav ingen som helst hint 
om vad dem tyckte om idén. Organisation B använder sig av en mer traditionell struktur där 
första steget är en affärsplan. Deras rådgivningsmetodik var inte baserad på någon modell 
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utan hade arbetats fram utefter erfarenhet. Efter affärsplanen handplockar man tre 
kostnadsfria rådgivningar med fokus på det som man själv känner att man behöver hjälp med. 
Denna metodik var mer opersonlig och skulle till största del bestå av gruppseminarier. 
Organisation C jobbar även dem utefter en modell utvecklad av Alexander Osterwalder med 
ett annat namn: ”Business Model Canvas”. I denna modell är första steget är att identifiera 
kunden. Det som skiljer ”Lean Canvas model” från ”Business Model Canvas” är att den 
förstnämnda är tänkt att användas vid start-up av en verksamhet medan den andra skall 
användas till nya och existerade verksamheter. Business Model Canvas är mer inriktad mot 
kunder, nyckelkunder och kanaler för hela verksamheten medan Lean Canvas Model är i ett 
tidigare skede och vi vet då inte vilka kunderna är ännu. 

Genom att jobba i projektform får man en konkret helhetsbild för hur man går från idé till 
verklighet. Gemensamt för alla projekt är att syftet är att uppnå ett mål och att gå från tanke 
och planering till handling. (Jansson 2011) Det som kännetecknar ett projekt är att det består 
av mål, resultat, tidsperiod, projektledare/projektgrupp, resurs/insats, dokumentation samt 
utvärdering. I de modeller som organisationerna använder sig av har man också med dessa 
kännetecken. Modellen ”Business Model Canvas” som organisation C använder sig av liknar 
också projektteknikens struktur eftersom dessa går att applicera på många olika branscher och 
kompetenser samt att syftet är att gå från idé till verklighet. En fördel med att jobba i 
projektfrom eller använda sig av organisationernas processer är att det blir lätt för 
utomstående människor att ”hoppa in” i andras projekt. Organisation A jobbar mycket med 
rådgivning i grupp där tanken är att man ska hjälpa varandra i arbete att föra idéer framåt. 
Eftersom organisationen presenterar modellen ”Lean canvas model” vid första 
rådgivningsmötet så kan man lätt se vart i modellen som man själv och andra befinner sig då 
alla jobbar utefter samma modell. Men hur främjande är då denna arbetsmetod för 
innovation? 

Under ett handledningsmöte med Sven Hamrefors, Professor i Innovation vid Mälardalen 
Högskolan, den 6 december 2012 diskuterades strukturers inverkan på innovation. Inom 
byggbranschen, som så många andra branscher, använder man sig av en projekthandbok för 
att tydligt visa på en byggnadsprojektering. Resultatet av detta har blivit att de byggnader, 
som i efterhand, visat sig vara de mest innovativa och framgångsrika var de som inte jobbade 
utefter projekthandboken. De som istället jobbade för att hålla ”ramen” var så inriktade på att 
driva projektet rätt istället för att driva rätt projekt, som Coppers forskning visat (1999), 
vilket resulterade i högre kostnader och inte lika bra slutprodukt. Men man kan i alla fall 
försvara sitt arbete och visa på att man jobbat utefter handboken och på så sätt har man 
underlag för sitt agerande. Detta kan bero på att om man i efterhand ser att ett projekt inte 
blivit som man önskat så kan man i alla fall rättfärdiga sitt beteende och hänvisa till att man 
följt reglerna. För om man inte följt projekthandboken och projektet blev ett misslyckande så 
är det svårt att visa på hur man tänkt. Man tappar alltså syftet på vägen, för att följa 
strukturen, så det hämmar istället för att främjar enbart för att det ska se bra ut. För om man 
jobbar med att driva igenom en innovation som ska symbolisera något banbrytande och som 
”ändrar spelets regler” hur kan då detta ske om man genom att jobba utefter satta strukturer 
som gör att man hela tiden ”följer spelets regler”? 

Att tillföra ett projekt en annan mening än enbart ekonomiskt där värdet bringar en 
ögonöppnande funktion som bidrar till synen över hur vi vill ordna och leva i vårt samhälle. 
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(Berglund, Dahlin, & Johansson, 2007). Innovatörens förmåga är att se och fånga det som i 
slutändan kommer att ge ett mervärde och ge någonting mer i ett större sammanhang. 
Innovationer skapar en ”aha upplevelse” där vi ser något vi behöver i vårt samhälle utan att 
innan kunnat se det. Av detta skäl behöver vi ett annat värde än det ekonomiska och det är 
också detta värde som bidrar till om något blir framgångsrikt eller inte. Att erbjuda och 
leverera en differentierad produkt som möter unika kundbehov och ger ett överlägset värde 
för kunden är en klart och tydlig framgångsfaktor och skapar försprång från andra 
konkurrenter. (Cooper, 1999) 

I innovationsmodellen (figur 1) enligt Tidd & Bessant (2009) beskrivs 
innovationsstrukturering som i en linjär process. Där det går från att välja till att fånga, vilket 
vi nu lärt oss är en mycket mer komplex procedur än så. Om man skulle gå tillbaka och titta 
på modellen efter att ha utvecklat en innovation ser man alldeles säkert ett samband med 
denna modell och att det fungerade i princip på det sätt som modellen säger. Man kan i 
efterhand se vilket värde som innovationen bidragit med men går inte att se förens den 
antagits på marknaden. Det går även som ”loopar” över och genom hela modellen och 
innovation fungerar inte som en linjär process. En linjär är en alldeles för förutspådd och 
planerad process för att beskriva innovation då vi anser att det möjligtvis går att sammanfatta 
det så i efterhand.  
 

5.1.2 Nätverk 
En inkubator sörjer för entreprenörernas tillgång till finansiell och teknisk support, 
kontorsmiljöer, men framför allt praktisk rådgivning. Mellan statliga stödformer och tidiga 
investerare finns ett gap där dessa organisationer kan fungera som en nödvändig 
överbryggning. Det är på detta sätt som VINNOVA jobbar dvs. Att utveckla de möjligheter 
som finns i gränsytorna är en viktig del i innovationspolitiken där olika kompetensområden, 
aktörer och sektorer möts (VINNOVAS information VI 2012:12). Under inkubationen finns 
tid och hjälp till att bygga vidare på och vässa bland annat affärsplanen. Med andra ord så 
innebär en inkubator en möjlighet att, med stöd utifrån, utveckla sin affärsidé och dessa 
inkubatorer finns oftast i anslutning till universitet/högskolor eller företagsparker. (Alm, et al. 
2004). Organisation A kallas sig för inkubator som erbjuder rådgivning och arbetar som en 
hybrid mellan idébärare och näringslivet. Organisation B kallar sig själva rådgivare och 
erbjuder innovationsrådgivning till både de som är på väg till att starta företag samt de som 
redan driver en verksamhet. Organisation C däremot ser sig själva inte som en inkubator utan 
snarare som vägledare i processen från idé till verklighet.  

Enligt Trippelhelix innovationsmodell samverkar högskolan, näringslivet och 
myndigheterna/politiken i form av en sammanflätning (Etzkowitz 2005). I vår studie fann vi 
att både organisation A och organisation C jobbar med alla dessa tre aktörerna medan 
organisation B inte har något samarbete med högskolan. Det märktes eftersom deras 
arbetssätt in var lika pedagogiskt som de andra utan hade mer styrd pedagogik där syftet var 
att få individer till att starta eget företag istället för att involvera tillexempel forskare och titta 
på andra samarbeten. Det var endast en organisation, A, som hade ett nära samarbete med 
jurister och kunde erbjuda juridisk hjälp på plats vid rådgivningar. Enligt deras arbetssätt fick 
man under rådgivningens gång även möjlighet att nätverka med andra innovatörer då 
rådgivningen ofta sker i grupp. Tanken är att man ska kunna bolla idéer med varandra och 
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även hjälpa andra att komma vidare.  Organisation B hänvisade till externa firmor som skötte 
rådgivning kring juridik och ekonomi. Dem hade däremot ett nära samarbete med ett företag 
som sysslar med olika försäkringar. På platsen där organisation B verkade hölls seminarier 
där dessa företag kom och presenterade vad de kunde hjälpa till med. Vid olika seminarier 
poängterade dem även att man ska mingla med andra deltagare för att skapa sig ett större 
nätverk men detta verkade inte så utarbetat än mest något som de slängde ut sig. Vad gäller 
organisation C fick vi inget direkt grepp om hur dem jobbade med näringslivet förutom att 
dem ibland ordnade case-tävlingar i samarbete med lokala företag. Organisationen jobbade 
mycket med mentorskap och presenterar olika samarbetspartners vid behov under processens 
gång. Rådgivningen är mycket situationsanpassad och skiljer sig från gång till gång hur de 
jobbar med nätverk. Däremot, eftersom denna organisation jobbar i nära samarbete med 
högskolan, erbjuder dem utbildningar och kurser som ska hjälpa entreprenören från idé till 
hållbart företag.  
  

5.1.3 Konkreta råd från organisationerna A, B och C 
Ett första råd som samtliga organisationer gav var att vi skulle identifiera kunderna och 
undersöka om det finns något behov av vår produkt/tjänst hos dem. Robert Cooper skriver i 
sin artikel, The Invisible Success Factors in Product Innovation, att Framgångsrika företag 
och projektsammansättningar som driver vinnande koncept har ett slavlikt engagemang till 
just att lyssna på kundens röst. En framgångsfaktor är alltså att inte slarva med och verkligen 
lägga energi på marknadsundersökningar och involvera kunden och marknaden i ett tidigt 
skede för att testa först innan man går vidare.  
Om man då följer detta råd, att identifiera kunderna, innebär det att man gör en mindre form 
av marknadsundersökning i ett tidigt skede där man söker efter svar som enligt oss inte finns. 
Vetskapen om att de flesta innovationer växer fram genom att kunderna inte vet vad de 
behöver förens de ser det gör detta mycket problematiskt. Det är svårt att identifiera ett behov, 
en känsla, som kunderna inte vet om att de har än. Det är denna problematik som vi 
presenterat i inledningen rörande begreppet The Pain där innovatören söker efter latenta 
behov och som inte går att identifiera hos kunden förens mycket senare (Hamrefors, 2009).  

En innovatör kan inte jobba utefter organisationernas modeller eller andra entreprenörers 
råd för då kommer det inga banbrytande idéer. En innovatör vet redan med sig ett behov som 
inte kunderna gör än utan kör helt enkelt på och tror på sin idé och egna förmåga att utföra 
den. Vi nämnde i inledningen en innovation som lyckats vid namn PetRock. Om man hade 
gjort en marknadsundersökning där man gick runt och frågade folk om de skulle vilja ha en 
sten till husdjur så kan man nog tänka sig vad man skulle få för svar. Ett annat exempel för att 
förtydliga komplexiteten med att identifiera kunderna och marknaden i ett tidigt skede var när 
företaget Itera försökte lansera en plastcykel år 1982. Vid denna tid var materialet plast 
mycket populärt och företaget hade gjort många marknadsundersökningar som pekade på ett 
tydligt intresse hos kunderna för att köpa produkten. I och med allt detta underlag var man 
övertygad om att detta skulle bli en stor innovation som skulle ta hela branschen med storm. 
Plastcykeln visade sig senare vid lanseringen att detta bli en riktig flopp. Att man identifierar 
kunderna är i sig mycket bra och givande för att mäta potentialen kring att göra affärer men 
om det nu är en innovation, som ändrar spelregler på marknaden, hur ska man då kunna mäta 
det innan det ens har skett? 
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Organisation A lyfte fram och gav ett, enligt vår mening, bra och konkret råd som skiljde 
sig från de andra. Detta var att vi skulle titta på om vi kunde erbjuda kompletterande 
produkter eller tjänster till den vi höll på att utveckla samt att man i ett tidigt skede skulle titta 
på produktion och distribution och därmed inte utesluta det. Det behövs oftast ett bredare 
koncept eller kompletterande produkter för att bygga ett stabilt företag som håller under en 
längre tid. På detta sätt sprider man ut riskerna och det blir inte lika avgörande för en själv 
(Alm, et al. 2004). Varför de andra organisationerna inte väljer att ge detta råd kan bero på det 
politiska spel som vi anser ligger bakom organisationernas uppkomst. Detta återkommer vi 
till och diskuterar utförligare under rubriken innovationsbidrag och stycket; en bricka i spelet. 

Affärsplan eller inte? Organisation C var av den uppfattningen att man endast skulle 
fokusera på ”Huret” och behoven och inte tänka längre än så. Detta på grund av att resten 
ändå kommer att ändras så mycket på vägen så man ska inte göra en massa onödigt arbete 
såsom att göra en utförlig affärsplan så tidigt i processen. Trots detta rekommenderar dem att 
man ändå ska börja med denna fast en komprimerad variant då den är bra om man önskar 
söka extern finansiering då det är viktigt att kunna visa upp hur man tänkt tjäna pengar på sin 
idé. Affärsplanens syfte är att visa potentialen i idén och presentera företaget och hur man 
panerar att tjäna pengar (Alm, et al. 2004). 

Enligt Carlberg och Haider (1999) är det mycket viktigt att ha en improvisationsförmåga 
sammankopplat med en tydlig målbild för att lyckas med något nytt som en innovation eller 
ett nytt företag. Detta råder det dock skilja meningar kring mellan organisationerna. 
Organisation B var övertygad om att jobba med målbilder är a och o för att lyckas med sin 
idé. Organisation C däremot ansåg, som med affärsplanen, att det är onödigt då dem är av den 
uppfattningen att istället ska börja med små steg och att målbilden ändå kommer att ändras på 
vägen. För at underlätta beslutsfattande under processen behövs tydliga mål att sikta mot och 
en övergriplig plan över hur man skall kunna förverkliga sin idé (Alm, et al. 2004). 
 
5.2 Forskningsfråga 2: Hur kan man förklara dessa skillnader?  
Eftersom organisationerna skiljer sig åt när det kommer till hur de finansierar sin verksamhet 
förklarar det också skillnaden i rådgivningsmetodiken. Organisation B hade en maxgräns på 
tre kostnadsfria rådgivningstillfällen eller tills dess att man kunde ta ut en marknadsmässig 
lön. Detta kan ha sin förklaring i att denna organisation hade ett större samarbete med 
näringslivet vilket resulterar i andra avkastningskrav och stramare budget för vad de ska 
åstadkomma på ett år. Organisation A och C däremot hade ett större samarbete med 
högskolan som vilket gör att de eventuellt mäter resultat på ett annat sätt och samma krav 
ställs inte som om dem hade finansierats mer av näringslivet. Vi kunde se att det ofta var 
samma sponsorer, både från den offentliga - och den privata sektorn, som stod bakom 
organisation A, B och C. Dock var det mestadels från den offentliga sektorn, vilket 
genomsyrades i alla organisationerna, och en tydlig förklaring till detta kan vara att de vill 
stimulera tillväxten genom nyföretagande och innovation vilket gör att de går in och sponsrar 
samtliga.  

När det gäller den privata sektorn kunde vi se ett mönster i vilka typer av företag som ville 
ansluta sig till dessa organisationer. Det var de som ville fånga upp nya företag så att de 
exempelvis väljer deras revisorer, jurister eller försäkringsbolag. På detta sätt blir dessa 
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resurser mycket lättillgängligt för de nystartade företag att även fortsätta med dessa senare i 
livet. Vi kan tyda att eftersom organisation A och C jobbar i nära anknytning till högskolor 
vilket gör att deras kostnader ”bakas” in i högskoleresursernas medan organisation B arbetar 
mer med samarbetspartners från näringslivet vilket förklarar denna skillnad i begränsat antal 
rådgivningar per person. Eftersom organisationerna A och C startades på högskolor medan 
organisation B inte gjorde det kunde vi uppleva en viss skillnad på organisationskulturen och 
även i deras pedagogik eftersom på organisation A och C kunde vi få komma till när vi ville 
och arbeta fram resultat, medan B jobbar mycket med startskedet och att vi endast fick ta de 
rådgivningar som behövdes. Enligt oss främjar därför organisation A och C innovation bättre 
än vad B gör. Organisation B jobbar med ett mycket mer styrt schema som möjligen passar 
den som skall starta ett företag och vet exakt hur den skall gå tillväga och behöver några sista 
pusselbitar på plats. Innovation är mer komplext och är inget som går att planera det är något 
som bara kommer till en (Johansson, 2012). 

En annan möjlig förklaring till skillnaden vad gäller rådgivningen kan vara rådgivarnas 
egna personliga erfarenheter och skillnader i både kön och ålder. Vi identifierade oss mest 
med rådgivaren i organisation A eftersom denne hade studerat samma högskoleprogram som 
oss vid samma högskola samt att han var i samma ålder som oss. Vid organisation B gavs 
rådgivning av en äldre kvinna med längre erfarenhet som gav ett seriöst och professionellt 
intryck. Hon var mycket van vid att hålla dessa typer av möten och hade själv startat och 
drivit företag. Detta möte var mindre personligt och hennes sätt att tala var mer inövat och 
styrt. Organisation C liknade organisation A på många sätt då dem hade samma typ av 
arbetsmodell men en stor skillnad är att A kallar sig inkubator medan C poängterade att de 
inte var det.  
 
5.3 Forskningsfråga 3: Hur vi själva upplever rådgivningen hos de olika aktörerna?  
Efter att ha varit på de olika organisationerna märkte vi tydligt när vi ville fortsätta med idén, 
vilket var när vi fått positiv feedback, av organisation A. Organisationerna jobbar mestadels 
med idébäraren och lägger inte någon större vikt på själva idén eftersom de säger att de inte 
kommer att värdera idén. Organisation B poängterar att de jobbar utefter att skapa 
förutsättningar för att vi själva ska kunna värdera idén och att de inte vill göra det utan ge oss 
den möjligheten själva. Att arbeta utifrån detta arbetssätt kan vara bra speciellt i 
innovationssyfte då som i exemplet med PetRock förmodligen inte hade kunnat 
vidareutvecklas om en rådgivare fått värdera den idén. Det är möjligtvis viktigt att inte 
värdera idén men det är viktigt att inspirera och uppmuntra idébäraren till att fortsätta. Det var 
något som organisation C gjorde snyggt men även organisation A eftersom de erbjöd att göra 
en research åt oss till nästa möte. Detta tyckte vi var ett positiv inslag som gjorde oss 
motiverade. Men om vi hade fortsatt processen så ställer vi oss frågan om det hade styrt oss 
och idén för mycket?  

En idé behöver ofta växas fram över tid och utvecklas ofta till det bättre om det finns en 
Pain. Ofta vet inte kunderna vad de har för behov förrän de har kommit ut på marknaden. 
(Hamrefors, 2009) Hela idén faller dock när man skall följa första steget hos samtliga 
organisationer som är att identifiera kunderna eller studera marknaden, vilket även Bessant 
and Tidd (2007) beskriver är viktigt i tidigt skede. Detta är ett viktigt steg då man skall starta 
ett företag då man bygger upp det med hjälp av att lyssna på kunderna och fokusera på 
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kunden (Normann, 2001). Detta skiljer sig från innovation då det oftast handlar om 
en pain som en individ sett och inte kan förklara förrän den har implementerats och det är 
först då vi får reda på om det är en innovation. Innovation är inget som går att planera utan 
börjar med en pain eller ett klick, enligt Frans Johansson (2012), som blir en idé. 

För att se till användbarheten tycker vi att alla organisationerna var tydliga med hur de 
jobbade och hur hela processen skulle se ut. Vi upplever modellerna användbara i vårt vidare 
arbete med att utveckla idén. Vi har uppmärksammat att när det gäller entreprenörskap och att 
starta ett företag fungerar dessa organisationer mycket bra eftersom man får ett mer konkret 
mönster och man förstår vad som är viktigt att tänka på. I och för sig hade vi en idé och visste 
inte vad vi skulle göra med den, därför ville vi göra denna undersökning som i sin tur har gett 
oss ett nytt utgångsläge. Eftersom vi är medvetna om de ”fallgropar” en pain eller potentiell 
innovation kan hamna i så kan vi själva ta den information som vi behöver för att komma 
vidare med hjälp av organisationerna. Vi har även valt att fortsätta samarbeta med en av 
organisationerna. De fallgropar som vi anser bör vidtas vid ett rådgivningsmöte är följande: 

v Lyssna inte för mycket på kunderna, är det din pain så vet du vad den behövs till. 
v Våga misslyckas, Översten Sanders fick 1 009 stycken nej innan någon ens ville testa 

hans kycklingrecept som sedan blev framgångssagan KFC. 
v Tänk på att en innovation är alltid en början till något och att de i sig skapar 

förutsättningar. 
Ingen utav organisationerna har hört av sig personligen för vidare utveckling efter vår 
rådgivning. Organisation A och C bestämde vi att vi skulle hålla kontakt med vilket vi inte 
har gjort i någon större utsträckning. Organisation B har skickat ut massmail där de vill att vi 
skall boka in ett nytt möte. Det är mycket pengar som investeras i dessa organisationer och 
redan här kan de tappa blivande entreprenörer och fantastiska idéer. 
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5.4 Sammanfattning likheter och skillnader 
Nedan har vi sammanfattat en översiktstabell med de viktigaste likheterna och skillnaderna 
från organisationerna A, B och C. Kriterierna är hämtade från resultatet och är till för att 
läsaren lättare skall få en översikt och en samlad bild över vad vi kommit fram till i analysen 
ovan.  
 

Tabell 1, Sammanfattning resultat, likheter och skillnader, av forskningsfrågor. 

 
Forskningsfråga 1: På vilka sätt skiljer sig rådgivarprocesser åt mellan olika aktörer som 

erbjuder innovationsrådgivning?  
Kriterium 2 och 7: Organisation A och C har ett nära samarbete med högskola medan 
organisation B nära näringslivet.  Organisation erbjöd max tre kostnadsfria 
rådgivningstillfällen. 
Kriterium 4: Organisation A ger rådet att i ett tidigt skede titta på kompletterande produkter 
vilket de andra två organisationerna inte nämner att man bör göra i denna del av processen.  
Kriterium 5 och 6: Eftersom organisation B kunde erbjuda finansiering genom deras 
samarbeten var affärsplanen något som de ansåg att vi skulle börja med.  Att jobba med 
målbilder är därför också viktigt så att externa parter kan ta del av vart man vill komma och är 
på väg.  

Forskningsfråga 2: Hur kan man förklara dessa eventuella skillnader?  
Kriterium 2 och 7: Det nära samarbetet med högskolor kan förklaras av att organisation A och 
C startades i högskolemiljö, därför blir samarbetet naturligt. Dock vet vi inte om de tillämpat 
trippelhelix som modell medvetet men i viss mån samarbetar även de med näringslivet och 
staten. Eftersom organisation B finansieras till stor del av näringslivet tror vi detta kan ha en 
påverkan på deras rådgivningsmetodik i den mån att inte kunna erbjuda lika mycket 
rådgivning som de andra två. Detta på grund av att näringslivet har andra avkastningskrav än 
högskolan.  
Kriterium 4: en förklaring till skillnaden på denna punkt, kompletterande produkter, är att 
organisation A tänker mer innovationsinriktat där rådgivningen ska gynna själva idén och 
dess kapacitet. Detta istället för att förespråka att man ska starta ett nytt företag kring varje idé 
som olika idébärare kommer med. Vi tror att det kan ligga en politisk dold faktor till detta 
agerande som vi diskuterar nedan.  

Kriterium Organisation A Organisation B Organisation C 
1. Sekretess? JA JA JA 
2. Trippelhelix? JA  NEJ JA 
3. Identifiera 
kunderna? 

JA JA  JA 

4. Kompletterade 
produkter? 

JA NEJ NEJ 

5. Affärsplan? NEJ JA JA, komprimerad variant! 
6. Målbild? NEJ JA NEJ 
7. Obegränsad 
rådgivning? 

JA NEJ JA 
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Kriterium 5 och 6: Denna skillnad har också sin förklaring i vilka som står bakom 
organisationerna. Affärsplan behövs vid extern finansiering därav gav organisation B rådet att 
starta med den. Samma sak gäller målbilder där man sätter upp mål och jobbar med 
planeringar för att visa andra hur man tänkt.  

Forskningsfråga 3: Hur vi själva upplever det rådgivningen hos de olika aktörerna? 
Kriterium 2 och 7: En tydlig skillnad som upplevdes då organisation B hade en mer styrd 
pedagogik och det var tydligt att näringslivet och staten låg bakom stor del av organisationen. 
Organisation A och C jobbade på ett helt annat sätt där individuell rådgivning gav som första 
del i processen samt att de jobbade utifrån vetenskapliga modeller. På grund av begräsade 
resurser som organisation B hade upplevdes det återigen mycket styrt och riktat.  
Kriterium 4: genom att organisation A förespråkade att vi skulle titta på kompletterande 
produkter upplevdes denna rådgivning mer motiverande då vi började tänka mer brett.  
Kriterium 5 och 6: Det upplevades hämmande att skriva en affärsplan så tidigt i processen då 
vi ville ha hjälp att utveckla idén snarare än att skriva hur vi tänker oss att tjäna pengar på 
idén. Vissa människor är inte kreativa med ord och dessa kan man då tappa på vägen. Det 
upplevs dessutom onödigt att lägga så mycket tid på att sätta upp mål eftersom det 
förmodligen kommer att ändas på vägen.  
 
5.5 Slutsatser 
Vi har rett ut begreppen innovatör och entreprenör och kommit fram till att innovatören är en 
person som kombinerar olika koncept på ett nytt sätt och entreprenören är en person som 
kombinerar resurser på ett nytt sätt. Kan man göra en innovatör till en entreprenör? Och går 
det att transformera en konceptmänniska till en aktivitetsmänniska? 
 

5.5.1 Begreppsförvirring 
En fråga som vi ställer oss är vem dessa organisationer vänder sig till egentligen? Är det 
entreprenören? Innovatören eller kanske uppfinnaren? 
Som vi tog upp i inledningen är det lätt att man blandar ihop begreppet entreprenör med 
begreppet innovatör. En entreprenör är man om man driver ett företag, vilket som helst, det 
kan vara att man etablerar en verksamhet som redan finns fast i en annan stad. En innovatör 
däremot är någon som kommer på något nytt som inte redan funnit och som ändrar de 
spelregler som råder på marknaden. Det finns de som ständigt kommer på bra och nya idéer 
men blir hämmade av alla regler för hur ett företag skall drivas och hur en bra entreprenör är 
och bör vara, detta är även en av de vanligt förekommande fallgroparna som hittats i studien 
som gjordes av Ernst & Young (Alm, et al. 2004). Hur fångar vi då upp all de idéer som 
innovatörer och uppfinnare hittar på och som inte vill bli entreprenörer? Då det är detta som 
organisationerna trycker på att man ska bli och inga alternativa vägar presenteras. Så kan man 
då transformera en innovatör till en entreprenör med hjälp av rådgivning? Tveksamt eller om 
det ens är nödvändigt, enligt vår mening. Om denna begreppsförvirring över vad skiljer dessa 
skulle redas ut och att det inte alltid behöver vara samma person som kommer på idén som 
etablerar den på marknaden. Om denna rådgivning skulle fungera mer som en mötesplats där 
olika människor från olika branscher, kulturer, discipliner åldrar etc. får en chans att träffas 
kommer detta att gynna innovation snarare än företagande som det gör i dagsläget.  
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5.5.2 En bricka i spelet 
Eftersom organisationerna finansierar sin verksamhet på olika bidrag där uppdraget är att 
stimulera och bidra till tillväxt och nyföretagande, och eftersom de tar emot pengar från olika 
myndigheter och i viss mån även stora företag så måste prestationen mätas på något sätt. Vi 
har varit inne redan på komplexiteten att mäta en innovation då det bara är början på 
någonting och kan aldrig vara slutet. Det är således lättare att mäta rådgivningen i antal 
startade företag som underlag att visa till sponsorer vart pengarna går. Organisationerna var 
mycket tydliga med detta och man fick hos samtliga fylla i en blankett som underlag för 
statistik. Kan man visa på att rådgivningen lett till många nystartade företag så är alla nöjda 
och glada vilket resulterar i mer pengar som kan finansiera mer rådgivning osv.  
På grund av detta politiska spel är deras uppgift att se till att unga, speciellt kvinnor, startar 
företag och inte att främja innovationer och idéer. Ibland känns det som att det viktiga är att 
endast se hur många varit på rådgivning och att tillexempel 60 % av dessa startade företag.  
Vi är således en bricka i spelet så om vi, två unga kvinnor, söker rådgivning så måste det vara 
det bästa som kan hända deras statistik därav förklaringen till att samtliga organisationer 
förutsätter att starta företag är det enda alternativet för oss som söker rådgivning och att inga 
andra alternativ ges.  
När ett företag startats med hjälp av rådgivningsmetodiken ses det som att man lyckats 
stimulera tillväxten. Men hur vet man då det?  
Om vi nu skulle starta ett företag under rådgivningsprocessen så tillgodoräknas detta i deras 
statistik. Politiken har då enligt statistiken ”lyckats” med att stimulera tillväxten och därmed 
är alla nöjda. Men vi ställer oss få frågan; Främjar detta tillväxten då de sedan inte mäter om 
vår verksamhet läggs ner efter ett år? Det finns ingen uppföljning över hur vår nyetablerade 
företag sedan går och om vi nyanställer eller överhuvudtaget går i vinst. Man kan dessutom, 
vid organisation A och C, utnyttja resurserna och gå på rådgivning hur många gånger som 
helst under hur lång tid som helst. Så frågan är om det verkligen, i slutändan, stimulerar 
tillväxten? Eller är det bara en kostsam institution? 
 

5.5.3 Innovationsbidrag 
I och med vår undersökning och forskning kring innovation har vi kommit fram till att 
aktivitet är det som betyder något när man vill driva en innovation framåt. Enligt teoretikern 
Karl Weick (1988) är det inte kvalitén i det man gör utan snarare att man gör något. För om 
man då, som organisationerna gör, får folk att aktivera sig så ändras kartan där man en gång 
började vilket betyder att man kommer någonstans och inget står bara still utan det händer 
något. För om förutsättningarna ändrar på sig så kommer idén och tankarna också att göra det 
vilket gör att man tar beslut att gå vidare eller ge upp. Det värsta man kan göra om man har en 
idé är att inte göra något alls för då kommer det inte att hända någonting och man är kvar på 
samma ställe hela tiden. ”What entrepreneurs do in their day-to-day activities matters. The 
kinds of activities that nascent entrepreneurs undertake, the number of activities, and the 
sequence of these activities have a significant influence on the ability of nascent 
entrepreneurs to successfully create new ventures”(Carter, Gartner & Reynolds, 1996, s. 
164).  
     I och med detta så spelar det egentligen ingen roll vad rådgivarna säger utan snarare att de 
ger en effekt som gör att idébärare aktiverar sig. I Carter, Gartner och Reynolds undersökning 
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från 1996 visar det också på att sekvensen av aktiviteter har betydelse på om man lyckas gå 
vidare och starta ett företag eller om man hamnar i en grupp som fortfarande försöker utan att 
komma någonvart. Många människor väljer att se en aktivitet som inte gett den respons man 
önskat som ett misslyckande och drar sig för att gå vidare med en idé. Ser man bara varje 
aktivitet som ett resultat istället för att lägga så mycket värdering i det så kommer man framåt 
och inte ger upp så lätt (Robbins, 2000). En annan faktor som skiljer de som lyckas från de 
inte lyckas är om man gör sin produkt eller tjänst synlig för andra i ett tidigt skede. (Carter, 
Garner och Reynolds, 1996). Många missar en tydlig och tidig definition kring sitt projekt 
vilket leder till att utvecklandet kring en ny produkt misslyckas. Det är därför viktigt att 
definiera produkten och ta ståndpunkt för positionering, vilka fördelar som finns samt att man 
reder ut vilken marknad man vill rikta in sig på i ett tidigt skede i processen. (Cooper, 1999) 

Nätverken nuförtiden blir mer och mer virtuella och därför anser vi att man måste hänga 
med på den utvecklingen. Större delen av dagens nätverk består av olika människor, 
kunskaper och åsikter kommunicerat över internet. Organisationernas rådgivning kan, som vi 
varit inne på tidigare, vara bra om man ska starta företag men inte när syftet är att sprida 
idéer. Vi har därför ett praktiskt innovationsbidrag där vi önskar att man skulle kunna ta vara 
på idéer på ett annat sätt, kanske i form av en kunskapsdatabas. Där man kan köpa och sälja 
idéer eller ansluta sig till andra uppfinnare, innovatörer, entreprenörer, idébärare eller varför 
inte sponsorer och andra samarbetspartners. Det finns också många människor som vill driva 
företag men saknar idéer och detta skulle då vara ett forum även för dem. Tanken är att man 
ska kunna sammankoppla och matcha individer och organisationer på ett mer oberoende och 
naturligt sätt. Vi tror att detta skulle främja själva spridningen av idéer och att det i sin tur 
skulle gynna framsteg för innovation snarare än att statistiken ser bra ut.  

Som vi har förstått det är innovation något som inte går att planera utan det bästa är att 
försöka skapa förutsättningar och sprida innovationsmöjligheter för att innovation ska kunna 
ske och detta görs genom skärningspunkter och när man korsar olika discipliner (Johansson, 
2005) Otaliga studier visar på det självklara att god organisationsstruktur visar på framgång. 
Med god organisationsstruktur menas när projekt är designande utifrån cross-functional team 
(på svenska tvärfunktionella team) där starkt ledarskap råder. (Cooper, 1999) För att öka 
chanserna att lyckas med en idé bör man vara öppen för slumpen, enligt Frans Johanssons nya 
bok ”Klick: plötsligt händer det” från 2012. Detta görs genom att man sammanför människor 
utanför den egna organisationen och gärna mellan olika avdelningar, kulturer och olika 
länder. Dessa interaktioner hjälper oss på vägen till att hitta oväntade insikter eller se andra 
möjligheter. Det hela kan handlar alltså om oväntade planeringsändringar som skapar en 
möjlighet att av en slump inse något som man aldrig hade kunnat planera fram. Varje gång 
man planerar eller analyserar hur man ska göra för att lyckas i någonting, genom att 
tillexempel måla upp en strategi, så är chanserna större att det inte blir som man tänkt sig än 
att det faktiskt blir som man planerat. Så om jag lyckas med en idé så är det inte strategin eller 
planeringen i sig utan det är det oväntade och oplanerade som hände på vägen som var den 
bidragande orsaken till framgång. (Johansson, 2012) De mest framgångsrika innovationerna 
skapas genom en pain och därför bör vi lägga in detta i vårt vardagliga liv. (Hamrefors, 2009) 
Det är därför viktigt att fler är medvetna om vad Pain är och vet hur man utvecklar något som 
man tror är en innovation. Vi tror att det finns massor av människor som har med sig en pain i 
bakhuvudet där ute i världen. Skulle människor få vetskapen om dess värde, hur man 
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identifierar de och en chans att utveckla sina tankar skulle innovationer storma fram. Lek med 
tanken att varje människa i världen har en unik pain var. Genom bara 5000 personer finns det 
12 miljoner potentiella nätverkslinjer (Granovetter, 1976). Innan vi började 
innovationsprogrammet visste vi inte vad en pain var och det tror vi inte så många andra vet 
heller som inte är insatta i innovation. Det skulle därför vara intressant att se vad som hade 
hänt och om det hade bidragit till fler innovationer från den svenska marknaden.  

Men eftersom pain inte är rationella och inte heller följer ett logiskt mönster så är det inte 
att föredra att man lär sig jobba utefter satta modeller då det är hämmande för innovation 
eftersom innovation är nytänk och detta är redan uttänkt! För hade vi kunnat förutspå vad som 
fungerat så hade vi ju aldrig gjort någonting som misslyckats. Hade innovationer varit så 
logiskt hade någon annan redan räknat ut och gjort det eftersom det varit så självklara. Men 
det är det ju inte så därför är det lönlöst att jobba utefter strategier då det inte är där som man 
kommer på tillexempel en oväntad insikt utan det är mötet med omgivningen och andra 
människor bidrar till det och detta går som sagt inte att planera. Organisationerna som vi har 
träffat i denna undersökning gör ett fantastiskt jobb när det gäller att coacha människor som 
vill starta ett företag men för att främja innovation borde de verka och jobba mycket mer som 
ett sätt för individer och företag att kopplas samman. Man ska kunna ta kontakt med 
organisationerna och på ett naturligt sätt komma dit för att träffa andra och olika människor. 
Så för att främja innovation bör organisationerna fungera mer som en mötesplats där 
discipliner kan korsas istället för att slussa alla vidare in i entreprenörskap.  
 

5.5.4 Egna reflektioner rörande denna undersökning 
Denna undersökning började med att vi, efter att har läst innovationsprogrammet vid 
Mälardalens högskola, inte visste hur vi skulle gå vidare som idébärare. Efter att ha lärt oss en 
rad olika övningar hur idéer främjas, vart och när de kan dyka upp, kom vi på en idé som vi 
inte visste vad vi skulle göra av trots att vi är så insatta i ämnet. Vi upplever detta som en brist 
i undervisningen. Om vi skulle genomgå en sådan här process som vi i detta arbete har gjort 
skulle innovationsstudenter få ett enormt försprång. I och med vår tidigare kunskap, denna 
studie och aktuell litteratur har vi förstått att det är helt skilda processer när det gäller att starta 
ett företag som att hantera innovationer.  

Vårt metodval har haft en del vetenskapliga brister, såsom att den inte går att replikera, 
men det har varit mycket lärorikt i det avseendet att vi gick in i rollen som idébärare på ett 
naturligt sätt.  Vi önskade rådgivning kring en idé och genomförde processen såsom om vi 
kommit utan förkunskaper alls. På detta sätt agerade organisationerna på samma sätt som de 
gör när vilken idébärare som helst kommer på rådgivning, detta tycker vi höjer studiens 
reliabilitet där vårt mätinstrument är mer objektivt än om den innefattat en intervju istället där 
förmodligen helt andra svar hade getts över hur man arbetar. Dock är det fortfarande vår 
subjektiva uppfattning som presenteras i resultatet och påverkar därför reliabiliteten dvs. 
studiens tillförlitlighet på ett negativt sätt eftersom inte någon annan kan genomföra studien 
och få samma resultat. Men eftersom vi rent praktiskt deltog i organisationernas initiala 
innovationsprocess gavs istället möjlighet att analysera konkreta råd som organisationerna 
gav samt en chans att jämföra hur man jobbar rent praktiskt och inte bara på pappret. 
Undersökningens validitet hade kunnat styrkas genom att vi, efter varje rådgivning, hade 
kunnat skicka ut en sammanställning från mötet till de olika organisationerna för att veta om 
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vi uppfattat det hela rätt.  Det var också svårt att sammanställa alla organisationerna på ett 
likvärdigt sätt.  

Det svåraste med studien har varit att avgränsa oss till endast det första steget (se avsnitt 
1.2.1 avgränsning). Om mer tid medgavs hade det varit mycket intressant att fullfölja minst en 
hel rådgivningsprocess och se vad som då skulle hända med vår idé. Att fortsätta processens 
alla steg på en utvald organisation är vårt förslag till vidare forskning. Genom att ta del av det 
som vi har kommit fram till och göra det igen samt att undersöka mer om den senare delen i 
processen och titta på utvärderingsproblematiken.  
    Vi har inte bara lärt oss hur man går från idé till verklighet utan en hel del om de olika 
organisationernas ”roller” i innovationsprocessen och vilken struktur de jobbar efter samt hur 
det rent praktiskt går till. Vi har tagit del av vilka fallgropar som man kan hamna i som 
idébärare och vidare samarbete med en av organisationerna kommer att inledas för att 
vidareutveckla vår idé. Vi har även lärt oss att innovation alltid måste följas av 
entreprenörskap men entreprenörskap behöver inte föregås av innovation. Därför är 
innovation alltid början på någonting och kan aldrig vara slutet. Examensprojektet avslutas 
härmed som det en gång började med att poängtera ”Det är i regel inte bristen på 
uppfinningar utan snarare förmågan att vidareutveckla dem som är begränsningen.” 
(Carlberg & Haider 1999, s. 89)     
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