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Idélab är en statligt finansierad och icke-kommersiell inkubator inom Mälardalens
högskola. Deras huvudsakliga uppdrag är att ge utvecklande stöd till idéägare och
entreprenörer som har en direkt koppling till högskolan. Majoriteten är studenter
som sällan har erfarenhet kring produkt- och affärsutveckling. Behov, ambition och
kunskap hos studenterna skiljer sig när de kommer till inkubatorn. Idélab utmanas
i att anpassa sina processer till att tillfredsställa alla, och att göra det med skäliga
resurser. Istället för att ta reda på ifall Idélab kan öka antalet framgångsrika
tillväxtbolag, ger uppsatsen en uppfattning om att verksamhetsstrategin bör
vidareutvecklas. Verksamheten behöver mer djupgående kartlägga och kategorisera
sina användare utifrån deras behov och inriktning. Därmed är rekommendationen
att omformulera vision och interna samt externa mål. Detta skulle kunna förtydliga
deras egen definition av vad framgång och hållbar tillväxt betyder för just deras
användare och dom själva.

Abstract
Title: Ideas incubated for success – a study on an incubator’s strengths and
weaknesses within the Swedish innovation system
Author: Cherno Jallow
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Idélab is a government financed and non-commercial incubator within Mälardalen
University. Their main objective is to give developing support to idea holders and
entrepreneurs who have a direct connection to the university. The majority are
students that rarely have experience regarding product- and business development.
The students need, ambition and knowledge differs when they enter the incubator.
Idélab is challenged with adapting their processes to satisfy everyone, and to do so
with reasonable resources. Instead of finding out whether or not Idélab can increase
the number of successful and growing companies, the dissertation gives the notion
that an operational strategy rather be further developed. The organization needs to
map out and categorize their users with focus on need and direction. Therefore the
recommendation is to redefine the vision and internal as well as external goals. This
could help to clarify their own definition of what success and sustainable growth
means to their users and themselves.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Höstterminen 2010 påbörjade jag min treåriga ingenjörsutbildning inom
innovation, produktion och logistik. Jag hade redan då bestämt mig för att profilera
mig mot entreprenörskap och företagande. Att det fanns en inkubator på skolan
hade jag redan noterat innan jag sökte utbildningen, vilket var ytterligare en faktor
till mitt universitetsval. Efter att ha tagit del av en närmare presentation om Idélab
blev jag ännu mer nyfiken. Jag bestämde mig för att vara med i deras Idétävling,
vilket ledde till att jag blev antagen att genomgå deras process. Idélab blev min
fristad från den akademiska världen. En plats där idéer, visioner och drömmar
frodas. Jag hade egentligen aldrig någon konkret idé att förverkliga, utan istället var
det jag själv som var under utveckling.
Under 2011/2012 ställde jag upp som studentambassadör för inkubatorn. Vårt
huvudsakliga mål var att marknadsföra Idélab för nya och befintliga studenter
genom olika events och tävlingar. Detta var en ständig utmaning för verksamheten.
I slutet av 2012 blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att utföra ett uppdrag
för Robotdalen i Västerås. De behövde hjälp med att göra en konkurrentanalys för
ett produktkoncept. Jag startade bolag och min näringslivsresa hade officiellt börjat.
Idélab har varit ett stort stöd för mig nu i början av min nya karriär. Deras mantra
är att alla är välkomna, med en tydlig slogan, ”goda idéer behöver gott sällskap”.
Det är en plats dit idéägare, entreprenörer och kreativa personer, med direkt
anknytning till Mälardalens Högskola, kan gå för att utveckla affärsidéer, skapa
kontakter och få en knuff i rätt riktning. Däremot kan det vara svårt för en
institution som Idélab att vara ett stöd för alla som kommer till dem. Alla som går
igenom deras inkubationsprocess lyckas inte. Det är även så att vissa tar sig inte
riktigt igenom hela processen. Det är många faktorer som kan vara orsaken till detta,
och att det råder en komplexitet kring inkubatorn är det inget tvivel om.
Sverige är ett land med en lång och anrik historia kring innovationer och
uppfinningar. Idag förändras världen allt snabbare, och tillgängligheten till kunskap
och kommunikation blir större för varje dag. Vi är fortfarande kända för vår
innovationshöjd, men vi verkar ha det svårare att sjösätta framgångsrika och
innovativa företag. Detta är den verklighet som Idélab infinner sig idag.

1.2 Syfte
Avsikten med denna rapport var att undersöka om Idélabs processer och resurser
kan anpassas bättre till de behov och direktiv som finns enligt användare och
innovationssystem. Rapporten undersökte vad som skapar värde för studenterna
och inkubatorn, och vilket värde det skapar. Detta med målet att kunna bidra till en
mer effektiv organisation med ett ökande antal framgångsrika startups. Eftersom
verksamheten arbetar med affärsutveckling finns en stark förankring till innovation.
Därmed undersöker rapporten även hur väl den nationella innovationsstrategin är
implementerad hos Idélab. Det konkreta målet med rapporten var att ta fram
underlag för det förbättringsarbete som planeras för verksamheten.
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1.3 Direktiv
Valet av ämne och frågeställning har gjorts i samråd med dåvarande
verksamhetsansvarig för Idélab, Catarina Berglund. Önskemålet från
uppdragsgivaren var att göra en översikt av Idélabs verksamhet, och se över vilka
möjligheter det finns att vidareutveckla denna. Till handledare från Idélab utsågs
Marius Wenneson.

1.4 Frågeställning
Frågeställningarna grundar sig på det givna direktivet, där författaren har formulerat
dessa utifrån diskussioner med Berglund och Wenneson. Författaren valde i samråd
med Berglund att lyfta fram fundamentala frågor med anknytning till Idélab. En
ledstjärna i arbetet var en tydlig men bred frågeställning som innehåller värdeord
som känns starkt relaterade till den nuvarande verksamheten. Den primära
frågeställningen är kopplad till önskemålet om att utvärdera verksamheten avseende
användarbehov och ta fram förbättringsförslag.
Huvudfrågeställning:
Kan inkubatorn Idélabs resurser och processer anpassas och optimeras till
att öka utfallet av framgångsrika startups med tillväxtpotential?
En underställd fråga driven av huvudfrågeställningen valdes att knytas ihop med de
nationella riktlinjer som verksamheten rekommenderas att sträva mot. Samtidigt
formulerades ytterligare en underställd fråga, som är mer knuten till att förtydliga
verksamhetens målsättning.
Delfrågeställning:
Följer Idélabs studentanknutna processer den nationella
innovationsstrategin (NIS)?
Hur mäts framgång och tillväxtpotential inom verksamheten?

1.5 Disposition
I kapitel ett beskriver författaren orsaken till rapporten och vilka riktlinjer är satta
som utgångspunkt. Det som presenteras är bakgrund, syfte, direktiv och
frågeställning.
Kapitel två behandlar det teoretiska underlaget som anses väsentlig för
rapportarbetets fortskridande. Delen inleds med kortfattande beskrivningar om
innovation, entreprenörskap samt framgång och tillväxt. Material gällande
relevanta aktörer är ordnat i hierarkiskt avtagande ordning från nationell till lokal
nivå. Avslutningsvis beskrivs verktyg som användes som underlag för empirisk
datainsamling.
I det tredje kapitlet lyfts precisering och avgränsning för rapporten fram.
I kapitel fyra förklaras den kvalitativa forskningsmetod som valts att arbetet ska
utgå ifrån. Arbetsmetodiken har skiljts på utifrån två grupper, anställda och
studenter. En specificering av dessa, samt beskrivning av planerat arbetssätt,
innefattas i denna del.
Femte kapitlet beskriver det empiriska
enkätundersökningar som har genomförts.
2

utfallet

av

intervjuer

och

Det sjätte kapitlet innehåller sammanställt resultat av data som samlats in genom
intervjuer och enkätundersökning.
Kapitel sju presenterar de analyser som gjorts utifrån tidigare teoretiska referenser
och empiriskt insamlat material.
I åttonde kapitlet ges de objektiva slutsatser och rekommendationer, som har sitt
underlag i den befintliga rapporten.
Det nionde och avslutande kapitlet utgörs av författarens egna reflektioner kring
rapporten.
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2 Teori
För att kunna undersöka Idélabs verksamhet krävdes först och främst förståelse för
syftet hos en inkubator. Samtidigt krävdes det tydlig bild av hur alla inblandade
aktörer samverkar, och hur de definierar entreprenörskap och innovation. Denna
teoridel är till för att beskriva NIS, samt innovationssystemet och en beskrivning av
Idélab. Kapitlet förklarar även två erkända verktyg som används i verksamheten.
Teorin avgränsades till att ingå i ett sammanhang med unga studerande. Detta
utifrån antagandet om att Idélabs primära målgrupp är unga studerande, då
verksamheten bedrevs under Enheten för externa relationer och där igenom
Mälardalens Högskola.

2.1 Innovation
Ordet sägs ha sitt ursprung i latin och ha använts av den romerska kejsaren Quintus
Horatius Flaccus och hans samtida krets omkring 100 år f.Kr. Det latinska ordet res
novae, som betyder nya saker, myntades om till innovatio och kan senare spåras till
den kung Edward VI år 1548, som enligt Oxford English Dictionary var bland de
första som använde ordet innovation. En deldefinition var då något nytt
introducerat (Frankelius, 2009).

2.1.1 Reflektiv definition
Det kan upplevas att det har skett en viss inflation i ordet innovation under de
senaste åren. Det kan till och med argumenteras för att det är idag ett modeord, som
används inom allt från marknadsföring till jobbannonser. I kursen
Innovationsrådgivning (INO407) på Mälardalens Högskola, som författaren
medverkade i, diskuterades just ordets användning och samhällets förståelse för det.
Många höll med om att det var svårdefinierat, lite på samma sätt som kreativitet,
men att den hade en konkret grund. Kort och koncist beskrevs innovation som något
nytt och nyttigt. Sedan ansåg gruppen att vad som är nytt och nyttigt är den egentliga
utmaningen (Jallow, 2013).

2.1.2 Etymologisk definition
Definitionen av ordet innovation har förändrats under de senaste 60 åren enligt
Frankelius. Han lyfter däremot fram att trots de ändringar som har uppstått
fokuserar stor del av all relevant vetenskaplig litteratur på teknologi och
produktutveckling. Frankelius väljer istället att studera ordet ur ett etymologiskt
perspektiv. Hans slutsats är att innovation är något:
1.
2.
3.
4.

nytt med en hög nivå av originalitet
oberoende av domän
som bryter sig in (eller förankrar sig) i samhället, oftast genom marknaden,
och som innebär något revolutionärt för människor.

Han poängterar även att inte förrän något har anammats av marknad och användare,
enligt ovanstående parametrar, kan det ses som en innovation. Genom hans
etymologiska analys hänvisar han till att kunskapsområden så som affärsledning,
kundrelationer och marknadskommunikation kan vara minst lika viktiga som
teknisk kunskapsutveckling (Frankelius, 2009).
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2.1.3 Officiell definition
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en
internationell institution som stödjer och förmedlar policyn med mål att förbättra
den globala ekonomiska och sociala välfärden för människor (OECD, 2014). År
1993 tog OECD fram riktlinjer för insamling och analys av data gällande
innovation, titulerad Oslomanualen (Holbrook & Hughes, 2000). Definitionen av
innovation i manualen är globalt erkänd och även accepterad av Sveriges
näringsdepartement (Regeringskansliet, 2012). Enligt OECD finns det fyra
distinkta typer av innovationer, det är följande (OECD, 2005):


Produktinnovation – en förbättring av en existerande vara eller tjänst, eller
utveckling av en ny produkt.



Processinnovation – en förbättring av resurshantering vid produktion och
transport av en vara eller tjänst.



Organisatorisk innovation – implementering av nya organisatoriska
metoder.



Marknadsföringsinnovation – implementering av nya
marknadsföringsmetoder.

2.1.4 Svensk innovation
Globalt sett har Sverige alltid setts som ett framgångsrikt land när det gäller
innovation. 2013 utsågs Sverige av Global Innovation Index för andra året i rad till
världens näst innovativa land, med Schweiz på en första plats (Dutta & Lanvin,
2013).
Vikten vi lägger på innovation skiljer sig avsevärt inom rikets gränser, enligt en
aktuell Sifo-undersökning som gjordes med 189 företagsledare. På frågan om hur
högt innovation prioriteras på de respektive beslutsfattarnas företag svarade 83
procent i Göteborgsregionen som ”mycket högt”, medan i Stockholm var det endast
40 procent som gav samma svar (Offerman, 2014). Även om undersökningen
gjordes gentemot befintliga bolag kan den ge ett visst underlag till tesen om att det
råder en geografisk skillnad även för blivande bolag.

2.2 Entreprenörskap
Ordet definierades för första gången i den franska ordboken Dictionnaire Universel
de Commerce år 1734. Definitionen var följande: en individ som organiserar eller
driver en verksamhet eller flera. Det var den fransk-irländska ekonomen Richard
Cantillon som myntade definitionen. Han menade att en entreprenör är en person
som betalar ett visst belopp för en produkt, och säljer vidare det för ett ovisst belopp.
Därmed tar hen beslut om att erhålla och använda resurser samtidigt som denne
följaktligen erkänner riskerna (Navale, 2013).

2.2.1 Erkänd definition
Ett erkänt namn inom forskningen om entreprenörskap är nationalekonomen Joseph
Schumpeter. Han erkänns för att ha kopplat ihop entreprenörskap med teori om
ekonomisk förändring. Han argumenterade för att kärnan i entreprenöriella
aktiviteter ligger i skapandet av ”nya kombinationer” som bryter den konkurrerande
balansen hos befintliga marknader, produkter, processer och organisationer.
Skapandet av sådana nya kombinationer var en källa till konstant förändring inom
marknader, industrier och nationella ekonomier. Han kallade det för kreativ
5

förstörelse, som bytte ut gamla metoder av ekonomisk transaktion med nya metoder
i kapitalistiska ekonomier (Jones & Wadhwani, 2006).

2.2.2 Modern definition
Enligt Tidd och Bessant (2011) handlar entreprenörskap om hur kreativt tänkande
formas till innovation. Därmed anser de att entreprenörskap driver innovation för
att skapa värde. De definierar entreprenörskap som ett mänskligt karaktärsdrag som
kombinerar (Bessant & Tidd, 2011):






Struktur med passion
Planering med vision
Verktyg med kunskapen att använda dem
Strategi med energin att utföra den
Och omdöme med benägenhet att ta risker

2.2.3 Svenskt entreprenörskap
I Sverige växer entreprenörskap, men den gör det saktare än i andra utvecklande
innovationsdrivna länder. Sverige ligger på plats 17 av 23 när dessa jämförs med
varandra i avseendet. Vi har en lägre ambition när det gäller tillväxt och
internationalisering. Trots detta ser mer än två tredjedelar av den Svenska vuxna
befolkningen att det finns goda förutsättningar för att bedriva företag i närområdet,
vilket är betydligt högre än i andra liknande länder. Detta anser även Svenska
experter inom området. Däremot ser experterna hinder i bristande kunskap och
förmåga att i starta företag. En intressant notering som tas upp, i den nationella
entreprenörskapsrapporten utfärdad av Global Entrepreneurship Monitor, är den
kraftiga ökningen av informella investerare. Det vill säga den del av befolkningen
som är finansiellt engagerade i ett nytt företag. Sverige är i detta avseende uppe på
minst dubbelt så mycket som genomsnittet för övriga länder, förutom Kina som
ligger på samma nivå (Braunerhjelm, Holmquist, Nyström, Stuart Hamilton, &
Thulin, 2012).

2.3 Framgång och tillväxt
Det kan vara svårt att mäta framgång eftersom denna är relativ, och beroende av en
individs eller grupps satta mål. Det kan handla om att vara nöjd med att få ut en
skälig lön som enskild näringsidkare, eller att ta större marknadsandelar som
multinationellt bolag. Vanligt är att man knyter framgång till tillväxt. Där ett bolags
omsättning och vinster utgör mätbar data, även känt som ekonomisk tillväxt.
I en artikel publicerad på hemsidan för Young Entrepreneurs Council, en
organisation som utgörs av enbart utvalda framgångsrika amerikanska
entreprenörer, ställer en av medlemmarna frågan ”hur definierar du din
entreprenöriella framgång hittills?” till tio andra medlemmar. Det återkommande
svaret har ytterst lite att göra med finansiella vinster, utan istället skapandet av något
värdefullt och viktigt. En annan stark faktor är att ha kontroll och styra sina egna
vardagliga förutsättningar (Ruby, 2012).
Något som, ur författarens egen bild, utmärker framgång hos entreprenörer är att
egentligen inte vara nöjd när framgången är nådd, utan att ständigt utvecklas och
sträva efter nästa framgång. Lite i samma anda som jätteentreprenören Richard
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Branson uttrycker sig i en av sina böcker, ”det finns inga tiopoängare, nio är max”
(Branson, 2012).
Ser man på framgång ur de ovanstående perspektiven kan det argumenteras för att
tillväxt är endast ett resultat som är av samhällsmässigt värde. Entreprenören kan
då se detta som en bekräftelse över att hen är på väg i rätt riktning.

2.4 Den nationella innovationsstrategin
Sverige blev rankad tvåa på Bloombergs lista över världens mest innovativa länder
2013, vilket pekar på att innovation är av nationellt intresse (Lu & Chan, 2014). Det
finns väsentligt material framtaget av olika statligt finansierade organisationer, som
står för stor del av utvecklingsarbetet kring entreprenörskap och företagande. Dessa
i samhörighet med andra externa intressenter utgör det som valts att kallas för
innovationssystemet. Regeringen har upprättat en nationell innovationsstrategi som
vägledning för samtliga aktörer. De flesta inkubatorer i sin tur, inkluderande Idélab,
ingår i en branschförening, Swedish Incubators and Science Parks, med
förkortningen SISP. På deras hemsida beskrivs att deras verksamhet utgår från att
verka för en dialog mellan sina medlemmar och resten av innovationssystemet.
Detta med mål att skapa bästa möjliga förutsättningar för branschen (SISP, 2014).
Följande avsnitt är hämtat från det strategiska ramverk som näringsdepartementet
har tagit fram, Den nationella innovationsstrategin (NIS) (Regeringskansliet, 2012).
Denna ska fram till år 2020 utveckla ett innovationsklimat med optimala
förutsättningar för innovation i Sverige.
”Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i
näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle att utvecklas och
mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot
behov och efterfrågan.” – Regeringskansliet
Strategin är utformad utifrån tre huvudprinciper med underställda kategorier:
Bästa möjliga grundförutsättningar för innovation:


Innovativa människor



Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation



Ramvillkor och infrastrukturer för innovation

Människor, företag och organisationer som arbetar systematiskt med innovation:


Innovativa företag och organisationer



Innovativa offentliga verksamheter



Innovativa regioner och miljöer

Ett genomförande av strategin som utvecklar förutsättningarna och mötesplatserna
utifrån en helhetssyn:


I vidareutvecklad samordning mellan politikområden och politiknivåer



I dialog med aktörer i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle



I en process av kontinuerligt lärande
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Under samtliga punkter finns definierade målbilder med delmål som tillhandahåller
tydligare riktlinjer. Den första principen beskriver de huvudsakliga aspekterna som
bör tas hänsyn till, samt vilka mål regeringen upprättat för dessa. Den andra
principen inkluderar de aktörer som stimulerar och/eller arbetar aktivt med
innovationsklimatet. Den tredje och sammanknytande principen presenterar
målbilderna för genomförandet av NIS. Då denna rapport riktar sig till
interaktionen mellan inkubator och medlemmar avgränsas dessa principer utifrån
direkt anknytning. Det vill säga grundförutsättningarna för innovativa människor
och det systematiska arbetet för offentliga verksamheter, organisationer och
företag.

Figur 1 - Målformulering hämtad från NIS (egen utformning)

2.4.1 Innovativa människor
Den första punkten i strategin handlar om att tillvarata den initiativkraft och
förmåga som befolkningen innehar. Detta ska även ses som utgångspunkt för en
innovationsstrategi.

2.4.2 Innovativa företag och organisationer
Enligt näringsdepartementets plan finns en hållbarhet och konkurrenskraft hos
innovativa företag.
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”Studier från bland annat OECD visar att de företag som arbetar
systematiskt och uthålligt med innovation tenderar att ha högre
förädlingsvärde per sysselsatt, högre lönenivåer, omsättning och vinst
än andra företag.” – Regeringskansliet
Detta i sin tur bidrar till att svensk ekonomi blir bättre anpassat till ett allt mer
föränderligt internationellt näringslivsklimat.

2.4.3 Innovativa regioner och miljöer
Ökningen av företag som anpassar sig gentemot en internationell marknad får ett
större värde av stärkt regional utveckling.
”Möjligheterna för företag att samspela med andra företag och
offentliga aktörer, bland annat universitet och högskolor, i sin
geografiska närhet för att stärka sin innovationsförmåga och
långsiktiga konkurrenskraft blir allt mer centrala som kriterier för
investerings- och lokaliseringsbeslut för företag och entreprenörer.”
– Regeringskansliet
Möjligheterna för innovationsstimulans och nätverkande ökar i dynamiska
regioner, samtidigt som det i sin tur medför en attraktivitet internationellt.

2.5 Innovationssystemet
Enligt Nilsson & Uhlin, i en rapport utfärdat av VINNOVA, uttrycks begreppet
”nationella innovationssystem” första gången av Christopher Freeman 1987 i en
analysrapport gällande den ekonomiska utvecklingen i Japan efter andra
världskriget. Med begreppet menar Freeman det nätverk av institutioner som i den
privata och offentliga sektorn vars interaktioner inleder, importerar, modifierar och
sprider nya teknologier (Nilsson & Uhlin, 2002).

2.5.1 VINNOVA
Verket för innovationssystem, betecknat som VINNOVA, är den statligt utsedda
innovationsmyndighet, direkt under Näringsdepartementet, som arbetar med att
främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta genom att
finansiera behovsmotiverad forskning, och att verka för att forskningsresultat blir
av samhällsnytta. Institutionen ska vidare stödja aktörer i det svenska
innovationssystemet i form av universitet och högskolor, industriforskningsinstitut
och företag och offentliga organisationer, samt utveckla samarbetet mellan dem.
Samma stöd utlovas viktiga sektorer i innovationssystemet. Myndigheten
VINNOVA ska även (VINNOVA, 2014):





Stimulera internationellt samarbete ledande till starkare svensk forskning
och innovation.
Främja, samordna och utvärdera svenskt deltagande inom EU:s ramprogram
för FoU, samt dela med av information och rådgivning.
Sprida information om innovation och forskning till intressenter och
allmänhet.
Och verka för genomslag för jämställdhet av genusperspektiv inom
forskning och innovation.

2.5.2 Tillväxtverket
Tillväxtverket är den statliga myndighet som arbetar för en hållbar tillväxt, som
möjliggör samhällsutveckling. Detta utan att utgöra hot mot kommande
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generationers möjligheter. Myndigheten vill bidra till fler och växande företag,
stärkt regional utveckling samt enklare att starta och utveckla företag.
Tillväxtverkets strategi är att (Tillväxtverket, 2014):





Arbeta för att entreprenörskap stimuleras, i syfte att förnya näringslivet.
Bygga kunskap och vara aktiva inom områden som rör företagandets
villkor.
Samordna nationella aktörer och ta tillvara på den regionala närvaron.
Och arbeta för att företag ökar sin konkurrenskraft på internationella
marknader.

Regeringen gav år 2010 Tillväxtverket och VINNOVA uppdraget att under fem års
tid främja ungas innovationskraft. Målet med programmet som organisationerna
upprättade är att de aktörer som utgör innovationsstödsystemet ska bli bättre på att
stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer (Ungas innovationskraft,
2014).

2.5.3 Swedish incubators & science parks
En nationell branschförening bestående av 65 medlemmar i form av inkubatorer
och science parks. Hos dessa finns mer än 5 000 företag med ungefär 72 000
sysselsatta. Föreningen bidrar till ett nätverk för sina medlemmar och övriga aktörer
inom innovationssystemet. Tillsammans drivs cirka 80 fysiska mötesplatser runtom
i landet (SISP, 2014).
”Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse,
tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.” – SISP
Enligt SISP erbjuder deras medlemmar bland annat operativ affärsutveckling och
Triple Helix-samverkan. Det sistnämnda innefattas av nära samarbeten mellan stat,
näringsliv och akademi. Flera av medlemmarna tillhandahåller även
affärsängelnätverk och stödfonder för tidiga faser och unga tillväxtbolag (Neu
Morén & Hård af Segerstad, 2010).

2.5.4 Regionförbundet Sörmland
Det länstäckande förbundet, som innefattas av Landstinget Sörmland och samtliga
kommuner, agerar mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. I
synnerhet läggs stor vikt vid samverkan bland annat kring näringsliv och
entreprenörskap, kompetensutveckling och arbetskraftstillgång samt miljö- och
klimatfrågor.
”Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar
är perspektiv som genomsyrar vår verksamhet.” – RF Sörmland
RF Sörmland har en underställd verksamhet vid namn Innovationsmotorn. En av de
drivande krafterna i detta är fyra innovationsnoder, Växthuset i Strängnäs,
Företagslabbet i Nyköping, Nätverket Din idé (NDI) i Eskilstuna och Katec i
Katrineholm. Deras syfte är att organisera ett effektivt innovationssystem i länet
(RF Sörmland, 2014).
Nätverket Din Idé är navet för Eskilstuna kommun och den vägledning som
allmänheten kan behöva i önskan om att förverkliga en idé. De samarbetar med
andra aktörer som kan vara behjälpliga vid utvecklingen av en idé. De ingår även i
Innovationsmotorn (Eskilstuna Kommun, 2014).
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”Vi kan vara bollplank och erbjuda rådgivning, nätverk, expertis,
utbildning, seminarier, workshops, mötesplatser och användbara
kontakter.” – Nätverket din idé

2.6 Vad är en inkubator?
Det saknas en tydlig definition på begreppet inkubator. Det finns också vissa avarter
som påminner om den verksamhet som en inkubator bedriver, så som exempelvis
acceleratorer.

2.6.1 Inkubator
Utvecklingen av inkubatorer kan anses ha gått igenom tre generationer. Den första
såg till skapandet av arbetstillfällen, den andra inriktade sig mot att förmedla
tjänster så som nätverk, träning och kontakter till riskkapitalister. Medan den tredje
generationen fokuserar på informations- och kommunikationsteknologi (Barrehag,
o.a., 2012).
SISP beskriver inkubatorn som en plats som erbjuder en dynamisk process för
utveckling av människor, affärer och företag. De stödjer entreprenörer med
kontinuerligt och skräddarsytt ledningsstöd, tekniska, finansiella och kommersiella
nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med medföljande kontorsservice (SISP, 2014).

2.6.2 Accelerator
En accelerator är i princip en inkubator, men den har vissa delar som utmärker den.
Enligt Miller och Bound (2011) finns det fem egenskaper som skiljer acceleratorer
från affärsinkubatorer:






En antagningsprocess som är öppen för alla, dock med hög konkurrens.
Förmedling av försåddsinvesteringar, vanligtvis i utbyte mot bolagsandelar.
Fokus på mindre teams och inte enskilda grundare.
Tidsbegränsat stöd bestående av planerade events och intensivt mentorskap.
Grupper eller ”klasser” av startups istället för individuella bolag.

Det finns underlag som visar på att acceleratorer har en positiv påverkan på
grundare, och lär dom effektivt att skapa starka nätverk och att bli bättre
entreprenörer. Miller och Bound menar att inkubatorer är i jämförelse något
stigmatiserade då de anses bidra med ”livsupphållning” för bolag (Miller & Bound,
2011).

2.7 Idélab
Ett av fåtal privat oberoende inkubatorer i landet är Idélab. Internt anses Idélab vara
mer av en accelerator än en inkubator. Deras verksamhet är underställd till
Mälardalens Högskola (MDH) genom Enheten för externa relationer (EER), med
lokaler i båda studieorterna Västerås och Eskilstuna. Inkubatorn har funnits i 14 år
och har nyligen fått en ny verksamhetsledare, Patrik Klintenberg. Inkubatorn
vänder sig till studenter, forskare och anställda.

2.7.1 Historia
Verksamheten började 1999 i Eskilstuna med två anställda, Karin Axelsson och
något senare Thomas Karlsson. I den första verksamhetsberättelsen, undertecknad
Karin Axelsson, beskrivs inkubatorn som ”en mötesplats för studenter, lärare och
forskare, samt det omgivande samhället: företag, kommuner och organisationer.”
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Idélab presenterades som ett tillhåll för kreativitet och innovation, med avsikt att
stödja utvecklingen av nya tjänster, varor, processer och företag. Detta genom
samverkan med studenter, en idétävling, en entreprenörsutbildning, workshops och
utvecklingsprojekt med näringsliv och samhälle. De hade även fokus på att skapa
speciella aktiviteter som vände sig till att locka kvinnor till entreprenörskap och
företagande (Enheten för externa relationer, 2009). Inkubatorn hade 2012 behandlat
mer än 3000 idéer, varav mer än 10 procent har lett till företagsstarter (Enheten för
externa relationer, 2013).

2.7.2 Processbeskrivning
Idélab erbjuder idag studenter, anställda och forskare stöd vid utvecklingen av nya
idéer. Beroende på segment skiljer sig arbetssätten en del, där studenter går igenom
en groddprocess och forskare en kommersialiseringsprocess. Anställda hänvisas till
den process som gör sig bäst lämpad för idén. Målet är densamma för processerna,
att bidra till en mer framgångsrik startup process. För studenter, som står för en
större majoritet av idéerna, är utvecklingsprocessen delad i fyra delar; formulera,
utveckla och utforska, utvärdera och förverkliga. I första skedet behöver idéägaren
stöd med att beskriva sin idé och syftet med den. Rådgivningen är mer inriktad på
att ge positiv feedback och uppmuntran kring tron av idén, och minimal påverkan
från affärsrådgivare (Enheten för externa relationer, 2009). I det andra momentet
får idéägaren mer hjälp i form av olika verktyg så som SWOT och Business Model
Canvas. I denna del uppmuntras idéägarna till att arbeta i grupp sinsemellan, vilket
möjliggörs genom gemensamma workshops. Tanken är att idéägaren ska börja få
en förståelse för processen från idé till marknad. Utvärderingsfasen representerar
det moment där övervägning av fullt genomförande är avgörande. Idéägaren
överväger noggrant sina alternativ, tillsammans med coacher och affärsutvecklare.
I det fjärde och sista momentet kan idéägaren kliva in i inkubatorn och påbörja
fokusera på den genomförandeplan som tagits fram. Med tillgång till en kreativ och
fullt praktiskt utrustad arbetsmiljö har idéägaren en bra utgångspunkt för sin startup
(Wenneson, 2013).

2.7.3 Mål och statistik
Idélab har arbetat mot mätbara mål under åren. Dessa har vanligtvis baserats på
antal inkomna idéer, idémöten, inkubatorsavtal och startade bolag. Man har nått
eller överträffat sina årliga mål nästan alltid. Statistiskt underlag har årligen
presenterats i verksamhetsberättelser för EER. Det saknas dock komplett statistik
för verksamhetens levnadsår 1999-2012. Detta gör det svårt att visa på
genomgående trender, eller att få fram valida nyckeltal. Återkommande målvärde
har varit 250 för antalet inkomna idéer, och 35 för antalet startade bolag.
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Avvikelser förekommer i figur 2 för åren 1999 och 2005 då det saknades data från
dessa perioder. Data från åren 2003, 2004, 2007 och 2011 var ofullständig vilket
medför till ett bristfälligt underlag.

Figur 2 - Diagram för Idélabs statistik (2000-2012)

2.8 Business model canvas
Följande avsnitt presenterar översiktligt ett av de huvudsakliga kunskapsverktyg
som används inom Idélab idag. Detta verktyg ligger även som underlag för
utformningen av de frågor som användes vid senare datainsamling i denna rapport.
Ett relativt nytt verktyg för utvecklingen av affärsmodeller är Business Model
Canvas (BMC). Den skapades av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur som en
vidareutveckling av Osterwalders doktorsavhandling ”The Business Model
Ontology: A Proposition in a Design Science Approach” på universitetet i
Lausanne (Osterwalder, 2004). Syftet med BMC:n är att kunna kartlägga
affärsmodeller på ett sådant sätt så att alla kan förstå dem. Tillsammans har
Osterwalder och Pigneur skrivit boken ”Business Model Generation” som agerar
handbok till verktyget. Boken består av fem delar, beskrivning av BMC,
beskrivning av mönster affärsmodeller emellan, implementerbara designverktyg,
strategier kring affärsmodeller och designprocessen för affärsmodeller. Nedan
följer teori kring utvecklingen av affärsmodeller med boken skriven av Osterwalder
och Pigneur som referens (Osterwalder & Pigneur, 2010).
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Verktyget kan liknas vid ett grafiskt protokoll anpassat för en enklare översikt och
kartläggning av en potentiell affärsmodell. Canvasmodellen består av nio
byggblock i form av rutor på en sida, där de är insatta i strategisk relation till
varandra. Författaren har valt att inte inkludera kostnader och intäkter, då de inte
anses vara av relevans för rapporten.

Figur 3 - Visualisering av Business Model Canvas (illustration av A. Smith)

2.8.1 Kundsegment (Customers)
Enligt modellen är den viktigaste delen kunderna. Denna definierar de olika
kunderna som det blivande bolaget vill nå och betjäna. De viktiga frågorna att ställa
sig själv inom blocket är: För vilka skapar vi ett värde? Vilka är våra viktigaste
kunder?

2.8.2 Värdeerbjudande (Value Proposition)
I detta block sammanfattas den vara och/eller tjänst som skapar ett värde för ett
specifikt kundsegment. Relevanta frågor att ställa i denna centrala del är: Vilket
värde levererar vi till kunden? Vilket av kundens problem hjälper vi att lösa? Vilket
kundbehov tillfredsställer vi? Vilket produkt- och servicepaket erbjuder vi
respektive kundsegment?

2.8.3 Kanaler (Channels)
Denna del beskriver hur företaget kommunicerar och levererar sitt värdeerbjudande
till respektive kundsegment. Frågeställningarna i blocket är: Genom vilka kanaler
vill våra kundsegment bli nådda? Hur är våra kanaler integrerade? Vilka fungerar
bäst? Vilka är mest kostnadseffektiva? Hur integrerar vi dem med kundrutiner?
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Kanaltyperna fördelas in i direkta eller indirekta kanaler. De direkta innefattas av
all försäljning som görs på egen hand, genom en egen säljavdelning eller
webbförsäljning. Egna fysiska butiker räknas som indirekta kanaler, tillsammans
med partnerbutiker och grosshandlare.

2.8.4 Kundrelationer (Customer Relationships)
Blocket beskriver vilka typer av relationer företaget etablerar med specifika
kundsegment. Där viktiga frågor som bör ställas är: vilken typ av relation förväntar
sig respektive kundsegment att etablera och behålla med oss? Vad är kostnaderna
för dessa relationer? Hur är de integrerade med resten av affärsmodellen?
Kundrelationer kan fördelas i olika kategorier, dock kan dessa samexistera inom ett
och samma kundsegment.

2.8.5 Resurser (Key Resources)
Denna byggsten sammanfattar de viktigaste nyckelresurserna som krävs för att
kunna genomföra affärsmodellen. Resurserna som behövs kan variera beroende
mycket på typen av affärsmodell. Dessa resurser kan ägas, leasas eller erhållas från
partners. Relevanta frågor i detta block kan vara: vilka nyckelresurser behöver vårt
värdeerbjudande, våra distributionskanaler, kundrelationer och intäktsflöden?

2.8.6 Aktiviteter (Key Activities)
Den del utgörs av de viktigaste aktiviteterna som behöver genomföras för att få
affärsmodellen att fungera framgångsrikt. Vilka nyckelaktiviteter kräver vårt
värdeerbjudande, våra distributionskanaler, kundrelationer och intäktsflöden?

2.8.7 Partners (Key Partners)
Blocket beskriver de nätverk av leverantörer och partners som medför till en
fungerande affärsmodell. Företag skapar allianser för att optimera sina
affärsmodeller, minska risker eller skaffa resurser.

2.9 Affärsplanering
I det inledande kapitlet av McKinsey & Co:s bok påtalar författarna att affärsplanen
är nyckeln till framgångsrika förberedelser, oavsett vilken typ av verksamhet som
ska bedrivas. Det är ett verktyg som underlättar det egna arbetet så väl som är ett
bra stöd för att kommunicera med andra intressenter, så som investerare, partners,
anställda och leverantörer (Kubr, Ilar, & Marchesi, 2012).
En affärsplan bör innehålla följande:









Sammanfattning
Affärsidé
Marknadsplan
Affärsmodell
Organisation
Genomförande
Lönsamhet & finansiering
Riskanalys
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3. Precisering och avgränsning
Arbetet valdes att preciseras till de formulerade målbilderna som ingår i NIS. Detta
för att ha en någorlunda statisk referensram. De relevanta aktörerna i
innovationssystemet bidrar till att kartlägga hur förmedlingen från
Näringsdepartementet når Idélabs verksamhet.
En avgränsning har gjorts till att undersöka Idélab i Eskilstuna. Detta för att kunna
utgå från en och endast en region, i detta fall Södermanlands län. Det finns
skillnader mellan länens arbetsmetoder, vilket kan påverka tydligheten i rapporten.
Detta kan medföra att resultatet inte representerar ett slutgiltigt svar för
verksamheten. Det kan däremot bidra med ett av två perspektiv, och en bättre
utgångspunkt vid granskning av verksamheten i Västmanlands Län.
En ytterligare avgränsning är att hålla sig huvudsakligen till studentsegmentet,
eftersom detta är den största målgruppen för verksamheten. Ytterligare avsmalning
gjordes genom att begränsa tidsperioden för de studenter som genomgår, eller har
genomgått, Idélabs inkubatorsprocess inom tidsramen år 2010-2013. En
kompletterande avgränsning som gjordes var att inte inkludera ett ekonomiskt
perspektiv i uppdraget.
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4. Metod
Författaren valde att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod med
företagsekonomisk inriktning. Ett mer specificerat val av metod gjordes i den
sociologiska metoden betecknad som grundad teori eller mer konkret beskrivet
teoribildning på empirisk grund. I detta fall genomförs det på ett induktivt sätt, det
vill säga att formulera hypoteser utifrån insamlad data (Bryman, 2013).
Datainsamling gjordes genom kvalitativa och strukturerade intervjuer, muntlig
historia, enkätundersökningar och insamling av skriftliga källor. Annat teoretiskt
stöd för arbetet hämtades från litteratur med inriktning mot entreprenörskap och
affärsutveckling. Visst underlag anpassades för de valda metoderna med målet att
skapa ett enhetligare resultat.
Figur 4 är en omtolkad beskrivning av de huvudsakliga stegen i en kvalitativ
forskning enligt Bryman (2013).

Genrell
frågeställning

Val av relevanta
platser och
personer

Insamling av
data

Tolkning av
data

Begreppsligt
och teoretiskt
arbete

Rapport om
reslutat och
slutsatser

Figur 4 - Egen beskrivning av den kvalitativa forskningsprocessen enligt Bryman.

4.1 Generell frågeställning
Rapporten utgår från den huvudsakliga frågeställningen som formulerats i samråd
med verksamhetsledaren Berglund. Inriktningen av arbetet uppkom då Idélab har
en hög omsättning av idéägare med olika behov, och mycket av arbetet sker genom
personlig kontakt. Detta ledde vidare till önskemålet att se över hur resurser och
processer kan effektiviseras för ett bättre utfall av framgångsrika startups. Då Idélab
har implementerat BMC-metoden i sina processer valdes denna att användas som
en praktisk riktlinje för arbetet. Frågeställningen baserades på blocken
kundsegment (se 2.8.1), värdeerbjudandet (se 2.8.2) och resurser (2.8.5).

4.2 Val av relevanta platser och personer
För att få en verklighetstrogen inblick i Idélabs verksamhet lades mycket fokus på
de anställda och studenter med anknytning till verksamheten. Dessa innefattades av
tidigare och nuvarande personal samt med och utan beslutsfattande ansvar, och
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tidigare och nuvarande studenter inskrivna i inkubatorn. Nedan följer namn,
befattning och aktiv verksamhetsperiod på de intervjuade anställda:










Karin Axelsson, Projektledare/Enhetschef, 1999-2002
Thomas Karlsson, Affärsrådgivare, 2000-2004
Anders Wikström, Lab manager, 2001-2006
Catarina Berglund, Enhetschef, 2009-2014
Klas Magnusson, Affärsrådgivare 2010-2014
Sasan Shaba, Affärsrådgivare 2010-2014
Marius Wenneson, Lab manager 2012-Aktiv
Amanda Mannervik, Lab manager 2012-2014
Marie Gillstam, Affärsrådgivare, 2013-Aktiv

4.3 Insamling av data
En övergripande sammanställning av Idélabs verksamhet från sjösättning till aktuell
situation gjordes utifrån samtliga verksamhetsberättelser från år 2000 till 2014.
De relevanta inblandade personer, enligt tidigare beslutade avgränsningar,
grupperades för att underlätta kartläggningsarbetet och analyser. Dessa grupper
hanterades ur olika perspektiv gentemot Idélabs verksamhet. Övergripande delades
det upp utifrån intern och extern verksamhetsbild. Den externa verksamheten har i
praktiken ytterligare underkategorier. I denna rapport har författaren valt att
avgränsa sig till användargruppen studenter. Följande underställda avsnitt beskriver
närmare de metodunderlag som användes vid datainsamling.

4.3.1 Anställda
Delen utgjordes av de individer som har vid ett eller flera tillfällen varit anställd att
huvudsakligen arbeta med Idélabs verksamhet. Valet av anställda att intervjua
gjordes med råd av Berglund och Wenneson. Djupgående och kvalitativa intervjuer
genomfördes med de utvalda personerna, med strävan att täcka upp störst del av
inkubatorns verksamhetstid. Majoriteten av frågeunderlaget hämtades och
anpassades från BMC-modellen (se 2.8). Ur BMC:n användes visuellt sett varje
block förutom blocken för kostnader och intäkter som underlag. De finansiella
blocken exkluderades för att minska komplexiteten i arbetet och inte för att sin
irrelevans. Valet gjordes då Idélab själva använder detta verktyg tillsammans med
sina idéägare och nystartade bolag. Därmed kan frågorna i sin helhet upplevas
mindre komplexa och främmande. Samtidigt ger det en övergripande bild av
Idélabs egna affärsmodell.
En inledande fråga kring verksamhetens vision lades till med syfte att påbörja
intervjun med en koncis fråga. Författaren anser även att det är ett block som saknas
i BMC-modellen. Avslutningsvis kompletterades intervjun med två frågor som
behandlar de anställdas generella bild av framgång och tillväxt. Dessa ställdes med
avsikt att få en uppfattning över deras inställning till NIS. Frågeunderlag finns i
bilaga 1.
Intervjuerna var att genomföra muntligt med inspelad ljudupptagning för senare
transkribering med en noggrann översikt som utfall. Namnen på de anställda valdes
att lämnas anonyma i resultatdelen och i det transkriberade underlaget (bilaga 2).
Med anledning att ge ett utfall av mer öppnare svar.
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4.3.2 Studenter
Denna grupp innefattades av två undergrupper. De som genomgick vid
enkätundersökningens genomförande Idélabs inkubatorsprocess, och de som har
tidigare genomgått den. Enkätfrågorna formulerades utifrån Idélabs process, med
stöd från underlag beskrivet i handboken för affärsplanering (se avsnitt 2.9).
Insamling av data gjordes genom en digital enkätundersökning som e-postades till
14 utvalda nuvarande och före detta “groddbolag”. Valet av dessa gjordes i samråd
med handledare Wenneson. Komplett enkät hittas som bilaga 3.
Syftet med enkäten var att få en uppfattning kring idéägarnas upplevelse och
värdering av Idélabs processer och resurser, samt en reflektion kring individuella
önskemål. Detta för att kunna ansluta deras uppfattning med de anställdas, och
tillsammans i sin tur till NIS.

4.3.3 Framtaget frågeunderlag mot studenter
Frågorna grupperades utifrån Idélabs egna faser under rubrikerna idéfas,
utvecklingsfas, affärsutvecklingsfas och exit från Idélab. Nedan följer en kortare
redogörelse för framtagning av frågorna.





Idéfas – frågorna formulerades för att få veta hur idéägarna inlett sin relation
med Idélab, samt en övergripande reflektion och värdering kring denna fas.
Utvecklingsfas – frågorna rör värderingen av sociala relationer och
rekommenderade verktyg hos Idélab, samt en övergripande reflektion och
värdering kring denna fas.
Affärsutvecklingsfas – frågorna är specifikt relaterade till värderingen av
affärsrådgivningen, samt en övergripande reflektion och värdering kring
denna fas.
Exit från Idélab – frågorna avser att ge en helhetsuppfattning kring process,
affärsplanering, kommersialisering och vidare utvecklingsarbete.

4.4 Tolkning av data
Ur verksamhetsberättelserna lyftes fram mätbar data som ansågs vara relevant för
analysdelen av rapporten. Sammanställning presenteras redan i teoridel 2.7.3 i figur
2. Dessa värden utgör också en grundläggande bild av verksamhetens omfattning.
Utfallet av intervjuerna sammanställdes skriftligt vilket styrdes av författarens
personliga tolkning av konkreta korrelationer och avvikelser. Fokus låg på
nyckelbegrepp som återfanns i BMC-modellen samt i NIS.
Enkäterna som ”groddbolagen” svarat på analyserades utifrån koppling till
intervjuerna och de utsatta målen från NIS (se avsnitt 2.4).

4.5 Begreppsligt och teoretiskt arbete
De tolkade resultaten viktades mot de utsatta målen som beskrivs i NIS, detta
gentemot de anställda och deras upplevelse. Styrkorna som BMC-modellen utger
sig bidra med undersöktes gentemot studenternas upplevelse av inkubatorns
processer.

4.6 Rapport om resultat och slutsats
Djupare resonemang utvecklades utifrån de framkomna resultaten. Rapportens
frågeställning och teoridel användes som stöd för en fortsatt sammanhängande bild
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i slutsatsen. Till hjälp för att förtydliga slutsats gjordes en SWOT-analys. Vidare
kompletterades slutsats med den personliga upplevelsen av uppgiften och resultatet.
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5. Empiri
Arbetet med insamling av kvalitativ data genomfördes på två sätt. Det ena var
genom djupintervjuer med tidigare och nuvarande anställda på Idélab. Tid för
intervjuer planerades in med 10 personer. Underlaget för intervjuerna utgjordes av
10 frågor med BMC som grund, förutom för den första frågan som handlade om
vision och de två sista som handlade om framgång och tillväxt. Se bilaga 1 för
sammanställning av frågor.
Det andra sättet var genom en utförlig webbenkät till 14 utvalda studenter som är,
eller som har varit, inskrivna i inkubatorn. Som underlag för enkäten användes
McKinsey & Co:s handbok för affärsplanering (se avsnitt 2.8).

5.1 Intervju av anställda
Intervjuerna tog omkring 25 minuter, med en minimiavvikelse på 12 minuter och
en maximiavvikelse på 48 min. Orsaken till den korta intervjun var eftersom
fokusområdet för den anställda var forskningssegmentet, vilket inte ansågs helt
relevant i denna rapport. Den långa intervjun erhölls från en av grundarna till Idélab
och hade ett mervärde med djupare inblick i den tidigaste verksamheten.
Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning för senare transkribering.
Endast en inbokad intervju uteblev, men även ytterligare en intervju avfärdades på
grund av tekniska problem. Det sistnämnda uppfattades inte förrän vid
sammanställning av materialet. I detta fall finns underlag för de tre första frågorna.
Åtta av tio intervjuer blev fullständigt genomförda. Samtliga transkriberingar av
intervjuerna har godkänts per e-post av respektive anställd.

5.2 Intervju av idéägare
Valet av idéägare gjordes Resultatet av enkäten presenteras enbart i sammanställt
format, bortsett från de frågor som gett uttrycklig frihet. Dessa beskrivs i löpande
text under resultatdelen. Samtliga enkätsvar är anonyma och ger endast underlag
för en relativ uppfattning av Idélabs verksamhet. Samtliga av de 14 individer har
svarat på alla obligatoriska frågor i enkäten. Även en hög frekvens på de frivilliga
svaren finns i resultatet. Inga avvikelser har rapporterats under perioden som
enkäten har samlats in.
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6. Resultat
Följande avsnitt är uppdelat i två delar, intervjuer och enkätundersökning. Avsnittet
sammanfattar den data som samlats in genom intervjuer och enkätundersökning.
Transkriberat underlag för intervjuer finns i bilaga 2 och sammanställd data från
enkäter finns i bilaga 3.

6.1 Resultat av intervjuer
Samtliga frågor delades upp i egna underrubriker och hanterades enskilt. De
individuella svaren har sammanställts utifrån författarens egen tolkning, med
högsta objektivitet som utgångspunkt. Sammanställning har genomförts med viss
datareduktion med stöd av kompendiet ”Intervjumetodik, kvalitativa analyser och
rapportering av kvalitativa undersökningar” (Lantz Friedrich, 2008).

6.1.1 Vision
Begreppet goda idéer behöver gott sällskap myntades väldigt tidigt i verksamhetens
historia, och lever än starkt kvar i Idélab. Samma gäller för tag-linen “everyone’s
invited” som även målats upp på en av väggarna inne i inkubatorn. De anställdas
uppfattning av visionen är genomgående överensstämmande under dess 15 år.
Samtliga beskrev visionen som flersidig. Där den ena sidan fokuserade på att
förmedla och öka den entreprenöriella kunskapen och kompetensen. Den andra
sidan, som hänger ihop med föregående, var att ge ett aktivt stöd till idéägare och
deras produktutveckling från idé till marknad.
Det uttrycktes tankar om att en gemensam vision, med nära aktörer inom
innovationssystemet, kunde vara intressant ur ett långsiktigare perspektiv. Detta
eftersom Idélab är endast ett stöd i den tidiga fasen.

6.1.2 Kunder
Samtliga anställda såg kundsegmenten som tydliga. Där studenterna tog den
naturligt största platsen. En stark fördel med kundgruppen var att de fanns samlade
i anslutning till den egna verksamheten. Det var en högre omsättning på studenter,
som hade en studietid på omkring 3-5 år, än på forskare och doktorander som var
betydligt färre och fanns kvar under en längre tid än studenterna.
Något som inte kom på tal, förrän det specificerades som fråga, var gällande
underkategorier, eller vad det var som definierade de studenter som kom till Idélab.
Här nämndes det att Idélab har en självselekterande process, där färre kommer ut i
slutet än vad som gick in från början.
Det poängteras även att det finns ett rektorsbeslut på att alla studenter ska någon
gång under sin tid på skolan ha haft kontakt med Idélab. Däremot är det alltid upp
till studenternas egna driv över hur mycket de är i kontakt med Idélab.

6.1.3 Värde
Till en början var grundidén att vara en plats som kunde ge stöd till förverkligandet
av de skarpa projekt som genomfördes inom Mälardalens högskola tillsammans
med externa aktörer. Vilket då gav företag som inte hade tid att utvecklas, på grund
av sin sedvanliga produktion, ett ömsesidigt utbyte mellan sig och studenterna.
Studenterna fick möjlighet att göra något skarpt som gav dem konkret feedback
kring deras egen utbildning och bild av framtida näringsliv.
En av de starkaste styrkorna som uttrycktes var den nära tillgängligheten. Idélab
har sin verksamhet inom skolans väggar, vilket underlättar åtkomsten till studenter
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som redan spenderar en hel del tid på skolan. I samband med detta var de aktiviteter,
i form av workshops, föreläsningar och nätverksevents, väldigt värdefulla och
uppskattade. En annan faktor som beskrevs på många sätt var den personliga
kontakten. Många upplevde sitt arbete som mer fokuserat på personen bakom idén
och inte lika mycket på själva idén. Här pratade flera om att man tog ofta mer av en
coachande roll till en början, vilket sedan övergick mer och mer till rådgivning (se
6.1.5).
Det gemensamma kontaktnätet inom Idélab nämndes även som en bra tillgång som
kommer väl tillhands vid de olika affärsutvecklingsprojekten. Deltagandet i
inkubatorn är gratis, vilket också ansågs vara mycket viktig fördel. Likaså var de
verktyg och modeller som användes aktivt under processen.
Svagheter som kom på tal var den begränsning som skolan bidrar till. Eftersom
Idélabs verksamhet är direkt underställd MDH. En annan brist som flera framförde
var otydligheten i själva värdeerbjudandet och inkubationsprocessen för
studenterna.

6.1.4 Kanaler
Den största kanalen är enligt de anställda enhälligt det personliga mötet.
Presentationer och workshops i samband med kursföreläsningar är något som
genomförts genomgående i verksamheten och ansågs som en viktig kanal. De
anställda var tvungna att gå igenom läraren för att komma in i en föreläsning.
Samtidigt kan lärarna fråga om hjälp från Idélab med ett moment i en kurs. Lärarna
upplevdes även kunna påverka negativt beroende på deras personliga bild av Idélab.
En annan kanal är de studenter som redan är i kontakt med Idélab som tar en roll
som ambassadörer. En återkommande strategi har varit att avlöna utvalda studenter
som kan sköta direktmarknadsföring mot utomstående studenter.
Även under relevanta mässor och events anses Idélab vara deltagande i väldigt hög
grad. Samtidigt nämndes det att man tidigare försökte göra sina egna lokaler så
tillgängliga och välkomnande som möjligt. Det fanns funderingar kring hur man
skulle kunna fånga studenterna efter en workshop på ett bättre och mer konkret sätt.
Bristen på resurser nämns som något som påverkar omfattningen av aktiviteter.
På senare tid har webben och den sociala mediesajten Facebook används successivt
mer och mer för att nå ut till studenterna.
Bättre samarbeten med de andra verksamheterna, så som akademierna, Kåren och
linjeföreningarna, skulle kunna skapa enklare kanaler ut nämns vid en intervju.
Det uppkom vid intervjuerna även att frågan kring marknadsföringen har lyfts fram
nyligen. Tankar om att integrera marknadsföringsprocessen mer med
organisationen och skapa ett närmare samspel med lärarna har kommit på tal. Mer
allmänt tas den interna entreprenörsandan upp, där en anställd poängterar att de
flesta av dem har ett entreprenöriellt mind-set, och därmed sker verksamhetens
utveckling relativt naturligt (se 6.1.8).
På forskarsidan är verksamheten igång med att etablera ambassadörer, personer
som själva forskar eller har nära anknytning till forskarna, som agerar som en agent
mellan Idélab och forskarna med idéer av eventuell kommersialiseringsvärde.

6.1.5 Relation
Relationen ansågs av alla anställda som väldigt öppen och personlig. Kontakten
sades vara något anpassad till studenten. Någon var kanske ute efter en mer saklig
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rådgivning, medan någon annan behövde mer motivation i form av traditionell
coaching. Sedan upplevdes det inte som helt ovanligt att vissa även såg mötena som
ren terapi. Allt detta ansågs höra ihop och av en större vikt att kunna vara dynamisk
utifrån behov. Det som skapades genom den nära relationen var ett starkt
förtroende, och ibland även en vänskap. Det var inte ovanligt att kontakten mellan
rådgivare och/eller mentor och idéägare levde vidare längre efter själva
inkubatorstiden. Däremot anses det vara viktigt att sträva efter att kunna ha en
professionell kontakt också. Att det är svårt att förlita sig på studenternas
engagemang kommer även fram vid intervjuerna, eftersom det är de som styr
relationerna i första hand.
En upplevelse var att en utåtriktad jargong väl inne på Idélab kunde uppfattas som
homogen. Detta samspelar kanske inte med vidden av olika personligheter som
finns hos studenterna, vilket kan leda till minskad trivsel för en del.
När det gäller akademierna finns det en bra relation med vissa, där det vanligtvis
finns en naturlig koppling till affärsutveckling. Dock något svårare upplevs det att
skapa en dialog med akademier så som HVV och UKK, vilket tros dels ha att göra
med ett mindre intresse för entreprenörskap och affärsutveckling, men även det
geografiska avståndet kan vara en faktor.
Studenterna sinsemellan uppfattas få en bra koppling inom verksamhetens lokaler
och aktiviteter. Vilket har medfört till att nya samarbeten och projekt har
uppkommit. Detta försöker man även stimulera ytterligare genom så kallade
Meetups (se 6.1.8). Samma försöker genomföras när det finns ett behov av
specialistkompetens inom exempelvis forskarspåret eller inom projekt för MDH
eller inom själva Idélab. Det sistnämnda sades vara ytterst vanligt, vilket bidrar
även till en tillit och bekräftelse till studenternas startupfas. Detta då de med
tjänsteerbjudanden får testa sin affärsidé mer skarpt.

6.1.6 Resurser
Som den största resursen anser samtliga av de intervjuade detta vara personalen,
vilket är naturligtvis givet för en kunskapsintensiv verksamhet. Det praktiska
arbetet har några anställda uppmärksammat som väldigt tidskrävande, och ibland
närmare överväldigande. Det har däremot nyligen tillfälligt åtgärdats genom
ändringar i processen som ska utvärderas. Lokalerna ses även som en väl använd
resurs med sin attraktiva, centralt belägna och dynamiska miljö.
Rent finansiellt upplever de anställda för övrigt en nöjdhet med de resurser som har
tillhandahållits. Samtidigt konstaterar vissa att inställningen har varit att göra det
bästa med det man har. Dock fanns det önskemål kring att ha mer medel till startups,
speciellt till de som hade högre kapitalbehov i ett tidigt skede. Här framkom även
en begränsning i att Idélab ligger under MDH, vilket innebär att de följer
högskolans policy och besparingsmål, även om inkubatorn har en egen budget och
tillgång till dedikerade externa medel. En notering kring såddfinansiering var
däremot att samarbete med Almi Företagspartner bidrog till en viss resursfördel.
En viss fundering gällande de anställda var kring deras bakgrund. Det kunde kännas
som en svaghet ifall de hade en alltför lik utbildning, och att det saknades personer
med mer riktad kunskap mot de vanligaste utvecklingsområdena. Själva
inkubatorsdelarna ses av en del av de anställda som något som skulle kunna
förbättra till något mer stimulerande och praktiskt.
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6.1.7 Aktiviteter
Den händelse som lyftes fram av samtliga anställda var den årliga Idétävlingen, som
har arrangerats sedan starten. Den ledde studenter ofta vidare med sina idéer till
själva processen. Ett senare tillskott som bekräftades framgångsrikt var Solution
Hunt, som även har lyckats koppla externa aktörer till verksamheten på ett attraktivt
sätt. Det har även bidragit med ett internationellt partnerskap. Ett annat projekt som
nämndes i intervjuerna var innovationstävlingen SÖRMEX, som arrangerades i
regional regi i Sörmland för att sedan låta vinnarna ställa ut på FORMEX i
Stockholm. Ett annat event som också får mycket uppmärksamhet är TEDx, som är
ett erkänt varumärke, och är högst intresseväckande.
De aktiviteter som innebar någon typ av personlig kontakt ansågs vara av stort
värde. Workshops och presentationer (se avsnitt 6.1.4 Kanaler) återkommer som
bland de viktigaste aktiviteterna. Idélab ser även till att medverka i större
arrangemang som har mer konkret karriärsanknutning.
En anställd lyfter fram att det även kan vara viktigt att ta tillvara på idéer och
idéägare som inte vinner.
En tävling får alltid fram fler saker, men det är alltid ett problem när
de inte går vidare och hur man hanterar det. Det är det som är det
svåra, för de tappar lite andan. Det inte säkert att det alltid är
vinnarna som lyckas bättre, utan det kanske är de som inte gick vidare
som kan lyckas. – Lab Manager
Fler ansåg att det externa arbetet kring rutinmässiga aktiviteter kunde ha varit mer
omfattande. Att se till att mer aktivitet skedde på konstruktiva platser utanför den
egna verksamheten. En del har upplevt att viss tid kan ha lagts ned på aktiviteter
som inte kanske ger lika mycket som de tar. En annan upplevd utmaning är att hitta
ämnen för events som är intressanta. Det flaggas även internt för mer events som
har en mer praktisk anknytning, mer än endast föreläsningar och workshops,
exempelvis projektarbeten.

6.1.8 Partners
I början hade man relativt konkreta samarbeten med till exempel
Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner. Då hade man överenskommelser
gällande förmåner och samverkande stöd. Man upprättade även ett
mentorskapsprojekt
där
Fabriksföreningen,
Handelskammaren,
medlemsföreningarna Rotary Eskilstuna och Västerås kopplades an. Projektet
sammanförde individer ur dessa led som mentorer in i så kallade advisory boards
till passande startup. De hade oftast en gedigen yrkesverksam bakgrund som bidrog
till värdefulla erfarenheter och kontaktnät, vilket var uppskattat av studenterna.
Detta gjordes under ett par år, men kunde ha utvecklats vidare enligt en anställd.
Under senare år har det fokuserats mycket på regionalt offentlig nivå med
regionförbund i båda länen. Däremot är inget partnerskap uttalat ännu. Vänskapliga
relationer har upprättats, och man hoppas på att kunna göra fler och konkreta
handlingar tillsammans. Det hänvisas även till tillväxtsinkubatorn CREATE som
har en stark koppling till Idélab, och anses vara ett bra partnerskap men som kanske
kan göras effektivare. Även ett närmare samarbete med Science Parks skulle kunna
utvärderas. Munktell Science Park kunde ses som ett naturligt nästa steg från Idélab,
med förmånliga kontorslösningar och stora nätverksmöjligheter.
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Flera anställda påvisar på ett bra samarbete med Almi Mälardalen 1 , medan i
Sörmland skulle det kunna vara bättre. En förklaring till skillnaden mellan de två
regionerna sägs kunna vara att Sörmlandskontoret tillhör Almi Stockholm
Sörmland, och därmed är en större organisation och svårare att penetrera.
Det framfördes förslag om att se möjligheter med att skapa partnerskap med mindre
specialister för tjänster så som föreläsningar, rådgivning och stöd inom
upphandling, patent och försäljning.
En observation som har gjorts av vissa var att det finns ett stort intresse i resten av
Sörmland för att högskolan ska ta mer plats i länet. Där kan det finnas större
möjligheter för utveckling.

6.1.9 Framgångsrika startups
Alla anställda var eniga om att det var ytterst relativt om när ett startup-bolag är
framgångsrikt. Många tyckte att det var helt upp till de mål som entreprenörerna
hade själva satt. Vissa bolag, menar de, har ett intresse av att göra stor vinst som
bevis för sin framgång, medan andra är nöjda med att få ut en dräglig lön. Det fanns
en tydlig bild hos de intervjuade om att framgången styrs av vilka mål som sätts av
entreprenörerna och idéägarna. Mer sakligt svarar vissa att det handlar exempelvis
om att ha en hållbar affärsidé, ett starkt team, bra affärsmodell, finansiell säkerhet
och en trivsam livssituation.

6.1.10 Tillväxt och hållbarhet
Den generella bilden hos de anställda var att tillväxt anses vara kopplad till
samhällets välfärd. Resultat av tillväxt ses som fler arbeten, högre skatteintäkter
och potentiell global exponering.
Fler av de anställda pratade om hållbar tillväxt, något som är mer dynamiskt. Svaren
hamnade i princip i två läger. De ena antydde mer på hållbarhet som den styrande
faktorn. Vikten låg mer vid en samhällsmässig helhet, med blicken mot positiv
social, teknisk och ekonomisk utveckling. De andra menade mer att tillväxten var
det drivande för verksamhetens hållbarhet. En av de intervjuade berättade även att
detta var en aktuell fråga som har tagits upp hos SISP.
Ett par nämnde också risker med att ha för snabb tillväxt och föreslog ett
långsiktigare tänk, vilket då skulle anses som mer hållbar. En annan tog upp
samhällets stöd för bolagens tillväxt och hållbarhet, specifikt i anknytning till
kompetensutveckling. Med detta menat att det ligger en viss vikt hos högskolan
som ska kunna få fram framtidens arbetskraft och ledare. Detta påstås vara ett
problem hos många bolag. Först och främst med att få ny kompetent arbetskraft,
men även få den att vilja bosätta sig i de städer som bolaget har sin verksamhet i.

1

Almi Mälardalen innefattas av verksamheten i Västerås och Örebro
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6.2 Resultat av enkätundersökning
Samtliga svar är insamlade genom webbenkät och bibehållna anonyma. Följande
del ger en kortare redogörelse för enkätsvaren. Sammanställning av resultat finns i
bilaga 3.

6.2.1 Idéfas
Den inledande frågan visade på att användarna hade fått reda på Idélab genom äldre
studenter (29 %) och presentation i klassrum (24 %). En viss avvikelse var att en
minst lika stor del som svarade ”övrigt” (29 %), där klasskamrater var framstående,
men även någon som endast gått förbi och blivit nyfiken. Affischreklam attraherade
12 % av studenterna och events var endast 6 %. Möjligheten fanns att lämna fler än
ett svar på frågan.
Majoriteten kontaktade Idélab genom direkt besök gällande sin idé (86 %). Endast
7 % mailade eller kom in genom idétävlingen. Lite mer än en tredjedel säger att
deras slutgiltiga bolag inte bygger alls på den idén som de klev in i Idélab med.
Medan resterande 64 % hade genomfört till stor del, eller helt fullständigt, den
ursprungliga idén.
En knapp tredjedel ansåg att den första fasen var fullständigt viktig för deras
entreprenöriella tankesätt. 43 % tyckte att det var ganska så viktigt, medan 29 %
ansåg att det var mindre viktigt. Majoriteten tyckte att den första fasen var ganska
viktig för förverkligandet av affärsidén. Mer än två av fem kände att de kunde ha
lagt ned mindre tid på den första fasen, medan en av fem hade velat lägga ned lite
mer tid och 36 % hade velat lägga ned mycket mer tid.

Figur 5 - Diagram beskrivande idéägarnas reflektion av investerad tid

Det uttrycktes en saknad under första fasen för mer kunskap om bidrag- och
investeringsökning och paketering av tjänster. Önskemål om liknande kunskap som
ingenjörs- och innovationsstudenterna ges från högskolan uppgavs. Väldigt lite
upplevdes som överflödigt i den inledande idéfasen. Någon nämner att det kunde
upplevas som ”lite mycket fantasiplanering ibland”.
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6.2.2 Utvecklingsfas
En tydlig majoritet (71 %) ansåg att det har varit mycket viktigt med kontakten till
de andra idéägarna. De verktyg som erbjöds sågs som lite värdefulla av 36 %,
ganska värdefulla av 43 % och mycket värdefulla av 21 %. Inget speciellt verktyg
lyftes fram som, utöver BMC och SWOT, där BMC fick starkare gehör än SWOT.
Dock är det någon enstaka som inte har använt sig av något av verktygen, och någon
som tyckt att SWOT var mer oviktig/dålig.
De flesta kände att den andra fasen var viktig eller mycket viktig för förverkligandet
av deras entreprenöriella tankesätt. I sin helhet upplevdes den andra fasen som i
överlag mer viktig än den första, både för entreprenören och för affärsidén. Även
mer tid hade velat läggas i denna fas i förhållande till den föregående. I övrigt
ansågs inget vara överflödigt, men det saknades lite mer fokus på affärsmodellering
och affärsplanering, samt fler events för ”matchmaking” för att hitta nya
samarbetspartners.

Figur 6 - Diagram beskrivande respektive fas upplevda vikt på det entreprenöriella
tankesättet hos idéägarna.

6.2.3 Affärsutvecklingsfas
Alla såg dialogen med affärsrådgivare som värdefull (36 %) eller mycket värdefull
(64 %). En tydlig majoritet hade även önskat ha fler fysiska möten med
affärsrådgivare. Däremot var det väldigt jämnt fördelat vid frågan kring kontakt på
distans med rådgivare. Hälften hade velat ha mer, och den andra halvan lite mindre.
Den tredje fasen ansåg vara något mindre viktig än andra fasen för det
entreprenöriella tankesättet (figur 6). Däremot hade den tredje fasen ytterligare mer
betydelse för affärsidén än den föregående fasen (figur 7). Även viljan av att
spendera mer tid på fasen ökade, i förhållande till de föregående (figur 5).
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6.2.4 Exitfas
Hälften ansåg att de hade fått tillräckligt med stöd i den sista fasen. Den andra
halvan var osäkra på vad de tyckte. De flesta (86 %) trodde att de skulle få ett mer
framgångsrikt resultat ifall de genomgick processen igen. Försäljningen av
varor/tjänster har gjorts mer än dubbelt så mycket till den offentliga sektorn, med
26 % till Mälardalens Högskola.

Figur 7 - Diagram beskrivande respektive fas upplevda vikt på affärsidén hos
idéägarna.

Affärsplaneringsdelen upplevdes olika beroende på del. Vision och genomförande
har varit de delar som ansetts som mest begripliga, medan lönsamhet, affärsmodell
och marknadsstrategi har fler upplevt som svårare att hantera. Riskanalysen har
också varit något svårbegriplig, och även med några som saknat uppfattning om
denna del. I figur 8 ses en sammanställning av svaren kring affärsplanering. Få
lämnade kommentarer kring hur de upplevde sin exit från Idélab. Delvis eftersom
vissa inte ännu gjort exit, och en del avbröt processen innan exit. De enstaka
kommentarer som kom in beskrev en trygg exit som gav en känsla av stöd även
efter processavslut, andra upplevde exit som väldigt abrupt.
”Kändes som om vi blev släppta i luften utan fallskärm”
– Enkätsvar från fråga 4.7
däremot ett ansvar hos andra aktörer i innovationsstödsystemet, och även hos
regionförbundet.
Det läggs stora resurser på aktiviteter, vilket har skapat ett starkt varumärke med ett
gediget nätverk. Hur värdet på aktiviteterna inbördes förhåller sig är inget som kom
på tal under intervjuerna. Detsamma gäller uppföljning av de mer omfattande
aktiviteter som anordnas.
Studenternas framgång var inget konkret som kartlades eller togs strategisk
beaktning av Idélab. Även om man var fullständigt eniga om att detta är något som
är relativt och upp till användaren. När det gällde bolagstillväxt var fördelen sett ur
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ett samhällsperspektiv. Hur detta direkt påverkar bolaget kom endast på tal när
kopplingen till hållbarhet skulle göras. Däremot fanns det ingen entydig bild om
hållbarhets innebörd. Det framkom dock att det var något positivt, och eventuellt
av stort värde för samhället.

30

7. Analys
Författaren har valt att analysera materialet utifrån dess relevans till tidigare
presenterad teori, samt egen tolkning om hur data och teori kan uppfattas korrelera.

7.1 Analys av intervjuer
7.1.1 Vision
Det fanns en gemensam övertygelse i den grundläggande visionen, att den
förmedlar öppenhet och optimism. Den uppfattades som djup och mångsidig av de
anställda, vilket kanske visar på en insikt för visionens komplexitet. Det framkom
inte i intervjuerna om en vision förtydligats inom verksamheten, eller de
individuella perspektiven för den delen heller. Ser man till NIS så finns det liknelser
i dess delmål med Idélabs verksamhet, men detta reflekteras desto sämre utåt i
verksamheten.
”Eftersom vi är så tidigt ute så måste vi vara bättre på att [skapa ett]
hållbart tankesätt från början. Visionen är att vi är en del av
samhället som bygger hållbara företag.” – Anställd G

7.1.2 Kundsegment
En tydlig förståelse fanns för vilka de huvudsakliga användargrupperna är. Däremot
fanns det inga konkreta underkategorier när det gäller exempelvis studenter. Det är
ett väldigt brett segment med olika mål, kunskaper och behov. Att processen är i
princip helt självselekterande kan påverka utfallet och distribution av resurserna.
Det svårt att rättfärdiga utgallringen av idéer, med tanke på att verksamheten även
ska arbeta med entreprenörsutveckling. Trots detta är processen densamma för
entreprenören så väl som för idéägaren, även om denna kan vara samma person.
Enligt Osterwalders teori är de viktigaste frågorna i en affärsmodell att svara på just
vilka är våra olika kunder och användare, och vad är av värde för dem? Teorin kring
innovation och entreprenörskap framhäver även skillnaderna mellan idé och person,
vilket bekräftar att det troligtvis finns minst två olika kundsegment.

7.1.3 Värdeerbjudande
Bilden av det erbjudna värdet har ändrats marginellt från den initiala idén om
samspel mellan skola och näringsliv, till att fokusera mer på individ och idé. De
primära styrkorna är tydligt identifierbara. Idélab är gratis, har ett utmärkt
geografiskt läge och erbjuder både lättsamma aktiviteter såväl som kunskapsrika
workshops och föreläsningar. Verksamhetens anknytning till högskolan kan ses
som både en fördel och nackdel. Det finns möjligheter för närmare samarbete även
om detta sker utifrån den högre institutionens premisser. Det framkommer dock att
erbjudandena är relativt generiska och mer specificerade tjänster skulle kunna tas
fram.
”Jag tror att man skulle kunna nischa sig ännu mer till exempel mot
business-sidan, mot kulturentreprenörer, marknadsföring att man har
fler sådana nischer, och att man där kommunicerar på lite olika sätt.”
– Anställd H
Enligt BMC-modellen är paketering av erbjudande minst lika viktig som
identifiering av kundsegment. Vilka problem som Idélab hjälper till att lösa saknar
tydlighet, speciellt ur ett internt perspektiv.
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7.1.4 Kanaler
Det fysiska mötet kan uppfattas som ett framgångsrecept för Idélab. Det är här deras
verkliga styrka och säkerhet verkar finnas. Samtidigt är denna kanal till stor del
beroende av den kontakt med högskolan, och dess anställda, som har etablerats.
Lärarna beskrivs som de primära ambassadörerna, som man är beroende av när det
kommer till att komma i kontakt med studenter. Studenterna nämns även att utgöra
en ambassadörsroll. Där de nöjda inkubatorsanvändarna förmedlar vidare värdet
inom de akademiska kretsarna. Något som lyfts fram är insikten över att studenterna
är inte långsiktiga kunder.
”En student är ju inte bestående målgrupp, utan studenter byts ju ut.
Vi har dem till låns i tre till fem år.” – Anställd D
Idélab använder många kanaler ut, vilket kan ses som omständligt men också
givande. Även här framkommer det inte att användarna inte är en homogen grupp,
utan utgörs av olika grupper med olika vanor.
”Det är många som säger “shit, jag skulle ha upptäckt det här
tidigare”, och inte när det är bara tre månader kvar på
utbildningen.” – Anställd G
Med hänvisat till kanal-blocket i Canvas-modellen är inte bilden självklar av hur
exempelvis kostnadseffektivitet och integration av kanalerna ser ut. Det kan
uppfattas som att det finns en marknadsplan men dess marknadsstrategi är desto
mer otydlig.

7.1.5 Kundrelationer
Relationerna sågs som personliga och naturliga vilket är fördelaktigt. Att det finns
olika behov hos studenterna visar också på att det kan finnas möjligheter för
kategorisering av undergrupper. Detta är något som troligen är redan identifierat då
det har under rapportens framtagningstid utvecklats ett spetsspår, där studenterna
har mer av ett entreprenöriellt mind-set. Det framkommer också att relationerna
mellan affärsrådgivare och student sträcker sig utanför processen, ibland många år
efter. Dock uppfattas inte en praktisk fördel med detta i den nuvarande
verksamheten.
”Det var någon [student] som sa efter vårt sjunde möte att jag var
den bästa terapeuten hon har haft.” – Anställd B
De olika akademierna uttalas ha olika relationer till Idélab, vilket tros ha att göra
med akademiernas intresse för entreprenörskap.
Studenternas relationer mellan varandra verkar vara starkt bidragande faktor till
verksamhetens varumärke, och därmed till inflödet av nya studenter. Hur arbetet
för att stimulera detta beteende ser ut är oklart och inget som framförs i berättelser
och planer. Dock arrangeras sedan en kortare tid tillbaka träffar med avsikt att bidra
till peer-to-peer nätverkande, så kallade meetups.
Här stämmer Idélabs affärsmodell bra överens med teorin kring kundrelationer, och
här finns en styrka kan säkerligen exponeras ännu mer.

7.1.6 Resurser
Personalen, med sina kompetenser och nätverk, är av naturliga skäl den mest
värdefulla resursen. Affärsrådgivarna har den utmanande rollen att kontinuerligt
anpassa sitt arbetssätt så att den passar idéägaren. Detta kan medföra att den ger ett
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upphov till en flexibilitet, medan det kan innebära att tryggheten i interna rutiner
faller. Nackdelen kan också vara att ett högt antal case blir svårhanterliga, där
tydliga milstolpar eller mindre gates kan bidra till en mer övergripande effektivitet.
Önskemål om ytterligare personal yttras, samtidigt som man är medveten om att det
finns utvecklingspotential för de interna processerna. En annan tanke som lyfts fram
är en mindre brist på tvärfunktionalitet, där de flesta anställda har en liknande
bakgrund.
”Det kan vara en nackdel att ha anställda som kommer från samma
utbildning.” – Anställd A
Nyckelresurserna upplevs som väl täckta enligt teorin kring BMC:n. Dock lyfts inte
användarna lika självklart upp som resurser, vilket de kan eventuellt kunna vara för
affärsmodellen.

7.1.7 Aktiviteter
Idélabs externa aktiviteter är något som ses som viktigt av de anställda. De projekt
som visar störst framgång är de som knyter ihop externa aktörer, studenter och
högskola. Verksamheten ordnar flera föreläsningar inom specifika ämnesområden
med relevans för användarna. En viss avsaknad för mer praktiska händelser eller
projekt kan vara på grund av att det är svårt att tillfredsställa samtliga användare
samtidigt. Vilket värde de nuvarande externa aktiviteterna bidrar med är oklart.
En utvärdering kring nyckelaktiviteter internt är inte lika självklar. Ser man till
BMC-teorin handlar det om att strukturera upp arbetet utifrån de föregående
blocken. Med andra ord kan väsentliga aktiviteter ses över kring de tidigare nämnda
utmaningarna.

7.1.8 Partners
Det framgår tydligt att bättre kontakt med lokalt och regionalt näringsliv är något
man tror på. Att det har funnits, och fortfarande finns, en vilja till utveckling syns
också tydligt, speciellt inom externa samarbeten. En närmare samverkan med andra
aktörer i stödsystemet upplevs som viktigt, samtidigt som mer nischad kompetens
tros kunna skapa en större framgångsfaktor.
Detta är det yttersta blocket i teorin och utges för den del där stor del av
optimeringen av affärsmodellen sker. Den kan ses som väldigt viktig för Idélab
eftersom de är en del av ett större system med officiellt gemensamma mål. Dessa
aktörer verkar inte idag i ett självklart samspel. Här ses inte VINNOVA som en
självklar aktör då de har en fokus på att ”stimulera internationellt samarbete ledande
till starkare svensk forskning och innovation”. Däremot uttrycker Tillväxtverket i
sin strategi att de vill ”samordna nationella aktörer och ta tillvara på den regionala
närvaron”. Mer regionspecifikt har Innovationsmotorn haft som uppdrag att skapa
en effektiv samordning mellan aktörer och ”erbjuda professionellt stöd och service
genom hela processen (från idé till lönsamt företag)”. Vilket utfall som
Innovationsmotorns arbete har haft framgår inte i rapporten.
Samarbetspartners är inget som lyfts upp som ett behov hos användarna. Däremot
nämns det i en av intervjuerna att ett starkt team kan vara en viktig faktor för att
skapa ett framgångsrikt startup.

7.1.9 Framgångsrika startups
De flesta var överens om att framgång är något har en personlig definition, och inget
konkret som kan mätas. Däremot kan uppfattningen av framgång ur Idélabs
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perspektiv vara en annan, eftersom verksamheten är en ingång in i
innovationssystemet.
”Valideringen är viktig. Jag kan säga att för oss är det lika
framgångsrikt att man lägger ned som att man går vidare.”
– Anställd D
Idélab är inte tydliga med vilka typer av framgång som strävas efter, eller vilken
bild av framgång de själva väljer att drivas av. Detta gör det svårt att koppla till
någon teori. Däremot finns mycket idéer enligt intervjuerna kring vad som kan ses
som framgångsrika startups.

7.1.10 Tillväxt och hållbarhet
Det beskrivs tydligt två motpoler vad det gäller idélabscase. Den ena är det
ambitiösa tillväxtbolaget och den andra är den bekväma enskilda firman. Det
sistnämnda är inget som pratas om när det gäller målgrupp, även om de är tydligt
identifierade och välkomna. En ombearbetning av processen har lanserats i början
av 2014, vilket kan då vara kopplat till just detta behov.
Det råder en otydlighet kring begreppet hållbar tillväxt, just densamma som
Tillväxtverket arbetar för. Här saknas en enighet om vad som är en passande
gemensam bild. Mycket bottnar även i hur den statliga myndigheten Tillväxtverket
förmedlar dess innebörd.

7.2 Analys av enkätundersökning
Följande avsnitt lyfter fram de delar där teori och enkätundersökningarna kopplar
samman.

7.2.1 Kundsegment
Ur undersökningen framgick inte variationen kring användarna när det gäller ifall
de var entreprenörer eller idéägare. Enkäten utfärdades endast till de som
genomgick eller hade genomgått inkubatorsprocessen, vilket förutsatte att de hade
en affärsidé. Undersökning av personer med entreprenöriella egenskaper som
vistas på Idélab utan en affärsidé har inte inkluderats.
Ser man till NIS målformulering talas det om att skapa bra förutsättningarna för
innovativa människor. Ett specifikt delmål är att människor har kunskap,
kompetens och färdigheter för att bidra till innovation. I Idélabs fall utgår detta
endast från att människorna har en idé att arbeta runt. Samtidigt som inte alla
användare är entreprenörer, eller innovativa människor, och därmed behöver mer
stöd i stimulansen av det som Bessant & Tidd kallar de entreprenöriella
karaktärsdragen.

7.2.2 Värdeerbjudande
Att omkring hälften var osäkra på om de var nöjda med det stödet de hade fått
skulle kunna kopplas till att de inte hade någon tydlig bild av vad Idélab
tillhandahöll från början av processen. Det svårbegripliga i affärsmodell,
marknadsstrategi och lönsamhet kan peka på att dessa delar kräver mer resurser.
Detta kan argumenteras för att just dessa delar är de som hjälper med att
säkerställa framgång enligt teorin från Kubr, et. al.
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I grunden saknas en konkretisering av vilka mer specifika värden som erbjuds
användarna. Ett av delmålen avseende innovativa företag och organisationer
uttrycker att nya företag ska arbeta systematiskt med att stärka sin
innovationsförmåga. Detta är ingenting som framgår i Idélabs verksamhet.

7.2.3 Kanaler
Undersökningen visar på att flest hade vänt sig till Idélab genom tips från
studentvänner. Studenterna värderar med andra ord fysisk kommunikation från
sina jämlika högt. Detta bekräftar också ett starkt varumärke med högt förtroende
från sina användare, och att direktkontakten är den bästa kanalen i många
avseenden enligt de anställda.
Enligt Canvasmodellen är kanalernas syfte att kommunicera och leverera sina
värdeerbjudanden till respektive kundsegment. Denna del är med andra ord
beroende av just förtydligandet av vad Idélab erbjuder.

7.2.4 Kundrelationer
Att sju av tio anser att kontakten med andra idéägare var mycket viktig pekar på att
det finns ett outtalat värdeutbyte mellan dem. Exakt vilka områden det rör sig om
är oklart. Även relationen mellan användare och anställda är något läggs stor vikt
vid. Hur detta värderas i förhållande till de resurser som krävs framgår inte av
resultatet.
En av Idélabs styrkor finns i att de är ett nav för relationsskapande för idéägare och
entreprenörer. Användarna själva bidrar med att skapa ett värde för varandra.
Bortsett från de så kallade Meetups som Idélab arrangerar framgår det inget om
aktiviteter där användarna bidrar till varandra på ett mer strukturerat sätt. Det kan
spekuleras i att detta sker naturligt och spontant mellan användarna.

7.2.5 Resurser
Idéägarna bekräftar värdet av kontakten med de anställda, och önskade fler möten
med rådgivare och coacher. Anledning till detta kan vara att processerna för
användarna inte är tillräckligt detaljerade.
Idéägarnas värdering av verktygen kan ha ett sammanhang med behovet av mer
tid för affärsstratifiering. Enligt Tidd & Bessant är en viktig del av
entreprenörskap att ha tillgång till ”verktyg med kunskapen att använda dem”. I
detta avseende är det inte tydligt hur kunskapen har förankrats hos användarna.

7.2.6 Aktiviteter
Användarna hade önskemål om kunskap kring sökning av investering och
paketering av tjänster. Det sistnämnda kopplar tillbaka till kunskapen kring
resursverktyg. Flera användare förtydligade detta genom att önska sig mer av
samma kunskap som ingenjörs- och innovationsstudenterna ges i deras
utbildningar.
Användarnas önskemål kan ses vara knutna till den struktur, strategi och planering
som Tidd & Bessant påtalar kring karaktärsdragen hos entreprenörer.
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7.2.7 Partners
Önskemål om att hitta samarbetspartners var något som användarna flaggade för.
Vikten av samarbetspartners/team är inget som framkommer i rapporten. Enligt
Osterwalder & Pigneur kan rätt partners medföra till en fungerande och/eller mer
optimal affärsmodell. Kubr et al lyfter fram affärsplanen som ett medel att
kommunicera med partners.
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8. Slutsatser och rekommendationer
Avsikten med denna rapport var att undersöka om Idélabs processer och resurser
kan anpassas bättre till de behov och direktiv som finns. Med förhoppning om att
kunna bidra till en mer effektiv organisation med ett ökande antal framgångsrika
startups.

8.1 Slutsats av frågeställning
Frågeställningen som styrde arbetet var följande:
Huvudfrågeställning:
Kan inkubatorn Idélabs resurser och processer anpassas och optimeras till
att öka utfallet av framgångsrika startups med tillväxtpotential?
Delfrågeställning:
Följer Idélabs studentanknutna processer till den nationella
innovationsstrategin (NIS)?
Hur mäts framgång och tillväxtpotential inom verksamheten?
Det givna problemet som framkom av arbetet var komplexiteten kring hur
verksamheten definierar framgångsrika startups med tillväxtpotential. Detta
uppfattas inte egentligen vara tydligt inom verksamheten. Frågeställningarna
lyfter fram behovet av att utforma en konkretare bild av användarna, samt
definitionen av framgång och tillväxt, för att kunna vidareutveckla verksamhetens
processer och utvärdera behövda resurser. Därmed blev även delfrågan kring
mätning av framgång och tillväxtpotential svårhanterlig. NIS hade möjligtvis inte
hunnit blir tillräckligt etablerad för att ha lyfts in i Idélabs verksamhet.

8.2 Slutsats av metod
Författaren valde att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod med
företagsekonomisk inriktning. Ett mer specificerat val av metod gjordes i den
sociologiska metoden betecknad som grundad teori, eller mer konkret beskrivet
teoribildning på empirisk grund. I detta fall genomförs det på ett induktivt sätt, det
vill säga att formulera hypoteser utifrån insamlad data. Datainsamling gjordes
genom kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer, muntlig historia,
enkätundersökningar och insamling av skriftliga källor.
De Idélabs-anställdas och idéägarnas gemensamma upplevelser jämfördes med
teori kring innovation, entreprenörskap och strategier hos aktörer med syfte att
stimulera nyföretagande och utveckling av näringslivet. Detta gjorde att kopplingen
mellan de två grupperna blev mer konkreta samt enklare att identifiera och bekräfta
styrkor, svagheter, hinder och möjligheter. Metoden har framgångsrikt hjälpt till att
utveckla hypoteser utifrån insamlat material.

8.3 Slutsats av analys
Verksamheten kan ses som väl sammansvetsat, det ur avseende att den
grundläggande visionen fortfarande är framstående. Däremot kan det uppfattas som
att visionen är begränsad till högskolans domän. När de ”goda idéerna” börjar växa
till nya produkter kan en viss otydlighet uppfattas. Det framgår inte tydligt att det
är inte endast idéer som ska utvecklas på Idélab, utan även människor. Detta hörs
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dock från de anställda, vilket tyder på att det uttrycks internt men inte lika konkret
utåt. En utvärdering om hur pass mycket visionen stämmer överens med det
strategiska och dagliga arbetet kan förtydliga verksamhetsutvecklingens syfte.
Kundsegmenten anses internt vara relativt konkreta då ingen av de anställda
kategoriserade vidare undergrupper av studenter. Enkätundersökningen visar att
studenterna är ingen generisk grupp, utan har olika behov och förutsättningar.
Värdet av Idélabs tjänster är något som därmed kan upplevas olika beroende på
användaren. Samtidigt kan det ses som att det största värdet som erbjuds ligger i
den personliga utvecklingen och nätverkandet. Detta stämmer bra överens med fler
av de delmål som presenteras i NIS (figur 1). Däremot bör utveckling av
erbjudanden ses över utifrån de olika behov som finns, samt utifrån den teori som
finns. Tydligare uppföljning och utvärdering av användarna kan ge en bättre bild
av deras specifika behov. Närmare kommunikation med akademierna bör kunna ge
teoretiskt starkt underlag. Utvärdera ifall begreppet ”intraprenörskap” är ett
relevant område att diskutera gällande segmenten.
Att det är personliga möten som är den mest givande kanalen ut till nya studenter
är inget förvånansvärt. Däremot att en väldigt stor del studenter får upp ögonen för
Idélab genom andra studenters rekommendation känns som tidigare outtalad
kunskap. Relationen mellan anställd och student ses som väldigt personlig. Detta
kan upplevas som något negativ då det är en utmaning att ”klicka” med alla. Det
finns ett stort värde i att se över paketering och presentation av värdeerbjudandena
till respektive användargrupp. Vilka kanaler som används bör utvärderas utifrån
vad de ger för inflöde av användare och andra intressenter. En övergripande och
överskådlig marknadsstrategi och marknadsföringsplan, som inkluderar de digitala
kanalerna, kan vara ett effektivt stöd att ta fram.
Idélabs processer är relativt statiska samtidigt som idéägarna har bevisligen olika
behov när det gäller affärsutveckling. Framgång för studentbolagen ansågs vara
starkt anknutet till ekonomisk säkerhet och individuellt satta mål. Vilka faktorer
som var av värde för att uppnå framgång var inget som framkom. Det var vanligare
att studenter tog kontakt med Idélab efter förslag av studentkollegor, än genom
inkubatorns egen verksamhet. Exitfasen och uppföljning efter denna saknar
tydlighet i verksamheten. Verksamheten kan gynnas av att förtydliga sin process
mer detaljerat och värdet av denna. Identifiering av skillnaderna kring rådgivning
och coaching, och ifall behoven kring dessa kan satisfieras på ett tydligare sätt, kan
ge underlätta kommunikationen utåt. Ytterligare kommunikation kring vad som
sker efter exit anses vara relevant.
Idélab uttalar en stor vilja att aktivt arbeta mer med offentliga och privata aktörer.
Vare sig det gäller inom högskolan eller ute i näringslivet. Vilket är återigen en av
de målbilder som har satts i NIS (figur 1). Här ligger däremot ett ansvar hos andra
aktörer i innovationsstödsystemet, och även hos regionförbundet. Verksamheten
bör utveckla en egen strategi för samarbete med andra aktörer i
innovationssystemet, även privata aktörer bör vara av intresse. Verksamheten bör
undersöka hur NIS stämmer överens med den egna strategin. Även närmare
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samarbete med kring gemensamma behov hos akademierna bör undersökas
närmare.
Det läggs stora resurser på externa aktiviteter, vilket har skapat ett starkt varumärke
med ett gediget nätverk. Hur värdet på aktiviteterna inbördes förhåller sig är inget
som framkommer. Detsamma gäller uppföljning av de mer omfattande aktiviteter
som anordnas. Utvärdering kring värdet av aktiviteter är att rekommendera för att
se till att resurser används på ett effektivt sätt. Att undersöka ifall ett outtalat
värdeutbyte hos användarna är något som går att integrera i Idélab. En annan
rekommendation är att noggrannare granska ifall processer och verktyg för
affärsutveckling behöver uppdateras eller förädlas.
Studenternas framgång var inget konkret som kartlades eller togs strategisk
beaktning av Idélab. Även om man var fullständigt eniga om att detta är något som
är relativt och upp till användaren. När det gällde bolagstillväxt var fördelen sett ur
ett samhällsperspektiv. Hur detta direkt påverkar bolaget kom endast på tal när
kopplingen till hållbarhet skulle göras. Däremot fanns det ingen entydig bild om
hållbarhetens innebörd. Det framkom dock att det var något positivt, och eventuellt
av stort värde för samhället. Framtagning av en process eller direktiv för
målsättning för användarna kan förenkla deras utvecklingsarbete och
verksamhetens planering. Ett förtydligande av begreppen tillväxt och hållbarhet kan
vara relevant att göra, för att återkoppla till den egna visionen samt de nationella
direktiven och målen.

8.4 Sammanställning av rekommendationer

















Utvärdera vision och anpassa utifrån användarbehov och nationell strategi
Förtydliga interna mål och milstolpar
Ta fram process eller direktiv till målsättning för användarna.
Förtydliga kundgrupper genom uppföljning och utvärdering av gamla och
befintliga användare.
Undersök skillnader mellan behoven av rådgivning och coaching.
Utvärdera begreppet intraprenörskap som ett potentiellt relevant område
Förtydliga process och framtida möjligheter efter exit av användarna
Utveckla erbjudanden mer utifrån olika behov
Utveckla erbjudanden mer utifrån aktuell teori
Se över möjligheter att förtydliga interna och externa processer
Utvärdera fysiska och digitala kanaler utifrån resursbehov i förhållande till
inflöde
Anpassa marknadskommunikation utifrån segmentering
Utveckla marknadsstrategi och marknadsföringsplan
Undersök korrelationer mellan den egna strategin och NIS.
Undersök gemensamma och individuella behov hos akademierna för
potentiella samarbeten.
Utveckla samarbetsstrategi med andra aktörer i och utanför
innovationssystemet
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Utvärdera värdet av aktiviteter med hänsyn till resurser
Undersök integrering av givande värdeutbyte mellan användarna till
verksamheten
Förtydliga och integrera begreppen tillväxt och hållbarhet utifrån vision,
mål och nationella direktiv

40

9. Diskussion
Följande avsnitt är ett diskussionsunderlag som är baserat på planering,
genomförande, utvärdering och reflektion av uppsatsskrivningen. Innehållet är
författarens egna tankar och åsikter.
Tanken med uppsatsen var att försöka ge till tillbaka något av värde till Idélab.
Självklart var det en utmaning med att hålla sig objektiv då jag själv har varit
inskriven på inkubatorn och genomgått deras process. Hur pass mycket av denna
subjektivitet som finns är svårt för mig att avgöra. Förhoppningen var att teori,
metod och insamlad data var så neutral som möjligt. Däremot var det svårt att
avgöra var gränsen skulle dras gällande förkunskaper hos opponent och examinator.
En av de stora utmaningarna med arbetet var att förstå Idélabs djupare drivkraft och
mål. Även om den övergripande riktningen, som en bra vision kan ge, fanns i
verksamheten så var känslan att den var ändå något otydlig. Detta i sin tur verkade
reflektera de mer konkreta målen som uppfattades som väldigt få. Däremot
uppfattade jag att Idélab var motiverade, och redan faktiskt igång, med internt
utvecklingsarbete. Syftet med uppsatsen var att se över möjligheter för förbättring
utifrån de behov som fanns. Detta blev svårt då behoven inte var tillräckligt tydliga.
Till detta även en otydlighet gällande målgrupperna. Frågeställningen visade sig
med andra ord att vara lite för ofullständig för att svara på. Mycket på grund av att
begrepp så som ”framgångsrik” och ”tillväxtpotential” hade inte en tydlig och
enhällig definition hos verksamheten.
Val av teori kändes bra även om det var något okonventionell sådan. I efterhand
förtydligades de läromässiga direktiven, vilket var en utmaning initialt eftersom
kursen svajade mellan två stolar, innovationsteknik och process- och
produktutveckling. Att dessa skulle kombineras mer konkret i själva arbetet var
inget som framgick inledningsvis. Det hade varit intressant att genomföra uppgiften
i en kombination av vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik ännu mer än vad
som har gjorts. BMC:n utgår dock från ett designtänksperspektiv och har därmed
skapat den länken i denna mer vetenskapligt förankrade uppsats. Den teori som
gällde innovation och entreprenörskap var väldigt basal, och kunde ha utvecklats
mer ifall frågeställningen hade varit mer riktad mot dessa. När det gäller NIS och
innovationssystemet blev det väldigt tydligt att dessa hade en komplexitet som hade
kunnat undersökts separat. Detta kan dock vara en personlig upplevelse eftersom
kopplingarna till Idélabs verksamhet upplevdes som få.
I det stora hela upplevdes arbetet som väldigt konkret och komplext på samma
gång. Uttrycket ”leva som man lär ut” dök många gånger upp under förloppet av
arbetet. Personligen råder det inga tvivel om att det finns förbättringsmöjligheter
hos Idélab. Frågan jag egentligen funderar över är hur Idélabs svagheter och
hinder påverkar verksamheten, och vilka konsekvenser de har på utfallet av nya
företag med potential framgång och tillväxt? Samtidigt ska det bli spännande att
se hur verksamheten gör sig ännu mer oumbärlig och får starkare bekräftelse från
näringsliv, akademi och samhälle.
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