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Abstract 
 
Thesis title: 
A Business Incubator In The Innovation Process –A study in the incubator role in the strategic 
decision situations during innovation venture 
 
Course: 
Företagsekonomi C -Business Administration: Degree Project undergraduate level, 15  uni-
versity  credits 
 
Author:  
Olle Hedberg 
 
Examinator: 
Yohanan Stryjan 
 
Five key words: 
Entrepreneurship, innovation, incubator, incubator role decision management 
 
Purpose: 
This study`s purpose is to investigate the role of a business incubator in the strategic decision 
situations during the process of a new venture startup. It also aims to explore the methods and 
instruments the incubator and its advisers applies during the process. 
 
Methodology: 
This study is built on the basis of a hermeneutic approach with qualitative method and 
abductive design. The empirical material collected consist of interviews from two case studies 
and secondary data collection from different related sources. 
 
Theoretical perspective: 
The theory in the study consists of the elements of previous research on innovation processes 
and entrepreneurship. To analyze the data, models and theories related to decision making, 
incubation, process theories and organizational theories. 
 
Empirical foundation: 
The empirical material consists of interviews and data from two completed case studies. 
Additionally consist a relatively large part of the empirical data out of a comprehensive 
information retrieval from various secondary sources such as internet, newsletters and annual 
reports. 
 
Conclusion: 
The assay was able to detect not just one, but a variety of roles that the incubator occupies at 
different stages of the innovation process. The central conclusion is that the incubator role is 
to increase the speed of the innovation process. 
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Sammanfattning 
Uppsats titel: 
Affärsinkubatorn i Innovationsprocessen -En studie i de potentiella roller som uppstår då en 
affärsinkubator participerar i en innovationsprocess. 
 
Kurs : 
Företagsekonomi C - Företagsekonomi : Examensarbete grundnivå , 15 Hp 
 
Författare : 
Olle Hedberg 
 
Examinator : 
Yohanan Stryjan 
 
Fem nyckelord : 
Entreprenörskap , innovation , inkubation , rolltagande , beslutshantering 
 
Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll en affärsinkubator intar i de strategiska 
beslutssituationerna som uppstår i den process som tar fart då ett startupbolag söker sig till 
densamma. Syftet är också att utforska de metoder och instrument inkubatorn och dess rådgi-
vare tillämpar under processen och ställa dessa mot de behov som ses hos innovatören. 
 
Metod: 
Denna studie är byggd på kvalitativ metod och abduktiv design. Det empiriska material som 
samlats in består av intervjuer från två fallstudier och insamlad sekundärdata från olika relate-
rade källor. 
 
Teoretiska perspektiv: 
Teorin i uppsatsen består av tidigare forskning om innovationsprocesser och entreprenörskap. 
För att analysera data har olika modeller och teorier som rör beslutsfattande, inkubation, pro-
cess teorier och organisationsteorier används. 
 
Empiriskt underlag: 
Det empiriska materialet består av intervjuer och data från två fallstudier. Utöver detta består 
en relativt stor del av empiri av data från en omfattande informationssökning från olika sekun-
där källor såsom internet, nyhetsbrev och årsredovisningar. 
 
Slutsats: 
Analysen kunde upptäcka inte bara en, utan en rad olika roller som inkubatorn intar i olika 
skeden i processen. Den centrala slutsatsen är att inkubatorns roll innebär att innovationspro-
cessens hastighet ökar.  
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Inledning 
I inledningen behandlas bakgrund till det valda forskningsområdet. Först förs en generell 
diskussion kring nyföretagare, efter det närmar sig uppsatsen sin problemformulering genom 
att diskutera tidigare forskning kring innovation och entreprenörskap, vilket sedan mynnar ut 
i uppsatsens syfte. Avsnittet avslutas med avgränsning för uppsatsen och definitioner av, i 
uppsatsen, förekommande begrepp. 

 Nyföretagande 1.1

I Sverige startas det årligen omkring 60 000-80 000 nya företag i alla dess for-
mer(Tillväxtanalys, 2014). Den större delen av dessa bolag har relativt sett små barriärer för att 
realisera sin affärsidé(Öhrwall Rönnbäck, 2008). Det kan exempelvis vara en hantverkare som 
startar en enskild firma för att göra enklare renoveringar eller en hårfrisör som hyr en stol på en 
hårsalong. Det samhälleliga stödet för dessa mindre komplicerade affärsidéer och rörelser är 
ofta gott och det behövs sällan en större extern insats eller kompetenstillskott utöver det som 
erbjuds från företagarens bank och eventuella personliga nätverk. Det finns visserligen ofta ett 
behov av en engångsinsats i startskedet av etableringen med tjänster som t.ex. avtal och mark-
nadsföring(Timmons & Spinelli, 2004), men dessa är ofta av mindre komplicerad art och kan 
vanligen avhjälpas utan omfattande resurser.   
 
Med detta inte sagt att det är lätt att starta företag i Sverige. Studier visar att nya företag i Sve-
rige relativt andra OECD-länder, har en mycket låg överlevnadsgrad(Casson et al, 2006). 
Många av dessa företag får arbeta hårt bara för att överleva de första 2-3 verksamhetså-
ren(Öhrall & Rönnbäck, 2008). Som svar på problematiken har regeringen sedan länge arbetat 
för att olika nyföretagandefrämjande organisationer skall förbättras och att deras verksamhet 
skall utökas. Man har även bland annat infört olika skattelättnare, regleringar och bidragsmo-
deller i syfte att skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. (Tillväxtanalys, 2014; Rege-
ringen 2014). Trots detta läggs en stor andel av företagen ner varje år(Tillväxtanalys,2014). 
 
 
Vid sidan av detta så finns det en mindre del av nyföretagare med förhållandevis stora resurs-
behov och som kräver kapital och kompetens utöver det som finns givet från start. Det handlar 
ofta kunskapsintensiva företag och tekniska lösningar med så kallad ”teknisk höjd”, vilket in-
nebär en tekniskt komplicerad produkt eller tjänst med stor uppfinningshöjd och ofta hög grad 
av marknadsosäkerhet. I dessa fall är det vanligen en produkt som skall tas fram som kräver 
stora kapitalinvesteringar och omfattande kompetens. Dessa kunskapsintensiva företag har i 
regel en helt annan och mer komplex problembild att hantera i sin etableringsprocess än de 
mindre etableringar som gavs som exempel ovan. Grundare till bolag likt dessa har ofta en tek-
nisk bakgrund och har således sitt fokus på produktutveckling och saknar både erfarenhet och 
kritisk kunskap om de olika marknadsorienterade aktiviteter som en realisering av en innovat-
ion innebär (Hiesa&Piccaluga,2000).  
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En av de avgörande skillnaderna mellan dessa två nyföretagandearter är graden av risk och 
osäkerhet. När man har en produkt som inte funnits på marknaden tidigare så finns det ingen 
information som säger hur man bör hantera de problem och utmaningar man möter under den 
innovationsprocess som avser ta den dit.(Kline & Rosenberg, 1986) När hantverkaren startar 
sin byggfirma vet han oftast vad som är att vänta och det han inte vet kan han ta reda på genom 
att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Har man å andra sidan en produkt som ingen 
tidigare sett så har man en mycket svårare utmaning framför sig och det finns ingen - eller 
mycket lite tidigare erfarenheter om hur man kommersialiserar den. Vilket leder till att det är 
väldigt svårt att kalkylera de risker det innebär att realisera affärsidén. Svårt i relationen till 
hantverkaren som kan kalkylera hur många kunder han måste ha och hur stora hans kostnader 
kommer att bli. 
 
En stor del av den forskning som bedrivs inom området visar på att dessa problem många 
gånger leder till att man avslutar realisationsprocessen av tekniskt komplicerade produkter 
innan den hunnit ta fart, eller att den aldrig initieras (Chiesa & Piccaluga, 200;Politis,2008; 
Tidd & Bessant 2009;Chorev&Anderson,2006;Kline & Rosenberg 1986 ). Man kanske stöter 
på problem man inte hittar någon lösning på, eller så tycker man att risken är så stor att man 
avvaktar och kommersialiseringen av innovationen uteblir (Klofsten, 2003; Landström, 2005). 
Denna problembild är något man inom forskningen identifierat som ett kritiskt problem för 
den ekonomiska utvecklingen och man har sedan långt tillbaka belyst vikten av att samhället 
agerar och skapar förutsättningar och innovationssystem med gynnande institutioner och spel-
regler (Freeman,1988; Lundvall 1992;Nelson 1993;Carlsson ,2000;Edquist 2000, Tillväxtana-
lys, 2014). En uppmaning som idag tillämpas på en rad olika sätt (se t.ex. VINNOVA).  
 
Att skapa gynnsamma innovationsförhållanden anses viktigt för den ekonomiska tillväxten 
och utvecklingen, viktigt också för att kunna bibehålla ett internationellt konkurrenskraftigt 
företagandeklimat för innovation och entreprenörskap.  
Det är också av intresse som nation för att kunna vara med och erbjuda nya produkter i den 
snabbt föränderliga - hårt konkurrensutsatta - globala marknaden(Landström, H.2005). Som 
ett resultat av dessa insikter har regeringen satsat allt större resurser på att etablera och stödja 
de olika organ och verksamheter som har ett innovationsfrämjande syfte1. Som underlag för 
detta arbete har regeringen i samarbete med forskningen inom området utformat en officiell 
innovationsstrategi. Ansvarigt organ för strategins tillämpning är näringsdepartementet, ett 
ansvar de förvaltar i nära samarbete med en rad olika verk och myndigheter, exempelvis 
VINNOVA och tillväxtverket. VINNOVA har även från och med 2015 det övergripande an-
svaret för inkubatorstödet i Sverige2.  

                                                                                                                                                   
 

1  Se exempelvis; Näringsdepartementet, Innovationsstrategins genomförande 
www.regeringen.se/sb/d/14440/a/209787   (Hämtat den 23 mars 2014) 
2  Näringsdepartementet pressmeddelande, Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer-
www.regeringen.se/sb/d/18460/a/238733 (Hämtat den 23 april 2014) 
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Detta stöd syftar till att stödja de olika inkubatorer som finns runt om i landet.3 En inkubator, 
förenklat kan sägas, bedriver en verksamhet som har till syfte att stödja de företag som behö-
ver hjälp med innovationsprocessen och att arbeta för att skapa lönsamhet och tillväxt(Löfsten 
et al,2006). Dessa inkubatorer är ofta etablerade i anknytning till olika universitet och högsko-
lor och har ofta även för avsikt att brygga den klyfta man ser mellan industri och forsk-
ning(Löfsten et al,2006).   

 Patentdiskussion 1.2

 
Varje år registrerar patentverket omkring 2000-3000 ansökningar från olika organisationer och 
privatpersoner.4 Syftet med dessa ansökningar är att skydda en uppfinning eller en idé från ko-
piering. Av patentverkets statistik framgår det att de nationella patentansökningarna sjunkit 
kraftigt i antal de senaste 10 åren5. Vidare har även de beviljade patenten minskat med signifi-
kanta proportioner.6 En trolig förklaring till detta är att de svenska ansökningarna vid den Ame-
rikanska, The United States Patent And Trademarks Office, samt den Europeiska EPO, har 
dubblerats under samma period.7 Utifrån detta kan man konstatera att en uppfinning allt mer 
sällan patenteras i Sverige. De flesta väljer istället att söka sig till de globala patentregistre-
ringsverken direkt.  
 
Utav samtliga patentansökningar som kommer in varje år blir endast ett fåtal lanserade på 
marknaden8. Många innovationer når således inte längre än hit. Vad detta beror på är en kom-
plicerad fråga och det finns inget generellt svar på varför det är så. Det finns flertalet olika 
teser och svar som samexisterar samtidigt som en intensiv diskurs pågår inom entreprenör-
skapsforskningen kring hur man förbättrar innovationsprocesser och dess förutsättningar. Det 
finns, om än något oklart, olika indikationer som tyder på att icke kommersialiserade patent 
många gånger kan vara resultatet av ett ointresse vad gäller marknadsaktiviteter och en sorts 
normerande moralisk värdering inom forskarvärlden(Roininen, 2006). Det anses inte ”fint” att 
kommersialisera sin uppfinning om du är verksam som forskare inom akademin.9 Men föru-
tom denna tes så är det troligen ett resultat av att det är få som lyckas föra sin innovation till 
marknaden på grund av de svårigheter det många gånger innebär. 

                                                                                                                                                   
 

3 Idag (2014) bärs det ansvaret av Almi företagspartner som är ett nationellt stödjande organ för innovation och 
nyföretagande www.almi.se/Om-Almi/ (Hämtat den 23 mars 2014) 
4 PRV Patent och registreringsverket.(Årsstatistik 10år)(2014) Se bilaga 1 för redovisade svenska patentansök-
ningar från 2003 till 2013 
5 Ibid. 
6 PRV Patent och registreringsverket (Från 2950 beviljade av 3604 ansökningar 2003) till (685 beviljade av 2495 
ansök 2013) 
7 PRV Patent och registreringsverket. 
8 www.prv.se/sv/Patent/Statistik (Hämtat den 23 mars 2014) 
9 Taget ur en intervju med Ingela Sölvell i; Nilsson, P, Strandberg, J Innovatören och Inkubatorn´ företagseko-
nomiska institutionen, Stockholms universitet 2005 intervju Ingela Sölvell 
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 Problembakgrund  1.3

Paul Trott (Trott, 2012) för i sin bok Innovation management and new product development 
en diskussion kring definitionen av de två begreppen uppfinning och innovation. Diskussion-
en landar i en förtydligande ekvation: 
 
Innovation=idé + teknisk uppfinning + kommersialisering 
 
Vad han menar är således att en uppfinning blir en innovation först när den har kommersiali-
serats, dessförinnan bör den endast betraktas som en uppfinning. Han påpekar också att det 
definitionsmässigt inte är av betydelse hur framgångsrik uppfinningen kommit att bli i sin 
kommersialisering. Trots att implementeringen kan resultera i ett misslyckande är det fortfa-
rande en innovation.  Studier har visat att dessa misslyckanden med att kommersialisera inno-
vationen ofta beror på en kunskap och informationsasymmetri (se t.ex., Cooper, 2005; Tidd & 
Bessant 2009;Politis, 2008), det vill säga organisationen, alternativt individen bakom innovat-
ionen har inte de kompetenser och erfarenheter som fordras för realisationen. Många tillsam-
mans med Chrisman and Mcullan (2000) hävdar att dessa misslyckanden skulle kunna avhjäl-
pas genom att entreprenören konsulterar någon professionell rådgivare kring de strategiska 
valen i processen. Andra (Ardichivili et al., 2003; Mönsted, 1993) pekar på fördelarna med att 
engagera nätverk i kompetensproblematiken. Johannison (2000) menar att nätverk knutna till 
entreprenören är oersättliga. Vidare säger han att nätverksbyggande egenskaper hos entrepre-
nören ofta är avgörande för utfallet. Samtidigt konkluderar en rad andra forskare att en inno-
vationsprocess per definition består av flertalet individer och det är sällan endast en individ 
som står bakom innovationen(Larsson, T 2009;Cantzler, 2009; Child, 2005).Child (2005) 
pekar på många fördelar med team arbetet så som; ökat lärande, ökad fantasi, ökat ansvar och 
optimering av resursutnyttjande. Men han pekar även på de ökade riskerna för konflikter och 
att beslutsprocesserna kan bli kostsamma då de skall diskuteras fram, vilket tar mycket tid i 
anspråk. Larsson, T (2009) påvisar i sin doktorsavhandling kring entreprenörskap att innovat-
ioner inte är resultatet av endast en människas ansträngningar även om det kan förefalla vara 
så. Genom att studera innovationsprocessen som ligger till grund för företaget Tetra pack vi-
sar Larsson att även en av de mest erkända entreprenörerna som tillskrivs nästan heroiska 
egenskaper i samhällsdebatten egentligen är en del i ett team av kompetenser, vars synergi 
resulterat i något enastående.  
Tidd & Bessant (2009) har kartlagt hur en typisk innovationsprocess ser ut och vilka fenomen 
de ser som avgörande för utfallet. I sin bok; Managing Innovation, Integrating Technological, 
market and organizational change, tar de bland annat upp en diskussion kring olika roller i en 
innovationsprocess och deras funktioner. De lyfter bland annat vikten av att ha; projektle-
dande roller, organiserande roller och något de kallar för en champion roll. Deras champion är 
någon entusiasmerande med kritisk kompetens rörande innovationens kärnvärden, exempelvis 
teknisk kompetens, branschkunskap, eller en djupare förståelse och kunskap kring vad som 
kommer att efterfrågas inom aktuell bransch i framtiden. Denna roll intas oftast av uppfinna-
ren själv eller av projektledaren, men kan även vara någon annan extern person(Tidd& Bess-
sant, 2009). Författarna klargör även att en person kan inta flera av dessa roller samtidigt. 
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(Shaw & Conway, 2000) påpekar att det finns många roller och funktioner att fylla i det tidiga 
skedet av innovationsprocesser och att det är av vikt att dessa fylls. Larsson, T & Sölvell, I 
(2004) tar sig an uppgiften och finner i sin studie kring nyföretagsstödjande verksamheter att 
en extern rådgivare i tidigt skede av affärsverksamheten kan ha vad de kallar för en ”trigger 
to action” -roll. Rollen innebär att rådgivaren driver på processen och pushar entreprenören 
framåt genom att initiera olika aktiviteter knutna till; nätverk, identitet och information & 
kunskaps överföring. Larsson, T & Sölvell, I (2004) undersökning syftade till att utforska 
vilka eventuella roller en rådgivande aktör intar i startup skedet och i utforskandefasen av en 
affärsidé. Deras studie syftade även till att studera hur samarbetet mellan rådgivare och nyfö-
retagare ser ut.  
 
Med utgångspunkt i nyföretagandeinledningen och problembakgrunden ovan uppstår många 
frågor kring hur innovationsprocessen påverkas och utvecklas när en affärsinkubator partici-
perar. Kan man påvisa den drivande funktion som Larsson, T & Sölvell, I (2004) beskriver? 
Hur påverkas de olika entreprenörerna? Vad gör en inkubator i de avgörande strategiska be-
slutssituationerna, hur förhåller de sig till sin egen roll? Frågorna som väcks är många.  

 Problemformulering 1.4

Vilken roll tar en affärsinkubator i de strategiska beslutssituationerna i en innovationsprocess? 

 Syfte 1.5

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll en affärsinkubator intar i de strategiska 
beslutssituationerna som uppstår i den process som tar fart då ett startupbolag söker sig till 
densamma. Syftet är också att utforska de metoder och instrument inkubatorn och dess rådgi-
vare tillämpar under processen och ställa dessa mot de behov som ses hos innovatören. 

 Avgränsning 1.6

En innovationsprocess är en mångfacetterad och problematisk process att studera då varje 
förlopp är unikt och oförutsägbart -i grund och botten mänskligt beteende som är svårt att 
operationalisera och ofta, svårt att förstå(Kline & Rosenberg, 1986). Jag har således fokuserat 
på innovationsprocessen från den stund inkubatorn participerar till dess att samarbetet avslu-
tas. Det vill säga under det skede då uppkomsten av innovationen redan är ett faktum och idén 
påbörjat sin transformering till något kommersiellt. Hur entreprenören kom upp med iden och 
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vilken process denne genomgått i olika förstadier och hur den hanterar framtiden efter inku-
bationen och graden av tillväxt därefter, faller utanför uppsatsens intresse.  

 Disposition 1.7

För att läsaren ska få en tydligare distinktion mellan de två olika empiriska redovisningarna så 
är de tilldelade ett kapitel vardera. Kapitel 4 utgörs av de empiriska data gällande inkubatorns 
verksamhet. Kapitel 5 utgörs av de data som rör de två fallstudierna och deras process återbe-
rättelse. 

  

• Kapitel 1 ger läsaren en introduktion till uppsatsens 
ämne, dess forskningsområde och frågeställning. Inledning 

• Kapitel 2 beskriver hur jag gått tillväga för att finna 
svar på forskningsfrågorna. Metod 

• Kapitel 3 beskriver en del av den forskning som 
finns på området idag samt de rellevanta teorierna 

kring ämnet. 
Teori 

• Kapitel 4 & 5 utgörs av den empiri som samlats in. 
Empirin är uppdelad i två perspektiv, inkubatorn 

och innovatören. Empiri 

• I Kapitel 6 analyserar den insamlade empirin 
genom att ställa den mot de teorier som redogjorts 

för i kapitel 3. 
Analys 

• I kapitel 7 redogör jag för de slutsatser man kan dra 
utifrån den analys vi gjort.Vidare diskuteras 

uppsatsen i sin helhet och ger förslag till vidare 
forskning. 

Slutsats 
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 Begreppsdefinition 1.8

 
Implementering 
När en produkt ställs till förfogande för en konsument/brukare på marknaden. 
 
Implementeringsfas 
Den avslutande fasen i den innovationsresa som entreprenören går igenom. I denna fas skall 
produkten/tjänsten lanseras och etableras på marknaden. 
 
Inkubator  
En organisation som hjälper företag i dess tidiga ålder att upprätta en fungerande verksamhet 
genom en rad stödjande tjänster.    
 
Startups/Nyföretag  
Företag som håller på att byggas upp och som är i start fasen. 
 
Riskkapitalbolag  
Ett bolag som samlar riskkapital från externa finansiärer för att således kunna investera i ny-
startade företag. De utvärderar investeringen och bistår endast med kapital.  
 
Affärsängel  
En privatperson som investerar sin tid och sina privata pengar i nya företag vanligtvis i utbyte 
mot en andel i bolaget som startas. 
 
Affärscoach  
En anställd person som med sin yrkeserfarenhet av att starta och driva företag hjälper entre-
prenörer med sina företagsidéer. De bistår endast med rådgivning och nätverk. 
 
IPR  
(Intellectual Property Rights), är ett samlingsnamn för rätten till olika former av intellektuella 
och immateriella tillgångar. IPR innefattar patent-, varumärkes-, design- och upphovsrätt. 
Företagshemligheter brukar också anses som IPR.  
 
Mognadsgrad  
Ett mått på entreprenörens/projektets behov av stöd och hjälp. 
 
Innovationsprocess 
Den process som uppstår då en uppfinning skall gå från ide till en produkt på mark-
naden 
 
Strategiskt beslut 
Ett beslut som påverkar verksamhetens framtid 
 
Affärsplan 
En affärsplan är en sammanställning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en 
bedömning av genomförbarheten och en plan för hur man ska uppnå målen. 
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Milstolpeschema 
Ett styrdokument där man sätter ut olika delmål för att kunna styra farten på projekt/processer 
 
 
Teknisk höjd 
En produkt med stor uppfinningshöjd 
 
Uppfinningshöjd 
Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt 
sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfin-
ningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte 
nödvändigtvis är patenterbara.10 
 
Entreprenör 
Någon som genomför nya kombinationer en redan existerande produkt eller uppfinner en ny 
produkt och arbetar för att kommersialisera den.  
 
Innovatör 
De eller den som svarar för att förverkliga en uppfinning och föra den in och vidare i innovat-
ionsprocessen. 
 
Uppfinning 
En produkt med egenskaper som är helt nya inom alla olika tekniker.  
 
Innovation 
En uppfinning som har ställts till förfogande på marknad genom en innovationsprocess. 
 
Reailisation 
Infaller då innovationen är etablerad på marknaden och den initiala innovationsprocessen är 
avslutad 
 
Marknadsaktiviteter 
Olika aktivister som är knutna till marknaden, exempelvis försäljning, reklam och varumärkes 
byggande aktiviteter 
 
Produktlivscykel 
Den tid en produkt har på marknaden innan den blir utdaterad.  

                                                                                                                                                   
 

10 http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Villkor-for-patent/ (Hämtad den 27 april 2014) 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver jag hur jag gått till väga med data insamling. Det redogörs för hur 
och varför specifika metodval gjorts. Det som bland annat presenteras är forskningsdesign, 
undersökningsurval samt metodkritik. Samtliga respondenter, företag och personer är ano-
nyma då jag bedömer att viss information är känslig för olika inblandade.  

 Kvalitativ forskningsdesign 2.1

Den komplexa forskningsfrågan som är vald kräver en fördjupad förståelse kring innovations-
processen och dess olika strategiska beslutssituationer. För att identifiera de faktorer och före-
teelser som ger denna förståelse och samtidigt studera vilka roller de olika inblandade intar 
under processens gång, är det av vikt att få en så uttömmande redogörelse över samarbetet 
som möjligt. För att förstå vad de olika aktiviteterna syftar till är det viktigt att jag kan orien-
tera mig i processen utifrån den teori som tidigare beskrivit fenomenet. Därför har en littera-
turstudie genomförts De strategiska beslutssituationer jag eftersöker kan med fördel studeras 
ur två perspektiv, inkubatorns perspektiv och innovatörens perspektiv. Detta görs lämpligen 
genom att fråga de två inblandade aktörerna om hur en sådan beslutsprocess ser ut för att se-
dan ställa dem mot varandra och kontrastera resultatet mot de implementerade styrdokument 
och metoder som används i inkubatorns verksamhet.  
Eftersom jag måste fråga respondenterna efter deras upplevelser kring processen och sedan 
tolka dessa är jag hänvisad till att använda mig av kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 
söker förståelse för den sociala verkligheten och är inriktad på handlingar och dess 
innebörd(Bryman & Bell, 2013) vilket lämpar sig väl för frågeställningen. I varje beslutssitu-
ation som uppstår finns det en rad alternativa vägar att gå som alla potentiellt kan ändra rikt-
ningen för innovationsprocessen. (Tidd & Bessant, 2009). För att försöka reda ut dessa något 
diffusa alternativ och vad som ligger som underlag för de beslut som tas, har jag varit tvungna 
att ge respondenterna stor frihet i att själva beskriva deras upplevelser. Genom att göra så för-
ser även respondenten mig med underlag för fokuserande följdfrågor. Detta gör att jag kom-
mer närmare forskningsfrågan än om jag uteslutande förlitade mig på de förutbestämda inter-
vjuguider jag konstruerat. För att sedan kunna hantera informationen och göra den relevant 
för studien så måste jag tolka den utifrån mina kunskaper och föreställningar kring en inno-
vationsprocess. Detta gör att jag som skribent intar ett vetenskapligt hermeneutisk förhåll-
ningssätt, snarare än positivistiskt.  

 Abduktion 2.2

Jag har valt att tillämpa en abduktiv metod för denna studie då jag anser att det skapar en 
större förståelse när man kombinerar nyvunnen empiri med befintlig teori kring innovations-
processer. En abduktiv ansats gör att data från en fallstudie är lättare att tolka om man har 
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möjlighet att röra sig mellan teori och empiri. Denna ansats är troligtvis den vanligaste vid 
fallstudier (Bryman,Bell, 2013). Jag använder mig bland annat av Mirp-studiernas olika pro-
cessobservationer för att identifiera olika avvikande och instämmande företeelser . För att 
kartlägga processen används olika teoretiska modeller och den empiriframställning och de 
intervjuguider som utformats tar Mirp-studiernas struktur.  

 Fallstudier 2.3

Jag har valt att genomföra två fallstudier för att kartlägga två innovationsprocesser. Designen 
är en komparativ/jämförande forskningsdesign för att möjliggöra jämförelser mellan fallstudi-
ernas data. Designen möjliggör även jämförelser mot de styrdokument och metoder inkuba-
torn använder. Avsikten med detta är att skapa förutsättningar för att kunna identifiera poten-
tiellt liknande och avvikande fenomen. Genom att studera samma process från tre olika per-
spektiv i en typ av triangulering får jag en tydligare bild av processens verkliga och teoretiska 
utseende.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambitionen har varit att samla in data från alla de tre hörn som representerar datakällor i tri-
angeln.(Figur 1) Jag anser att de relationer vilka alla tre källorna har till varandra möjligen 
påverkar deras syn på processen. Vidare är jag intresserad av vilka avvikelser verkligheten 
påvisar från de teoretiska ambitioner inkubatorns verktyg har. Genom att jag är medvetna om 
dessa relationer och avvikelser i uppsatsarbetet kan en neutralare tolkning av data kan göras.  
 

Figur 1: Undersökningsdesign STING      Illustration: Hedberg           Källa: Hedberg 



OLLE HEDBERG 
En studie i de roller som uppstår då en affärsinkubator participerar i en innovationsprocess 

 16 

 

 

 Strategiskt urval 2.4

Efter utvärdering av ett flertal inkubationsverksamheter föll valet på STING´s (Stockholm 
innovation and growht) STINGs inkubationsverksamhet är enligt mig representativ för en 
samling inkubatorer med höga krav på både idéer och entreprenörer. STING föreföll även 
professionella och jag fick direkt ett trevligt och samarbetsvilligt intryck vid kontakt. Av en 
händelse har jag en omväga relation till en av affärscoacherna på STING vilket möjliggjorde 
direkt kontakt och ett fördelaktigt samarbete.  
 
De två företagen, Bildad AB och Plattform AB valdes av olika skäl. I Bildad ABs fall var det 
efter rekommendation från STING. De starkaste argumenten var att det fanns mycket inform-
ation kring deras innovationsprocess och att det var en pågående process. I samband med 
initial kontakt skickade jag även ut 15 email till olika alumni företag med en förfrågan om att 
delta i studien. Plattform AB ställde sig positiva till erbjudandet och accepterade förslaget. Att 
Plattform AB hade avslutat sitt samarbete med STING såg jag som något positivt då deras 
utsagor inte skulle vara påverkade av någon strävan att upprätthålla en lojal hållning gentemot 
STING. Tyvärr ställde sig ingen av de övriga 14 tillfrågade positivt till erbjudandet, trots på-
tryckningar och försök till övertalning.  

 
För att få en bild av inkubatorns verksamhet har en affärscoach intervjuats kring de olika me-
toder och instrument som tillämpas i verksamheten. Affärscoachen är en utmärkt representant 
för verksamheten och har mycket stor erfarenhet från arbetet på process nivå. Hans funktion 
är att coacha entreprenören genom de olika faser projekten går igenom. Han har det övergri-
pande ansvaret för att identifiera och tillgodose det antagna företagets olika behov och coacha 
genom alla de faser de går igenom. Jag har även intervjuat VD för att få ett holistiskt perspek-
tiv av verksamheten och de övergripande verksamhetsmålen.  
 
De data som insamlats genom intervjuer kring STING´s roll och verksamhet har jag sedan 
kompletterat med data från entreprenörsrespondenter och information från hemsida, tryckta 
informationsblad samt årsredovisningar.  
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2.4.2 Intervjumatris 

Det har genomförts sammanlagt 7 intervjuer med 5 olika respondenter. Tiderna nedan är un-
gefärliga.  
 

 Tillvägagångsätt 2.5

Första intervjun genomfördes med coach U på STINGs kontor vid KTH i Stockholm. Efter att 
ha frågat efter klartecken spelades konversationen in. Till mitt stöd hade jag min semi-
strukturerade intervjuguide med förberedda frågor12. Under intervjun kom jag dock att avvika 
från vissa frågor då jag fann svar på frågor som var mer relevanta utifrån frågeställningen. 
Vidare intervjuades respondenter för Bildad AB tillsammans med affärscoach U. Till denna 
intervju hade jag förberett ett antal frågor utifrån MIRP studiernas process observationer13. 
Anledningen till att intervjua båda parter tillsammans innan intervjun med respondenterna 
från Bildad AB själva, var att jag ville få så många perspektiv som möjligt. Efter att ha inter-
vjuat coach U och Bildad AB tillsammans så intervjuades Bildat ABs respondenter utan re-
presentant från STING. Efter att ha bokat in en ny tid för möte skildes vi åt. 
Båda respondenterna var trevliga och svarade flitigt på frågor.  
Vid detta tillfälle kom det till kännedom att det fanns vissa förbehåll som jag inte var med-
vetna om när studien inleddes. Vid första kontakt med kontaktpersonen coach U hade jag er-
bjudits ta del av diverse intressant material -rapporter och andra relevanta dokument från in-
novationsprocesserna som skulle studeras. Detta var något som visade sig vara felaktigt. Efter 
övervägande hade STING beslutat att det var känslig information att lämna ut till utomstå-
ende, av olika anledningar. 
 

                                                                                                                                                   
 

11 Intervjun utfördes per telefon 
12 Se bilaga 10,6 
13 Se bilaga 10,6 

Respondent Bildad AB Plattform AB STING 

VD(STING)   45 min 

Coach U(STING) 60min 60min 60min 

Axel (Grundare Bildad AB) 90min   

Bert (Grundare Bildad AB) 90min   

David (Grundare Plattform AB)  60min11 20min 

Horisontell axel: Undersökningsfokus 
Vertikal axel: Intervjukälla  
 

Figur 2: Intervjumatris      Illustrering: Hedberg 
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Den fjärde intervjun med respondent från Plattform AB gjordes över telefonen och spelades 
in. Även denna intervju baserades på frågor utformade efter MIRP-studiens process observat-
ioner. Grundläggande fakta om företaget hade insamlats via dess hemsida och pressinformat-
ion från internet. Respondenten var väldigt tillmötesgående och bjöd både på sig själv och på 
företagets historia utförligt. Respondenten höll sig i mångt och mycket till relevant fakta vil-
ket resulterade i en stor empirisk insamling. 
Efter detta återvände jag till STINGs lokaler vid KTH för att ta del av coach Us erfarenheter 
av Plattform ABs innovationsresa. Vid detta tillfälle gjordes även en kompletterande intervju 
med STINGs VD. Intervjun med VD syftade till att få ett övergripande perspektiv över verk-
samheten och dess processarbete.     

 Bearbetning 2.6

Samtliga intervjuinspelningar har transkriberats. Efter transkribering så gjordes ett urval med 
fokus på att urskilja data relevant för uppsatsens frågeställning. När detta var gjort så katego-
riserades data efter ett tidsperspektiv. När detta var gjort så indelades informationen i tre olika 
sammanställningar. En sammanställning med syftet att återberätta de olika skeenden tillhö-
rande Bildad ABs innovationsprocess. En samanställning över Plattform ABs innovationspro-
cess och en samanställning kring STINGs verksamhet, arbetsmetoder och verktyg. Bildad 
ABs och Plattform ABs data anpassades för att följa den struktur som valts för empirin, det 
vill säga, Mirp-studiernas processobservationer. 
De data som samlats in kring STING och deras roll genom intervjuer har sedan kompletterats 
med sekundärdata från internet, informationsblad, årsredovisningar och pressmaterial. Dessa 
tre sammanställningar är det som utgör kapitel 4 & 5. För att analysera data har jag använt 
teorier som återfinns i kapitel 3. 
 

 
 

 Validitet, Källkritik 2.7

Eftersom uppsatsens datainsamling till stor del är baserad på subjektiva upplevelser kring två 
unika företeelser så är den externa validiteten låg. Det urval av källor som gjorts har inte haft 
till syfte att vara till grund för någon generalisering och kan därför inte sägas vara representa-
tiva för ett specifikt fenomen. Vad gäller källorna så är det alltid ett problem när man är del-
aktig i det man studerar då man påverkar källan med sina förväntningar. De källor som valts 
bedömer jag som riktiga. Dock är det ett problem att använda sig av data som är konstruerad 
med en del i dess syfte att marknadsföra något. Jag upplever att de data som samlats in från 
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årsredovisningen är något tilltagen14 och jag har varit tvungen att med försiktighet använda 
mig av informationen genom att försöka verifiera den genom andra källor. 
 

 Generalisering 2.8

Med tanke på det empiriska underlaget för uppsatsen, den höga grad av differens som inno-
vationsprocesser innebär, den invecklade forskningsfrågan är det svårt att generaliseras på 
liknande företeelser. Jag gör bedömningen att resultat inte kan generaliseras. Däremot kan 
resultatet och analys eventuellt fungera som ett bidrag till någon större kartläggning inom 
forskningsområdet. 

 
 

 Metodkritik 2.9

Det hade självfallet varit att föredra att ha fler fallstudier som underlag för denna studie. Anta-
let respondenter hade också kunnat vara större. Det hade vidare varit fördelaktigt att söka upp 
fler inkubatorer och studera hur de arbetar och få deras syn på processarbetet. Många av dessa 
organisationer präglas av högt tempo och upptagna medarbetare vilket försvårar arbetet att 
hitta tillgängliga och motiverade respondenter15.  
 
Detta till trots är min bedömning att jag har tillskansat mig de data jag initialt eftersökte och 
mer därtill. C-uppsatsen är en relativt begränsad form av forskning med tanke på den korta 
tidsaspekten och den nivå vilken författarna befinner sig på ur ett akademiskt perspektiv.  
Den metod som är vald, med perspektivtriangulering kan förefalla något rörig och komplice-
rad. Det är ett ödmjukt försök till att på ett medvetet sätt ta i beaktande de relationer, och 
kanske, beroendesituationer som innovatören befinner sig i gentemot inkubatorn och vise 
versa.  
 
Önskvärt hade varit att vara delaktig under ett större antal innovationsprocesser och parallellt 
med de olika beslutssituationerna studera dessa och dokumentera löpande. Även tillämpa 
denna design på fler inkubatorer. Detta skulle dock kräva omfattande tid och resurser.   

                                                                                                                                                   
 

14 STING har en påtagligt säljorienterad årsredovisning. 
15 Vid uppsatsen förarbete så var jag i kontakt med ett flertal inkubatorer men de var alla för upptagna i sitt ar-
bete tyvärr 
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3 Teoretisk kontext 
I detta kapitel redogör jag för de teorier, modeller och den forskning som är essentiell för 
förståelse av arbetet och dess teoretiska ramverk. Dessa teorier tillsammans med tidigare 
redogjord forskning kommer utgöra underlaget för analysen.  

 Innovation  3.1

Om Adam Smith är nationalekonomis fader så är Joseph Schumpeter entreprenörskapsforsk-
ningens fader. Schumpeter menade att innovationen är det centrala elementet i den ekono-
miska tillväxten och utvecklingen. När en revolutionerande innovation når marknaden så 
”förstör” den de gamla strukturerna och något nytt börjar byggas. Men inte länge därefter 
kommer andra aktörer, imitatörer och kopierar iden och marknaden återställer sin nya förbätt-
rade jämvikt. Detta fenomen kallar han för kreativ förstörelse. Vidare skilde Schumpeter på 
innovationer genom att dela upp dem i radikala i innovationer och inkrementella innovationer. 
De radikala innovationerna utgörs av de som är omvälvande alt. revolutionerande och som 
har den förstörande effekten nämnd ovan. De inkrementella är de som sker stegvis utan om-
danande direkta implikationer(Landström, 2005).  
 

 Innovationsprocessen 3.2

”The systems used in innovation processes are among the most complex known 

(both technically and socially), and the requirements for successful innovation 

vary greatly from case to case”        -Kline & Rosenbergs (1986) s.29416 

 

Hur en innovationsprocess ser ut går det inte att ge något adekvat svar på då alla ser olika ut17. 
Däremot innehåller ofta innovationsprocesser gemensamma element och aktiviteter(Tidd & 
Bessant 2009). Ett av de mest refererade exemplen på en innovationsmodell torde vara MIRP, 
Minnesota Innovation Research Program.  
MIRP var ett forskningsprogram som initierades av University of Minnesota år 1983. Vid 
tidpunkten saknade man inom forskningen för entreprenörskap och innovation teoribildning 
kring hur innovationer uppstår, utvecklas, växer och avslutas över tid (Van de Ven & Poole 
1990).  
                                                                                                                                                   

 
16 Texten är tagen ur Kline & Rosenbergs An Overview of Innovation där de diskuterar innovation utifrån deras 
modell Chain-linked model som tar upp de olika relationerna mellan forskning, uppfinning innovation och pro-
duktion. 
17 Kring detta påstående råder det närmast konsensus inom forskningsområdet. 
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Tidigare forskning hade i huvudsak kretsat kring konsekvenserna av innovationer.(Tornatsky 
et al.1983,)(Se t.ex. Schumpeter makroperspektiv ovan)Vad man eftersökte i Mirp-studierna 
var en processteori som skulle hjälpa innovationsledare i deras arbete med innovationer(Van 
de Ven & Poole 1990). För att göra detta satte man ihop 14 tvärvetenskapliga forskarteam 
som utgjordes av 15 fakulteter och 19 doktorander från 8 olika akademiska institutioner vid 
Minnesota universitet18.  
 
De empiriska data som samlats in avslöjade en verklighet olikt den då förhärskande föreställ-
ningen om en innovationsprocess. (Van de Ven et al, 2008). Man upptäckte en synnerligen 
mer komplicerad verklighet än vad de antaganden man gjort inför studien. Man fann bland 
annat att ett innovationsförlopp kunde beskrivas bäst genom tre faser, initierings fas, utveckl-
ings fas, realiserande/avslutande fas. 
 
Man utkristalliserade även 12 återkommande processobservationer som presenteras nedan 
under respektive period. 

3.2.1 Mirp-studiernas processobservationer 

Initieringsfasen 
1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, eller genom en enda dramatiskhändelse och 
inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en utdragen mognadsprocess.  
 
2. Koncentrerade ansträngningar för att initiera innovationerna som triggas av ”chocker” från 
interna eller externa källor. 
 
3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller annan instans för att få resurser till 
innovationsutveckling.  
 
Utvecklingsfasen 
4. När utvecklingsaktiviteterna börjar kommer den första ursprungsidén att förgrenas i 
flera idéer och aktiviteter. 
 
5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade händelser i mil-
jön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen.  
 
6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas som succé re-
spektive misslyckande samt skiljer de sig åt mellan de som kontrollerar resurserna och inno-
vationsledningen 
7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade på deltid och 
en hög grad av omsättning på personalen sker.  

                                                                                                                                                   
 

18 Primär metod för genomförandet var longitudinella fältstudier, dock använde de olika forskningsgrupperna sig 
av skilda metoder anpassade efter just den innovation man studerade(Van de Ven & Poole 1990). 
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8. Investerare och ledning är ofta involverade under hela processen, de utvecklar olika roller 
och håller koll på varandra, de ingriper i problemlösning osv. Det var sällan som stora pro-
blem löstes utan investerares eller ledningens inblandning. 
 
9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer för att få till-
gång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvändiga för att utveckla sina in-
novationer.  
 
10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närliggandeinnovat-
ionen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer och statliga organ för att 
skapa kommunikativ och industriell infrastruktur nödvändig deras innovation. 
 
 
Den realiserande/avslutande fasen 
11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter inte vänta på 
sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt med gammalt. 
 
12. Innovationens resa slutade när en innovation är klar och implementerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. Investerare eller ledning tillskriver om innovationen var lyckad 
eller misslyckad. Även om dessa tillskrivelser ofta är missriktade så påverkar de i hög grad 
innovationens öde och innovationsdeltagarnas framtida karriärer.  
 
 

3.2.2 Cycling the innovation journey 

De resultat man fann i studierna gick emot mycket av de dåvarande antagandena om innovat-
ioner och hanterandet av dem. Det största problemet man fann var att det inte gick att förklara 
de omfattande empiriska observationerna med de rådande linjära modeller som förutsatte en 
linjär process. (Van de Ven et al., 1999)I kölvattnet av problematiken föreslog Dooley & Van 
de Ven (1999) en cyklisk processmodell. Genom denna modell kan man med fördel förklara 
de empiriska observationernas data man samlat in i studien. 
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Modellen, ”Cycling the innovation journey”, består av två faser, divergent beteende och kon-
vergent beteende. Repetitioner av cykeln förklaras i modellen som ett resultat av stimulerande 
faktorer så som resursinvesteringar och omstruktureringar inom organisationen, men också av 
begränsande faktorer så som externa regler och internt valda resursallokeringar.  

 

Figur 3: Cycling the innovation journey      Bearbetning: Hedberg       
Källa: Van de Ven et al(1999)sid. 185 
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3.2.3 Divergent beteende 

Divergent beteende avser ett utforskande beteende som vidgar verksamhetens fokus och som 
delar upp aktiviteter i olika riktningar. Detta beteende stimuleras av tillförsel av resurser i 
systemet och medför kostnader i form av tid, personal, idéer och pengar -resurser. Divergent 
beteende ökar systemets komplexitet och tenderar till att följa tillfälliga och kaotiska proces-
ser(Van de Ven et al, 1999).  
 

 

3.2.4 Konvergent beteende 

Konvergent beteende i motsats till divergent beteende reducerar verksamhetens komplexitet 
då processen avsmalnar. Det utgörs av integrerande och avsmalnande processer som fokuserar 
på att testa och utnyttja något i en given riktning. Det som begränsar divergent beteende och 
får det att gå mot ett konvergent beteende beror på olika begränsande faktorer i omgivningen. 
Dessa externa faktorer kan tillexempel vara institutionella regler, organisationsmandat som 
begränsar alternativa vägar att fortsätta utforska. Begränsningarna kan även vara resultat av 
olika interna faktorer så som, resursbegränsningar och av att man upptäckt möjligheter på ett 
annat spår som man vill satsa resurserna på(Van de Ven et al, 1999).  
 
Innovationsprocessen utgörs således av en upprepande cykel av divergenta och konvergenta 
faser med olika beteenden och aktiviteter. Cykeln börjar med skapande av organisationen och 
införskaffning av resurser. Därefter följer en smekmånad av divergent beteende som fortlöper 
tills resurserna tagit slut eller en lösning funnits på problemet man identifierat. Cykeln avslu-
tas med en period av konvergent beteende som fokuserar verksamheten och processen på att 
utnyttja lösningen från den divergenta perioden och att göra så tills den är förbrukad alterna-
tivt avklarad.(Van de Ven et al, 1999). 
 

 Inkubation 3.3

Thompson & Downing (2007) menar att centrala egenskaperna hos en inkubator är att de ska 
utgöras av både kompetens och erfarenhet. De pekar även på förmågan att ha en helhetssyn på 
det som ska göras och att inkubatorn kan identifiera och uppfylla de behov företagen har när 
de söker sig till inkubationsverksamhet. Författarna framhäver vikten av att en inkubator inte 
ska försöka förenkla verksamheten genom att applicera en gemensam modell för alla de bolag 
de antar till sin verksamhet.  
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Löfsten et al. (2006) tar bland annat upp inkubatorn ur ett service perspektiv och menar att en 
inkubator bör ha en serviceorienterad verksamhet. De menar också att olika inkubatorer har 
olika styrkor och svagheter och att deras verksamheter ser väldigt olika ut.  Författarna gör i 
rapporten en definition med kriterier de anser vara avgörande för att verksamheten skall be-
traktas som en inkubator:  
 

”För att en verksamhet skall betecknas som inkubator, så måste resurser 

skapas, koordineras och distribueras för lokaliserade företags mervärde. 

För att en entreprenöriell miljö inom en inkubator skall uppstå, så måste 

genererade resurser ha en effekt på lokaliserade företagskapacitet, beteende 

och förmåga till prestation. Med prestation avses överlevnad, tillväxt och 

lönsamhet"  -Löften et al. S.11 (2006) 19 

 

3.3.1 Rådgivning 

Larson & Sölvell (2004) fann i sin studie kring de olika roller som uppstår mellan rådgivare 
och klient i affärsideutvecklingsstadiet att rådgivaren initierade olika aktiviteter genom att 
”pusha” klienten att agera.  
 
Många av de potentiella entreprenörer som söker sig till rådgivning kanske har den kompetens 
och de resurser som krävs för att initiera en affärsverksamhet men de står handfallna inför 
                                                                                                                                                   

 
19 Citat ur: Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner och nyttoeffektivitet, (2006)VINNOVA - 
Verket för Innovationssystem/Swedish Governmental Agency for Innovation Systems 

Figur 4: Roller och aktiviteter i interaktionen mellan rådgivare och klient i nyföretagande utvecklingen, 
Bearbetning: Hedberg, Källa: Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy sid.350 
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uppgiften att faktiskt agera. Genom att rådgivare belyser klientens faktiska resurser och möj-
ligheter så skapar det förutsättningar för klienten att gå vidare med sin affärsidé. Rådgivaren 
har alltså en roll att ”trigga” klienten till agerande, att knuffa dem över tröskeln.  

 

 Beslut, risk och entreprenöriella strategier 3.4

Innovationsprocessens initiering är sällan strategiskt planerat beslut, utan är snarare ett resultat 
av reaktioner på skiftningar i omgivningen. Genom dessa kritiska skiftningar lär sig den poten-
tiella entreprenören att processa information och justera strategier för att ta beslut(Larsson & 
Sölvell 2004). Som tidigare nämnt är det vanligt förekommande att många –även om de rea-
gera på dessa skiftningar – inte väljer att starta företag på grund av de risker och osäkerhets-
faktorer det innebär(Fredriksdotter, 2006).Kline & Rosenberg, (1986) menar att innovation per 
definition innebär att göra något nytt, och att göra något helt nytt innebär att hantera element 
som är helt okända för oss. Ju mer avancerande innovationen är desto högre grad av osäkerhet 
måste vi hantera. Knight, (1964) menar att risk och osäkerhet är beroende av att en förändring 
skall ske, och ju större förändring vi har framför oss desto större är graden av osäkerhet. Risk 
definieras som något där utfallet är osäkert, dock vet man de sannolika utfallen i förväg, vilket 
gör den hanterbar. Osäkerhet å andra sidan innebär att man inte vet sannolikheterna för hur 
utfallen skall bli. Knight, ur dessa teorier, härledde senare att -osäkerhet skapar ekonomisk 
vinst och fördelar som är utanför ställda den perfekta konkurrensen på marknaden. Timmons 
& Spinneli (2004) menar att upplevelsen av risk hänger ihop med individens självförtroende 
och hur stor tilltro denne har till sin affärsidé. Politis(2008) menar att det stora problemet lig-
ger i att nyföretagare har för lite kunskap vilket gör att man blir ineffektiv i beslutsprocesser 
och har en negativ syn på misslyckande och risktagande. Utifrån detta kan också konstateras 
att mycket av den tidigare forskningen har varit väldigt fokuserad på hur en typisk entreprenö-
riell person beter sig och vilka egenskaper och beslutsmodeller den tillämpar i sitt strategiska 
och taktiska beslutsarbete(Landström, 2005). Det forskas fortfarande mycket kring individen 
och dennes riskbenägenhet, en som sticker ut i sammanhanget är beteendevetaren Saras-
vathy(2001) med sin teori om mänsklig logik(se 3.4.2).  

3.4.1 Beslutsprocessen  

Harrison (1996), menar att beslutfattande i organisationer är en dynamisk och komplicerad 
process. Han påpekar att beslutet i sig är resultatet av en mängd olika aktiviteter som leder till 
en logisk slutledning. Några av dess aktiviteter är; direkt sökning efter information, indirekt 
sökning av information, insamling av information, selektering, bearbetning av information. 
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Denna informationssökning är inte bara hänvisad till den externa miljön utanför organisation-
en, utan inbegriper även den interna miljöns information. Syftet med hela informationssökan-
det är att anskaffa information som ska vara underlaget för en orsak-verkan analys i relation 
till de mål man har med att ta ett beslut. Själva beslutet sker på ett ögonblick och då övergår 
processen till att vara koncentrerad till uppföljning och kontroll för att fastställa att beslutet är 
i enlighet med målen. Bakka, Fivelsdal, Lindkvist (2006) menar att organisationen är mer 
rationell än individen i beslutsfattande men att beslutsprocesser i sig själva inte är linjära och 
rationella. I sin bok; Organisationsteori tar författarna upp beslutsprocesser i organisationer 
som ett resultat av olika strömningar;  

• Ström	  av	  beslutsmöjligheter-‐	  Situationer	  som	  uppstår	  som	  kräver	  ett	  beslut.	  
• Ström	  av	  problem-‐	  Ett	  problem	  som	  engagerar,	  stör	  eller	  inspirerar	  någon	  i	  organisationen	  el-‐

ler	  hela	  organisationen.	  
• Ström	  av	  lösningar-‐	  Olika	  lösningar	  som	  tillsynes	  löser	  ett	  problem	  exempelvis	  personer	  som	  

ökar	  organisationens	  kunskap	  inom	  ett	  eller	  flera	  områden	  eller	  att	  organisationen	  tillskansar	  
sig	  resurser.	  

• Ström	  av	  deltagare-‐	  olika	  deltagare	  som	  bidrar	  genom	  sina	  personliga	  egenskaper,	  intressen,	  
kunskaper,	  energi	  och	  kontakter.	  	  

3.4.2 Beslutskostnader 

Att söka den information som skall ligga till grund för det beslut som skall tas är inte gratis. 
Coase, R,H(1937) beskriver i sin artikel, The Nature Of the Firm, hur det kommer sig att olika 
organisationer bygger upp interna avdelningar för att hantera olika uppgifter istället för att gå 
direkt till marknaden för att hitta den bästa billigaste lösningen. Vad hann fann var att själva 
transaktionen i sig är kostsam och tidskrävande. Sökandet av de olika alternativen tar lång tid, 
när sökandet är klart och alternativen finns tillhands skall de värderas och avtal skall upprät-
tas. Genom att minimera sökandet och att inte behöva skriva kontrakt och utvärdera alternativ 
så blir transaktionen per se, billigare och snabbare. Vidare menar han att så länge transakt-
ionskostnaden är högre än de kostnader som är knutna till företagets effektivitet, bör företaget 
själva producera tjänsten eller produkten. 

3.4.3 Entreprenöriell Beslutslogik 

”Entreprenörer är inte speciella personer. Vilken idiot som helst kan bli entre-
prenör – och jag menar det i en positiv anda”     -Sarasvathy (2010) 20 

 
 

Sarasvathy (Sarasvathy, 2001) talar i termer för vad hon kallar Effectuation och Causation 
vilket i uppsatsen benämns som effektuerande beteende och kausalt beteende.  

                                                                                                                                                   
 

20   intervju ESBRI  www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=992 (Hämtad den 28 mars 2014) 
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Effektuerande beslutsfattande 
Innebär att individen ser till vilka medel och möjligheter denne har och skapar själv kartan 
över vägen mot en oviss destination. Framtiden och målen är ovissa och man jobbar utifrån de 
resurser och möjligheter man ser i den kontext man befinner sig i. Vid effektuerande besluts-
fattande ligger fokus på vad man gör under processen och man vet inte vilka resultat det 
kommer generera. 
 
Kausalt beslutsfattande  
Innebär att individen på förhand bestämmer vilket mål som skall uppnås. Målet uppnår man 
genom att man rationellt och kalkylerat använder sig av de bästa medel man har att tillgå för 
att uppnå det uppsatta målet. Vid kausalt beslutsfattande ligger fokus på målen och hur man 
tar sig dit utifrån de medel man har. 
 
Teorin kan med fördel exemplifieras med 2 fall för att skapa förståelse kring anknytningen till 
risk och osäkerhet: 
1. 
En kausal hantverkare som planerar att starta en enskild firma gör så genom att sätta upp målet 
att ha 4 projekt under nästföljande år. För att nå sitt mål tar han reda på så mycket som möjligt 
om den väg han har framför sig. Han pratar med potentiella första kunder, han läser på om 
bolagsverkets regler, skaffar sig bankgiro, köper nödvändiga verktyg och ser över vilka kost-
nader han kan förvänta sig och gör en noggrann kalkylering över förväntat resultat. Han läser 
på så mycket han kan om vilka risker han bör vara uppmärksam på och konsulterar sin far som 
har varit hantverkare i hela sitt yrkesliv. När allt är klart startar han firman och lyckas med 4 
projekt och håller sin budgeterade kalkyl.  
 
(Ovan -hög grad av kontroll och förutsägelse, låg grad av risk och osäkerhet, konkurrerar på 
en befintlig marknad, rationellt ) 
2. 
Den effektuerande hantverkaren behöver en inkomst och tycker samtidigt att det finns en tra-
fikrondell i staden som är fruktansvärt ful och vill göra något åt det. Han har ett antal verktyg 
som han införskaffat med tiden och läste nyligen i tidningen att en närliggande skola skulle 
rivas och kommunen gav bort riv massorna till allmänheten. Hantverkaren har även gått en 
kurs i formgivning och är bevandrad inom estetik. Han börjar på eget initiativ,(trots medve-
tenhet om riskerna) att med skolmaterialet bygga en staty i rondellen. Statyn blir uppskattad 
och kommuninvånarna är jättenöjda. Kommunledningen bestämmer sig för att utforma en ny 
tjänst åt hantverkaren som ansvarig för spontankulturbyggnation i området. Hantverkaren tar 
jobbet.  
(Nedan -låg grad av kontroll och förutsägelse, hög grad av risk och osäkerhet, skapar en ny 
marknad, irrationellt)  
 

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan effektuerande och kausalt beteende. 
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Särskiljande kategorier Kausalt beteende  Effektuerande beteendeProcess 

Givet 
 

Resultatet är givet 
 

Endas några medel och verktyg är 
givna 

Urvalskriterium vid beslutsfat-
tande 
 

Göra ett val mellan de givna medel 
för att uppnå målet 
 
Selektionen styrs av förväntat 
avkastning 
 
Målberoende: valet av medel av-
görs av vad som kännetecknar det 
mål som individen vill uppnå och 
hens kunskap om möjliga medel  

Göra ett val mellan möjliga mål, 
som kan skapas med hjälp av de 
givna medel till hands.  
Selektionskriterium baseras på 
tillåten förlust och accepterad risk. 
Individberoende : specifika medel 
är givna, valet av mål avgörs av 
individens förmåga att upptäcka 
och använda sig av oförutsedda 
händelser 

Typ av utnyttjande 
 

Utmärkt för att utnyttja tidigare 
känd kunskap 
 

Utmärkt för att utnyttja oförutsed-
da händelser  

Relevant kontext 
 

Relevant I statiska, linjära och 
oberoende miljöer 
 

Användbar I icke linjära , dyna-
miska miljöer. 
 

Framtidsfokus Fokusera på de delar I framtiden 

som kan möjligen förutsägas 

Fokus på de delar av framtiden 
vilken man kan påverka. 
 

Grundläggande logik Bygger på föreställningen om att vi 
I hög grad kan förutsäga och därför 
påverka framtiden. 

Bygger på logiken att vi kan inte 
förusäga framtiden, bara påverka 
den. 

Utfall 
 

Marknadsandel I befintliga 

marknder genom konkurrenstrate-

gier. 

Nya marknader skapas genom alli-

anser och andra kooperationsstrate-

gier 

Figur 5: Bearbetning av Sarasvathys beslutsteori, Illustration: Hedberg,  Källa: Contrasting Causation & Effec-
tuation - Sarasvathy, 2001 s.251 
 
 
Både kausalt beteende och effektuerande beteende är integrerade delar av människans logik 
och de två processerna sker mer eller mindre samtidigt och samverkar i olika sammanhang 
rörande beslut och handlingar. I den verkliga etableringsprocessen återfinns båda processerna 
parallellt och överlappande. Processernas fokus är dynamiskt och förändras över tid (Saras-
vathy, 2001) 
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 Innovativ organisering 3.5

Den ökade medvetenheten om de tillsynes stora fördelarna med att ha en innovationsoriente-
rad organisation har bland annat lett till att VINNOVA, alldeles nyligen (2013) ,har budgete-
rat omfattande anslag i syfte att öka förståelsen kring vad innovativ organisering innebär och 
hur man som organisation kan tillämpa detta(VINNOVA, 2014). Ett historiskt populärt orga-
nisationsrecept torde vara lean-produktion -sprunget ur Toyotas produktionsprogram har det 
idag vuxit som organisationskoncept och tillämpas inom såväl näringsliv som offentlig verk-
samhet.  
Tidd & Bessant, (2009) tar upp hur de anser att innovativ organisering torde se ut och lyfter 
sju punkter vilka de tycker är viktiga för en innovativ organisering. Jag tar upp några av dessa 
nedan, vilka jag ser som relevanta ur studiens perspektiv.  

3.5.1 Delad vision 

En av svårigheterna med innovativ organisering är organisationsmedlemmar förankrade i or-
ganisationens påtänkta kärnkompetens. Dessa är ofta väldigt engagerade och drivande i enlig-
het med vad de anser är viktigt och blockerar således organisationen från att ändra riktning i 
värsta fall. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att alla inom organisationen har en 
delad inställning kring vilket klimat som ska råda och att allas idéer välkomnas. Ett problem 
med detta är ofta att visioner måste översättas och konkretiseras för att kunna tolkas. Förfat-
tarna påpekar också vikten av ”tålmodiga pengar”, vilket innebär att man i en innovations-
främjande organisation inte bör ha ett omedelbart avkastningskrav på det kapital man investe-
rar i olika idéer och att alla delar denna uppfattning(Tidd & Bessant, 2009). 

3.5.2 Lämplig organisationsstruktur 

Författarna anser att det viktigaste är att man har en organisationsstruktur som passar just det 
man ska göra, d.v.s. att den ska vara förenlig med den innovation man avser realisera. Man 
bör även se till att det råder flexibilitet, att informationsflödet är fritt och att tvärfunktionella 
samarbeten kan fungera utan friktion från olika hierarkiska strukturer. De menar även att det 
är att föredra att strukturera upp organisationen så att den inbjuder till tidigt samarbete med 
marknaden genom att engagera specialister och kunder i ett tidigt skede(Tidd & Bessant 
2009).  

3.5.3 Rätt individer 

En viktig del i att ha en innovationsfrämjande organisation är att ha olika individer till att fylla 
olika funktioner. Författarna tar här upp en rad olika roller och deras syfte. En individ kan 
med fördel spela flera av dessa roller samtidigt, överlappande.  
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En roll som är ett viktigt komplement till den produktkunniges roll är marknadsinnovatören. 
Marknadsinnovatören är någon som kan förpacka innovationens egenskaper på ett sådant sätt 
att den tilltalar den marknad den är avsedd för, alternativt skall skapa. Denna roll är enligt 
författarna en nyckelroll för innovationsprocessen då mycket av problemen ofta kretsar kring 
implementeringen.  
En annan viktig roll är organisatorisk fadder vilken syftar till att avhjälpa processen med pro-
blem som uppstår på vägen. Denna roll utgörs således av någon med makt eller inflytande 
över organisationen och dess nära omvärld, men behöver inte ha någon djupare kunskap kring 
vad innovationen innebär och dess egenskaper.  
En annan roll är grindvakten. Grindvakten utgörs av någon som har goda nätverksbyggande 
egenskaper och som har ett stort nätverk med kompetenser och aktörer som kan gynna pro-
cessen. Grindvakten är även den som har en central roll ur kunskap och informationsöverfö-
ringsperspektiv då denna kopplar olika noder i organisationer mot varandra.    
 
Den mest intressanta är deras champion roll, vilken är någon som engagerar och entusiasme-
rar andra i organisationen. Grunden till dessa entusiasmerande egenskaper är ofta olika inci-
tament som väntar eller en uppfinnares önskan om att få sin produkt att fungera i en verklig 
kontext. Denna champion kan vara den som är avgörande för huruvida innovationsprocessen 
upphör när man stöter på problem. Genom att engagera andra och ha ett fokus på de positiva 
aspekterna eller bara genom stark vilja kan innovationen överleva svåra motgångar(Tidd & 
Bessant, 2009). Samtidigt kan denna roll hindra organisationen från förändring och anpass-
ning och man bör därför vara vaksam så att man inte missar viktiga skiftningar som kräver att 
organisationen reagerar. 

 

3.5.4 Externt fokus 

Författarna menar att det är oerhört viktigt när man jobbar med innovationer att man i 
sin organisationsstruktur är förankrad i omvärlden och dess skiftningar. Man måste vara 
lyhörd och fokuserad på omvärldens signaler och inte bli för introvert i sin organisering. 
För att motverka detta är det viktigt att man skapar relationer till, och inkluderar olika 
vitala aktörer så som, leverantörer, konkurrenter, lagstiftare, och olika kunder och po-
tentiella kunder. Kort sagt, man ska vara nätverksorienterad och förankrad i sin om-
värld(Tidd & Bessant 2009). 
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4 Inkubatorn 
I detta kapitel redogörs för den del av genomförda empiriinsamling som rör inkubatorernas 
verksamhet. Materialet är baserat på intervjuer och sekundärdatainsamling i form av tryckt 
material, årsredovisningar och STINGs internet sidor.  

 STING – Stockholm Innovation And Growth 4.1

STING och dess verksamhet innehåller många olika processer och delmoment och kräver 
därför att man fördjupar sig något i dess verksamhet för att få en helhetsbild av densamma. 
STINGs verksamhet kan även upplevas ligga i gråzonen mellan vad man kallar en non profit-
organisation och en vinstorienterad organisation. Därför är det viktigt att försöka återge en 
så bred och utförlig bild som mögligt av STINGs verksamhet. Detta är också av vikt så att den 
engagerade läsaren kan få en egen uppfattning kring de incitamentsstrukturer och intressen 
som kan påverka innovationsprocessen. 

4.1.1 Allmänt om STING 

 
STING är en affärsinkubator vars syfte är att förbättra nystartade företag och dess grundares 
förutsättningar att lyckas med sin innovation. Förenklat kan sägas att STING hjälper entrepre-
nörer att föra sin uppfinning till marknaden. Detta gör man genom att på en mängd olika sätt 
stödja personen/personerna genom de olika processer de går igenom -från ide till marknad.  
I sin vision utrycker STING vad man står för och vad man strävar efter att uppnå  
med sin verksamhet: 
     
”STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att 

attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd 

och nätverk i världsklass”.21 

 

STING utgår i huvudsak från följande områden för att nå sin vision: 

• Teambuilding	  

• Finansiering	  

• Affärsutveckling	  

• Nätverk	  

                                                                                                                                                   
 

21 http://www.stockholminnovation.com/SV/80/om-sting (Hämtat den 2 mars 2014) 
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Verksamheten startades 2002 och har sedan dess vuxit i både omsättning och antal engage-
rade, såväl externt som inom organisationen. Inom organisationen är det idag ett tiotal fastan-
ställda(2014) och knutna till verksamhetens kärna. Totalt sysselsätter STINGs verksamhet ca 
667 personer i de olika bolag och aktörer de samarbetar med.  
 
STINGs verksamhet är koncentrerad till följande branscher:  

• ICT (information and kommunikationsteknologier)  

• Med Tech (medicinteknik)   

• Clean Tech (miljöteknik).  

Årligen utvärderas omkring 140-180 företag som vid överblick verkar lovande. Efter en nog-
grann gallringsprocess återstår omkring 10 och 15 företag. Dessa företag har man sedan höga 
förväntningar och förhoppningar på konstaterar VD.  
STINGs utökade nätverk består av omkring 3000 personer och innefattas av allt ifrån storföre-
tag till forskare från olika universitet och högskolor.  

 

 

”STINGs drömkunder är seriella entreprenörer som har varit med ett par gånger 

och som har realiserat flera innovativa idéer tidigare.” -Coach U  

 

”Vi tar bara in bolag med idéer som skulle klara sig jättebra utan oss, vi tillför bara 

fart och förbättrade förutsättningar för idén att överleva.” –VD  

4.1.2 Regionalt innovationsstöd - ägarförhållanden 

STINGs verksamhet växte fram på initiativ av Stockholms stad som saknade ett organ för 
tekniskt nyföretagande och eftersökte således en innovationsfrämjare i Stockholmsregionen.  
STING ägs av Stiftelsen Electrum. Bakom stiftelsen står Stockholms stad, KTH, Ericsson, 
ABB, forskningsinstituten i Kista samt Kista Science City Företagsgrupp och Kista Science 
City Fastighetsägare. Verksamheten finansieras med offentliga medel från stiftelsen, huvud-
samarbetspartners är Almi Företagspartner och KTH, privata partners och egen finansiering.22 
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 Verksamhetsområden 4.2

Verksamheten utgår ifrån att den entreprenör som har en idé som anses ha kvaliteter att ”go 
global” ska få bästa möjliga stöd för att lyckas på marknaden. Förutom de högt ställda för-
väntningarna på entreprenören och dennes idé (vilket i sig är utvecklingsdrivande enligt coach 
U) erbjuder STING allt från kvalificerat affärsstöd, specialistkompetens, finansieringsstöd – 
råd, nätverksmöjligheter, kunskap samt lokaler och infrastruktur. STING  har valt att organi-
sera sin verksamhet kring fyra områden där de erbjuder tjänser inom: 

• Affärsängelsnätverk	  

• Affärscoacher	  

• Riskkapital	  

• Kompetensrekryteringstjänst	  	  

4.2.1 Affärsängelnätverk 

STING erbjuder sina klienter ett nätverk av affärsänglar som själva har stor erfarenhet av 
egenföretagande. Affärsänglar bidrar inte enbart med sin kunskap, erfarenhet och sitt enga-
gemang utan även med privat finansiering. Detta sker vanligtvis i utbyte mot aktier i bolaget 
de investerar i. Affärsänglar är noga med att granska de bolag de investerar i, de vill ha full 
insyn i bolagets utveckling och arbetar relativt nära entreprenörerna enligt coach U. 
 

STING 

Stiftelsen 
Electrum 

Kista Sience 
City AB 

KTH, Ericsson, ABB, Kista 
Science City Företagsgrupp  

 
 
 

Kista Science City Fastighetsägare  
Kista forskningsinstitut 

 
 

Sting Search 
for Talents Sting Capital Affärscoach Affärsängel 

nätverk 

 
Creandum 
Northzone Venture 
KTH Chalmers 
Capital 
Sjätte AP-fonden 
Industrifonden 
Sting Capital 
Midroc 
Teknoinvest 
Vision Capital 
Wellington Partners 
Volvo Technology-  
Transfer   

  

Figur 6: STING Ägarförhållanden & Omvärldskontext      Illustration: Hedberg    Källa: STING  
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4.2.2 Affärscoacher 

De affärscoacher som STING bistår med är i dagsläget sex till antalet(2014). Affärscoacherna 
har lång erfarenhet från arbetsmarknaden med anknytning till egenföretagare. Coacherna är 
anställda av STING och bistår med kontinuerligt stöd. Stödet till startuppföretagen kan bestå 
av nära kontakt i form av veckomöten samt stöd vid kritiska förhandlingssituationer.  
 

”Affärscoacherna är entreprenörernas bollplank och kan sägas vara stommen i 

verksamheten” -VD.  

Entreprenörerna blir vid antagning till STING tilldelade en affärscoach som sedan följer pro-
jektets utveckling så länge de arbetar under STINGs överinseende. Entreprenörerna deltar på 
eget initiativ och bestämmer såväl projektets inriktning som framfart, STING har enbart en 
stödjande funktion enligt coach U.  

4.2.3 Riskkapital 

”Riskkapital är bra att ha med, de har ofta internationella kontakter.” -coach U 

Många av entreprenörerna saknar finansiellt stöd vilket de kan söka genom STING Capital. 
STING Capital är en så kallad riskkapitalist. Riskkapitalister investerar pengar i företag som 
de bedömer har reella möjligheter att växa och bli lukrativa. När företagen är högt värderade 
säljer de av sin del av bolaget och gör en så kallad ”exit”. Skillnaden mellan en ”vanlig” risk-
kapitalist och STING Capital är, enligt coach U tiden vid finansieringstillfället. Ett riskkapi-
talbolag vill gärna investera i ett bolag som man kan göra vissa riskkalkyler kring, d.v.s. det 
bör finnas en hanterbar mängd information kring bolaget och dess verksamhet/produkt. De 
bolag som STING Capital investerar i har nödvändigtvis inte denna information att delge då 
verksamheten inte lämnat den initiala fasen. 
 

4.2.4 Rekrytering 

Att en idé antas till STINGs verksamhet kan ofta räcka som argument för att projektet skall ha 
tillräcklig legitimitet i affärsmässiga relationer till andra aktörer –inte minst till investerare. 
STING säger sig veta att den personliga kompetensen hos de personer som ska stå bakom 
företagen är avgörande för hur företaget ska lyckas. Därför har STING skapat en egen kompe-
tenspool som utgör STINGS ”Search for Talents”. Entreprenörerna som söker till STING har 
ofta inte ett komplett team, det saknas ofta någon specialkompetens i gruppen. Poolen är en 
webbaserad rekryteringstjänst som STING-företagen får tillgång till då de samarbetar med 
STING 
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 Processmodell 4.3

(Informationennedan baseras på intervju med VD och coach U, sedan kompletterad med in-
formation från STINGs webbsida) 

 
För att säkra att de affärsidéer som presenteras som potentiella STING-bolag finns en tydlig 
process. Förutsättningarna för att en affärsidé ska passa som STING-bolag utgår ifrån att föl-
jande kriterier är uppfyllda, vilket innebär att idén: 
a. - bygger på innovativ teknologi 
b. - löser ett tydligt problem på marknaden 
c. - är skalbar 
d. - har stor internationell marknadspotential 
 
Kommentar från coach U på kriterierna: 
 

”..det är helheten som är viktigt, eller människorna är det absolut viktigaste!  

–Coach U 

 
När ovanstående kriterier säkerställts som uppfyllda kan processen för att bli ett STING-bolag 
inledas. 
 
STINGs processmodell kan förklaras i följande steg: 

 
 

Entreprenören/iden	  granskas.	  
Gallrings	  processen	  sker	  
löpande	  under	  året.	  	  
Ca	  150	  projekt	  /	  år	  granskas	  

Entreprenören	  antas	  Nll	  
STINGs	  verksamhet.	  
Ca	  10	  projekt	  /	  år	  antas	  	  

Projektet	  Nlldelas	  en	  
Affärscoach	  som	  granskar	  
dess	  mognadsgrad	  och	  behov	  

Entreprenören	  erbjuds	  plats	  i	  
passande	  program	  
-‐	  Startup	  
-‐	  Businesslab	  
-‐	  Business	  accelerator	  
-‐	  Go	  Global	  

Projekten	  presenteras	  för	  
STINGs	  nätverk,	  
Affärsänglaroch	  
riskkapitalbolag.	  Finansiering	  
ges	  oSa	  i	  deTa	  skede	  

Produkten/tjänsten redo att 
lanseras på marknaden. 
STING bidrar med sitt 
nätverk (kunder, 
distrubutionskanaler, 
mediakanaler etc) 

En fungerande verksamhet 
lämnar nu STING för att stå 
på egna ben. 

Figur 7: STING processmodel                 Illustration: Hedberg           Källa: STING 
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1. Första kontakten  
Den första kontakten sker vanligtvis över telefon med en av STINGs affärscoacher. Coachen 
gör vid denna kontakt en bedömning om idén lämpar sig för att bli ett STING-bolag. Om slut-
satsen för såväl den sökande som coachen är att idén lämpar sig för detta, bokas ett personligt 
möte om 1-2 timmar.  
  
2. Första mötet - ömsesidig utvärdering 
Vid första mötet redogör entreprenören för sin affärsidé samtidigt som coachen ställer frågor 
samt redogör för STINGs arbetsmetoder. Om resultatet av mötet innebär att coachen bedömer 
idén som intressant kommer den att presenteras för hela STING-teamet. 
 
3. Andra mötet – fortsatt utvärdering 
 Vi dessa utvärderingsmöten samlas hela STING – teamet för att besluta om bolagsidén ska 
utvärderas vidare, vilket bland annat innebär att ytterligare en coach träffar entreprenören för 
en ”second opinion”. Affärsidén prövas av STING-teamet utifrån de tidigare nämnda kriteri-
erna och sannolikheten att dessa kan uppfyllas på en verklig marknad.  
 
4. Entreprenören granskar STING  
Parallellt med ovanstående process förväntas entreprenören utvärdera om det STING kan er-
bjuda är rätt för just dennes affärsidé. Den totala utvärderingsprocessen pågår under minst sex 
veckor. 
 
5. Antagnings beslut 
När samtlig tillgänglig information presenterats för STING-teamet av en coach beslutar tea-
met om antagande. En viktig förutsättning för ett antagande förutom teamets positiva beslut 
är, att entreprenören tydligt meddelat att denna vill gå vidare i processen. 
 
6. Avtal om samarbete 
I samband med ett positiv beslut upprättas ett avtal som reglerar samarbetet mellan entrepre-
nören och STING. Så snart avtalet är undertecknat påbörjas ett gemensamt arbete för att 
bygga ett globalt företag. Arbetet omfattar såväl utveckling och lansering som marknadsfö-
ring av produkten/tjänsten. STING bidrar här med sitt nätverk inom området. 
 
7. Bolaget lämnar STING 
Processen är genomförd och bolaget lämnar STING. Bolaget agerar självständigt på mark-
naden. 
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 Arbetsmetoder 4.4

”Brist på fart gör att folk kroknar, pengar tar slut och att saker rinner ut i sanden.”                            

-Coach U 

4.4.1 Metodik  

(Informationen nedan baseras på intervjumaterial med Coach U) 
 

Coacherna på STING använder ett, enligt coach U, tydligt och strukturerat arbetsunderlag 
som vuxit fram under åren. I arbetsunderlaget finns samtliga gemensamma modeller och ar-
betsverktyg samlade. Metoder och verktyg är inte flexibla utan är statiska, de är inte förank-
rade i någon processteori utan är ett resultat av de erfarenheter vunna från ett långtgående 
arbete med innovationsprocesser.  
 
Kortfattat kan arbetsmetodiken som utgår ifrån coachernas roll, beskrivas som följer: 
Varje bolag har sin egen coach men har även tillgång till de andra coacherna. Coacherna träf-
fas varje fredag förmiddag där de coachar varandra och ger råd och tips. Man anpassar sig 
alltid efter vad entreprenören vill göra. Denna ståndpunkt anses utgöra grunden i metodiken 
och är viktig då man anser att om STING tar för mycket kontroll över strategier och vägar att 
gå, är risken stor att man urholkar mycket av entreprenörens egen drivkraft. 

4.4.2 Affärsplan, Milstolpeschema 

Huvudmetodiken som används enligt coach U är ”direkt-coaching”, det vill säga bollplank 
och vägledare. Detta innebär att man ”pushar” entreprenörerna framåt och in i processen en-
ligt coach U. Coachen besöker varje bolag de jobbar med minst en gång per vecka.  
Coacherna använder sig i huvudsak vid coachning av ett milstolpesschema. Schemat är upp-
delat på 8 rubriker som rör ungefär samma saker som en traditionell affärsplan enligt coach U.  
 

”Milstolpeschemat ersätter i mångt och mycket affärsplanen. Affärsplanen är något man 

främst använder vid finansiering så att externa aktörer kan få en bild av verksamheten.” -

Coach U 

 



OLLE HEDBERG 
En studie i de roller som uppstår då en affärsinkubator participerar i en innovationsprocess 

 39 

Milstolpe schemat sätter man ihop tillsammans med entreprenören. Samtliga mål som sätts 
upp uppfylls inte, men finns där som en viktig vägvisare, ambitionen är att komma så nära 
som möjligt. Har man inte mål går det för sakta anser coach U. Milstolpeschemat ser till att ge 
en översiktlig bild över hur timmar disponeras och hur arbetet fortskrider.  
Coachen lägger också mycket energi och tid på presentationsövningar. De ska vara excellenta 
presentatörer innan de ger sig ut i verkligheten, enligt coach U. Parallellt med presentationen 
jobbar man fram en mer traditionell affärsplan där man använder sig av den röda tråd man har 
utgått ifrån i presentationen.  
Affärsplanen ses som en uppslagsbok för externa aktörer i sitt yttersta, enligt coach U. 
 

4.4.3 Entreprenörens roll 

Entreprenören bestämmer uteslutande allt, coachen coachar och pushar på så det går framåt i 
processen, men de ger aldrig order. Det kan dock förekomma ibland att coachen stiger in i 
processen och tydliggör att något måste göras eller hanteras på ett visst sätt. Men STINGs roll 
är inte att säga vad som är rätt eller fel eller att ta besluten, det är entreprenörens roll enligt 
coach U  
 
Stor del av coachernas arbete är psykologi anser coach U. Samtliga coacher är utbildade i 
coachning och har sedan tidigare erfarenheter av mentorskap och liknande uppdrag. Det gäller 
att anpassa sin roll efter varje individ och företags individuella förutsättningar. För detta krävs 
det att man är lyhörd och bemöter varje individ på det sätt den kan tänkas önska, anser coach 
U.  

4.4.4 Finansieringsbeslut 

Först görs en budget. Man utgår ifrån kostnader och intäkter och lägger till uppskattade risker 
på tidsaxel och definierar varje risk där summan skall bli hundra procent. Man delar upp det 
på alla riskfaktorer, ju mer man garderar sig desto mer blir bolaget värt. Sedan värderar man 
bolaget och minus de risker som finns kvar efter gardering. 
Efter detta tittar man på hur mycket pengar man behöver och vad man behöver dem till. Då 
blir det också sträck på tidsaxeln och utifrån dessa så kan man finna en detaljerad affärsplan 
som man sedan visar finansiärerna. Delvis är det mjuka pengar23, ibland affärsängel nätverket, 
riskkapitalbolag och det egna riskkapitalbolaget. Men det går även att finna finansiering hos 
kunder. Ofta är kunderna involverade i processen med specialiserade önskemål kring produk-
tens utformning och funktioner. De betalar de ofta i förväg för att vara först med den innova-

                                                                                                                                                   
 

23 Anslag från stat stiftelser, eller pengar vunna från tävlingar etc. 
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tiva produkten. Vilken av dessa vägar man väljer gå avgör man utifrån den modul som man 
arbetar i. I slutändan är det entreprenören som avgör enligt coach U. 
 

4.4.5 Verktyg 

Sedan starten 2002 har STING utarbetat något de kallar för en ”verktygslåda”, den består av 
flertalet tjänster/utvecklingsmoduler. Modulerna används som olika rutiner i organisationens 
arbete. Rutinerna ligger strategiskt placerade under respektive program.  
Utveklingsmoduler: (ett urval) 

 
- Basecamp (identifiering av kund och kundproblematik) 
- Resan (utvecklingsstrategi genomlyses) 
- Finansieringsplan/strategi 
- Hur man övertygar investerare 
- Skydda din affär 
- Säljutveckling/träning 
- STING Brand Academy (identifiering av målgrupp, budskap, grafisk profil) 
- Internationaliseringsfas 

 
Modulerna har en fast struktur för hur de bör hanteras och genomarbetas. Modulerna och dess 
interna hantering är noga genomtänkta och förfinas regelbundet av coacherna. Ett exempel på 
en modul är; Konsten och vikten av att kunna förmedla ett budskap på ett för projektet fördel-
aktigt sätt, med andra ord säljträning. Detta är enligt coach U en av de viktigare modulerna i 
”verktygslådan”. STING ställer ett indirekt krav på att entreprenören kan sälja sin pro-
dukt/tjänst på muntlig väg.  
Presentationsteknik och säljteknik är av kritisk karaktär då det kan stjälpa det mest lovande 
projektet på grund av missade investeringsmöjligheter, o entusiasmerande föredragningar och 
icke förtroendeingivande samarbetsmöten. 
 

 STINGs Program 4.5

(Informationen nedan baseras på information från STINGs webbsida, intervjuer med coach 
U, intervju med VD och tryckt material. Vissa program kommenteras av coach U för att visa 
på eventuella skillnader i dess teoretiska och verkliga utförande.) 

 
I dessa olika program tillämpas de olika modulerna som redogjorts för ovan utifrån var i pro-
cessen entreprenörerna befinner sig. 
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4.5.1 Startup 

För entreprenörer som har en innovation i tanken men ännu inte lämnat idéstadiet fullt ut. Till 
Startup anmäler man sig tillsammans med sin idé för att bli antagen till en 3-4 månader lång 
programtid. Programmet är en bra inkörsport då man har en idé med signifikant teknisk höjd 
samt ett engagemang och en vilja att arbeta heltid med projektet. Likt alla idéer som STING 
antar gäller att produkten har global marknads potential. Programmet är uppdelat i tio works-
hops med beräknad tid 3-4 timmar per tillfälle.  
Workshops: 
 

- Affärsmodeller 
- Försäljningsstrategier  
- Inträdesbarriärer  
- Internationalisering  
- Finansieringsalternativ  
- Ledarskap  

 
Dessa workshoppar bearbetar såväl teori som praktik, samtidigt som erfarna entreprenörer och 
experter inspirerar och stödjer utvecklingen. Mellan de schemalagda träffarna får entreprenö-
ren uppgifter att lösa samt individuell coachning. Tanken med programmet är att det skall 
konstrueras en affärsplan under dess tid. I takt med att olika workshops bearbetas växer också 
affärsplanen. I slutet av programmet skall en färdig affärsplan finnas, denna ges entreprenören 
möjlighet att presentera inför ett exklusivt nätverk som i bästa fall intresserar sig för produk-
ten Det hålls ett Startup program per år.  

4.5.2 BusinessLab 

Detta program löper normalt under sex månader och tillåter entreprenören att utveckla och 
testa sin ide under kvalitativa omständigheter. Det behöver alltså inte finnas ett registrerat 
bolag bakom projektet i detta stadium. Programmet startas med ett Basecamp där tre-fyra 
team beger sig ut i naturen för att komma ifrån kontorsmiljön. Här arbetar man med övningar 
som syftar till att identifiera kunden och levandegöra dennes problem samt lösningen på detta. 
Därefter tilldelas varje entreprenör/team en affärscoach som avsätter ca en halv dag per vecka 
för projektet, då idens tekniska- och kommersiella potential undersöks. Likt alla STINGs före-
tag krävs att de har global marknadspotential. Förutom tillgången till STINGs nätverk och 
affärscoach erbjuds också kostnadsfria kontorslokaler. Vid programmets slut diskuteras och 
utvärderas respektive ide av STING. Man överlägger nu om iden/projektet är internationellt 
gångbar och konkurrenskraftig. Om projektet uppfyller STINGs krav erbjuds teamet att ge-
nomgå Business Accelerator.    
Programmets huvudsakliga fokusområden: 
 

- Utveckling av affärsplan       
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- Skydda affären via bla IPR (patentstrategi) strategi 
- Team utveckling 
- Finansieringsvägledning 
- Teknikverifiering 
- Expertnätverk 
- Marknadsföring & PR 

 
Coach U kommenterar BusinessLab såhär: 
”Businesslab handlar mycket om att boka möten, initiera olika aktiviteter som trimmar entre-

prenören -vilket är en stor del av arbetet, ge feedback till entreprenören. 

I detta program gör man även analys av marknaden där man försöker identifiera målgrupp-

en, inte den som är störst utan det gäller att hitta den första kunden som passar, det arbete 

görs med en modell teoretiskt, sedan görs ett antal tester på den, sedan testas denna mot verk-

ligheten där man kollar att allt stämmer. När det är klart, så slår man fast vilken målgrupp så 

man kan ta fram säljmaterial. När vi sålt klart första målgruppen har vi en modell där man 

poängsätter arbetet innan man går vidare. När det är klart går man in i acceleratorfasen där 

man tar fram en produkt som går att leverera och skickar fakturor till kunder. Fokus är över-

lägset på sälj! De första kunderna förmedlas oftast genom STINGs nätverk.” –Coach U 

 

4.5.3 Business accelerator 

I denna fas skall projektet ha lämnat startgroparna och teamet färdigställt en affärsplan, de 
skall också kommit en bit på vägen med produktutvecklingen. Projektet skall nu förberedas 
för att närma sig marknaden. Personerna förutsetts nu kunna lägga 100% av sin tid och fokus 
på projektet vilket de erbjuds att göra i STINGs lokaler mot ett fördelaktigt hyresavtal. Den 
coach som teamet tilldelats avsätter en halv dag per vecka under de 12-18 månader som pro-
grammet normalt sett sträcker sig. Affärscoacherna arbetar nu för att bygga upp det nätverk 
som projektet behöver. Affärscoacherna kan exempelvis involvera spjutspetskompetens inom 
teknikutveckling genom samarbetet med olika forskningsinstitut. En viktig del i coachens 
arbete är den rådgivande funktion som tillåter startupbolagen att göra så få misstag som möj-
ligt och där av göra en snabb resa till marknaden.  
Programmets huvudsakliga fokusområden: 

 
- Affärsutveckling & affärsplan 
- Säljutveckling 
- Skydda affären via bla IPR (patentstrategi) strategi. 
- Teamutveckling & rekrytering 
- Finansieringsvägledning 
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- Tekniksparring 
- Utveckling av styrelsearbete 
- Expertnätverk 
- Industrialisering och produktion 
- Marknadsföring & PR 

 
Coach U kommenterar Business Accelerator såhär: 
De första sex månaderna är väldigt mycket att prata med de första kunderna, identifiera pro-

blemet och kolla hur mycket kunden är villig att betala för lösningen. STING och Entreprenö-

ren gör då intervjuer med potentiella kunder, tar fram prototyper, ser till att kunder speciali-

serar prototyper, och sedan är med och utvärderar produkten. Viktigt här är att man måste se 

till att både tekniken och det kommersiella håller. (Reducera marknadsosäkerhet) 

4.5.4 Go Global 

Detta program är integrerat i Business Lab och Business Accelerator, det löper parallellt med 
övrigt arbete. Programmet är uppdelat i tre steg, ready, steady och go. 
Stegvis tar man sig framåt mot en global lansering. Globaliseringen kräver mer av teamet och 
innebär nya oexploaterade områden vilka coacherna kan bistå med sin erfarenhet kring. De tre 
stegen skall mynna ut i en tydlig internationaliseringsplan som teamet också får presentera för 
en grupp internationella investerare och experter.  
Programmet hjälper entreprenören att selektera lämpliga marknader, skapa strategier och välja 
lämplig expansionsform utifrån följande huvudavsnitt:  
 

- Viktigt att veta om olika geografiska marknader 
- Legala aspekter att känna till 
- Finansiering av internationaliseringen 
- Utvärdering av planen inför investerarpanel      

 
Coach U kommentar på Go Global: 
”Här finns redan en affärsplan, däremot konstruerar man en expansionsplan och internat-

ionaliseringsplan. Ofta handlar det om geografiska och demografiska identifiering, även att 

utveckla produkter som passar i var land. Kunder man samarbetar med i tidigt skede finner 

man ofta inom Sveriges gränser medan de riktiga kunderna finner man på den internationella 

marknaden. Sverige är så litet att det är nästan ingen idé att hålla på!  

Programmet är inte någon given process, det finns inget som säger vilken ordning man ska gå 

igenom schemat utan man kan välja lite här och där efter vilka som passar just detta företag. 

– Coach U 
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5 Innovatören 
I detta kapitel redogör vi för den empiriinsamling vi gjort och som här redogörs utifrån 
innovatörens perspektiv. Vi har valt att skildra process förloppet utifrån Mirp studier-
nas struktur som vi redovisat ovan i kapitel 3.   

 CASE 1 – Bildad AB 5.1

5.1.1 Bakgrund  

”Bildats teknologier för maskininlärning och bildanalys möjliggör automatiserad innehålls-

igenkänning och analys till utvecklare över hela världen.”            -Bildad AB (Hemsida 2014) 

 

Bildad AB startade sin verksamhet 2007 och är idag (2014) ett väl etablerat företag med kun-
der och samarbeten i olika delar av världen. Vad Bildad AB produkter består i är en lösning 
för bild kontroll åt olika nätbaserade forum så som Facebook, Spraydate, även för polisen och 
andra myndigheter. Fram till idag har företaget utvecklat en portfölj bestående av olika bilda-
nalysteknologier såsom ansiktsigenkänning, bildigenkänning, logotyp- och annonsigenkän-
ning och teknologier inom mobil produktigenkänning. De har till exempel utvecklat en mjuk-
vara som kan känna igen objekt nakna människor i bilder och filmer. Genom att använda 
denna mjukvara kan klienter förhindra att nakenbilder laddas upp där de inte får förekomma, 
exempelvis Facebook. Bildad AB har belönats med flera prestigefyllda priser, bland annat 
som ett av Skandinavien och Europas snabbast växande startup 
 

5.1.2 Initieringsfasen 

Alex studerade på KTH i Stockholm och forskade kring tekniker för att identifiera olika ob-
jekt i bild och filmmaterial. Vid tiden tyckte sig Alex se att han och hans team hade en riktigt 
bra idé som man skulle kunna kommersialisera. De tittade sig omkring efter olika sätt att rea-
lisera idén och kom snabbt i kontakt med STING som har sina lokaler i anslutning till 
KTH.(2007)  

”Vi letade främst efter olika sätt att finansiera produktutvecklingen på, men också ef-

ter rådgivning kring hur vi skulle gå till väga med allt”-Alex 

 

Vid det tillfället fanns inte mycket mer än en idé, några nedskrivna rader och ett engagerat 
team. Efter att ha varit ute och pratat med kunder fick de indikationer på att detta verkar vara 
ett rejält problem som många i målgruppen led av. 
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”Vi hade ingenting när vi kom in i till STING, vi hade ett informationsblad och ett hum om 

vad vi skulle göra, vi trodde att vi skulle slänga ihop en affärsplan på en vecka och att sedan 

skulle vi bara köra! Haha”-Alex 

 

”Det blev inte riktigt så, det tog ganska lång tid att hitta logiken, var vi skulle börja, det var 

mycket tack vare Sting som vi kom någon vart överhuvudtaget” -Alex 

5.1.3 Utvecklingsfasen 

När väl samarbetet med STING kom igång sattes det först upp både en kortsiktigt plan och en 
långsiktig plan. Mycket av arbetet initialt gick ut på att utforma produkten och att förstå kun-
den - förstå vad problemet var och vem som ägde problemet. De var även tvungna att förstå 
vilka konsekvenser problemet har för att kunna utforma en så optimal lösning som möjligt 
utifrån det problem de skulle lösa. 

 

”Vi har haft en bra dialog med jättemånga kunder, det har verkligen varit supervik-

tigt för att forma och utveckla produkten. Vi har jobbat mycket med spraydate. De har 

verkligen hjälpt till med input och att ge konstruktiv feedback på produkten. När de se-

dan varit nöjda har de givit en godkändstämpel”-Bert        

 

Det gick framåt för Bildat AB i detta skede, de vann utmärkelser och fick publicitet i media. 
De upplevde att de fått ett bra fokus tack vare den prioriteringsordning de fått lära sig av 
STING genom de olika aktiviteter de bedrivit. 
De var i detta skede väldigt snabba med att vara ute och prata med kunder, samtidigt som de 
kontinuerligt utvecklade produkten. Men sedan tog det tvärstopp en dag.  
 
De hade vad de kallar en lite spricka i grundargruppen som sedan utvecklades till en stor be-
svärlig klyfta mellan teammedlemmarna.  
Problemen hade mycket att göra med att teamet bestod av så olika personlighetstyper med så 
många olika viljor. Åsikterna skiljde sig också åt beroende på hur privatekonomin såg ut hos 
personerna i teamet.  Alla ville göra något som inte de andra ville. 
 

”Det är nog extremt sällan det faktiskt fungerar att jobba som vi gjorde – sex envisa 

vänner med väldigt starka viljor.”-Alex 

  

Men då gick Coacherna in och fungerade som medlare mellan de olika viljorna i gruppen.  
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”Ofta när det är en konflikt av det här slaget blir man väldigt utsatt, ofta ligger pro-

blematiken djupare än de små problem som syns på ytan, vilket kan vara väldigt tidskrävande 

och kostsamt att lösa.”- Coach U 

 

Räddningen låg i att STING löste det akuta problemet det genom att ändra gruppens organise-
ring. STING förespråkade att alla skulle enas om att satsa på det spår som verkade mest lo-
vande. Trots den nya satsningen var man noga med att fortfarande ha en nära kontakt med 
KTH. Vilket gjorde att några i teamet fortfarande la mycket fokus på sin forskning där.   
Det behövdes ett rejält krafttag som gruppen själva inte var förmögna att ta. När konflikten 
var som sämst hade det i gruppen blivit två läger som ville gå åt två olika håll med innovat-
ionen. Vad man gjorde var att välja ett av dessa läger och satsade sedermera alla resurser på 
det, alla pengar och energi gick till att återuppbygga organisationen.  
 

”Generellt sätt är det en ganska tuff process och alla har olika intressen. Alla förhåller 

sig så olika till vad som skall göras och det kan många gånger vara väldigt svårt att respek-

tera varandra efter ett tag. Ofta uppstår problem även kring de roller och funktioner som 

finns inom gruppen”.(Coach U) 

 
”Hade vi inte haft denna externa part som stake holder hade det gått åt skogen, vi 

hade aldrig kunnat lösa det själva”.-Bert 

 
 

”Två av dem som initialt var med var forskare medan de övriga fyra var erfarna inom 

företagande, man kan sägas så här, en säljare har en typ av mindset medan en utvecklare har 

ett helt annat. Sedan har du forskaren som har ett annat mindset. Ofta uppstod problem i 

kommunikationen och man hade stundtals väldigt svårt att förstå varandra. Man tror att de 

inte ska vara så svårt… Så fort vi hade fått kolla på den inre kulturen så var det bara att köra, 

vi fick liksom ta ett kliv tillbaka för att sedan gör allt grundligt och satsa på att börja ett nytt 

förtroende gentemot omgivning.”-Alex 

5.1.4 Realiserande / avslutande fasen  

Sedan krisen inom grupperingen och den lösning som till slut infann sig har inte Bildad AB 
haft några större problem utan arbetet fortsätter löpande. När lönsamhet började infinna sig så 
blev det en mer positiv stämning bland gruppmedlemmarna. I och med att företaget fortsatt är 
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i en intensiv expanderande fas som Alex säger tycker de att det är svårt att dra en tydlig gräns 
för när avslutet är, de realiserar ständigt nya produkter. 
  

”Processen börjar hela tiden om när vi ger sig oss in på nya marknader tillsammans med nya 

kunder. Samarbetet med kunden är A och O för en lyckad produkt.” -Alex  
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 CASE 2 – Plattform AB 5.3

5.3.1 Bakgrund 

Plattform AB startade sin verksamhet 2004. Företaget utvecklar en produkt, en programvara 
som utvecklar mobiltelefonapplikationer. Produkten kan beskrivas som en virtuell plattform 
där man som kund kan prova och utveckla olika applikationer utan att man på förhand måste 
bestämma vilken telefon applikationen är skapad för. Programvaran kan sägas vara en ”per-
fekt telefon” det vill säga en låtsastelefon som är fri från störningar och ”buggar” vilket an-
nars är ofta förekommande i vanliga telefoner som kommer från tillverkaren. Då man har en 
problemfri programvara som simulerar en vanlig telefon kan man nu skapa testa och modulera 
fram nya applikationer som sedermera passar alla mobilmiljöer på marknaden. Kunderna är 
såväl hobbyanvändare som proffs och utvecklingsföretagare. Plattform AB sysselsätter 
idag(2014) 35 personer och samarbetar med ett utvecklingsbolag i Malmö. Denna bransch är 
idag relativt liten men växer snabbt, idag finns det uppskattningsvis 200 företag som utvecklar 
miljöer för programvaror varav ca 20 vänder sig till mobiltelefonbranschen. 

5.3.2 Initieringsfasen 

Grund idén till det som senare kom att utvecklades till Plattform AB huvudprodukt kom ur-
sprungligen ifrån en av de tre grundarna, Antony. Antony pluggade på Stanford tillsammans 
med respondenten David. Genom Stanford University i California kom de två i kontakt med 
varandra. Ytterligare en student anslöt till teamet i detta skede som vid denna tid studerade 
ekonomi vid Stockholms Universitet. Teamet bestod nu av tre personer med en överlappande 
kunskap inom computer science online Communication och ekonomi. Teamet begav sig till 
Stockholm och KTH där David hade sin hemvist. Man uppsökte relativt snabbt inkubatorn på 
KTH, STING. Teamet presenterade sin idé för inkubatorn men upplevde att STING inte rik-
tigt förstod vad produkten egentligen innebar. Teamet hade inget registrerat bolag och inte 
heller någon affärsplan. Vid första mötet med inkubatorn hade man endast PowerPoint 
material och tre engagerade entreprenörer med sig. Man påstod att man hade registrerat ett 
bolag även om det inte riktigt stämde.  
 
Den första tiden kantades av situationer likt denna, allt för att ta sig fram. Teamet blev slutlig-
en antaget till STINGs verksamhet vilket var det viktiga för att snabbt komma igång med ut-
vecklingen av programvaran enligt David.  
I uppstartsfasen finansierades verksamheten av STING Capital. Denna del i STINGs verk-
samhet är den enda som David kan kritisera något. Han förklarade att STING och STING 
Capital är skilda verksamheter, men tittar man bakom kulissen så består det av samma perso-
ner vilket kan kännas lurt. STING Capital värderar alltid nya bolag till 5 mkr oavsett antal 
engagerade, marknadspotential och teknisk höjd, tidigare investeringar etc. 
Detta ser David som ett problem då entreprenören inte har något att säga till om när affärs-
coacherna presenterar projektet för STING Capital och dess investerare. De ser en jättemöj-
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lighet att kliva in i ett potentiellt jätteföretag till en väldigt låg värdering. STING gör inte fel 
på något sätt men David ser en fara med policyn då den inte alltid känns helt sjyst.  
 

”det kan vara lite otydligt att man plockar in bolag till en låg värdering och sen går t 

man till riskkapitalister och säger här har ni värsta chansen!”-David  

 

Hade teamet inte vänt sig till STING hade de som ända utväg att söka ett lån hos t.ex. Almi 
(företagsfinansiering & utveckling) eller banken. Problemet var att det inte fanns en färdig 
produkt att tjäna pengar på vilket gjorde kassaflödet till ett problem och kostsamma lån till en 
omöjlighet. David säger också följande om STINGs bidrag i projektet: 
 

”STING var dock en nödvändighet för att projektet skulle rulla”-David 

5.3.3 Utvecklingsfasen 

Då teamet blev antagna blev de snabbt tilldelade en kontorslokal i inkubatorns faciliteter. Da-
torer stod på respektive bänk och kaffemaskinen var redan igång när teamet kom tillbaka 
nästa dag. STING visade sig vara en väl förberedd miljö för team som detta. Teamet försökte, 
efter uppmaning från STING, snabbt patentera sin programvara. Vilket visade sig vara en 
smärre omöjlighet, produkter och tjänster likt dessa är omöjliga att försvara mot de stora aktö-
rerna på marknaden, enligt David 
 
 
Då detta visade sig vara fel väg att gå introducerades teamet för forskarpatent i Uppsala. 
Forskarpatent tillhörde Uppsala Universitet och var en samarbetspartner med STING vilket 
innebar gratis rådgivning för teamet. Tillsammans med dem kunde teamet utarbeta en IPR 
strategi för hur produkten skulle skyddas. Man kom fram till att man skulle publicera iden för 
marknaden då den ändå inte skulle kunna skyddas som tidigare förklarats. Plattform AB upp-
levde att STINGs strategier inte riktigt kunde ge dem det de behövde i detta skede. De hade 
enligt David, svårigheter i att förstå deras bransch och i att förstå produkten. 
 
Teamet kände att de själva hade en hel del erfarenhet och kunskap vilket bar dem långt. Samt-
liga i teamet hade i detta skede passerat 30års gränsen och drivit företag tidigare. Den hjälp 
som de uppfattade som mest värdefull var den coach som de senare blev tilldelad. Coach R 
kände teamet var en otroligt skarp kille som verkligen förstod projektet. Coach U såg till att 
teamet fick viss träning inför kommande pitchar, vad man skulle säga och inte. Dock så ge-
nomgick inte Plattform AB något program då de ännu inte var i bruk på STING. De var en typ 
av ”testkaniner” för Go Global enligt David.  
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Teamet omarbetade löpande och ständigt sin programvara och fortsatte att utveckla produkten 
för att passa marknaden. Plattformen AB deltog senare i en startuptävling ”vinn nu” som de 
också vann tillsammans med en prissumma på 100 000kr som VINNOVA stod för. 
Med dessa pengar vände de sig till Growth (patentbyrå) som också är en av STINGs partners 
för rådgivning angående IPR frågor.  
 
Varumärket licensierades genom detta i stora delar av världen. Plattform AB försökte då 
närma sig marknaden genom att skapa några projekt och satsa på dessa. Ett av projekten var 
ett blindnavigeringssystem som byggde på GPS teknik och en stegräknare. Systemet gjorde 
att blinda i princip kunde röra sig fritt.  
 
Projektet fick ögonen på sig tack vare den nyfikenhet kring STINGs  verksamhet och attrahe-
rade således investerare som Stockholms Stads trafikkontor, VINNOVA, Post & Telestyrel-
sen och Vägverkets skyltfond.  
Produkten och vad den skulle göra styrdes av de Handikappades Riksförbund. Idag (2014)är 
produkten synkroniserad med kollektivtrafiken och trafikkontorens servrar. Projektet tog ca 
sju år att realisera.  
 
David tror att STING och externa intressenter antog Plattform ABs idé mycket på grund av 
personerna bakom, deras genuina utbildning, tidigare erfarenheterna och som David uttryckte 
det på frågan:   

-varför tror du att de externa aktörerna satsade på er?  

”-en kombination av ganska smörjda tungor och STINGs kvalitetsstämplande inver-

kan tillsammans med en gedigen historik hos entreprenörerna i form av utbildning 

och erfarenhet… ..det var ingen som frågade efter några CV:n” 

 

Under dessa år har teamet jobbat väldigt team orienterat enligt David. I tidig ålder plockade 
de in tre personer till. Det man lärde sig av detta var att inte anställa vänner utan istället an-
ställa folk av rent professionella skäl för att slippa interna spänningar. Generellt sett kan sägas 
att teamet hela tiden hållit en hög engagemangsnivå, dock är det hela tiden någon i teamet 
som lyft på nya stenar och på så sätt dragit de övriga med sig. David till exempel var väldigt 
duktig på att bearbeta nya kunder och sälja produkten under den tid då den inte riktigt var 
färdigutvecklad. Ingen i teamet har engagerat sig i andra projekt samtidigt utan all fokus har 
legat på Plattform AB. Däremot har teamet gjort en del konsultjobb parallellt i bolagets namn 
och på så sett genererat extra kapital till programutvecklingen.  
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5.3.4 Realiserande/avslutande fasen 

Konsultjobben är idag (2014) avslutade efter att grundarna till ett känt IT-bolag gick in med 
ny finansiering. Sedan dess har Plattform AB jobbat hårt med att utveckla ett verktyg som är 
kommersiellt gångbart. Idag råder det balans mellan verktyget och den professionella projekt-
supporten som mot betalning modifieras till kundens önskemål. Denna specialversion avtalas 
att få användas under en kortare tid för att grundverktyget inte skall förändras.  
Idag (2014) är samarbetet med STING mer eller mindre avslutat även om viss sporadisk kon-
takt råder. En affärscoach sitter i styrelsen som representant för STING Capital som är de 
största ägarna, han agerar inte affärscoach, men man diskuterar och får råd än idag men på ett 
personligt plan mer som vänner emellan.  
 
Lärande från processen enligt Alex:  

- ge inte ifrån dig för stor del av bolaget för tidigt 
- ta inte in mer pengar än du behöver 
- spring på alla bollar i unga år (allt kan ge något) 
- lyssna på kunderna (vad de behöver) 
- betala för proffsig kompetens (advokat & revisor etc.) 

 
I dagsläget lever Plattform AB på att mobiltelefonmarknaden är heterogen, dvs. att alla tele-
foner på marknaden fungerar med olika typer av standarder. Plattform AB produkt fyller såle-
des sin funktion som ett applikationsverktyg tänkt fungera för alla. Alex nämner att företaget 
är starkt bundet till trender inom branschen han ger ett exempel: 

 

”Kommer Microsoft och säger att alla ska köra Windows Mobile kan ju vi bara 

packa och gå hem” 

Med detta menar Alex att om någon stor aktör skapar en standard inom branschen och stryper 
valmöjligheten för kunden försvinner poängen med deras produkt vilket givetvis är ett väsent-
ligt hot. Idag lägger Plattform AB mer fokus på marknadsföring och PR nu när produkten är 
kommersialiserad och färdig för försäljning. De tillämpar dock fortfarande mycket av de lär-
domar de gjort från innovationsprocessen när de vidareutvecklar sin programvara för att 
kunna möta konkurrensen på marknaden.      
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6 Analys 
I detta kapitel diskuteras olika iakttagelser som gjorts när empiri har prövats mot teori. 
Strukturen följer en tidsaxel som startar vid klientens kontakt med inkubatorn, och stannar vid 
processens avslut. De tre faserna; Initiering, Utveckling, Avslut är inspirerade av Mirp-
studiernas struktur.  De olika iakttagelsernas redovisade ordning har för avsikt att spegla 
ungefär var i processen de uppstår. Några är knutna till en situation medan andra fortlöper 
under hela processens gång.  

 Initieringsfasen 6.1

6.1.1 Initial konvergerande roll 

Ur Van de Ven et al. (1999) cykliska processperspektiv kan man se hur båda företagen Platt-
form AB och Bildad AB går in i en konvergerande fas i det skede då de påbörjar samarbetet 
med inkubatorn. Vad de främst letade efter var finansiering, men även att komplettera sina 
egna kunskaper och bättra på sin affärsidés möjligheter. Mirp-studiernas processobservationer 
talar för att den initiala fasen i en innovationsprocess oftast utgörs av en lång mognadsprocess 
med divergent beteende där man lär sig, bygger nätverk och söker inspiration genom att ut-
forska olika vägar och alternativ. Båda företagen befann sig innan mötet med STING i en 
utvärderande fas där de på olika håll sökte efter sätt att gå vidare med sin obearbetade idé. I 
och med att de relativt snabbt ingick avtal med inkubatorn, konvergerar ansträngningarna och 
ändar företagens fokus till att följa STINGs avtal och de aktiviteter som initieras av inkuba-
torn. När de funnit inkubatorn som kunde erbjuda de tjänster som företagen sökte fanns det 
således ingen anledning att fortsätta söka i andra forum, sökandet genom andra forum upp-
hörde. Detta gör att den annars statistiskt påvisade, utdragna divergerande fasen förkortas, och 
att entreprenörerna snabbare kan avancera i sin process. Vilket i Plattform ABs fall ansågs 
vara viktigt för att få igång utvecklingen och försäljning av sin produkt. Plattform ABs pro-
dukt har en väldigt kort produktlivscykel och de konkurrerar på en snabbt föränderlig mark-
nad med en väldigt hög innovationstakt. Vilket gör att tid är en kritisk faktor och är något man 
måste hantera effektivt för att vara först med implementering av innovationen. Att ingå avtal 
med STING och därmed få tillgång till alla deras tjänster möjliggör en snabbare kommersiali-
sering, än att själv söka på en marknad efter de tjänster som är essentiella för processen. Da-
vid från plattform AB förklarar att, utifrån den information de hade inför beslutet, STING och 
den finansiering de kunde erbjuda var en nödvändighet för projektets överlevnad.  

6.1.2 Inkubatorn som ”Kvalitetsstämpel” 

Det första STING gör i deras modell av innovationsprocessen är att besiktiga de företag som 
söker sig till deras verksamhet. Vilket även gjordes i de två fallstudierna i uppsatsen. Besikt-
ningen görs genom en grundlig utvärdering av affärsidén och dess ägare -deras potential. Från 
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förutbestämda kriterier bedömer STING vilka projekt de anser har en global-
marknadspotential, och som rimligen kan ge en hög framtida avkastning på investerat kapital. 
Genom att ha dessa högt ställda krav på både idé och grundare skapar en antagning per se en 
legitimitet gentemot olika externa aktörer, exempelvis riskkapitalister och affärsänglar. Vilket 
innebär att inkubatorn skapar en legitimitet åt företaget i innovationsprocessen, -de skapar en 
legitimerande roll. Vilket också ögonblickligen tillskriver det antagna bolaget ett värde i form 
av en ”kvalitetsstämpel24”. Denna inofficiella stämpel innebär att företaget kan minska sina 
egna ansträngningar för att bevisa för olika aktörer (med kännedom om STINGs verksamhet) 
att företaget och dess grundare har en affärsidé av hög klass och med signifikant uppfinnings-
höjd. Inkubatorn har redan i och med godkännandet konstaterat att de är kunniga inom sitt 
område och att de har en potentiell internationellt-kommersialiserbar-affärsidé. David beskri-
ver att de fick sitt första projekt med blindnavigering mycket på grund av det samarbete de 
hade med STING genom att de ”fick ögonen på sig”. Coach U utrycker också att innovation-
ens första kunder ”oftast” förmedlas genom inkubatorns nätverk, vilket yterligare stärker re-
sonemanget. 
 
Finansieringssituationen 
Som beskrivet av coach U är det viktigaste vid förhandling om finansiering med olika investe-
rare, att kunna visa investeringens grad av risk och förväntade avkastning. Graden av risk för 
investerarna minskar genom denna ”kvalitetsstämpel”. ”Kvalitetstämpelen” reducerar osäker-
heten för finansiärer genom att färre variabler är okända än om stämpeln inte fanns -vilket ger 
en lägre grad av risk.  
 
Självförtroende 
Entreprenörerna utrycker att de kände sig utvalda genom att bli antagna till STING. Antagan-
det skapar troligen ett ökat självförtroende hos entreprenörerna, vilket enligt Timmons & 
Spinneli (2004) skapar en större tilltro till affärsidén och reducerar individens upplevelser av 
risker.  
 

6.1.3 Kunskapsasymmetri 

Som flera tidigare studier påtalat (tex.Kline & Rosenberg 1986) tenderar entreprenörerna även 
i dessa fall att vara teknik och produktutvecklingsorienterade. De underskattar också, vilket är 
vanligt förekommande(ibid.), den komplicerade marknadsaspekten av innovationsprocessen.  
Som Alex (Bildad AB) uttryckte det; ”… vi trodde att vi skulle slänga ihop en affärsplan på 
en vecka och att sedan skulle vi bara köra…” tydligt vittnar om en bristande kännedom kring 
de olika processer och aktiviteter som vanligen infinner sig under en innovationsprocess gång. 
Samtidigt kan man konstatera att de är så pass medvetna om problematiken då de faktiskt sökt 
sig till en inkubator. Denna handling kan beskrivas som ett kausalt beteende i den bemärkel-
                                                                                                                                                   

 
24 Som det uttrycktes av David (Plattform AB) under intervju 
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sen att de -fokuserade på de alternativ som var mest konkreta och som bedömdes som trolig-
ast för att nå sitt mål -realisera sin affärsidé.  
 
Plattform AB redogör för en upplevd bristande kunskap från inkubatorns sida. När de skulle 
presentera sin idé så upplevde de att inkubatorn inte hade förståelse kring produktens egen-
skaper och syfte, och inte heller den marknad de siktade på. Vilket resulterade i svårigheter 
för de två parterna att hitta en gemensam vision. Denna problematik är något som Tidd & 
Bessant (2009) diskuterar och de pointerar vikten av att man måste kunna tolka och konkreti-
sera olika visioner för att skapa en gynnsam organisering kring innovationen. Det skall dock 
påpekas att denna problematik ägde rum i inkubatorns startskede och ”misstag” likt dessa är 
troligen inte representativa för verksamheten idag. Thompson & Downing (2007) menar att en 
inkubator skall främst bestå av erfarenhet och kompetens, vid den tidpunkten var inte erfaren-
heten så stor för verksamheten 

6.1.4 Risk och osäkerhetshantering 

 
Utifrån empirin i kapitel fyra, som redogör för inkubatorns verksamhet, kan man konstatera 
att inkubatorn med strukturerade program, förutbestämda moduler och olika standardiserade 
metoder och rutiner, reducerar osäkerheten genom att förutbestämma framtida aktiviteter och 
plotta ut dessa på en tidsaxel. Likadant att använda sig av aktörer i det nätverk STING har 
reducerar osäkerheten då inkubatorn med hög sannolikhet vet hur samarbetet och dess villkor 
är utformat på förhand. Utifrån Knights (1964) definition av risk är det bästa sättet att elimi-
nera osäkerhet på att försöka göra framtiden hanterbar genom att försöka kontrollera den. När 
man kontrollerar framtiden så kan man kalkylera vilka utfall som är sannolika. Att försöka 
kontrollera framtiden kan tolkas som ett kausalt beteende(Sarasvathy, 2001). Många av de 
frågor kring exempelvis; finansiering, avtal, marknadsföring, patent, leverantörer, skattereg-
ler, sälj, exportregler etcetera som skapar osäkerhet, kan inte bara STING svara på, utan er-
bjuder även olika lösningar på. Vilket även innebär att problemen kan lösas till en lägre 
transaktionskostnad(Coase,1937) än vad marknaden erbjuder. Entreprenörerna behöver inte 
spendera lika mycket tid och resurser på att utvärdera de olika alternativen utan istället följa 
de rekommendationer som STING förespråkar. Entreprenörerna uppvisar således lite riskta-
gande och effektuerande beteende i sitt initierande av innovationen. Båda företagen var 
snabba med att söka efter ett sätt att kommersialisera affärsidén på istället för att försöka göra 
det själva och bygga ett eget nätverk och ansamla resurser. Så fort de hade gjort en enkel skiss 
av sin idé och hade satt ihop ett team, gick de vidare i processen genom att leta efter en sam-
arbetspartner för att nå sina mål. Utifrån Sarasvathys teori om ett kausalt och effektuerande 
beteende motiveras entreprenörernas val att söka sig till inkubatorn som ett kausalt rationellt 
handlande, drivna av en målsättning söker de efter vägar att nå dit. Inkubatorns färdiga nät-
verk och möjligheter till finansiering och kunskap kring marknadsaktiviteter, reducerar inno-
vationsprocessens osäkerhet och gör framtiden något mindre oviss. 
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 Utvecklingsfasen 6.2

6.2.1 Konvergerande roll 

Ganska snart efter det att Bildad AB påbörjat sitt samarbete med STING uppstod menings-
skiljaktigheter inom gruppen kring vad man skulle satsa på. Alla deltagarna hade olika viljor 
och projektet började divergera allt mer i olika riktningar. Enligt Mirp-studiernas observation-
er är detta inte alls ovanligt. Åtgärdas dock inte problemen kan det leda till fördjupade splitt-
ringar inom gruppen, som sedermera kan resultera i en avstannad process. Gruppmedlemmar-
na, som var sex till antalet, hade alla olika ekonomiska förutsättningar för att kunna jobba 
med projektet på heltid och några var involverade i andra tidskrävande projekt. Vilket skap-
ade ytterligare splittringar inom gruppen. I detta skede agerade STING och kallade till kris-
möte. Under mötet kom man fram till att man skulle komma överens om att fokusera på det 
alternativ man som grupp tyckte var mest lovande. Vilket man sedan gjorde och dessutom 
organiserade STING verksamheten till fördel för ett friktionsfritt samarbete. Denna omstruk-
turering på initiativ av inkubatorn gör att den divergerande fasen tvingas in i en konverge-
rande fas, vilket innebär att STING snabbat på den cykliska processens gång genom att leda 
den in i en ny fas.  

6.2.2 Program, affärsplan, milstolpeschema 

Inkubatorns program och metoder är, trots ambitionen att vara underlag för en flexibel organi-
sering, en samling standardiserade processer och modeller. Programmen har en tydlig definie-
rad tidsram och olika aktiviteter som är färdiga moduler med förutbestämda processer. Denna 
bild av verksamheten får man genom den information som ges på hemsida och de olika in-
formationsblad STING delger, samt när man ber VD berätta om dem. Trots det förefaller de-
ras tillämpning i verkligheten se annorlunda ut. Utifrån intervju med coach U framgår det 
ganska snabbt att det allra viktigaste verktyget i inkubatorns styrfunktion är ett milstolpe-
schema. Syftet med milstolpeschemat är i hög grad att kunna kontrollera tiden för olika upp-
satta mål. Coach U pointerar att dessa mål sällan uppfylls som planerat, men att de finns där 
och skapar ett gemensamt verktyg som gör processen mer konkret och överskådlig. Den trad-
itionella affärsplanen sägs utgöra rollen som ett dokument för utomstående att orientera sig i 
processen med, ett uppslag i verksamheten på sin höjd enligt coach U. Affärsplanen är utfor-
mad efter den röda tråd som infunnit sig under arbetet med olika program. En intressant iakt-
tagelse är att STINGs program, i samverkan med milstolpeschemat tillsynes ersätter affärs-
planen. Vilken kan tolkas som att programmen och de olika scheman man använder fyller 
teoretiskt sätt en liknande roll som en traditionell affärsplan gör. Vad som framgick av inter-
vjuer om programmen, och även under fallstudierna, var att programmen är en uppsättning 
aktiviteter, planer, kalkyler och delmål, slående likheter med sådant man vanligen finner i en 
affärsplan. Dessa olika beståndsdelar fungerar på liknande sätt som Weick (1987) beskriver 
affärsplanen och dess tillämpade roll. Det vill säga en ursäkt för deltagarna att agera, skapa 
mening och att lära sig. 
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Även om de förutbestämda programmen är flexibla så har de en relativt tydlig början och slut 
och de innehåller i många avseenden liknande aktiviteter, -oavsett vilket företag som genom-
går det. Thompson & Downing (2007) förklarar att en gemensam processmodell inte är att 
föredra vid inkubation då alla företag har olika behov och förutsättningar och genom att till-
lämpa en modell som inte passar så riskerar man att hämma entreprenörernas engagemang 
och kreativitet. Denna problematik tycker jag mig inte se i de två fallstudierna. Dock ska det 
påpekas att i och med antagning till STINGs så uppmanas entreprenörerna att sälja ägarande-
lar för att få finansiering i startskedet. Dessa förändrade ägarförhållanden påverkar besluts-
processen och det är viktigt att entreprenören får tydlig information kring de effekter detta 
har. STING säger sig vara utanför beslutsprocessen men i och med att de tar beslut kring 
finansieringen utan entreprenörens medverkan kan det påståendet ifrågasättas.   
 

6.2.3 Rådgivning 

David (Plattform AB) påpekade under intervjun att de upplevde finansieringssituationen lite 
märklig och man kan tyda ett visst missnöje gentemot inkubatorn i detta avseende. STING har 
som regel att värdera alla sina bolag till 5 miljoner25. Sedan presenterar man denna värdering 
för STING-Capital och säger att de har ett lågt värderat företag med stor global tillväxtpot-
ential. STING-Capital är ett riskkapitalbolag knutet till STING, där coacher ur STINGs opera-
tiva verksamhet sitter i styrelsen och har ägarandelar. Att så är fallet förklaras inte för Platt-
form AB utan man säger till teamet att de är vitt skilda verksamheter och att det inte finns 
några personliga incitament för någon annan är entreprenörerna. Säkerligen kan detta förkla-
ras som ett sätt att reducera marknadsosäkerhet eller att ha en ”felmarginal” som är till riskka-
pitalistens fördel. Dock uppstår det största problemet i relationen mellan inkubator och klient 
när informationen är bristfällig. Förtroendet mellan dessa två är oerhört viktigt för att samar-
betet skall fungera effektivt. När detta beslut tas utan klientens möjlighet till påverkan är ska-
dan redan skedd, förtroendet är osäkert. Ska klienten eller inkubatorn varje gång det tar ett 
beslut ta i beaktning den andres potentiella bakomliggande avsikter och incitament, blir det en 
oerhört komplicerad och kostsam process. Rimligtvis borde dessa avsikter och incitament 
vara enhetliga alternativt tydligt redovisade så att spekulation och osäkerhet kan reduceras. I 
och med att relationen mellan inkubatorn och klienten är under coachens ansvar så är det 
framförallt den relationen som drabbas. Plattform AB valde senare att på egen hand driva pro-
cessen en period då de inte upplevde att inkubatorn dels förstod vad de hade för avsikt att 
göra, dels för att de bedömde sina egna kunskaper som tillräckliga. Frågan som kommer till 
ytan är här hur utfallet hade varit fall relationen mellan inkubatorn och klienten hade varit 
bättre?   
Som Larsson & Sölvell (2004) menade så bygger samarbetet mellan rådgivaren och klienten 
på förtroendet sinsemellan. I deras studie så ”pushade” rådgivaren klienterna till att initiera 
olika aktiviteter. Samma fenomen förekommer i situationen mellan coachen och klienten. 
                                                                                                                                                   

 
25 Vilket i sig skapar massa intressanta frågeställningar kring hur det motiveras.  



OLLE HEDBERG 
En studie i de roller som uppstår då en affärsinkubator participerar i en innovationsprocess 

 57 

Genom att entreprenörerna påbörjar sitt samarbete med STING så förväntas de ta kontakt med 
en rad olika aktörer så fort som möjligt. Bland annat ska företaget ta kontakt med potentiella 
första kunder, olika finansiärer, patentverk etcetera. Genom att STING belyser vilka olika 
aktiviteter som bör initieras och därmed uppmanar entreprenörerna till aktion så ”triggas” 
entreprenörerna att agera. Sannolikt hade entreprenörerna för eller senare initierat dessa akti-
viteter utan coachens närvaro, men det faktum att de är STING som tar initiativet så kan an-
ledningen till att aktiviteten påbörjas härledas till coachens påverkan. För att denna modell 
ska fungera så måste förtroendet vara gott, annars riskerar entreprenören att värdera informat-
ionen lägre. 

6.2.4 Nätverk, kompletterande kompetens, specialister  

 
Utifrån Tidd & Bessants, (2009) resonemang kring de olika roller som är viktiga för en inno-
vativ organisering kan säga att genom att de antagna företagens organisering växer ihop med 
inkubatorns är det svårt att göra några tydliga gränser för var de olika rollerna tar vid och 
upphör. Några centrala iakttagelser är att den grund som inkubatorns olika aktiviteter bygger 
på tillsynes stämmer bra överens med de olika punkter som redogjorts för i teoriavsnittet 
kring innovationsfrämjande organisering. De olika programmen och utbildningar är fokuse-
rade på att jobba nära kunden och marknaden, och att så tidigt som möjligt ta in potentiella 
kunder i processen. Vilket enligt Bildad AB var avgörande för deras utveckling. Genom det 
nära samarbetet med Spraydate kunde de fokusera på att optimera produkten utifrån deras 
första order utan att den egentligen inte var lagd. Detta lyckade samarbeta med kund har sä-
kerligen en anknytning till att inkubatorn pushar för att entreprenörerna ska vara skickliga 
presentatörer. Genom att förespråka att hela tiden förankra beslut kring produktutvecklingen 
hos de potentiella kunderna är sannolikheten att det blir så högre. Trots omfattande utbildning 
för teamet så är det fortfarande specialisterna på STING som tillsynes informellt styr vilka 
aktiviteter som ska göras vid bearbetningen av marknaden. De kompletterar det kunskaps gap 
som finns inom gruppen och täcker upp för de kompetenser som saknas.   
 
Tidd & Bessant (2009) tar upp vikten av att ha rätt individer i processen. Den roll de benäm-
ner som en champion roll, (någon som har ett starkt engagemang för innovationsprocessen 
och dess överlevnad), bärs upp av olika aktörer vid olika tillfällen i de två fall som studerats. 
Det förefaller främst vara en kollektiv roll utifrån respondenternas redogörelse. Däremot ten-
derade engagemanget att divergera, de olika grundarna ville gå olika håll vilket stundtals 
ledde till att den kollektiva drivkraften minskade. För att komma tillrätta med detta så klev 
inkubatorn in i vid något tillfälle, annars var det i Plattform ABs fall så att det var en som så 
kallat ”lyfte på en sten” och fann något som engagerade och motiverade hela teamet att fort-
sätta.  
 
STING erbjuder genom sitt nätverk en rad olika tjänster som kan vara svåra att ta reda på utan 
kunskap kring hur man går tillväga. När till exempel Plattform AB stötte på problem med att 
patentera sin innovation genom patentverket kunde inkubatorn omedelbart koppla på en pa-
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tentbyrå som befann sig i STING nätverk och som kunde utforma en IPR-strategi åt företaget 
kostnadsfritt. STING uppger även att det är vanligt förekommande att det antagna företagets 
första kund förmedlas genom STINGs nätverk. Vilket reducerar kostnaderna för sälj och 
transaktionskostnaden. Genom att företaget inte hade något eget nätverk med dessa möjlig-
heter så tar STING rollen som grindvakt(Tidd & Bessant 2009) och på så sätt överbryggas 
den problematik som torde som finnas för innovationsprocessen.  

 

 Avslutandefasen 6.3

6.3.1 Cyklisk process 

Utifrån Van de Vens et al. (1999) processmodell så fortsätter den cykliska processen för båda 
företagen. Genom att fortsätta expandera och modifiera sina produkter så är båda företagen 
fortfarande kvar i sin process, trots att den ursprungliga innovationen är implementerad. Även 
fast samarbete är avslutat i Plattforms AB fall så är den roll coachen med dess rådgivande 
funktion av stor vikt för företaget och dess grundare. 
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7 Slutsats & Diskussion 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som gjorts utifrån de iakttagelser som gjorts vid ana-
lys av empiri. Slutsatsen avser ge svar på den fråga som formulerades i uppsatsen inledning. 
En kortare diskussion lyfts kring det initiala syftet med uppsatsen för att landa i en avslutande 
diskussion kring uppsatsens helhet och förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
Den fråga studien initialt ställde sig var;  
Vilken roll tar en inkubator i de strategiska beslutssituationerna i en innovationsprocess?  
Svaret är komplicerat och förmodligen omöjligt att svara på. Inkubatorn tar inte bara en roll 
utan flera olika roller parallellt, olika vid olika tillfällen. Dessa dynamiska roller påverkar så-
ledes innovationsprocessens strategiska beslut på flera olika sätt och denna studie förmår inte 
svara på hur beslutssituationen ser ut varken med, och ännu mindre, utan inkubatorns närvaro. 
Rollerna i processen är inte statiska utan förändras över tid och är beroende på vilket företag 
och vilken situation inkubatorn arbetar med. Dock har analysen kunnat påvisa några övergri-
pande iakttagelser ur vilka ett antal övergripande teoretiska roller kan utformas. 
 

 Tidsaccelererande roll 7.1

Inkubatorns medverkan i processen ger indikationer som tyder på en ökad fart i processens 
avancerande, det vill säga att kortare tid går åt till att utföra de olika aktiviteterna för att kom-
mersialisera affärsidén i relation till att utföra aktiviteterna utan inkubatorns medverkan i pro-
cessen. 
För att tydliggöra kan man med fördel använda Van de Vens et al. Processmodell: 

 

När man studerar innovationsprocessen utifrån 
denna modell, så tenderar inkubatorn att snabba på 
den cykliska processen på två sätt:  
 
1. 
Genom att reducera osäkerhet och transaktions-
kostnader, effektivisera de olika aktiviteter som en 
innovationsprocess vanligen går igenom. Detta 
görs genom att tillämpa tidigare vunnet lärande 
kring inkubation, och genom att använda träffsäkra 
resurser vid rätt tillfälle och inta olika komplette-
rande roller i processen.  
2. 
Genom att inkubatorn konvergerar verksamheten 
när den divergerande fasen tenderar bli omotiverat 
omfattande och kostsam. Detta görs genom att 
arbeta för att de antagna företagen ska ha en ge-
mensam uppfattning kring vad det är man avser 
göra med verksamheten och att aktivt jobba med 
team-building och coaching, samt gripa in i akuta 
lägen. 
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De olika kompletterande roller som nämns i punkt 1 ovan intar inkubatorn under processens 
gång och möjliggör på så sätt ett effektivare arbete och förbättrade förutsättningarna för att 
lösa kritiska problem. 
Nedan redogörs för några av dessa roller:  
 
Övergripande vägledande roll 
Hjälper företaget med processens styrning genom att fylla en rådgivande funktion och visa på 
vilka aktiviteter som bör initieras i respektive skede.  
 
Legitimerande roll 
Underlättar för företaget vid olika kontakter med externa aktörer då de inte lika utförligt behö-
ver bevisa sin legitimitet i sammanhanget.  
 
Risk och osäkerhets reducerande roll 
Reducerar risken för både det företag som sökt sig till inkubatorn och även för de externa ak-
törer som avser samarbeta med företaget. 
 
Kunskap & Informations kompletterande roll 
Kompletterar entreprenörernas kunskaps och informations tillgång och behov, minskar sö-
kande kostnader och överbryggar kunskapsproblematik. 
 
Resurs kompletterande roll 
Förser företaget direkt alternativt indirekt med vitala resurser så som nätverk, finansiering, 
faciliteter, och extern kompetens. 
 
Konvergerande roll 
Förhindrar att företaget löses upp genom att avvärja omotiverat divergent beteende. 
 
Transaktionskostnads reducerande roll 
Reducerar kostnader i form av tid och pengar knutna till att söka efter tjänster på marknaden, 
erbjuder istället tjänsterna inom inkubatorns nätverk och organisation. 
 
 
En del i studiens syfte var att utforska de verktyg inkubatorn använder och ställa dessa mot de 
behov som ses hos de entreprenörer som sökt sig till inkubatorn. Med utgångspunkt i detta kan 
sägas att de verktyg inkubatorn använder, med tyngdpunkt på programmen och metoder, före-
faller stämma bra överens med de som ses hos entreprenörerna. Dock skall det här påpekas att 
förtroendet mellan inkubator och klient är en viktig del i samarbetet och torde inte tas för gi-
vet. Studien har dock inte påvisat att sådant varit fallet i de två fall som studerats men vissa 
indikationer på en bristande kommunikation rörande finansiering har påvisats i fallet Plattform 
AB.  
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 Förslag till fortsatta studier 7.2

Under uppsatsarbetet har en rad frågor och uppslag för fortsatta studier i ämnet väckts. Till att 
börja med skulle det vara intressant att se fall de roller som denna studie kunnat identifiera 
även förekommer i andra inkubationssammanhang och hur ser samarbetet ut där i så fall? Vi-
dare hade det varit intressant att se huruvida den typiska inkubationsklienten är sprungen ur 
en forskningsmiljö och att den tenderar vara något mer kausal i sitt beslutsfattande än den 
genomsnittliga entreprenören. En fördjupning i relationen mellan marknadens transaktions-
kostnader och hur dessa kostnader påverkas av inkubation genom att genomföra en jämförel-
sestudie hade varit spännande läsning.  
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 Bilagor 8.2

 Patentansökningar 8.3

 
  

Svenska patentansökningar länsvis 2003-2013
Antal inkomna ansökningar per län 2003-2013

Län 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Blekinge 27 30 25 35 29 24 36 12 5 11

Dalarna 48 46 36 38 38 36 23 39 35 19

Gotland 10 2 4 5 6 7 7 1 4 5

Gävleborg 117 115 128 92 127 83 56 51 34 53

Halland 33 44 38 44 29 36 46 34 24 32

Jämtland 11 14 20 15 6 7 16 13 11 6

Jönköping 98 93 73 88 56 59 63 56 39 48

Kalmar 40 54 27 33 41 39 34 31 25 27

Kronoberg 31 30 23 29 22 20 27 24 15 22

Norrbotten 38 40 42 41 45 37 39 37 24 35

Skåne 369 331 324 304 301 304 298 281 286 291

Stockholm 1092 1021 917 934 970 919 712 800 779 828

Södermanland 47 40 36 39 50 51 61 42 30 43

Uppsala 123 103 94 96 119 101 127 130 117 107

Värmland 41 34 33 30 33 37 26 37 27 31

Västerbotten 42 38 41 46 44 31 62 66 63 49

Västernorrland 50 67 64 68 66 68 56 54 65 56

Västmanland 94 95 80 63 75 86 65 48 31 32

Västra
Götaland

509 381 327 302 299 292 252 289 246 227

Örebro 77 78 80 70 81 78 53 65 59 64

Östergötland 106 72 86 57 80 71 92 85 70 74

Utländska
eller län ej
fastställt

601 487 445 416 364 391 453 354 352 376

Summa 3604 3215 2943 2845 2881 2777 2604 2549 2341 2436

Om datat

Siffrorna är uppdaterade i januari 2014 och anpassade till PRVs praxis för bedömning av
vad som är en giltig patentansökan.
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 Intervjufrågor Inkubator  8.4

Vad gör STING 
 

1. Hur fungerar ett non-profitbolag?  
2. På vilket sätt är Stockholms stad inblandat i STING? 
3. Berätta om Stiftelsen Electrum. 
4. Finns ngn affärsplan när ni antar samarbetet med entreprenören? 
5. Berätta om STINGs toolkit, hur implementeras det i övriga steg 
6. Vad görs i resp fas 

Business Lab   
Business Accelerator 
Go global  

 
7. Hur flexibla är ni i dessa processer/mallar, modifieras de på ngt sätt?  
8. Picking the winner, väljer ni en vinnande produkt eller en produkt som vinner 

tillsammans med er processmodell? 
9. Styr STING över hur riskkapitalet disponeras? Vem bestämmer vad? 
10. I vilka faser kan entreprenören få riskkapital? 
11. Hur hanteras riskkapitalet rent praktiskt? 
12. Bistår STING med juridisk kompetens, avtal, patent? 
13. Vem och hur undersöker / provar marknaden om produkten håller? Utnyttjas 

ngns nätverk? 
14. Kan ett case innebära flera produkter och således flera spridda processer eller 

fokuserar man alltid på en produkt i taget.  
15. Vad krävs av ftg/produkten för att STING skall släppa taget. 
16. Berätta om Stings utvärderingsmall vid val av ftg? 

Externt samarbete 
 

17. Samarbetar ni med ngn extern aktör, isf vem hur väljs den och varför, vad 
saknar ni? 

18. Raggar STING potentiella kunder, bistår STING med det nätverket också? 
19. Vad har entreprenören för makt i valet av extern hjälp? 

Team 
 

20. Vilka hinder / motstånd stöter ni på? 
21. Konflikter, kriser och  maktrelationer, hur hanteras det?  
22. Hur komponerades teamen bakom casen? 
23. Individer i casen? Antal, bakgrund, utbildning, erfarenhet, kön. Styr ni detta? 

AÄ och AC 
 

24. AÄ, måste de anpassa sig efter STINGs modell eller skapar de en egen? 
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25. Får de ta hur stor andel av ftg som helst? Policy? 
26. AC/AÄ/entreprenör hur ser samarbetet ut? Nära, intensivt? Möten? Telefon-

samtal? Begränsningar? 

 
Lärande 
 

27. Är STING villiga att förändra/lära sin process om entreprenören själv tror sig 
ha en bättre processlösning? 

28. Finns det ngn re-learning cycle rutin som ni använder vid avslutat samarbete? 
29. Finns det ngn rutin som tillåter entreprenörerna själva att utvärdera STINGs 

arbete? 
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 Intervjufrågor – Bildad AB &Plattform AB  8.6

Initieringsperioden 
 

1. Hur initierades innovationen, ”i stundens hetta” genom en enda dramatisk 
händelse? Var det en ensam entreprenör eller var iden en produkt av flera i 
samverkan? Var det en utdragen mognadsprocess som varade i flera år, ett 
antal slumpartade händelser som föregick och bäddade för initierandet av in-
novationen? 

 
2. Triggades innovationen av ”chocker” från interna(entreprenören/Teamet) eller 

externa källor, dvs. var det kanske ett problem som definierades av någon ut-
omstående och som sedan identifierades av er och ni valde att engagera er i 
lösningen. 

 
3. Utvecklades det en affärsplan innan kontakt togs med STING, hade det 

byggts upp strategier etc. Med andra ord, hur långt sprungen var organise-
ringen av verksamheten innan samarbete inleddes. Vilket var det primära ar-
gumentet för att söka er till STING, finansiering, kompetens etc.? 

 
Utvecklingsperioden 
 

4. Empiri kring innovationsresor säger ofta att den initiala innovationsidén förökar 
sig snabbt och ger upphov till ytterligare idéer och aktiviteter som bildar diver-
genta och parallella vägar- är detta något ni fick erfara under utvecklingspe-
rioden i innovationsresan?   

 
5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade 

händelser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen.  
Hur hanterade ni de problem som uppstod och på vilket sätt kunde STING av-
hjälpa er med dessa hinder? Har det funnits perioder av växande högar med 
ickehanterade problem eller har dessa hanterats i en linje, dvs. har man gene-
rellt sett till att lösa ett problem innan man gått vidare. (Exempelvis problem 
med utvecklingen av produkten) 

 
6. Ändrades kriterierna för vad som räknades som succé respektive misslyck-

ande, samt skilde de sig åt mellan de som kontrollerar resurserna och de som 
i huvudsak är managers av innovationen? Divergerade kriterierna över tiden? 
Fanns det meningsskiljaktigheter inom teamet angående dessa kriterier? Gav 
det upphov till konflikter inom gruppen? Konflikter med externa parter? 

 
7. Har det varit hög omsättning på personal involverade i innovationen, har man 

kunnat se några cykliska mönster kring engagemanget eller har det varit ge-
nomgående högt engagemang från de involverade? 

 
8. Hur mycket av erat eget inflytande över innovationens riktning i egenskap av 

innovatör har ni varit tvungen att ge ifrån er under venturet, dvs. har det varit 
investerare eller någon annan aktör som har gjort anspråk på delar av styr-
ningen?  
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9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer 

för att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvän-
diga för att utveckla sina innovationer. Har ni använt er av andra några aktörer 
bortsett från STING eller har ni uteslutande använt deras nätverk, resurser, 
kompetenser etc.? Hur viktigt har det personliga nätverket varit? 

 
10. Har entreprenören(erna) samtidigt varit involverade i andra aktiviteter utanför 

den närliggande innovationen genom att arbeta med exempelvis konkurrenter, 
handelsorganisationer och eller statliga organ för att skapa en egen infrastuk-
tur, eller kanske för att bygga ytterligare personlig legitimitet i branschen? 

 
Realiserande avslutande fasen 
 

11. Vem avgjorde när produkten var redo för lansering? Gjordes det så snart en 
BETA fanns eller väntade man på andra processer att mogna, exempelvis re-
lationer till kunder, samarbetspartners etc.? Hur gick lanseringen till? Ser ni 
innovationsresan som något genomgående lyckat? Viktiga lärdomar? 

 
12. Hur ser det fortsatta samarbetet med STING ut? Vad bidrar de med i dagslä-

get? 
  

13. Vad anser du om STINGs arbetsmetoder? 
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 Kompletterande Intervjufrågor Plattform AB 8.7

 
1. Är det samma team idag som det var när ni startade? har folk hoppat av?  

 
 

2. Vilka är ägarna i bolaget idag? Var ifrån kom finansieringen?  

 
 

3. Samarbetar ni med några andra företag? är ni beroende av dem i så fall?  

 
 

4. Arbetar någon i teamet med ngt annat parallellt? 

 
 

5. Lanserade ni produkten undertiden som den fortfarande var under utveckling? 

 
 

6. Hur ser framtiden ut? varför?  

 


