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Sammanfattning 
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Dagens stora problem för entreprenörer ligger inte i att de har för få affärsidéer, tvärtom, de 

har oftast många och bra sådana. Problemet ligger i att kunna ta idén till praktiken och göra 

affärer av den, bygga upp ett hållbart företagande som står sig inför framtidens utmaningar. 

Detta problem kan lösas med hjälp av en inkubatorverksamhet. En inkubator kan beskrivas 

som ett nyföretagandecentrum där entreprenören får hjälp med alltifrån kontorsplats, finansi-

ell hjälp och rådgivning. Vi har därför valt att undersöka hur en inkubators arbetsprocesser ser 

ut idag men även vilka förändringar inkubatorn genomgått för att på bästa sätt kunna hjälpa 

entreprenören under de första svåra åren. För att kunna besvara den frågan valde vi ut två in-

kubatorer, Ideon Innovation och Minc, som vi har studerat genom kvalitativa intervjuer och 

observationer. En deduktiv ansats valdes då vi har utgått ifrån teorierna, för att se om dessa 

stämmer jämfört med hur Ideon Innovation och Minc jobbar. Syftet är således att jämföra 

dessa två inkubatorers arbetsprocesser med teorierna men även inkubatorerna sinsemellan för 

att se vilka likheter och skillnader det finns.  

Vi har kommit fram till att Ideon Innovation och Minc har liknande arbetsprocesser där skill-

naderna endast ligger på detaljnivå under vissa av delprocesserna. Båda inkubatorerna arbetar 

utefter de kriterier som teorierna tar upp som viktiga för en inkubatorverksamhet. Det utmär-

kande som vi kom fram till var inkubatorernas stora fokus på nätverkande, vilket våra två 

utvalda inkubatormodeller endast såg som en del av inkubatorprocessen. Att hela tiden ut-

vecklas och förnya sina arbetsprocesser över tid är även viktigt för en inkubator, för att på så 

sätt kunna möta de krav som marknaden ställer på entreprenörerna och deras affärsidéer. 

Detta är något som både Ideon Innovation och Minc ständigt arbetar med. Genom att inkuba-

torn låter sin arbetsprocess följa med i samhällets förändringar kan de ge entreprenörerna den 

bästa hjälpen så att de i ett senare skede bättre klarar sig på den konkurrenshårda marknaden.  

Nyckelord: Inkubator, inkubatormodell, arbetsprocess, nätverk, förändring, styrning 
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Abstract 
Titel: The working process of Ideon Innovation and Minc – With a focus on their daily activi-

ty and development over time 

Author: Emma Ekdahl & Anna Backer-Meurke 

Supervisor: Pia Lindell 

The big problem for the entrepreneurs today, do not lie in the lack of business ideas. It is often 

the opposite, they have plenty of them. The problem is to take the idea to the market, make a 

business out of it and make it sustainable over time. This problem can be solved with the help 

of an incubator. An incubator can be described as an entrepreneurship center where you get 

all the help you need such as working space, financial help and guidance. We have therefore 

decided to investigate the working processes of an incubator, how they work with their daily 

activities and what changes they have been through the last couple of years to provide their 

entrepreneurs with the best help possibly. To be able to answer that question we have chosen 

two incubators, Ideon Innovation and Minc, which we studied through qualitative interviews 

and observations. To see if our chosen incubators working processes was consistent with our 

theories we chose a deductive approach. The aim with our study is to compare these two in-

cubators, Ideon Innovation and Minc, working processes with the theories but also the simi-

larities and differences between these two incubators.  

The result of this study is that Ideon Innovation and Minc have similar working processes 

with only small detail differences.  Both incubators have the same significant working crite-

ria’s in their processes as the theories describes. The outstanding conclusion which we have 

come up to in our study is the importance of networking for the entrepreneurs. Two of our 

incubator models only described networking as a part of the whole incubatorprocess while our 

incubators sees it as the most important part of the process. Another conclusion is the im-

portance of developing the working processes during time, to always be able to tackle the 

demands from the market. Ideon Innovation and Minc are continuously working with this to 

create opportunities for their entrepreneurs. As the society changes it is important for the in-

cubator to develop in the same pace so they can create the best help for their entrepreneurs to 

enter the competitive market. 

Keywords: Incubator, incubator model, working process, networks, changes, management 
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1. Inledning

I det här kapitlet berör vi bakgrund och problematisering kring det valda ämnet inkubatorer. 

Vi presenterar även vårt syfte, avgränsning och det bidrag uppsatsen gett. 

1.1 Bakgrund 

En ökad konkurrens är positivt för samhället i stort då det innebär en ökad ekonomisk tillväxt 

eftersom företagen måste anpassa sig efter kundens krav, gällande produkt och pris. Före-

tagsmarknaden förändras kontinuerligt då nya företag ständigt etablerar sig, vilket leder till att 

konkurrensen hårdnar. (Wilson, 2010, s. 23) För att besvara efterfrågan hos kunderna krävs 

det därför att företagen ständigt anpassar sig till marknadens krav genom nya innovativa idéer 

som mynnar ut i nyföretagande eller att befintliga företag genomför en omstrukturering.  

 

1.1.1 Historia 

Generellt har Sverige haft en stark ekonomi genom tiderna. Mellan 1930-1950 talet var Sve-

rige det land i världen med högst tillväxttakt, tack vare exporten till utlandet och att Sverige 

höll sig utanför andra världskriget (Schön 2012, s.334). Efter krigets slut ändrades situationen 

för Sverige då internationell konkurrens tog sig in på marknaden. Sveriges situation förändra-

des ytterligare genom att industrisektorn minskade och den kunskapsintensiva sektorn ökade 

vilket innebar ett större behov av arbetskraft med högre utbildning (ibid. s.447). Under 2000-

talet har den tekniska utvecklingen fortsatt vilket har medfört att Sverige idag har blivit ett 

informations- och tjänstesamhälle, tillskillnad mot det industrisamhälle som Sverige var i bör-

jan av 1900-talet. Statistiska undersökningar visar att av de nystartade företag som tar sig in 

på marknaden idag så är tjänsteföretag fem gånger så många som industriföretagen. De ny-

startade industriföretagen har legat på en stabil nivå sedan början av 1990-talet medan tjänste-

företagen kontinuerligt har ökat (www.ekonomifakta.se). Ett land är starkt beroende av inno-

vativa nystartade tjänste- och industriföretag för att kunna överleva och konkurrera med ut-

ländska aktörer som tar sig in på hemmamarknaden i Sverige. 

1.1.2 Innovation 

En innovationsverksamhet är något som är oerhört viktigt för ett lands ekonomiska utveckling 

då det är den största bidragande faktorn till ekonomisk tillväxt. En ekonomisk tillväxt förut-

sätter att nyföretagande, utveckling och uppkomst av nya uppfinningar sker. Dessa innovat-

ionsverksamheter medför även ökad sysselsättning, ökad export och minskad import till lan-

det (Ottosson 1997 s.13-14). Den ökade sysselsättningen är av stor vikt för Sverige då skat-

terna från de nystartade företagen går tillbaka till samhället i form av utbildning, sjukvård, 

äldreomsorg etcetera (ibid. s.39). 

http://www.ekonomifakta.se/
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1.1.3 Inkubatorer 

Den ökade konkurrensen som de nystartade företagen skapar, både från utlandet men även i 

Sverige, gör att det blir allt svårare att överleva på marknaden. Detta eftersom många av de 

nystartade företagen finns inom tjänstesektorn och på så sätt är det även många tjänsteföretag 

som går i konkurs. Det är därför viktigt att företaget får en bra start med rätt verktyg så att de 

har en stark plattform att stå på inför framtiden (www.ekonomifakta.se). Inkubatorer är en 

sådan plattform som hjälper entreprenörer med allt ifrån att få en kontorsyta till att utveckla 

en affärsplan. Entreprenören ges verktyg för att så småningom klara sig på egen hand och ta 

sig förbi de hinder som kan dyka upp under uppstartningsfasen men även sådana de kan möta 

i framtiden. Med inkubatorer som stöd åt nystartade företag ges det större möjlighet till att 

företagstillväxten i samhället ökar och på så sätt ökar även de innovativa företagen på mark-

naden.(Lugnet & Östberg, 2010, s.24) Inkubatorer är ett koncept som utvecklades i USA på 

1950-talet där de fungerade som ett stödjande komplement till de akademiker som var intres-

serade av entreprenörskap. Det var först under 1970-talet som konceptet med inkubatorer kom 

till Sverige. (www.sisp.se) 

 

Idag finns det cirka 80 inkubatorer i Sverige beroende på hur man väljer att definiera begrep-

pet. De större och mer erkända inkubatorerna ligger i storstadsområden med närhet till univer-

sitet och högskolor. Den geografiska spridningen är till största del fokuserad till de södra de-

larna av landet, med cirka 45 procent av inkubatorerna i Götaland, 30 procent i Svealand och 

25 procent i Norrland (Lugnet & Östberg, 2010, s. 9-10). Inkubatorer finansieras på två olika 

sätt, antingen av privata aktörer eller offentliga institutioner. Det vanligaste i Sverige är finan-

siering från offentliga institutioner, dessa inkubatorer är även flest till antalet. De privata in-

kubatorerna som till större del är finansierade av privata aktörer har även finansiellt stöd från 

offentliga institutioner. Privata inkubatorer arbetar efter vinstdrivande mål medan de offent-

liga inkubatorerna arbetar efter samhälleliga vinster (ibid. s.30). 

 

Det finns olika typer av inkubatorer där vissa är nischade efter en specifik bransch, dessa är 

oftast belägna i storstäder med närhet till universitet. Majoriteten av inkubatorerna har dock 

flera branschinriktningar för att kunna hjälpa så många som möjligt och uppnå en kontinuerlig 

tillväxt. De vanligaste branschinriktningarna är Life science, medicinsk teknik, IT, Telecom 

och bioteknik där det även fokuseras på forskning och utveckling. (Lugnet & Östberg, 2010, 

s. 38) 

Under de två följande rubrikerna kommer en faktabeskrivning av de två utvalda inkubatorer 

för denna studie, Ideon Innovation och Minc, att presenteras.  

http://www.ekonomifakta.se/
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1.1.4 Ideon Innovation 
Ideon Science Park ligger beläget i östra Lund med närhet till universitetet och är en mötes-

plats för etablerade företag, entreprenörer och finansiärer. Ideon Science Park har tre stycken 

olika inkubatorverksamheter, Ideon Innovation, LIFT och Venture Lab. Det finns också när-

het till en Life Science inkubator ett stenkast därifrån. Inkubatorverksamheter på Ideon Sci-

ence Park har funnits sedan 1986 och i dagsläget hjälper vår utvalda inkubator, Ideon Innovat-

ion, 37 stycken företag i deras uppstartningsfas. Företagen ges möjlighet att sitta hos inkuba-

torn i max två år, det går dock att lämna verksamheten tidigare.(www.ideon.se) Ideon Inno-

vation är en inkubator utan branschinriktning, till skillnad från de andra tre på Ideon Science 

Park. Anledningen är att Ideon Innovation vill ha en heterogen utgångspunkt. Ideon Innovat-

ion är en ”non-profit” verksamhet som innebär att det inte plockas ut några vinster eftersom 

verksamheten ska gå plus minus noll. De intäkter de får från hyror går till de anställdas löner 

och till att finansiera verksamheten. Ideon Innovation är finansierade till 50 procent av offent-

liga medel och till 50 procent av privata medel med IKANO bank som deras största finan-

siär.(Dunmar & Mosell 2012) 

1.1.5 Minc 
Malmö incubator, Minc, startades år 2002 och ligger beläget i centrala Malmö. Minc består 

dels av de företag som sitter hos inkubatorn men fungerar även som ett företagshotell där fö-

retag kan sitta utan att erhålla någon form av hjälp från inkubatorverksamheten. Minc ägs av 

Malmö stad som har investerat 50 miljoner kronor i verksamheten, dessa pengar betalas nu 

tillbaka till staden genom de hyror Minc tar ut av företagen. Minc är en inkubator med bran-

schinriktning mot IT, media och digitala medier och i dagsläget sitter 29 stycken företag hos 

inkubatorn. Dessa har möjlighet att få hjälp i max två år och därefter kan de fortsätta att hyra 

kontorsplats på företagshotellet om plats finns men utan hjälp från affärskonsulterna.(Rosvall-

Jönsson. 2012) 

Minc tar inga vinstandelar från företagen utan jobbar precis som Ideon Innovation som en 

”non-profit” verksamhet. Minc finansieras av statliga bidrag och Innovationsbron men även 

av samarbetspartners och från de hyror de får in av företagen. Innovationsbron beskriver sin 

verksamhet som att de ”… identifierar, utvecklar och investerar i blivande innovativa tillväxt-

företag” (www.innovationsbron.se). Innovationsbron är en offentlig institution som investerar 

kapital hos inkubatorer runt om i Sverige. Samarbetspartnerna består av företag som utbyter 

tjänster med Minc. Det är meningen att det ska uppstå en sluten cirkel där företagen hjälper 

entreprenörerna i form av konsultation och seminarier och som förhoppningsvis ska leda till 

att entreprenörerna blir kunder hos företagen i framtiden. (Rosvall-Jönsson. 2012) 

 

1.2 Problematisering 

Dagens konkurrenshårda marknad har bidragit till att det blir allt svårare att behålla en posit-

ion på marknaden som en följd av alla nya företag som etablerar sig. Det ställs stora krav på 

entreprenörerna då företagsmarknaden kräver kunskap inom många områden, allt från att lo-

http://www.innovationsbron.se/
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kalisera konkurrenter till att upprätta finansiella rapporter. För att klara av dessa krav krävs 

grundläggande kunskaper inom vissa företagsekonomiska ämnen, något som entreprenören 

kan sakna om han/hon inte har en akademisk utbildning. De som har en akademisk utbildning 

har en bredare kunskapsbas som gör att de lättare kan klara sig utan extern hjälp. Entreprenö-

rer med eller utan utbildning som saknar kunskap om företagande eller kapital till sin af-

färsidé måste ibland ta till extern hjälp, inkubatorverksamheten kan bidra med sådan. 

 

På flera platser i landet finns inkubatorer som hjälper entreprenörer som har nyskapande af-

färsidéer men saknar tillräcklig kunskapsbas och finansiella medel för att komma igång. Inku-

batorerna bistår med de delar entreprenörerna själva saknar och denna hjälp har utvecklats 

från det att inkubatorfenomenet kom till Sverige under 1970-talet och fram till idag. (Lugnet 

& Östberg, 2010, s. 25) Sådan hjälp kan bestå av finansiering, uppbyggnad av affärsplan, 

skapa kontaktnät, strategiplanering och så vidare. De flesta inkubatorerna har olika branschin-

riktningar vilket kan resultera i olika arbetssätt kring hur man arbetar med företagen.(ibid, s. 

38) Hur inkubatorernas arbetsprocesser ser ut för att på bästa sätt hjälpa entreprenören skiljer 

sig därför ofta åt beroende på inkubator. Med arbetsprocess menar vi hur inkubatorns arbets-

sätt och tillvägagångssätt ser ut för att hjälpa entreprenören. Arbetsprocessen sträcker sig från 

det att inkubatorn hjälper entreprenören första dagen tills den dag då det är dags att lämna 

inkubatorverksamheten och klara sig på egen hand. Dessa arbetsprocesser har olika livslängd 

beroende på hur länge inkubatorn väljer att hjälpa entreprenörerna, men sträcker sig vanligtvis 

över två till tre år (Lugnet & Östberg, 2010, s. 26). Då samhället i sig har förändrats drastiskt 

de senaste tio åren genom de fortlöpande tekniska utvecklingarna har det i sin tur gjort att 

nystartade företag idag står inför andra utmaningar, på så sätt finns det ett annat behov än för 

tio år sedan. Denna utveckling måste inkubatorerna följa med i och därför borde även deras 

arbetsprocesser göra det.  

 

En fråga som vi kan ställa oss utifrån detta resonemang är hur arbetsprocesserna ser ut hos 

inkubatorerna idag och undersöka vilka förändringar som har skett för att anpassa sig efter de 

krav som marknaden och samhället ställer. Har dessa arbetsprocesser förändrats över tid och 

kan det finnas arbetsprocesser som fungerar hos samtliga inkubatorer oberoende av branschin-

riktning? För att fördjupa oss inom detta område söker vi finna svar på vår huvudfråga som är 

följande: 

o Hur ser inkubatorernas arbetsprocesser ut idag? 

 

Utifrån vår huvudfråga vill vi undersöka om arbetssätten ser olika ut för de två inkubatorerna 

som vi valt att studera, men även om arbetssätten skiljer sig åt med tanke på vad teorierna 

säger om hur en inkubator ska jobba med sina arbetsprocesser. Vi vill även se om det gjorts 

några större förändringar över tid i arbetsprocesserna som varit extra behjälpliga för att ut-

veckla inkubatorernas verksamheter. En annan sak vi vill undersöka äri vilken riktning dessa 
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möjliga förändringar har pekat åt, till exempel om arbetsprocesserna blivit hårdare styrda eller 

tvärtom. Våra underfrågor är därför följande: 

o Ser arbetssätten olika ut för de två inkubatorerna vi valt att studera och stäm-

mer deras arbetssätt överens med våra utvalda teorier? 

o Har dessa arbetsprocesser förändrats över tid och i så fall på vilket sätt?  

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att se hur arbetsprocesserna ser ut hos Ideon Innovation och 

Minc idag och hur dessa har förändrats över tid. Vi vill även se om det finns några likheter 

mellan dessa inkubatorer fastän de jobbar mot olika branschinriktningar och om det finns 

några större skillnader.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till två inkubatorer i södra Skåne, Ideon Innovation i Lund och 

Minc i Malmö. Vi utgår i vår studie från inkubatorernas perspektiv och hur de arbetar med 

sina arbetsprocesser. Vi har alltså bortsett från entreprenörernas syn på arbetsprocessen. Valet 

av de två inkubatorerna baseras på att vi hade möjlighet att besöka dem under konferensen 

InCompass project som Tillväxtverket anordnade i slutet av november 2012. Fortsättningsvis 

i denna studie kommer InCompass project att benämnas som konferensen. Denna konferens 

var ett EU-initiativ där internationella gäster bjöds in för att se hur Sverige arbetar med inku-

batorer och innovation. Under konferensen fick vi tillfälle att följa med konferensgruppen på 

deras guidade turer och föreläsningar hos Ideon Innovation och Minc.  

1.5 Bidrag 
Det praktiska bidraget för studien är tilldelat inkubatorverksamheter i Sverige men även en 

större massa i samhället, då vi under arbetets gång märkt att många människor i Sverige inte 

vet vad en inkubator är för något. Med vår studie vill vi bidra med kunskap om vad en inkuba-

tor är för något och hur en inkubators arbetsprocess ser ut. Vi vill att andra inkubatorer ska 

kunna dra lärdomar av den analysdiskussion och de slutsatser som vi kommit fram till i vår 

studie och på så sätt skapa en förståelse för andra inkubatorers arbetsprocesser.  

Vi vill även att nystartade inkubatorverksamheter ska kunna öka sin kunskap när de läser om 

hur just våra två valda inkubatorers arbetsprocesser ser ut idag. På så sätt kan de dra lärdomar 

av de förändringar som dessa två gått igenom och möjligtvis kunna utveckla sina egna. Det 

teoretiska bidraget för studien är att vi drar annorlunda slutsatser än våra utvalda modeller 

kring vilka komponenter som ses som viktiga i en inkubators arbetsprocess.  

 

 



Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi C, Uppsats 
Handledare: Pia Lindell 
Examinator: Conny Johanzon 
Termin: HT 2012 
 

6 
 

 

2. Metod 

I det här kapitlet presenteras det metodval vi valt för vår undersökning och motivering kring 

det. Vi specificerar vår datagenerering, forskningsstrategi, undersökningsdesign, valet av 

respondenter, intervjuguide, datainsamling och bearbetning men även ett antal kriterier för 

kvalitativa studier. Sist i detta kapitel tas den källkritik upp som riktas mot vårt metodval.   

 

2.1 Datagenerering 

Det datamaterial vi har som grund till vår uppsats är främst hämtad från vetenskapliga artiklar 

men även andra elektroniska källor, såsom hemsidor och andra icke-vetenskapliga artiklar. Vi 

har använt en del litterära källor, främst till metodkapitlet. Vår huvudsakliga litterära källa är 

Bryman och Bells bok Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005). Utifrån den boken har 

vi byggt vårt metodkapitel men även format en struktur i de frågor som vår intervjuguide är 

byggd på. Trots att intervjuguiden endast fungerade som ett stöd under intervjuerna hjälpte 

den oss att bygga en grund som våra frågor skulle baseras på. Förutom Bryman och Bells bok 

använde vi andra litterära källor till vår bakgrund kring inkubatorer, innovation och det histo-

riska perspektivet som presenteras i vårt första kapitel. För att hitta de vetenskapliga artiklarna 

använde vi sökord såsom incubator, incubatorprocess, businessnetwork och innovation.  

2.2 Forskningsstrategi 
Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi som innebär att samtalet och deltagande 

observationer spelar en viktig roll. En kvalitativ forskningsstrategi symboliseras av att hitta 

empiri genom att vanligtvis ge sig ut på fältet och samtala med personer som arbetar med det 

ämne forskningen skildrar(Bryman& Bell s.297).  

I vår studie valde vi att utgå från tidigare teorier kring inkubatorprocesser för att sedan samla 

in empiri som antingen skulle bekräfta eller förkasta dessa teorier. Ett sådant synsätt kallas för 

deduktivt och bygger på att undersöka om nyinsamlad empiri stämmer överens med tidigare 

teorier (Bryman & Bell s.23). Vi har valt att samla in data genom intervjuer och observationer 

som sedan har transkriberats och analyserats. Anledningen till att vår strategi blev av kvalita-

tiv karaktär var för att vi utifrån vår problemdiskussion och våra frågeformuleringar ansåg att 

vi kunde få utförligast svar genom att intervjua personer på olika inkubatorer. Därigenom föll 

sig valet på en kvalitativ ansats naturligt. 

2.3 Undersökningsdesign 
För att få tillgång till kvalitativ data har vi valt intervjuer och observationer som design för 

vår studie. Anledningen till att vi valde intervjuer som undersökningsdesign var för att vi ville 

ställa direkta frågor till personer som arbetar på en inkubator och på så sätt få svar på våra 
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huvud- och underfrågor. Vi valde det även för att i samtalet ha möjlighet att kunna följa upp 

respondentens svar med följdfrågor (Bryman & Bell s.363). Med vår studie undersöker vi 

arbetsprocesserna utifrån inkubatorernas perspektiv. Därför valde vi enbart att intervjua per-

soner som jobbar på inkubatorn och inte entreprenörerna som fått hjälp av inkubatorerna. 

Vi valde även observationer som design för vår studie. Anledningen till det var på grund av 

vår medverkan på konferensen som innebar att vi fick besöka inkubatorerna en gång till efter 

att intervjuerna var gjorda. Eftersom konferensen innebar studiebesök till inkubatorerna där 

både Ideon Innovation och Minc höll föredrag och berättade om sina koncept kunde vi ta till 

oss ännu mer fakta kring deras verksamheter som vi inte fick tillgång till eller uppfattade un-

der intervjuerna. Konferensen som vi besökte var ett EU projekt som går ut på att ett antal 

länder i Europa ska besöka varandra under ett antal år och dra lärdom av varandras arbetssätt. 

Syftet är att dessa länder ska erhålla inspiration av varandra och se hur samtliga arbetar med 

inkubatorer, kreativitet och innovation i praktiken. Projektet är förlagt under en treårsperiod 

där olika konferenser kommer att anordnas i olika länder. Meningen med projektet är att län-

derna sinsemellan ska dra lärdom av varandra och kunna tillämpa nya metoder på hemma-

plan. Det ska i sin tur bidra till att EU som helhet får en förstärkt kreativitets- och innovat-

ionssektor med länder som samarbetar med varandra. (www.incompassproject.eu) 

Sammanlagt har det skett tre stycken konferenser hittills och Sverige var det senaste landet att 

arrangera en sådan konferens. Denna konferens skedde mellan den 28-30 november 2012 i 

södra delen av Skåne samt i Danmark och det var under det här tillfället vi fick möjlighet att 

delta. Det var myndigheten Tillväxtverket som var arrangör för denna konferens och då vi 

kom i kontakt med dem fick vi tillfälle att delta på konferensen och följa med på dessa studie-

besök för att dra lärdom av inkubatorernas arbetssätt och arbetsprocesser. På agendan stod det 

ett besök till Lund och inkubatorn Ideon Innovation, ett till Malmö och Malmö incubator 

(Minc) och ett till Media Evolution City (MEC). Konferensen avslutades med ett besök i Kö-

penhamn och Danish Design Center (DDC). (www.incompassproject.eu) Våra observationer 

skedde dock endast på Ideon Innovation och Minc.  

2.3.1 Intervjuer 

 I kvalitativa intervjuer är frågorna relativt öppna för att lämna så stort utrymme som möjligt 

åt respondenten att kunna svara fritt. (Bryman & Bell s. 361). Vi gjorde en intervjuguide med 

flertalet frågor indelade efter teman för att täcka upp samtliga områden som var av intresse för 

studien. Vi valde dock att inte ställa samtliga frågor till respondenterna utan bad istället dem 

att berätta om sina arbetsprocesser. När det var någon del ur vår intervjuguide som responden-

ten själv inte tog upp ställde vi istället en fråga då. För att vi på bästa sätt skulle kunna följa 

upp respondentens tankegångar dök det upp följdfrågor som inte var nedskrivna i intervjugui-

den (ibid s.361). Möjligheten att ställa följdfrågor som inte var förutbestämda skapade ett 

större svängrum för oss men även frihet att agera utifrån den specifika situationens förutsätt-

http://www.incompassproject.eu/
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ningar. Detta sätt att intervjua kallas semi-strukturerad intervju. Fördelen med dessa intervjuer 

är flexibiliteten i samtalet (ibid s.363). 

2.3.2. Observationer 

Observationerna var av öppen karaktär då alla runt omkring oss visste vilka vi var och varför 

vi var där (Bryman & Bell, s. 343 ). Observationerna kan beskrivas genom att vi som observa-

törer ansågs vara ”fullständiga forskare” enligt Gans (1968) indelning av vilken roll observa-

tören spelar i den sociala kontexten (Ibid, s. 345). Det innebar att vi endast deltog vid dessa 

studiebesök som åhörare och inte i de diskussioner som skedde. Genom observationerna fick 

vi tillfälle att höra både VD och affärsutvecklare berätta om verksamheten igen vilket gav oss 

ännu ett tillfälle att samla in empiri. Eftersom vi innan dessa studiebesök inte visste vad inku-

batorerna skulle ta upp hade vi inget observationsschema och vi tog därför anteckningar på 

det vi tyckte var relevant för vår studie. Vår utlämning av ett observationsschema innebar att 

vi inte var begränsade vid specifika undersökningsområden och lämnade därför större ut-

rymme för den mängd kvalitativ data vi kunde samla in (ibid s.198). Under våra observationer 

fotograferade vi inkubatorernas arbetsytor samt deras presentationer.  

2.4. Val av respondenter 

Anledningen till vårt val av undersökningspersoner var att Tillväxtverket rekommenderade att 

vi skulle kontakta VD:n Bodil Rosvall-Jönsson på Minc och affärscoachen Mats Dunmar på 

Ideon Innovation. Där vi i det senare fallet även kom i kontakt med VD:n Richard Mosell på 

Ideon Innovation enligt rekommendationer från Mats Dunmar. Då vårt urval har dessa förut-

sättningar är det ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, s. 124). Urvalet har känneteck-

nande drag ifrån ett snöbollsurval då vi först kom i kontakt med en intervjuperson som senare 

rekommenderade nästa person (ibid, s. 126). 

 

2.5 Intervjuguide 

Vi valde att bygga vår intervjuguide utifrån olika teman så att vi själva skulle få en tydlig 

struktur i de ämnen vi ville ta upp under intervjun och för att undvika att missa något tema. 

Under varje tema hade vi några exempelfrågor på vad vi kunde fråga men det var inget som vi 

följde till punkt och pricka utan det var mer som ett stöd till oss själva under intervjun. Då vi i 

analysen jämför empirin med våra teoretiska modeller har vi byggt vår intervjuguide utifrån 

den teoretiska referensram vi tagit fram. Detta för att se om det Bergek & Norrman (2008) 

och Carayannis & Zedtwitz (2005) säger i sina studier stämmer överens med arbetssätten hos 

våra utvalda inkubatorer. Vår intervjuguide är alltså baserad på de fem komponenter som en-

ligt Bergek & Norrman (2008) utgör arbetsprocessen för ett nystartat företag samt Carayannis 

& Zedtwitz (2005) fem tjänster som en inkubator bör erbjuda sina entreprenörer.  

Tema ett i intervjuguiden behandlade respondentens bakgrund. Det temat ville vi ha med för 

att få reda på respondentens specifika arbetsuppgifter och position hos inkubatorn. Bak-

grundsfrågorna valde vi för att vi som forskare lättare skulle kunna placera respondenten i en 
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kontext och för att få en mjuk start på intervjun. De teman som följde därefter behandlade 

frågor kring vår teoretiska referensram, alltså alla de områden som Bergek & Norrman (2008) 

och Carayannis & Zedtwitz (2005) nämner i sina artiklar. De teman som vi valt blev således; 

selection, infrastructure/ access to physical resources/ office support, business support/ entre-

preneurial start-up support, mediation/ access to networks, graduation och access to financial 

resources. Till varje tema valde vi även en fråga om hur det historiskt har sett ut, till exempel 

om selektionen har varit liknande över tid. Då vi valde att låta respondenten tala så fritt och 

öppet som möjligt var vi tvungna i samtliga intervjuer att ställa en fråga hur förändringen sett 

ut över tid. Den historiska synvinkeln valde vi för att senare kunna besvara vår underfråga 

kring hur arbetssätten har sett ut över årens lopp. För att se vidare kring uppbyggnaden av vår 

intervjuguide, se bilaga 1 “Intervjuguide”. 

 

2.6 Datainsamling och bearbetning 

Vi genomförde två intervjuer på plats hos Ideon Innovation, som är en av inkubatorerna på 

Science Parken i Lund, och en telefonintervju hos Minc som är inkubatorn i Malmö. Vårt in-

tervjuupplägg var identiskt till båda intervjuerna hos Ideon Innovation men hos Minc däremot 

blev intervjun mer baserad på frågor eftersom den skedde över telefonen och inte hade samma 

flyt. Trots att intervjuuppläggen såg olika ut hos de två inkubatorerna såg vi till att responden-

terna berörde varje tema så att vi i efterhand kunde se skillnader och likheter. Vi har även 

gjort observationer på Ideon Innovation och Minc då vi under en konferens besökte dessa 

igen.  

Innan våra intervjuer startade frågade vi inledningsvis respondenterna om de ville vara ano-

nyma eller om vi kunde använda deras namn i uppsatsen. Vi frågade också om det var okej att 

vi spelade in samtalet så att vi som forskare skulle ha möjlighet att använda materialet för 

senare analys. Av samtliga respondenter fick vi ett godkännande både gällande användning av 

deras namn men också ett klartecken att spela in intervjuerna. Det innebar att vi enklare kunde 

lyssna till vad de sa i intervjuerna istället för att sitta och skriva ned exakt vad som sades or-

dagrant. Det bidrog till att vi kunde lyssna och vara med på ett mer konkret sätt som intervju-

are under samtalets gång.  

 

Intervjuerna på Ideon Innovation hölls måndagen den 26e november med VD Richard Mosell 

och affärscoach Mats Dunmar. Varje samtal tog cirka en timme och intervjuerna hade vi för-

lagt efter varandra. Intervjuerna gjorde vi i ett av deras konferensrum vilket gjorde att vi 

kunde prata ostört och inte bli avbrutna av andra personer i byggnaden. Intervjun med Minc 

hölls torsdagen den 29e november 2012 per telefon med VD Bodil Rosvall-Jönsson. Intervjun 

som helhet tog ungefär 15 minuter. Frågorna som vi ställde under alla våra intervjuer var med 

stöd ifrån intervjuguiden. Vi valde att respondenten skulle berätta och beskriva sin inkubators 

arbetsprocesser från att de väljer vilka entreprenörer de ska hjälpa, till hur entreprenörerna 

slussas vidare för att klara sig på egen hand. Under tiden som respondenten berättade flikade 
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vi in med följdfrågor och frågor kring våra teman. Detta tillvägagångssätt valde vi för att få ett 

berättande perspektiv där respondenten skulle känna sig fri och utifrån sina erfarenheter 

kunna ta upp det han/hon kände var viktigt och därigenom få tillgång till fakta som vi inte 

skulle fått om vi hade haft en mer strukturerad utgångspunkt för intervjuerna. 

När intervjuerna var klara gjorde vi en transkribering av materialet några dagar senare när 

informationen fortfarande fanns tydligt i minnet. Transkriberingen gjordes genom att vi lyss-

nade igenom inspelningen av intervjuerna och pausade för att skriva in allt i ett dokument. Vi 

valde att transkribera de delar som vi ansåg relevanta för vår undersökning. Det är vissa se-

kvenser i intervjuerna som vi valde att utelämna då det endast var kallprat. Det som vi tagit 

med är ordagrant nedskrivet i replikform vilket gör att läsaren kan följa med i exakt vad alla 

parter sa under intervjuerna. Denna transkribering finns tillgänglig vid efterfrågan, om intres-

set finns för detta så finns mailadresser nedskrivna i bilaga 2. 

Observationerna genomförde vi på både Ideon Innovation och Minc under konferensbesöket 

som vi deltog i. Under torsdagsförmiddagen den 29e november gick besöket till Minc där vi 

blev mottagna av VD Bodil Rosvall-Jönsson, som vi tidigare intervjuat samma dag. Första 

punkten på agendan var en rundtur i byggnaden där vi fick se hur kontorsmiljöerna såg ut i 

inkubatorn och därefter höll Bodil en presentation om verksamheten. Under hela besöket för-

des observationsanteckningar, både under rundturen och under presentationen.  

Senare samma dag åkte vi vidare till Lund och Ideon Innovation där Mats Dunmar tog emot 

oss. Det besöket bestod av presentationer från olika personer, bland annat var det en presen-

tation av Mats Dunmar som berättade om verksamheten idag och historiskt. Även entreprenö-

rer som satt på inkubatorn höll en presentation och ett nytt projekt som hette Creative Plot 

blev vi presenterade för som riktar in sig på kulturella och kreativa näringar. Under pausen 

fick alla från konferensgruppen ta en rundtur och se sig om i byggnaden på egen hand. Däref-

ter fortsatte presentationerna av bland annat Innovationsbron som är en av de största finansiä-

rerna för inkubatorer i Sverige. Precis som hos Minc förde vi anteckningar hela tiden, men 

främst under presentationerna i detta fall. Dessa anteckningar kan ni se under bilaga 2 ”Ob-

servationsanteckningar”.  

I vårt empirikapitel kommer vi att presentera våra intervjuer och observationer i en och 

samma text. Vi kommer alltså att ta ut de relevanta från intervjuerna och observationerna och 

sammanställa det i en gemensam berättelse. 
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2.7 Kriterier för kvalitativa studier 
Enligt Guba och Lincoln (1994) är det viktigt att specificera två grundläggande begrepp i en 

kvalitativ studie, nämligen trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, s. 306). För att kunna 

beskriva trovärdigheten i vår studie behövde vi specificera fyra underkriterier som enligt 

Guba & Lincoln är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka & bekräfta. 

Tillförlitligheten för vår studie anser vi vara hög då vi har valt att skicka tillbaka vårt insam-

lade datamaterial till våra respondenter så de fick tillfälle att läsa igenom vad vi uppfattat un-

der intervjuerna och observationerna för att kommentera det materialet. Detta för att säker-

ställa att vi har uppfattat deras verklighet på ett korrekt sätt. För att våra resultat i denna 

undersökning ska kunna överföras och tillämpas på andra liknande sociala sammanhang för-

utsetts det att våra beskrivningar av intervjuerna och observationerna är djupgående. Men att 

för vår studie säkerställa överförbarheten till andra sociala situationer blir dock svårt då det i 

kvalitativa studier som denna, bygger på specifika fall/inkubatorer som är olika sinsemellan 

men som även internt förändras kontinuerligt. Vi kan för vår studie endast säkerställa att vi 

har beskrivit varje situation djupgående och inte att den är överförbar till andra liknande soci-

ala miljöer. När vi ser till hela vår studie som helhet har vi även där djupgående beskrivit 

varje delprocess såsom val av respondenter och hur vi har hanterat intervjutranskriberingen, 

vilket framgår under ”datainsamling och bearbetning” och därför anser vi att vår studie är 

pålitlig. Den sista punkten som Guba & Lincoln (1994) tar upp som ett trovärdighetskriterie 

för studier är ”styrka och bekräfta”, vilket innebär att vi som forskare ska konfirmera att vi 

agerat i så pass god tro som möjligt när vi samlat in vårt datamaterial, vilket vi anser att vi 

gjort. Då det i kvalitativa studier är omöjligt att vara helt objektiv i sin ansats så har vi försökt 

vara så objektiva som möjligt. Det gjorde vi i form av att be våra respondenter förklara hur 

deras arbetsprocesser ser ut istället för att ställa raka frågor om varje område vi ville beröra. 

På så sätt sänkte vi vår subjektiva framtoning och ökade vår objektivitet i så hög grad som var 

möjligt. 

När det gäller äktheten i vår studie behöver vi specificera ett underliggande kriterie enligt 

Guba & Lincoln (1994) som är rättvis bild. Med rättvis bild menas om vårt datamaterial skild-

rar en rättvis bild av det som vi vill studera, vilket i vårt fall är inkubatorer. Då vi enbart fick 

tillfälle att intervjua VD:n på Minc och inte en affärscoach också så får vi möjligtvis inte hela 

det spektra på beskrivningar av inkubatorn som kan skilja sig åt mellan en högre chef och en 

medarbetare som jobbar med de dagliga rutinerna. Det är en brist i vår studie. På Ideon Inno-

vation fick vi tillfälle att intervjua både VD:n och en affärscoach vilket vi anser bidrog till att 

bilden av Ideon Innovation blir av mer rättvisande karaktär.   

2.8 Källkritik  
Vår studie är inte överförbar till andra studier då den baseras på två specifika fall. Eftersom 

både Ideon Innovation och Minc under sina intervjuer nämnt att de ständigt förändras kommer 
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en ny studie av dessa två inkubatorer inte frambringa exakt samma resultat som det vi fått. 

Det är dock svårt att göra en studie som är överförbar när ansatsen är av kvalitativ karaktär 

och många subjektiva värderingar influerar studien. 

Vår insamlade empiri från Ideon Innovation baseras på två intervjuer på plats, medan inter-

vjun med Minc skedde per telefon och med endast en person. Detta gör att dataunderlaget för 

Minc inte är lika stort som för Ideon Innovation och leder till att vi som forskare inte har lika 

mycket material från Minc som vi kan analysera från intervjuerna. Vi fick dock en god upp-

fattning om Mincs verksamhet under konferensbesöket där vi tog observationsanteckningar. 

Vi anser därför att det inte ska göra någon större skillnad för oss under analysen och slutsat-

sen. Det enda negativa är att vi bara har en persons åsikter och beskrivningar vilket gör att 

bilden av Minc inte blir lika rättvis som den vi fick av Ideon Innovation. Dessutom var re-

spondenten på Minc VD vilket kan göra att den bild vi uppfattat blivit förskönad. Hade vi fått 

en intervju med en av affärscoacherna på inkubatorn kanske den bilden sett annorlunda ut, så 

var fallet hos Ideon Innovation. Bilden av deras inkubator skiljde sig i viss mening mellan 

VD:n och affärscoachen gällande förändringar.  

Telefonintervjun med Bodil Rosvall-Jönsson på Minc gav inte samma flyt som de intervjuer 

som skedde på plats hos Ideon Innovation. Vi var därför tvungna att ställa mer raka frågor och 

upplägget blev därför inte lika objektivt eftersom Bodil själv inte kunde prata fritt om det hon 

kände var relevant. Det blev alltså ingen spontan diskussion men vi kände ändå att underlaget 

blev bra då vi lät henne prata så mycket som hon själv ville på varje fråga.  

Under transkriberingen av intervjuerna kan vi ha missuppfattat något enstaka ord då kvali-

teten på ljudfilen inte var den bästa. Detta ska dock inte ha gjort någon ansenlig skillnad men 

bör dock nämnas. Vi valde även att utelämna vissa delar av transkriberingen då vi kände att 

de delarna inte var relevanta för vår senare analys.  
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3. Teoretisk referensram

I det här tredje kapitlet presenteras två stycken inkubatormodeller med fokus på arbetspro-

cesserna som ligger till grund för analysen av vår insamlade empiri. Vi tar även upp teorier 

om förändringar, nätverkande och styrning.

 

Vi har valt att utgå utifrån två stycken olika modeller angående inkubatorer samt generell te-

ori om förändring och nätverk. Först presenteras en modell av Bergek & Norrman (2008) där 

de beskriver fem stycken komponenter som en arbetsprocess hos en inkubator bör bestå av. 

Urvalsprocessen ligger som första punkt och modellen mynnar sedan ut i avskedsprocessen, 

då entreprenörerna lämnar inkubatorn. Den andra modellen vi har valt att använda oss av är 

Carayannis & Zedtwitz (2005) fem punkter som behandlar vad en inkubator bör erbjuda sina 

entreprenörer. Dessa två modeller undersöker olika vinklar men har trots det stor likhet i in-

nehållet. Carayannis & Zedtwitz punkter berör det som Bergek & Norrman tar upp som ar-

betsprocessinnehåll och vi ser det därför relevant att undersöka båda dessa modeller då resul-

taten från dessa kommer smälta samman.  

3.1 Inkubatormodell 1- Incubator model components 

Anna Bergek och Charlotte Norrmans (2008) modell utgår från de fem steg som förekommer 

i en inkubators arbetsprocess, från selektion av entreprenörer till dess att entreprenörerna läm-

nar inkubatorn. Bergek & Norrman har identifierat fem stycken komponenter som arbetspro-

cessen består av, dessa komponenter anses vara gemensamma för majoriteten av inkubatorer. 

Dessa är följande, selection, infrastructure, business support, mediation och graduation. För 

att behålla värdena i orden och minska misstolkningen som kan ske vid en översättning har vi 

valt att behålla de engelska orden. Bergek & Norrman har pekat ut tre av dessa fem kompo-

nenter som anses vara av extra vikt för att undersöka en inkubators arbetsprocess. De två som 

inte berörs lika djupt anser de vara till stor del lika hos alla inkubatorer och det är därför vår 

förklaring kring dessa två är kortare än övriga. Dessa två är infrastructure och graduation. 

3.1.1 Selection 

Det första steget i processen är att inkubatorerna ska välja ut vilka entreprenörer de vill hjälpa. 

Alla inkubatorer väljer själva hur selektionen ska ske men den brukar delas upp på två sätt. 

Det första tillvägagångssättet innebär att inkubatorerna väljer entreprenörer efter deras af-

färsidé, att de ser en stor potential i produkten/tjänsten. Det kräver kunskap hos inkubatorn 

om produkten/tjänsten, dess framtida marknad och eventuell vinstpotential. Det andra tillvä-

gagångssättet innebär en selektion baserad på entreprenörerna, deras erfarenheter, personlig-

het och framtida möjligheter.  

Selektionen delas dock upp ytterligare beroende på vilken approach inkubatorn har. Bergek & 

Norrman beskriver två utgångslägen en inkubator kan ha, picking-the-winners eller survival-



Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi C, Uppsats 
Handledare: Pia Lindell 
Examinator: Conny Johanzon 
Termin: HT 2012 
 

14 
 

of-the-fittest. Picking-the-winners innebär att inkubatorn noggrant väljer ut ett fåtal entrepre-

nörer som anses ha en lyckad framtid tillmötes. Survival-of-the-fittest däremot innebär att in-

kubatorn väljer ut ett stort antal entreprenörer utan att fokusera på kriterier i urvalet och låter 

marknaden avgöra vilka som blir framgångsrika. Dessa två approacher kombineras med 

ovanstående kriterier för selektion och skapar i och med det fyra stycken kategorier som en 

inkubators selection kan placeras i. (Bergek & Norrman 2008, s.12) 

 Picking-the-winner & idea. Inkubatorverksamheten är väldigt snäv och består av ent-

reprenörer som alla är nischade inom samma bransch. 

 Picking-the-winner & entrepreneur. Inkubatorverksamheten består av ett fåtal hand-

plockade entreprenörer och är belägen med närhet till universitet som forskar inom 

samma område som entreprenörerna. 

 Survival-of-the-fittest & idea. Inkubatorverksamheten består av ett stort antal entre-

prenörer med affärsidéer inom ett flertal områden och branscher. 

 Survival-of-the-fittest & entrepreneur. Inkubatorverksamheten består av ett flertal 

mycket drivna entreprenörer inom olika branscher.   

3.1.2 Infrastructure 

Infrastrukturen innefattar den plats inkubatorerna är belägna på, vilka möjligheter entreprenö-

rerna erhåller i form av kontorsyta och annan administrativ service. Infrastrukturen ska under-

lätta arbetet för entreprenörerna då en avsaknad av detta kan vara ett onödigt hinder i upp-

startningen av ett företag. 

 

3.1 .3 Business support 

Business support innefattar de hjälpaktiviteter som inkubatorerna erbjuder entreprenörerna. 

Dessa aktiviteter består dels av rådgivning och coachning som genererar kunskaper inom re-

dovisning, marknadsföring, juridik och ekonomiskt stöd. Det som är av vikt är inte endast i 

vilken grad inkubatorerna erbjuder dessa tjänster utan hur stor del inkubatorerna är involve-

rade i arbetsprocessen. Inkubatorerna kan placeras på en skala baserat på hur involverade de 

är. De hamnar på ena sidan av skalan om de ser sig själva som den överordnade i arbetspro-

cessen med störst ansvar. På motsvarande sätt hamnar de på andra sidan av skalan om de ser 

sig själva som ett externt hjälpmedel som endast hjälper till i de fall entreprenören ber om det. 

För att enklare kunna placera våra utvalda inkubatorer på den skalan har vi själva tagit fram 

figur 1, som förklarar vilket inflytande inkubatorn har i styrningsprocessen. Inkubatorn kan 

placeras var som helst längst hela skalan beroende på dess roll. 
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Figur 1 - Inkubatorns inflytande i styrningsprocessen 

3.1.4 Mediation 

Inkubatorn ska fungera som en mellanhand och medla åt entreprenörerna och dess omgivning. 

Det finns två olika typer av medling, nätverks- och institutionellmedling. Nätverksmedling 

innebär att inkubatorn ska hjälpa entreprenören att skapa nätverk med externa aktörer utanför 

inkubatorverksamheten men även med entreprenörer inom verksamheten. Genom institution-

ellmedling ska inkubatorerna få entreprenörerna att få en djupare förståelse, kunna tolka och 

möjligtvis påverka de institutionella krav som existerar på grund av lagar, förordningar, tradit-

ioner, värderingar och normer. Det kan i sin tur få externa aktörer att öka trovärdigheten och 

acceptansen av entreprenörerna vilket i slutändan även kan bidra med ökad legitimitet i sam-

hället. Dessa två typer av sammansvetsning mellan entreprenörer och dess omgivning ska 

bidra till en kunskapsöverföring dem emellan som är av vikt för entreprenörerna vid uppstart-

ningen av ett företag. 

3.1.5 Graduation 

Behandlar under vilka omständigheter som entreprenörerna ska lämna inkubatorverksamhet-

en. Vanligtvis befinner sig entreprenörerna hos inkubatorn mellan tre till fem år beroende på 

vilket behov som finns och det skiljer sig åt när entreprenörerna anses vara ”färdiga” och redo 

att lämna. 

3.2 Inkubatormodell 2- fivedefining services 

Elias G. Carayannis och Maximiliam von Zedtwitz (2005) har tagit fram fem stycken tjänster 

som de anser att en inkubator bör erbjuda sina entreprenörer. Dessa fem är access to physical 

resources, office support, access to financial resources, entrepreneurial start-up support och 

access to networks. Precis som i ovanstående modell har vi valt att behålla även dessa eng-

elska ord. För att en inkubator ska kunna kalla sig för just en inkubator säger författarna att de 

bör uppfylla minst fyra av dessa fem kriterier. Då en inkubator uppfyller samtliga anses de 

vara en stark inkubatorverksamhet och de anses vara mindre starka om ”endast” fyra är upp-

fyllda. I de fall färre än fyra kriterier uppfylls tycker Carayannis och Zedtwitz att verksamhet-

erna inte kan kalla sig för en inkubator.  

3.2.1 Access to physical resources 

Inkubatorerna ska erbjuda sina entreprenörer kontorsplats, möbler, datornätverk, säkerhets-

tjänster och andra åtgärder som rör infrastrukturen. I den här punkten konkurrerar olika inku-
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batorer med varandra genom de Science Parks och kontorsmöjligheter som de erbjuder entre-

prenörerna.  

3.2.2 Office support 

Inkubatorverksamheterna ska bistå sina entreprenörer med en bassupport gällande receptions-

service, mailhantering, fax, kopieringsmöjligheter, nätverkssupport och bokföring. Dessa 

uppgifter kan anses vara komplexa men nödvändiga för att entreprenörerna snabbt och enkelt 

ska kunna komma igång med sina företag. Trots att dessa supportåtgärder kan anses självklara 

kan de bidra till stora hinder för entreprenörerna i de fall de inte fungerar som de ska. 

3.2.3 Access to financial resources 

Inkubatorerna ska erbjuda tillgång till riskkapitalister, både privata fonder och offentliga me-

del från affärsänglar, lokala institutioner och företag. Riskkapitalisterna har ofta kriterier som 

entreprenörerna bör uppfylla, i form av arbetsamhet och uthållighet. Det är inkubatorernas 

uppgift att föra ihop riskkapitalisterna med entreprenörerna.  

3.2.4 Entrepreneurial start-up support 

Inkubatorerna ska hjälpa entreprenörerna genom de steg ett nystartat företag måste gå igenom. 

Vanligtvis har entreprenörerna en god vision och strategi men en avsaknad av ledning, orga-

nisation och juridiska kompetenser, en kunskap som inkubatorerna bör ha. Inkubatorerna ska 

erbjuda entreprenörerna bokföringsassistans, juridisk rådgivning för till exempel skatter och 

andra svårigheter de kan stöta på. Inkubatorerna ska hjälpa till att formulera ägarbevis, struk-

turera företagen, coacha dem och bistå med managementkunskaper.  

3.2.5 Access to networks 

Entreprenörer har oftast inte tillgång till nätverk i starten på samma sätt som inkubatorerna, då 

dessa haft möjlighet att bygga upp nätverk under en längre tid. Inkubatorerna ska därför 

hjälpa entreprenörerna att hitta dessa nätverk och på så sätt bistå med de viktiga möjligheter 

som degenererar.  Inkubatorerna ska kunna sammanföra sina entreprenörer med de nätverk 

som de anser passar bäst för just dem och som kommer bringa störst framgång. Då entrepre-

nörerna går igenom många steg i starten ska inkubatorerna besitta kunskapen att sammanföra 

dessa två vid rätt tidpunkt. Det finns många typer av nätverk som alla är relevanta vid olika 

tidpunkter och det är därför viktig att matcha dessa nätverk med de steg entreprenörerna går 

igenom.  

3.3 Förändring 

Bo Ahrenfelt (2011) beskriver två olika typer av organisationer, ”öppna system” och ”slutna 

system”, där ett öppet system bör eftersträvas. Ett slutet system innebär att organisationen 

förändras vid endast specifika tillfällen medan det öppna systemet kännetecknas av att stän-

digt anpassa sig efter omvärlden och de förändringar som sker. Det innebär att organisationen 

kontinuerligt förändras (Ahrenfelt 2011, s.110). Dessa förändringar behöver inte vara stora 
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utan kan även innebära små förändringar som inte märks av. Poängen är att utvecklas i takt 

med att den komplexa omvärlden förändras. Då nya lagar, efterfrågan och andra viktiga kom-

ponenter förändras måste en organisation förändras i samma takt för att behålla en stark posit-

ion på marknaden och kunna möta den nya efterfrågan. 

3.4 Nätverk  
Enligt Philip Runstens doktorsavhandling (2011) är nätverkande eller som han väljer att be-

nämna det, kunskapsintegration, mycket viktigt i organisationer. Han säger att det är i mötet 

mellan olika individer som kunskapsutbytet sker och det är så lärandeprocesserna börjar, ge-

nom att utbyta kunskap mellan individer, att nätverka. Kunskapsintegration sker inte genom 

att lägga scheman, inneha olika roller, bygga system, utveckla strategier och så vidare utan 

kunskapsutbytet sker i det unika mötet mellan två individer. Hur detta möte sen ser ut är bero-

ende på individerna, det kan således bli ett ”bra” eller ”dåligt” möte. Det som Runsten poäng-

terar är att det är viktigt att få till de här ”bra” mötena mellan individerna för att kunskapsut-

bytet ska bli som mest effektivast. Det gäller att från ledningens sida få gruppen av individer 

till att kunna samarbeta på ett så bra sätt som möjligt för att dessa möten ska kunna tillhanda-

hålla ett givande utbyte.  

Ett problem som dock kan uppstå är att människor som befinner sig i samma miljö inriktar sig 

på sådan kunskap som är gemensam och som gör att gruppen av individer inte får ny kunskap 

utöver sitt egna område. Det är ett problem då det är i kunskapsutbytet mellan olika sorters 

kunskaper som kunskaperna förändras hos individen och som sätter fart på lärandeprocesser-

na. (Runsten 2011, s.26) 

Mathew Hughes, R. Duane och Robert E. Morgan (2007) nämner också vikten av nätver-

kande. De säger att tidigare forskning har fokuserat kring värdet inkubatorerna skapar för sina 

entreprenörer genom de affärstjänster och kunskaper de erbjuder. De menar istället på att det 

är nätverkandet som skapar värde för entreprenörerna, de interna och externa nätverken. In-

kubatorn bör erbjuda väl uppbyggda nätverk men i slutändan är det ändå entreprenörerna som 

skapar värde genom att använda dessa nätverk väl. När inkubatorn erbjuder goda nätverk 

skapar de möjlighet för entreprenörerna att få värdefulla kontakter inför framtiden. Att inku-

batorföretagen kan utnyttja dessa nätverk bidrar till att de sparar både tid och pengar som an-

nars skulle behöva avsättas för att finna dessa nätverk själva.  

Tidigare har vikten av att som enskilt företag ensamt konkurrera mot resterande företag på 

marknaden beskrivits, Hughes, Duane &Morgan säger dock att det tankesättet är föråldrat. 

Istället bör företagen gå ihop och dra nytta av varandras kunskaper, något som de har möjlig-

het att göra i en inkubatorverksamhet. Nya enskilda firmor har oftast inte all den kunskap som 

krävs för att möta konkurrenterna och att då få hjälp av andra företag är av stor betydelse. 

Genom ett samarbete kan de dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och bygga en 
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stark grund att stå på. Ett samarbete skapar värde för samtliga parter eftersom de kan dra nytta 

av varandra.  

3.5 Styrning 
Enligt den kanadensiska artikeln “Empiricaland Explanatory Approach of Support Effect on 

Newly Created Firms' Performance” beskrivs det två olika teorier kring hur styrningen i en 

inkubator ska se ut. Den ena teorin är författad av Ferrer (1997) och den andra av Plane & 

Torres (1998). 

Den första teorin av Plane & Torres (1998) beskriver vad en inkubator måste erbjuda i sin 

support och det är expertiskonsultation och strategisk styrning. Denna support kommer från 

inkubatorns coacher som ska assistera företagens ledare/chefer vid beslutsfattandet. Coachen 

är här med och bestämmer tillsammans med företagsledaren vad som ska göras och är högst 

involverad i företagets beslutsprocess. Det kan gälla beslutsfattande i tekniska såväl som i 

operationella frågor. (Plane and Torres 1998 se Mazra, Math; Guy, Omenguele René 2012). 

Enligt den andra teorin av Ferrer (1997)ska coacherna inte jobba utefter sådana dimensioner. 

Han menar att coacherna ska finnas som ett externt hjälpmedel utifrån företagens behov. 

Coachen ska aldrig själv gå in i beslutsprocessen utan bara ge företagsledaren rätt verktyg och 

metoder. Coachen ska även fungera som en lärare till företaget och lära ut ny kunskap. (Ferrer 

1997 se Mazra, Math; Guy, Omenguele René 2012) 

3.6 Analysmodell 
Utifrån inkubatormodell 1, inkubatormodell 2 och övriga teorier som vi beskrivit ovan har vi 

gjort en sammanställning som presenteras i figur 2. Då de finns likheter mellan de olika mo-

dellernas punkter, som har samma innebörd och därför senare kan analyseras tillsammans, har 

vi valt att placera dessa ihop. Vi har även placerat in förändring och styrning parallellt som 

berör alla de punkter som tagits upp i modellerna. För att separera de olika författarnas punk-

ter åt har vi valt att kursivera Bergek & Norrmans (2008) områden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Analysmodell 

                   Förändring 

                     Styrning 
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4 Empiri 

I det här kapitlet redovisas vår insamlade empiri. Empirin består av en sammanställning av 

våra intervjuer och observationer hos Ideon Innovation och Minc. 

4.1 Ideon Innovation 
Måndagen den 26e november 2012 hade vi bokat våra intervjuer på Ideon Innovation med 

affärscoachen Mats Dunmar och VD:n Richard Mosell. Inledningsvis startade vi båda inter-

vjuerna med att be våra respondenter att beskriva Ideon Innovation som inkubator och hur 

deras arbetsprocesser ser ut. Senare under samma vecka, torsdagen den 29e november 2012 

skedde observationen.  

Det var under år 1986 som den första inkubatorn startades på Ideon Science Park i Lund där 

Ideon Innovation har sitt kontor. Idag finns det tre stycken inkubatorer på området, Ideon In-

novation, VentureLab och LIFT. Dessa tre inkubatorer har olika fokus, VentureLab är inrik-

tade mot studenter vid Lunds universitet, LIFT är inriktade mot tjänsteföretag och Ideon In-

novation täcker upp resterande områden, förutom Life science. Life science har en egen inku-

bator som befinner sig utanför området. Ideon Innovation ligger placerat i Ideon Agora som är 

en byggnad i södra delen av Science Parken. Där är de tre olika inkubatorerna samlade så att 

de lätt kan nätverka sinsemellan. Finansieringen av Ideon Innovation består till hälften av 

privata medel och till hälften av offentliga medel med IKANO-banken som största investe-

rare. IKANO investerade 50 miljoner i Agora byggnaden för att rusta upp verksamheten och 

platsen där Ideon Innovation finns idag. 

Ideon Innovation har ungefär 200 olika entreprenörer per år som är intresserade av att sitta 

hos dem i deras inkubatormiljö. Bland dessa så letar de efter entreprenörer med ett driv och 

som vill framåt. Det räcker nämligen inte med att bara ha en god idé utan entreprenören måste 

ha ett driv att göra business av idén. Ideon Innovation tar hellre in ett fåtal entreprenörer som 

de verkligen tror på än satsar pengar på ett flertal med möjlig potential. De jobbar med för-

hoppningen att ”plocka ut vinnarna” redan från början. Detta konfirmerade både Mats Dun-

mar och Richard Mosell när de berättade att de var mycket noga med vilka de accepterade in i 

verksamheten. Entreprenörerna måste visa på ett stort driv kombinerat med en bra affärsidé. 

Richard Mosell påpekade att det i Sverige finns många innovativa patent i omlopp men som 

saknar en driven entreprenör bakom idén och att de därför har större fokus på entreprenören 

på Ideon Innovation. Av de entreprenörer som Ideon Innovation väljer ut går inte alla till den 

”riktiga” inkubatorn direkt. De entreprenörer som inte uppfyller samtliga kriterier i urvalspro-

cessen men som Ideon Innovation ändå ser stor potential hos får först spendera en viss tid hos 

deras förinkubator. I förinkubatorn har de möjlighet jobba på dessa kriterier under en sex må-

nadersperiod. De som lyckas uppfylla alla dessa kriterier får då en plats hos inkubatorn. De 

som inte lyckas uppnå dessa krav blir inte antagna och kommer därför inte längre än till 
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förinkubatorprocessen. De som lyckas uppnå samtliga kriterier direkt får automatiskt en plats 

hos Ideon Innovations inkubatorverksamhet. 

De kriterier som måste uppnås för att få sitta hos Ideon Innovation är dels att entreprenören 

måste ha människor omkring sig med olika kunskaper för att kunna bygga ett bra team. De ser 

gärna att entreprenören/entreprenörerna varit ute och ”testat” produkten, till exempel genom 

marknadsundersökningar, för att se hur efterfrågan ser ut. Ett annat av de kriterier som Ideon 

Innovation har är att inkubatorföretaget ska kunna växa och komma ut på en internationell 

marknad snabbt. De menar på att om företaget ska lyckas bli framgångsrikt räcker det inte 

enbart med att etablera sig på den svenska marknaden som är relativt liten, idén måstevara 

konkurrenskraftig även utanför Sveriges gränser. 

För att ta reda på vart företagen ska placeras, i inkubatorn eller i förinkubatorn, har Ideon In-

novation först ett informellt möte med entreprenören/entreprenörerna där de lär känna 

varandra och entreprenören får presentera sin idé. Därefter har de ett antal sådana möten med 

olika eller samma affärscoach för att inkubatorn ska få en ”first opinion”. Denna inledande 

process är ganska ostrukturerad men därefter bestämmer inkubatorn om företaget är redo för 

den riktiga inkubatorn eller om de ska placeras i den så kallade ”förinkubatorn”. Skulle före-

taget vara aktuellt för den riktiga inkubatorn direkt så har Ideon Innovation ett andra steg som 

kallas ”second opinion” vilket är en mer formaliserad process. Då skrivs det exempelvis ner 

fakta om företaget i ett dokument och det finns en mall som Ideon Innovation följer i det ste-

get. Second opinion innebär att företaget endast har kontakt med en person till skillnad från 

”first opinion” där olika affärscoacher kan vara involverade. 

Ideon Innovation har 100 arbetsplatser till förfogande och idag har de hand om 37 bolag, vil-

ket inkluderar både de bolag som sitter på plats men även de virtuella som är utspridda i 

Skåne och Blekinge. De virtuella företagen som Ideon Innovation hjälper är redan etablerade 

företag med befintliga kontorsplatser och de hjälper dem därför endast genom förbokade mö-

ten och via telefon. Att de idag hjälper 37 olika bolag samtidigt är rekord för Ideon Innovat-

ion, Mats Dunmar säger dock att de har plats för att hjälpa fler. Varje år tar Ideon Innovation 

in cirka 15 nya företag och av dessa hamnar hälften i deras riktiga inkubator och hälften ham-

nar hos förinkubatorn. Ideon Innovation säger oftast inte nej till några företag då de känner 

igen och haft kontakt med de flesta av entreprenörerna sedan innan genom Lunds universitet 

och studentinkubatorn. Dock händer det att de säger nej och det är då på grunder såsom att de 

inte uppfyller de kriterier som finns eller att Ideon Innovation känner att entreprenören eller 

idén inte är ”coachable”. Ideon Innovation är öppna för alla entreprenörer förutom de som är 

inriktade mot Life science, företag som inte är skalbara och för studenter som vill starta bolag. 

Anledningen är att det finns bättre hjälp de kan få hos Life Science Inkubatorn, hos Ventu-

reLab som vänder sig till studenter och LIFT (nyföretagandecentrum) som vänder sig till icke 

skalbara verksamheter som till exempel restaurangverksamheter som har störst fokus mot den 
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svenska marknaden. Mellan dessa inkubatorer finns ingen konkurrens då de mer ser sig som 

samarbetspartners enligt Mats Dunmar.  

Av de entreprenörer som lyckas uppfylla samtliga kriterier och får en plats hos inkubatorn så 

erbjuder Ideon Innovation ett färdigt paket med all service som kan behövas för ett nystartat 

företag. De får en kontorsplats, tillgång till posthantering, internet/wifi, kopiering, receptions-

tjänster och tillgång till den kunskap som affärscoacherna besitter. Hyresintäkterna som Ideon 

Innovation erhåller går till att betala löner och förbättra verksamheten. Inkubatorn går plus 

minus noll varje månad och är därför en ”non-profit” verksamhet. Priset de tar av företagen 

baseras på övriga marknadspriser och är därför samma som både vad bostadsbolagen i Lund 

tarför att hyra ut kontorsplats men även vad konkurrenten Minc i Malmö tar. Priset under 

första året ligger på 1750 kronor per person och månad, andra året kostar det 2500 kronor per 

person och månad, då ingår samma saker som första året.  Personalstyrkan som arbetar på 

Ideon Innovation består av 14 personer där vissa arbetar heltid och andra på deltid. Fördelen 

som Richard Mosell betonar med Ideon Innovation är att de har en heterogen personalstyrka 

där affärskonsulterna bidrar med olika infallsvinklar för att analysera ett företags situation. 

Varje företag har en specifik kontaktperson men kan få hjälp av samtliga i personalen för att 

skapa en bättre dynamik och få en bredare kunskapsbas.  

Ideon Innovation skräddarsyr sin hjälp åt varje företag eftersom alla befinner sig på olika ni-

våer i mognadsgraden. När de har prickat in vart företaget befinner sig i mognadsprocessen 

hjälper de företagen att fokusera på det viktiga i det steget så att entreprenörerna inte ska fun-

dera kring saker som inte är relevanta i det stadiet de befinner sig i. Ideon Innovation har 

några fasta punkter som företagen inledningsvis måste följa och det är till exempel juridikfrå-

gor och avtalssigneringar som måste till stånd för att företaget ska kunna skicka in sitt bolags-

namn till Bolagsverket med mera. Förutom det fungerar Ideon Innovation mer som ett externt 

hjälpmedel som finns till när företagen behöver hjälp. Ideon Innovation ger företagen de verk-

tyg de behöver för att sedan klara sig på egen hand och går därför inte in och styr varje före-

tag. Ideon Innovation finns endast vid sidan av om det skulle dyka upp funderingar och pro-

blem inom företagen. Ideon Innovation erbjuder varje företag hjälp två timmar i veckan, men 

företagen måste inte motta den hjälpen om de inte vill. Det får dock inte passera mer än tre 

veckor utan att inkubatorn haft kontakt med företagen.  

Richard Mosell och Mats Dunmar lade båda vikten vid att nätverksbyggande för inkubatorfö-

retagen är bland det viktigaste hjälpmedlet inkubatorn kan bidra med. Att ge företagen till-

gång till olika sorters nätverk i olika skeenden under företagets första levnadsår och lära inku-

batorföretagen att hitta dessa nätverk och ta kontakt med dem. Ideon Innovation tycker att det 

är viktigt för inkubatorföretagen att nätverka under sin inkubatortid då de bygger viktiga relat-

ioner med externa parter som de kan ha stor nytta av när de lämnar inkubatorn. Ideon Innovat-

ion ser nätverkande som det allra viktigaste verktyget för deras inkubatorföretag då det i sin 

tur ger möjligheter att i framtiden bygga starka relationer med dessa nätverksaktörer. Enligt 
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Ideon Innovation är dock det mest självklara och lättillgängligaste nätverket de inkubatorföre-

tag som finns hos inkubatorn. Det är ett viktigt nätverk enligt Ideon Innovation då alla har gått 

igenom samma process och lätt kan fråga varandra om råd. För att få den kunskap ett företag 

behöver för att kunna göra ett så genomtänkt beslut som möjligt kan de enkelt fråga ett annat 

inkubatorföretag hur de gjorde i en viss situation. På så sätt menar Richard Mosell att arbets-

processen effektiviseras och entreprenören slipper att sitta och fundera över ett problem under 

längre tid. Richard Mosell poängterar under sin intervju att forskning visar att företag som har 

sin grund i inkubatorverksamheter växer snabbare än andra som inte har det. Inkubatorföreta-

gen har ett internt nätverkande med andra inkubatorföretag som effektiviserar beslutproces-

serna, vilket gör att dessa företag utvecklas snabbare.  

Förutom de interna nätverk som Ideon Innovation erbjuder så hjälper de företagen att finna 

externa nätverk, till exempel när det gäller finansiering hjälper de företagen att hitta affärs-

änglar, vilka är privatpersoner som investerar sina egna pengar i verksamheten. De hjälper 

även till att finna riskkapitalister som både kan bestå av kapital från privata personer men 

även skattefinansierade institutioner såsom Innovationsbron och Almi företagspartner. Ideon 

Innovation har god kontakt med bägge dessa offentliga institutioner och medlar kontakt mel-

lan dessa och sina inkubatorföretag. 

På Ideon Innovation är inkubatortiden satt till 24 månader, detta efter beslut från Innovations-

bron vilket är ett av Ideon Innovations största finansiärer. Richard Mosell berättade att Inno-

vationsbron satt den tiden på grund av att det har funnits en rädsla av att det finns bolag som 

inte presterar någonting och som sitter och tar plats och pengar. Finansiärerna vill se snabba 

resultat och att deras pengar går till verksamheter som visar på en stark potentiell tillväxt som 

ska ge positiva resultat för samhället i stort. Att endast hjälpa de företag som har potential att 

utvecklas snabbt är en utmaning för Richard Mosell, Mats Dunmar och deras kollegor vilket 

de jobbar dagligen med för att kunna tillfredsställa de krav som ställs från Innovationsbron. 

Tidigare var perioden satt till tre år men efter Innovationsbrons direktiv är den nu istället änd-

rad till två år.  

Ideon Innovation tycker att det är viktigt för ett företag som växer snabbt i början och börjar 

anställa fler, skapar sin egen företagskultur och inte sitter kvar hos inkubatorn för länge. Dock 

stannar de flesta kvar under två år då det finns många förmåner hos inkubatorn. De ser dock 

att företagen så snabbt som möjligt lämnar miljön, då de är ute efter att få fram snabbt väx-

ande företag. Tidsramen fungerar dock på ett positivt sätt för inkubatorn genom att den hjäl-

per dem att konkretisera vad som ska göras och hinnas med under den perioden, så att de läg-

ger fokus på rätt saker. När 24 månader har passerat får inkubatorföretaget en lista på fastig-

hetsägare de kan kontakta och på så vis slussas de ut i den riktiga världen. Efter denna 24 må-

naders period hos Ideon Innovation måste inte inkubatorföretaget lämna verksamheten, kan 

företaget ge någonting tillbaka till inkubatorn i gengäld får de gärna sitta kvar, men max ett 

år. Ideon Innovation menar att efter två år så är företagen tillräckligt starka för att flytta ut 
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från inkubatormiljön och klara sig på egen hand, dock har Ideon Innovation kontakt med sina 

företag minst ett år efter att dem lämnat verksamheten. De tar till exempel reda på vad företa-

gen omsätter, hur stor personalstyrkan är och så vidare. Dessa nyckeltal använder Ideon Inno-

vation sedan mot sina finansiärer för att få det kapital de behöver. Idag följer Ideon Innovat-

ion över 100 olika företag som tidigare gått igenom deras arbetsprocesser genom åren. De 

försöker även få företag att komma tillbaka och hålla föreläsningar och inspirera nya företag 

som sitter på inkubatorn idag. 

För att kunna följa marknadens efterfrågan krävs det att ständigt anpassa sig efter dess krav 

som hela tiden förändras. Ideon Innovation förändras kontinuerligt för att bättra kunna möta 

marknadens krav och utvecklas som verksamhet. Det rådde dock en viss delad mening mellan 

Richard Mosell och Mats Dunmar gällande hur pass stora förändringarna var som Ideon Inno-

vation gått igenom. Richard tyckte att det skett stora förändringar efter att han blivit anställd. 

Han berättade att han förändrat Ideon Innovation genom att göra tillvägagångssättet mindre 

strikt och mer öppet. Dels genom att varje entreprenör numera har möjlighet att få hjälp av 

samtliga affärscoacher istället för att endast ha en utnämnd. Sättet att tänka på Ideon Innovat-

ion har också blivit mer fokuserat på sälj istället för på produkterna och tjänsterna i sig. Mats 

däremot tyckte att Ideon Innovation ständigt har utvecklats och han har inte märkt av en 

nämnvärd skillnad efter Richard börjat på inkubatorn. Mats höll med om att verksamheten 

blivit mer fokuserad på sälj men han tyckte inte att inkubatorn stått stilla innan Richard kom, 

vilket intrycket blev efter intervjun med Richard. Mats höll med om att förändringar har skett 

men inte på ett lika betydande sätt som Richard antydde.  

 

Bild 1 – Inuti Agora byggnaden & presentationen av Mats Dunmar 

4.2 Minc – Malmö incubator 
Intervjun med Mincs VD Bodil Rosvall-Jönsson blev via telefon då hon inte hade möjlighet 

att avsätta tid för en intervju där vi kunde träffas personligen. Intervjun inleddes på morgonen 

torsdagen den 29e november och senare under samma dag fick vi även tillsammans med kon-
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ferensgruppen besöka Minc och höra Bodil Rosvall-Jönsson berätta mera om Mincs verksam-

het och visa oss runt i lokalerna. Bodil har arbetat hos Minc i sex och ett halvt år och hennes 

uppgifter som VD är att leda, fördela och driva inkubatorns utveckling framåt. Bodil berättade 

inledningsvis att hon snart slutar som VD och att inkubatorn står inför en stor förändringspro-

cess vid årsskiftet 2012/2013.  

Minc är geografiskt placerat i Malmös nya stadsdel Västra hamnen dit alltfler nya och innova-

tiva företag söker sig. Den byggnad som Minc huserar i var från början en varvsindustri men 

som Malmö stad investerade 50 miljoner kronor i för att kunna renovera och bygga om till 

den verksamhet som Minc står för idag. Inredningen hos inkubatorkontoren var enkel och 

förklaringen till det var att Minc ville visa inkubatorföretagen att starten i ett företags fram-

växt inte alltid är lätt där allting serveras på ett silverfat. Minc ville ha det så enkelt som möj-

ligt för att visa att ett företag måste jobba sig upp innan de kan få ett mer exklusivt kontor. 

Minc finansieras från fyra olika håll där cirka 80 procent kommer från statliga bidrag och In-

novationsbron, resterande procent kommer från deras samarbetspartners och hyror som före-

tagen på plats betalar månadsvis. Verksamheten består idag av tre olika sorters tjänster, inku-

batorverksamhet, ”workspace” samt ”meetings”. Workspace är en tjänst som erbjuder kon-

torsplats och meetings är anordnade möten som sker för att kunna skapa interna och externa 

nätverk. Det är meningen att dessa tre ska nätverka med varandra och på så sätt skapa nya 

innovativa idéer och lösningar. 

 

Figur 3 – Tolkning av Mincs tjänster, presenterad av Bodil Rosvall-Jönsson.  

Som framgår av figur 3 har Minc åtta stycken affärskonsulter där fem är placerade i inkuba-

torverksamheten. Varje företag hos inkubatorn har en utnämnd affärskonsult som anses vara 

deras egen och som de får mest hjälp ifrån. Idag sitter det 29 stycken olika företag hos inkuba-

Inkubator 
5 affärskonsulter 

29 företag 
(möjlighet för 30) 

Workspace 
2 

affärskonsulter 
66 företag 

Meetings 
1 affärskonsult 
9500 stycken 
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torn. ”Workspace” tillhandahålls två stycken affärskonsulter till de 66 företag som i dagsläget 

sitter på företagshotellet. Den tredje tjänsten som Minc tillhandahåller är ”meetings” där en 

affärskonsult är huvudansvarig för de ungefär 9500 olika möten som anordnas per år.  

Samtliga konsulter som Minc rekryterat sedan Bodil blev VD är baserat på deras erfarenheter 

och personligheter. Bodil har medvetet rekryterat konsulter med olika färdigheter för att er-

hålla en stor bredd i kompetensen. Samtliga anställda har tidigare drivit egna företag och vet 

vad som krävs för att ta sig ut på en konkurrenshård marknad. Av affärskonsulterna på åtta 

personer är två stycken akademiker, två är offentliga anställda av Malmö stad och resterande 

fyra är entreprenörer och innovatörer med erfarenhet av branscherna och företagande. Det 

som affärskonsulterna erbjuder är grundläggande konsulttjänster som ett nystartat företag är i 

behov av och dessa kostar inte någonting extra för entreprenören då det ingår i den hyran som 

entreprenören betalar per person och månad. Det finns olika prisklasser när det gäller hyran av 

kontor hos inkubatorn beroende på hur länge företaget har varit hos Minc. Under förinkuba-

tortiden betalar företagen 1500 kronor per person och månad, därefter betalar de 2000 kronor 

per person och månad det första året och under andra året är hyran 2500 kronor per person 

och månad. Det som ingår i hyran är förutom kontorsplats, värme, vatten, el, internet, städ-

ning etcetera. Förutom dessa grundläggande tjänster får entreprenören också hjälp med att 

starta upp sitt företag, genom tillhandahållande av kontakter och affärskonsulternas spets-

kompetens.  

I dagsläget finns det som tidigare nämnt 29 företag hos Mincs inkubator och 66 företag som 

hyr en arbetsplats på ”workspace”. Sammanlagt sitter det 220 personer i byggnaden och det är 

ständigt nya företag som vill få en plats i huset. Årligen är det cirka 200 företag som ansöker 

om en plats hos inkubatorn men av dessa är det endast 17 stycken som tas emot. Dessa poten-

tiella företag får en prövotid på tre månader hos det som Minc kallar för förinkubatorn, något 

som samtliga företag går igenom. Därefter ska de sedan visa en presentation för Minc över 

sina framtida målsättningar och potentiella utveckling. Utav dessa 17 företag är de 15 som går 

vidare och får bli en del av den ”riktiga” inkubatorn. 

Bodil berättade att de har ett antal urvalskriterier som måste uppfyllas då det är så många ent-

reprenörer som söker sig till deras inkubator. Minc har fokus på både entreprenörerna och 

affärsidéerna men tyngden vid urvalet ligger på entreprenörerna. De tar inte in herrelösa idéer 

utan det måste finnas en entreprenör knuten till sin affärsidé. 

Bodil berättade ytterligare om de kriterier som måste vara uppfyllda bland annat är att det 

måste finns en tillväxtpotential hos företaget, att företag har möjligheter att etablera sig på en 

internationell marknad, att företaget är innovativt och slutligen att det finns ett starkt team 

bakom affärsidén. Hos entreprenörerna måste det finnas en drivkraft och en ambitionsnivå för 

att kunna lyckas. Mincs målsättning är att samtliga företag snabbt ska ta sig ut på marknaden 

och genom sin branschinriktning mot IT, media och digitala medier får företagen därför möta 

den internationella marknaden redan första dagen. Mincs koncept är därför att hjälpa företa-
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gen ta fram en prototyp som de kan prova på marknaden innan de utvecklar den slutgiltiga 

produkten, för att se om det finns någon efterfrågan. Innan entreprenörerna får en plats hos 

inkubatorn så måste samtliga som blivit utvalda först spendera en viss tid hos förinkubatorn. 

Detta för att Minc lättare ska kunna ta reda på om entreprenörerna är något att satsa på. De 

entreprenörer som visar på en stor potential under tiden i förinkubatorn får sedan en plats hos 

den ”riktiga” inkubatorn.   

Nätverkande är viktigt för Minc och Bodil berättade att det är ytterst viktigt för entreprenörer-

na då det är genom dessa som nya idéer och tankar växer fram och skapas. För att erhålla 

dessa nätverk har Minc ett koncept som kallas för Minc meetings. Mycket tid läggs ner i kon-

ceptet och det skapades för att ett bra nätverk, både inom huset och utanför, nationellt och 

internationellt skulle upprättas. Genom dessa anordnade möten ska inkubatorföretagen få möj-

lighet att knyta kontakter, både internt med de andra inkubatorföretagen och företag som sitter 

på företagshotellet men även med externa kontakter som kommer utifrån. Detta för att skapa 

ett stort nätverk inför framtiden. Mötena är inte enbart anordnade för inkubatorföretagen utan 

även för de övriga företagen. Genom dessa nätverk knyts inte enbart kontakter utan nya krea-

tiva och innovativa idéer kan komma att växa fram i mötet med andra kreativa människor 

vilket är givande för samtliga parter. Bodil förklarade att då Minc inte enbart består av en in-

kubatorverksamhet utan även ett företagshotell där vilket företag som helst har möjlighet att 

sitta får de en bra mix av företag. De företagen som sitter hos inkubatorn men även de på före-

tagshotellet har möjlighet att träffas och mötas i byggnaden, till exempel på den restau-

rang/kafé som finns och genom det skapas nya nätverk och konstellationer. Detta är något 

som enligt Bodil gör Minc unikt och även gör deras koncept eftertraktat av andra.  

Minc har även ett antal samarbetspartners, exempel på en sådan samarbetspartner är banker 

som de har kontakt med. Dessa banker hjälper inkubatorföretagen när de sitter hos Minc och 

förhoppningen är ett fortsatt samarbete när dessa företag lämnar inkubatorn. Det är därför 

gynnsamt både för inkubatorföretagen men även för samarbetspartnerna som knyter lovande 

kunder till sig inför framtiden. 

Utöver de nätverk som Minc hjälper sina inkubatorföretag att få kontakt med hjälper dem 

även till med att hitta finansiärer. I Sverige är det dock svårt att hitta privata investerare då det 

i dagsläget endast finns tre stycken riskkapitalistfirmor. Detta försvårar Mincs arbete och de 

har därför valt att hjälpa sina inkubatorföretag genom att finna dessa investerare i utlandet, 

bland annat i Finland, Danmark, London och Silicon Valley i USA där de har kontakter. Att 

Minc ofta hittar investerare i Silicon Valley beror på dess inriktning mot teknik och IT vilket 

stämmer bra överens med Mincs branschinriktning mot IT, media och digitala medier.  

Hos Minc får entreprenörerna sitta under en period som sträcker sig över 24 månader och när 

den tiden är slut måste entreprenörerna flytta ut från inkubatorn. Bodil berättade att deras 

koncept går ut på att de ska hjälpa entreprenörerna att ta sig ut på marknaden och börja sälja 

så fort som möjligt. När perioden på 24 månader är slut ska de kunna klara sig själva och då 
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erbjuder Minc att de kan få sitta kvar i samma byggnad fast då på företagshotellet om det 

finns plats eller så får de leta efter nya lokaler i Malmö med omnejd. Det sistnämnda är dock 

något som Minc inte hjälper till med.  

Mincs målsättning är att få ut sina företag på marknaden så snabbt som möjligt och de anser 

därför att 24 månader är en rimlig tid. Då Minc är inriktade mot IT, media och digitala medier 

anser de att företagen därför kan möta den nationella och internationella marknaden snabbt. 

Eftersom Minc vill att sina företag snabbt, helst innan de kommer in till inkubatorn, ska ta 

fram en prototyp som går att pröva på marknaden ligger företagen därför i en bra fas och ska 

därför inte behöva sitta hos inkubatorn i mer än 24 månader.   

Minc har genomgått stora omstruktureringar sedan Bodil Rosvall-Jönsson blev VD för mer än 

sex år sedan. När hon började på Minc var organisationen ad hoc vilket innebär att styrningen 

var lös med få förutbestämda moment för inkubatorföretagen. Under årens lopp har Minc 

strukturerat upp arbetsprocesserna så att både affärskonsulterna och entreprenörerna vet vad 

som förväntas av dem i olika stadier i utvecklingsfaserna. Minc har idag tydligare riktlinjer 

om vad som gäller i varje steg och vad de egentligen erbjuder entreprenörerna. Det är enligt 

Bodil svårt att bedriva en professionell verksamhet på så lösa grunder som de arbetade utefter 

tidigare utan tydliga metoder och verktyg.  

Som nämnt inledningsvis står Mincs organisationsstruktur inför ännu en omstrukturering vid 

årsskiftet 2012/2013 då Bodil Rosvall-Jönsson avgår som VD. Vilka dessa förändringar är 

och hur det kommer påverka entreprenörerna i slutändan går inte att säga i dagsläget då det är 

mycket sekretess kring omstruktureringen. Minc menar dock att dessa förändringar är viktiga 

för att behålla en professionell verksamhet som ger inkubatorföretagen den bästa hjälpen.  

 

Bild 2 – Mincs workspace & presentationen av Bodil Rosvall-Jönsson 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras vår analys av empirin. Kapitlet inleds med en diskussionsanalys 

kring arbetsprocesserna hos Ideon Innovation och Minc. Vilka skillnader och likheter det 

finns mellan inkubatorerna och våra två utvalda modeller. Sedan framförs en jämförelse in-

kubatorerna emellan. Slutligen presenteras en diskussionsanalys kring hur dessa arbetspro-

cesser har förändrats över tid.  

5.1 Arbetsprocesser 
Utifrån våra två valda modeller och teorier kommer vi att analysera vår insamlade empiri från 

inkubatorverksamheterna. Då våra två modeller har vissa likheter har vi valt att lägga ihop 

några punkter från de olika teorierna och behållit några punkter som de är. Då det endast är 

Bergek & Norrman (2008) som berör selektionen kommer vi att analysera urvalet baserat på 

enbart den teorin. Nästföljande punkt i deras modell, infrastructure, ser vi stora likheter till 

Carayannis & Zedtwitz (2005) punkter access to physical resources och office support, då 

samtliga beskriver den grundläggande infrastrukturen ett företag är i behov av. Vi har därför 

valt att analysera dessa tre punkter tillsammans. Vi ser även stora likheter mellan Bergek & 

Norrmans punkt business support och Carayannis & Zedtwitz punkt entrepreneurial start-up 

support och har därför valt att analysera dessa tillsammans. De sista punkterna som vi valt att 

analysera tillsammans är mediation och access to networks, då båda berör vikten av nätver-

kande. Avslutningsvis kommer vi att analysera graduation och access to financial resources 

separat eftersom vi inte ser några likheter av dessa från våra två utvalda modeller. Vi analyse-

rar även förändring och styrning som parallellt påverkar alla de olika delarna i arbetsproces-

sen. I figur 4 nedan illustreras upplägget för analysen av arbetsprocessen och förändringen 

över tid.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Analysmodell 

 

 

                   Förändring 

                     Styrning 
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5.1.1 Selection 

När det gäller Ideon Innovations selektion av vilka företag de tar in och hjälper är det viktigt 

att affärsidén är bra men det som avgör urvalet är att entreprenören visar entusiasm och en 

hög ambitionsnivå. Utifrån Bergek & Norrmans (2008) indelningar av vilken selektionsmetod 

som en inkubator kan använda sig utav, är det ”picking-the-winner & entrepreneur” som 

Ideon Innovation använder sig utav. Detta då de jobbar utefter entreprenörens personlighet 

och har ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att få komma in i verksamheten. Ideon 

Innovation tar således hellre in ett fåtal entreprenörer som de verkligen tror på än att satsar 

pengar på ett flertal för att sedan låta marknaden avgöra vilka som får stanna kvar. Minc arbe-

tar på liknande sätt och vill inte acceptera ett företag enbart baserat på deras affärsidé vilket 

gör inkubatorn till en verksamhet som också baserar sitt urval på det som beskrivs som ”pick-

ing-the-winner & entrepreneur”. Det är alltså personligheten och drivkraften bakom entrepre-

nören som avgör för Minc. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att inkubatorerna slipper 

lägga resurser på entreprenörer som de är osäkra på och som i ett senare skede kanske skulle 

bli mindre framgångsrika på marknaden. Inkubatorerna förebygger alltså risken för att lägga 

tid och pengar på företag som har sämre framtidsutsikter.  

En skillnad i urvalsprocessen är dock hur de väljer att anta de nya entreprenörerna i deras in-

kubatorverksamheter. Hos Minc får samtliga som lyckats uppnå urvalskriterierna gå igenom 

förinkubatorn vilket innebär att alla måste uppvisa en presentation över sin affärsidé. För att 

den presentationen ska väcka Mincs intresse måste entreprenörerna visa på ett stort engage-

mang och driv för sin affärsidé. Det är inte alla entreprenörer som får en plats hos inkubatorn 

och det gäller därför att sticka ut med en välgjord presentation. Denna urvalsprocess ser inte 

likadan ut hos Ideon Innovation eftersom inte alla behöver gå igenom förinkubatorn. I de fall 

entreprenören uppfyller samtliga kriterier från början får de direkt en plats hos inkubatorn. De 

som inte uppfyller kraven får dock gå igenom deras förinkubator där de har möjlighet att 

jobba på de kriterier de inte uppfyllt från början. Ideon Innovation erbjuder sina förinkubator-

företag en sex månaders period att uppfylla dessa kriterier under medan Minc har en tidsfrist 

på tre månader. Skillnaden mellan dessa inkubatorer är alltså tidsfristen för förinkubatorn men 

även att alla företag på Minc måste gå igenom förinkubatorn vilket inte är fallet på Ideon In-

novation. Där går endast de företag som inte uppfyllt alla kriterier igenom förinkubator.  

Ideon Innovation utgår därför mer utifrån den potential de ser hos entreprenören till skillnad 

från Minc som är mer strikt, där du som entreprenör är tvungen att uppvisa fler färdigheter 

från början. Det kan dock innebära en risk för Ideon Innovation om de företag de tar in, utan 

kompletta kunskaper, inte lyckas prestera under denna sex månaders period och därför inte 

lyckas ta sig in hos den riktiga inkubatorn. Det skulle innebära en förlust i både tid och pengar 

för Ideon Innovation. 

De kriterier, för att få en plats hos den ”riktiga” inkubatorn, som Ideon Innovation och Minc 

använder sig av i urvalsprocessen är resonabla med tanke på den konkurrenshårda marknaden. 
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Det är viktigt att företagen har vissa grundläggande kunskaper då tidsperioden hos den ”rik-

tiga” inkubatorn, på två år, är relativt kort. Dessa kunskaper innebär en snabb igångsättning i 

uppstartningsfasen, något som är grundläggande för att hinna växa sig stark och självständig 

under perioden hos inkubatorn. Deras kriterie för att så småningom kunna etablera sig på den 

internationella marknaden anses också som relevanta. Ideon Innovation och Minc anser att 

den svenska marknaden är för liten för många företag och att den internationella marknaden 

därför är ett bättre alternativ. Främst med tanke på Mincs inriktning mot IT och media men 

även Ideon Innovation som också har branschinriktningar inom detta område. Dessa 

branscher kan utnyttja den internationella marknaden på ett enklare sätt då möjligheterna via 

internet för dessa är större och ger chans att snabbare kunna etablera sig utanför Sveriges 

gränser.  

5.1.2 Infrastructure/ Access to physical resources/ Office support  

Dessa punkter anses vara självklara tjänster som en inkubatorverksamhet bör erbjuda sina 

entreprenörer. Både Ideon Innovation och Minc uppfyller Bergek & Norrmans (2008) och 

Carayannis & Zedtwitz (2005) krav inom detta område. I det här avseendet är Ideon Innovat-

ion och Minc ganska lika då de erbjuder samma typ av tjänster. Ideon Innovation och Minc 

uppfyller därför samtliga krav som tas upp i vår teoretiska referensram. Den enda skillnaden 

mellan dessa inkubatorer är vart hyresintäkten går. Ideon Innovation använder den endast för 

att finansiera sin egen verksamhet vilket Minc också gör men de betalar även tillbaka till 

Malmö stad som finansierade uppbyggnaden av inkubatorn från början. 

Ideon Innovations kontorsytor anses vara mer tilltalande arkitekturmässigt jämfört med Mincs 

kontorsytor som var mer enkelt utformade. Förklaringen kring det var som nämnt tidigare att 

entreprenörerna inte ska få allting serverat från första dagen. Det behöver inte innebära något 

negativt men om valet för entreprenörerna står mellan dessa inkubatorer, om de anser att af-

färscoacherna och allt annat är likvärdigt, kanske valet faller på Ideon Innovation som har en 

mer tilltalande inredning.  

5.1.3 Business support/ Entrepreneurial start-up support  

Det som står angivet i modellerna kring dessa punkter stämmer bra överens med hur Ideon 

Innovation jobbar. Deras affärscoacher och affärsutvecklare jobbar med alla sorters frågor för 

att få företagen på plats med alla avtal och liknande. Skulle det vara någonting som affärs-

coachen inte är kunnig inom brukar de alltid på Ideon Innovation hänvisa till någon annan 

som är mer kunnig inom området så att företaget får den hjälp de behöver. Bergek och Norr-

man (2008) anger i sin ”business support” en skala över hur pass involverad inkubatorn är i 

arbetsprocessen. Vi placerar Ideon Innovation på den sidan av skalan där inkubatorn fungerar 

som ett externt hjälpmedel och finns till utifrån företagets behov. Ideon Innovation har dock 

några fasta punkter som företagen inledningsvis måste följa och i det hänseendet kan de sägas 

vara överordnad, men generellt sett så låter de företagen styra vad och när de vill ha hjälp.  
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Minc har fler styrda och förbestämda hjälpprocesser som de erbjuder entreprenörerna. Det gör 

att Minc hamnar, enligt oss, på en mer centrerad plats på skalan över hur pass mycket de som 

inkubator styr över sina entreprenörer. De ser sig inte som överordnade men det finns ändå 

hårdare struktur som gör att vi inte enbart ser dem som ett externt hjälpmedel.  

Här skiljer sig alltså Ideon Innovation och Minc sig åt enligt oss då de hamnar på olika platser 

på skalan. Ideon Innovation fungerar mer som ett externt hjälpmedel som hjälper företagen i 

den mån de behöver och ber om det. Minc däremot har fler styrda moment och vi ser därför 

dem som ett externt hjälpmedel med överordnad karaktär.  

 

Figur 5- Inkubatorns inflytande i styrnings en 

Utifrån den bild vi fick av inkubatorerna har vi valt att placera Ideon Innovation och Minc på 

följande sätt i figur 5. Vi har själva tagit fram denna figur för att enklare förklara hur vi anser 

att inkubatorerna arbetar med sin styrning. Figuren är uppbyggd på den uppfattning vi fått av 

intervjuerna och observationerna och det är möjligt att Ideon Innovation och Minc skulle välja 

att placera sig annorlunda.  

Något annat som skiljer sig åt mellan inkubatorerna är att Ideon Innovation var mer flexibla 

gällande affärskonsulternas support. De har ett mer öppet system där alla entreprenörer har en 

utnämnd affärskonsult men ändå kan få hjälp utav samtliga. På Minc däremot har varje entre-

prenör en utnämnd affärskonsult som de arbetar mot. Innehållet i den support de erhåller är 

dock liknande hos båda inkubatorerna. Både på Ideon Innovation och Minc är affärskonsul-

terna anställda utifrån deras kompetenser, bakgrund och personlighet. Båda fokuserar på att 

ha en stor bredd hos sina anställda för att kunna tillfredsställa samtliga områden som entre-

prenörerna kan tänkas behöva hjälp inom. Den enda skillnaden var att Richard Mosell angav 

att de anställdas driv och personlighet hade en avgörande roll i anställningen. Bodil Rosvall-

Jönsson förklarade också betydelsen av ambition och personlighet men hade däremot större 

fokus på de anställdas kompetens.   

Samtliga affärscoacher som anställs hos både Ideon Innovation och Minc har både kompetens 

och personligheter som stämmer överens med det arbete de ska utföra. Anledning till att Ideon 

Innovations anställning i slutändan fokuserar mer på affärscoachernas personlighet har att 

göra med att inkubatorn är mer fokuserad på försäljning. Med det som fokus krävs det att 

coacherna är drivna och utåt för att klara av uppdraget. Minc däremot har större fokus på pro-
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dukten och tjänsten vilket kräver en bredare kompetens hos de anställda kring branschinrikt-

ningen IT, media och digitala medier. Det ena sättet är inte bättre än det andra eftersom båda 

inkubatorerna måste utgå från sina egen verksamhet och till sina inriktningar mot försäljning 

eller produkt och tjänst.  

5.1.4 Mediation/ Access to networks 

Ideon Innovation lyfter fram ”mediation/ access to networks” som det allra viktigaste verkty-

get för deras inkubatorföretag, då det i sin tur ger möjligheter att i framtiden bygga starka re-

lationer med dessa nätverksaktörer. Carayannis & Zedtwitz (2005) menar att en inkubator 

under lång tid har haft tid att bygga upp ett nätverk med till exempel, riskkapitalister, affärs-

änglar, redovisningsbyråer, banker med mera vilket inkubatorföretaget får tillgång till och i 

framtiden kan ha stor nytta av. Enligt Ideon Innovation är dock det mest självklara och mest 

lättillgängliga nätverket de inkubatorföretag som sitter tillsammans på inkubatorn. Det är ett 

viktigt nätverk enligt Ideon Innovation då alla har gått igenom samma arbetsprocess och lätt 

kan fråga varandra om råd. Minc anser också att nätverk har en stor betydelse för sina inku-

batorföretag och har därför lagt stort fokus vid deras tjänst ”Minc meetings”. Det är en stor 

fördel för Minc då både inkubatorföretagen och de företag som sitter på företagshotellet är 

samlade under samma tak och inbjudna till dessa möten. 

Både Ideon Innovation och Minc förklarade betydelsen av nätverk och båda lägger därför 

mycket tid och resurser på det. Något som både Ideon Innovation och Minc erbjuder sina ent-

reprenörer är ett stort nätverk inom organisationen. Ideon Innovation har ingen branschinrikt-

ning vilket innebär att det finns en stor heterogenitet hos företagen och genom det kan ett stort 

kunskapsflöde röra sig mellan entreprenörerna. Samma sak gäller Minc genom deras ”Minc 

meetings” då samtliga företag hos verksamheten, både inkubatorföretag men även de på före-

tagshotellet, får tillfälle att träffas och utbyta kunskaper. Detta resonemang stämmer bra över-

ens med Philip Runsten (2011) resonemang gällande att olika typer av kunskaper genererar en 

god lärande process. När dessa nätverk som består av människor från olika branscher möts 

skapas ett utbyte av högre kvalitet av erfarenheter och kunskaper. När det endast sker nätver-

kande mellan människor inom samma bransch kan de lätt bli insnöade inom sitt eget område. 

Det är därför positivt att både Ideon Innovation och Minc skapar dessa nätverk som består av 

en bra mix av olika branscher.  

Ideon Innovation och Minc har även samma resonemang som Hughes, Ireland & Morgan 

(2007) har angående nätverk. Inkubatorerna menar precis som dessa författare att det är nät-

verket som skapar det största värdet för entreprenörerna. Ideon Innovation och Minc berättade 

båda att det är entreprenörerna själva som skapar dessa nätverk genom att själva samverka 

med övriga företag i byggnaden. Affärscoacherna tillhandahåller enbart nätverken och dessa 

två inkubatorer arbetar på liknande sätt i det hänseendet.  

Deras resonemang skiljer sig alltså ifrån Bergek & Normans (2008) och Carayannis & 

Zedtwitzs (2005) modeller i den bemärkelsen att Ideon Innovation och Minc anser att nätver-
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kande är det avgörande för inkubatorföretagens framgång.  Bergek & Norrman och Carayan-

nis & Zedtwitz ser det bara som en utav delarna i arbetsprocessen. 

5.1.5 Graduation 

Både Ideon Innovation och Minc erbjuder sina entreprenörer en plats hos sin inkubator i 24 

månader. Inkubatorernas tidsfrist stämmer således inte överens med den tre till fem års period 

som Bergek & Norrman (2008) nämner som rimlig. Ideon Innovations förklaring är att det är 

Innovationsbron som bestämt att tiden ska vara två år eftersom att det annars finns risk för 

finansiering av icke lönsamma företag. Minc angav ingen anledning till tidsperioden men 

båda inkubatorerna tycker att det är en rimlig tid eftersom båda vill att sina entreprenörer så 

snabbt som möjligt ska ta sig ut på marknaden och klara sig utan inkubatorns hjälp.  

Tiden anses rimlig då både Ideon Innovation och Minc nämnt att många företag inte ens sitter 

kvar under hela perioden. Det kan förklaras med de kriterier som måste vara uppfyllda innan 

tidsfristen börjar. Genom dessa kriterier så har entreprenörerna redan viss kunskap och det 

minskar i sin tur den hjälp som inkubatorn måste erbjuda. Hade det inte funnits några kriterier 

hade inkubatorn varit tvungen att erbjuda en längre inkubatortid. Tiden på sex månader som 

Ideon Innovations förinkubator erbjuder anses även som rimlig då de via den ges extra tid 

innan 24 månadersperioden inleds. 

5.1.6 Access to financial resources 

Varken Ideon Innovation eller Minc är inkubatorer som själva hjälper sina entreprenörer med 

finansiella medel. Vad de istället hjälper till med är att finna dessa finansiärer åt dem. Skillna-

den är att Ideon Innovation hjälper sina företag att främst finna dessa i Sverige medan Minc 

fokuserar mer på finansiärer utomlands. Minc är mer inriktade på att hitta privata finansiärer 

och då dessa är få i antalet i Sverige söker de sig istället utomlands. Ideon Innovation däremot 

fokuserar mer på offentliga institutioner i Sverige då de har god kontakt med dessa, dels för 

att dessa finansierar deras egen inkubatorverksamhet. 

Både Ideon Innovation och Minc uppfyller alltså Carayannis & Zedtwitz (2005) kriterier ge-

nom att de erbjuder sina entreprenörer att hitta dessa finansiärer, både offentliga och privata. 

Skillnaden är endast att Ideon Innovation fokuserar mer på offentliga och Minc på privata 

finansiärer. 

Båda inkubatorerna har stora kontaktnät med olika finansiärer och det är inte svårt för inku-

batorföretagen att få kapital till sin verksamhet. En fördel med att Minc har kontakter med 

finansiärer utomlands är att de även kan bidra till goda nätverkskontakter internationellt för 

inkubatorföretagen. Genom att finna dessa privata finansiärer utanför Sveriges gränser kan det 

leda till att inkubatorföretagen snabbare och effektivare tar sig ut på en internationell mark-

nad.   
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5.2 Förändring över tid  
För att kunna besvara marknadens efterfråga krävs det att ständigt anpassa sig efter denna, då 

kraven hela tiden förändras. Både Ideon Innovation och Minc berättade att de har förändrats 

för att bättre kunna möta marknadens krav och utvecklas som verksamhet. Ideon Innovation 

förändrats kontinuerligt vilket gör deras verksamhet till ett öppet system enligt Bo Ahrenfelts 

(2011) kriterier. Det rådde en viss delad mening mellan VD Richard Mosell och affärscoach 

Mats Dunmar gällande hur pass stora förändringarna varit på Ideon Innovation. Richard Mo-

sell tyckte att det skett stora förändringar efter att han blivit anställd. Han berättade att han 

förändrat Ideon Innovation genom att göra tillvägagångssättet mindre strikt och mer öppet. 

Mats Dunmar tyckte däremot att Ideon Innovation har förändrats kontinuerligt.  

Minc har också förändrats över tiden med en extra stor förändringsprocess sen Bodil Rosvall-

Jönsson blev anställd. Från att vara ad hoc styrt är det idag mer strukturerat med klarare regler 

och processer. Det innebär att Minc har gjort tvärtemot från vad Ideon Innovations föränd-

ringar inneburit och istället blivit hårdare styrt. Minc genomgick en omstrukturering under 

årsskiftet 2012/2013 som tidigare nämnts. Det är ett bevis på att förändring är nödvändigt 

trots att deras tillvägagångssätt har beskrivits som bra under de senaste åren. Utifrån den in-

formation vi fick av Minc tolkar vi även deras verksamhet som ett öppet system enligt Bo 

Ahrenfelts (2011) kriterier, där förändring har stor betydelse.  

Ideon Innovation har alltså utvecklat sin inkubator till en verksamhet som har färre styrda 

moment och på så sätt större flexibilitet vid val av affärskonsult. Det finns därför likheter mel-

lan Ideon Innovation och det styrningssätt som Ferrer (1997) anser är det ultimata. Alltså en 

inkubatorverksamhet där affärscoachen agerar som ett externt hjälpmedel. Minc däremot har 

infört fler styrda moment då de ansåg att deras inkubator innan varit för löst styrd med för få 

förutbestämda arbetsprocesser. De har ett förhållningssätt som liknar både Ferrers och Plane 

& Torres (1998) styrning. Plane & Torres anser att affärscoacherna ska vara mer involverade i 

styrningen och beslutsprocesserna. Då Minc hamnade på en mer centrerad plats i figur 5 över 

inkubatorns bestämmanderoll tyckte vi att det fanns likheter till både Plane & Torres och Fer-

rers resonemang. Minc går inte in i varje företags beslutsprocess men de styr sina inkubatorfö-

retag hårdare än vad Ideon Innovation gör. Därför anser vi att deras styrning är en blandning 

av bägge teorierna. Det kan behövas en viss struktur hos en inkubator för att få en profession-

ell approach men med inslag av lösare styrda arbetsprocesser utifrån entreprenörens behov. 

Anledningen till att förändringsprocessen har sett olika ut hos Ideon Innovation och Minc har 

att göra med de båda inkubatorernas olika utgångslägen. De har befunnit sig på olika posit-

ioner i figur 5, över inkubatorns bestämmanderoll, och utifrån sina utgångspunkter valt att 

förflytta sig i olika riktningar. Båda inkubatorerna anser att förändringar är viktiga och bety-

delsefulla för att kunna erbjuda entreprenörerna den bästa hjälpen. Precis som samhället för-

ändras behöver inkubatorerna förändras i samma takt och riktning och på så sätt uppnå de nya 

krav som marknaden ställer på företagen. Varje inkubator måste se till sina egna inkubatorfö-
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retag och se vad som är bäst för dem, vilket Ideon Innovation och Minc har gjort. För att en 

inkubator ska kunna överleva och konkurrera med andra verksamheter krävs det att kontinuer-

ligt anpassa sig vilket Ideon Innovation och Minc har gjort. De ser över sina arbetsprocesser 

kontinuerligt och anpassar dessa efter de omständigheter som råder på marknaden.  
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6 Slutsatser 

I det här kapitlet presenteras våra slutsatser vilka är baserade på den diskussionsanalys vi 

fört i föregående kapitel.  

Ideon Innovation och Mincs arbetsprocesser liknar varandra på många sätt, vi ser fler likheter 

än skillnader. Det som skiljer dem åt är detaljer i olika delprocesser men i övrigt är upplägget 

detsamma för båda inkubatorverksamheterna. De markanta skillnaderna vi kan se mellan 

Ideon Innovation och Minc är förinkubatorprocessen, affärscoachupplägget, finansieringen 

samt styrningsformen. De har dock samma upplägg i helhet då selektionen baseras på samma 

kriterier, följt av liknande erbjudande gällande infrastrukturen och business supporten. De har 

även samma visioner gällande nätverk och vikten av att skapa kontakter. Avslutningsvis ser 

det sista delmomentet i arbetsprocessen, graduation, likadant ut med en gemensam tidsperiod 

på två år hos båda inkubatorerna. En skillnad som finns är dock att Minc har en branschinrikt-

ning mot IT, medier och digitala medier medan Ideon Innovation inte har någon. Trots detta 

har de samma upplägg i arbetsprocesserna och vi kan därför dra slutsatsen att det inte spelar 

någon roll hur arbetsprocessupplägget konstrueras utifrån om en inkubator har en branschin-

riktning eller inte. 

 

Ideon Innovation och Minc uppfyller samtliga kriterier som Bergek & Norrman (2008) och 

Carayannis & Zedtwitz (2005) tagit fram. Upplägget för arbetsprocesserna hos inkubatorerna 

är till stor del såsom modellerna beskriver, arbetsprocessen inleds med selektion följt av infra-

structure/ access to physical resources/ office support, business support/ entrepreneurial start-

up support, mediation/ access to networks och access to financial resources. Ett undantag från 

modellerna är graduation där Bergek & Norrman beskriver arbetsprocessens längd till tre till 

fem år. Ideon Innovation och Minc däremot arbetar båda med en tidsfrist på två år. 

 

Varken Bergek & Norrman (2008) eller Carayannis & Zedtwitz (2005) nämner nätverkande 

som en extra viktig punkt för en inkubator att jobba med. Det utmärkande som vi har kommit 

fram till när vi samlade in vår empiri var nätverkets stora betydelse. Både Ideon Innovation 

och Minc nämnde nätverk som det viktigaste verktyget för sina inkubatorföretag. Genom 

dessa nätverk kan inkubatorföretagen effektivisera sitt dagliga arbete då de har tillgång till 

ytterligare hjälp bortsett från affärscoachernas. Nätverket är även ett viktigt verktyg inför 

framtiden då inkubatorföretagen inte har tillgång till affärscoachernas hjälp längre och då spe-

lar nätverket en ännu större betydelse. Det innebär större fördelar att sitta hos Minc om före-

taget vill ha ett dagligt utbyte med etablerade företag tack vare deras företagshotell, dels via 

de gemensamma seminarierna men även de möten som Minc anordnar kontinuerligt. Vill fö-

retaget däremot ha ett större utbyte med andra inkubatorföretag är Ideon Innovation mer för-

delaktigt då majoriteten av företagen i byggnaden är nystartade. Dessa inkubatorföretag be-

finner sig inom olika branschinriktningar och det finns därför en bred kunskapsbas. 
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Ideon Innovation och Mincs arbetsprocesser har båda förändrats över tid men på olika sätt. 

Ideon Innovation har gått mot ett öppnare styrningssätt medan Mincs omstruktureringar har 

lett till en hårdare styrning med bestämda metoder och verktyg. Dessa förändringar innebär 

dock inte att de befinner sig på mils avstånd från varandra gällande styrningen. Vi har dragit 

slutsatsen att dessa inkubatorer har blivit mer lika i styrningen då Ideon Innovation var hår-

dare styrt tidigare och Minc ad hoc. De har idag en mer liknande ansats för styrningen men 

där vi ändå kan se att Minc har ett mer hårdare förhållningssätt till styrningen.  

 

Det som har förändrats i Ideon Innovations arbetsprocess är bland annat att de idag fokuserar 

mer på försäljning än på produkten som de tidigare gjort. Fokus har alltså hamnat mer på ent-

reprenörerna och deras förmåga att kunna göra business av sina idéer. De har även ändrat sitt 

koncept gällande affärscoacherna. Idag kan inkubatorföretagen få hjälp av samtliga coacher 

till skillnad från tidigare då de till stor del endast fick hjälp av en och det är ett bevis på att 

inkubatorn gått mot ett öppnare styrningssätt. Minc har förändrats på så sätt att de gått från att 

ha en ostrukturerad arbetsmetod till en mer strukturerad. De kriterier för att få en plats hos 

Minc har blivit tydligare samt innehållet i de olika delmomenten som ska genomföras under 

inkubatortiden. Affärscoacherna har fått tydligare riktlinjer inom de områden de ska hjälpa till 

med men även under vilka tider denna hjälp ska erbjudas. På så sätt vet också inkubatorföre-

tagen vad det kan förvänta sig av Minc men även vad de själva måste prestera för att genom-

föra de olika delmomenten.  

 

Vi har därför dragit slutsatsen att arbetsprocesserna ser till stor del likadana ut hos Ideon In-

novation och Minc och de följer samma struktur som de två modellerna Bergek & Norrman 

(2008) och Carayannis & Zedtwitz (2005) framför. Ideon Innovation och Minc följer därför 

de olika delmoment som modellerna anger att en inkubator ska följa och erbjuda. Ett undantag 

är nätverket som har en större betydelse för Ideon Innovation och Minc än vad modellerna 

antytt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

I detta avsnitt följer vilka teman med tillhörande frågor som vi hade som stöd till våra inter-

vjuer. Vi ställde inte samtliga frågor utan försökte få respondenterna att själva berätta om 

deras arbetsprocesser. Dessa frågor använde vi istället som underlag och vi ställde endast 

frågor i de fall respondenterna inte tog upp något av våra teman.

 
Tema 1, Inledning/bakgrund 

 Vad har du för befattning på Ideon Innovation/ MincIncubator? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du jobbat på denna inkubator? 

 Vad fick dig att söka jobb hos en inkubator? 

Tema 2, Selection 

 Hur väljer ni vilka entreprenörer ni ska hjälpa? 

– Vad baserar ni urvalet på? 

– Påverkas ert val om ni har tidigare kännedom kring ämnet i affärsidén? 

 Påverkar entreprenörernas personlighet ert val? 

– Om en entreprenör har en väldigt bra affärsidé men inte känns jätteengagerad eller 

liknande, spelar det någon roll? 

 Har detta moment sett annorlunda ut sedan ni startade inkubatorn? 

Tema 3, Infrastructure/ Access to physical resources/ Office support 

 Vad erbjuder ni entreprenörerna för möjligheter till kontorsytor osv.? 

 Vilka administrativa tjänster erbjuder ni? 

 Sitter alla de företag ni hjälper på ert “företagshotell” eller finns det entreprenörer som 

sitter på ett eget kontor?  

 Har infrastrukturen sett annorlunda ut över tiden? 

Tema 4, Business support/ Entrepreneurial start-up support 

 Hur ser ert inledande arbete ut med en ny entreprenör i praktiken? 

 Vilka hjälpmedel erbjuder ni entreprenörerna? 

 Har ni någon förutbestämd mall över vad ni gör eller är det specialanpassat efter kun-

den? 

 Har ni anställda som är inriktade mot olika områden och hjälper därefter? 
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 Lägger ni extra vikt vid något område? 

 Har ni olika “koncept” som entreprenören kan välja mellan? 

 Är det vanligt att entreprenören vill ha hjälp med “allt” eller enbart vissa saker? 

 Vilka hjälpmedel anser DU vara de viktigaste som entreprenören får hjälp med i bör-

jan? 

 Hur fortskrider arbetet med entreprenören i praktiken, har ni kontinuerliga möten? 

 Hur har ”Business supporten” sett ut sedan ni startade inkubatorn? Vilka förändringar 

finns? 

Tema 5, Mediation/ Access to networks 

 Hur arbetar ni för att hjälpa entreprenören att skapa ett nätverk? 

 Sker det stor samverkan/samarbete mellan entreprenörer i era byggnader? 

 Har ni märkt något positivt resultat genom att entreprenörerna sitter i samma byggnad, 

nya innovativa idéer? 

 Har ni många kontakter ute på marknaden som entreprenörerna kan ta hjälp av? 

 Hur har ni historiskt jobbat med nätverkande för era inkubatorföretag, har det sett an-

norlunda ut sedan starten? 

Tema 6, Graduation 

 Hur långa är era processer i snitt? (under hur många år får entreprenören hjälp?) 

 Bestämmer entreprenörerna själva när de anser sig vara färdiga hos er? 

 Hur ser “avvecklingsarbetet” ut i praktiken när entreprenören ska avsluta samarbetet 

med er? 

 Har detta moment sett likadant ut sedan ni började med inkubatorverksamheten? 

Tema 7, Access to financial resources 

 Finansierar ni era inkubatorer? 

 Hjälper ni entreprenörerna att hitta externa finansiärer?  
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Bilaga 2 

Observationer 

Ideon 

1983 startades det en Science Park i östra delen av Lund. Under 1986 öppnades den första 

inkubatorn där. Idag finns det tre stycken inkubatorer vid Science Parken, Ideon Innovation, 

Venture Lab och LIFT.  Dessa tre inkubatorer har olika fokus, Venture Lab är inriktat mot 

studenter vid Lunds universitet, LIFT är inriktat mot tjänsteföretag och Ideon Innovation 

täcker upp reste förutom life science. I Science Parken sitter 300 olika företag där 2000 per-

soner jobbar på en kontorsyta som uppgår till 110 000 kvadratmeter. Under årens lopp har det 

suttit cirka 900 företag på Ideon Science Park, både inkubatorföretag och redan etablerade 

företag.  

Inkubatorerna ligger i Ideon Agora som är en byggnad i södra delen av Science Parken. Här är 

de olika inkubatorerna samlade så att de lätt kan nätverka sinsemellan. Hos Ideon Innovation 

finns det en kapacitet att hjälpa ungefär 30-40 företag, med cirka 100 arbetsplatser.  

Finansieringen består av hälften privata medel och hälften offentliga medel med IKANO-

banken som största investerare. IKANO investerade t ex 50 miljoner för att verksamheten 

skulle kunna rusta upp byggnaden de sitter i idag. Inkubatorn jobbar efter ”no profit” vilket 

innebär att de inte tar en andel av företagens vinst. De vinster som erhålls går tillbaka in i 

verksamheten igen. 

Under 2011 startades det en ny verksamhet vid Ideon Agora, vilket fick namnet ”Creative 

Plot”. Den kan beskrivas som en inkubator med inriktning mot kreativa och kulturella näring-

ar. Då begreppet kreativa och kulturella näringar är brett har de entreprenörer inom olika 

branscher. ”Creative Plot” är ett pilotprojekt som kommer fortlöpa under 30 månader, under 

tiden görs dokumentation som kommer utmynna i en skriftlig rapport. Projektet har finansie-

rats av ”ad-hoc” projekt, Tillväxtverket, EU-bidrag och regionala satsningar. Varje ny entre-

prenör får en egen businesscoach som är kulturinriktad med samarbete finns även med Ideon 

Innovations businesscoacher.  

Minc 

Minc, Malmö Inkubator startades 2002. Vanligtvis har inkubatorer samarbete med universitet 

och högskolor då de ofta ligger i anknytning till varandra. Dock inte i Mincs fall då de är ägda 

av Malmö stad och inte har något direkt samarbete med Malmö högskola. Det är endast små-

projekt som de driver tillsammans. När Minc startade var högskolan relativt liten med få in-

riktningar och det skedde inga större samarbeten då. Under senare tid har högskolan vuxit i 

storlek och inriktningar vilket har bidragit till samarbeten och möjligheter för både högskolan 

och entreprenörerna på Minc att ta hjälp av varandra.  
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Malmö stad har genomgått drastiska förändringar de senaste 30 åren då den västra hamnen 

har förvandlats från varvsindustri till en ny innovativ stadsdel med ny arkitektur och företags-

verksamhet dit många vill flytta. Malmö stad såg många potentiella entreprenörer och valde 

därför att finansiera en inkubator i det området, 50 miljoner kronor finansierades i Minc. 

Dessa miljoner betalar nu Minc tillbaka till staden genom de hyror de får in från företagen.  

Arkitekturen och inredningen hos Minc är väldigt enkel då de vill visa inkubatorföretagen att 

starten för ett företag inte alltid är lätt. Minc vill ha det så enkelt som möjligt för att visa att ett 

företag måste jobba upp sig innan de kan få ett mer exklusivt kontor. 

Minc består av en ledning på åtta personer där två stycken är akademiker, två är offentliga 

från Malmö stad och resterande fyra är entreprenörer och innovatörer med erfarenhet av 

branscherna och företagsamhet.  

Minc erbjuder inkubatorverksamhet, ”workspace” samt ”meetings”. Det är meningen att dessa 

tre ska nätverka med varandra och på så sätt skapa nya innovativa idéer och lösningar. 

 

De affärskonsulter som arbetar på Minc består enligt Bodil av en bra mix av anställda med 

erfarenheter inom olika områden. Konsulterna är uppdelade inom samtliga tre områden som 

finns i figuren. 

Totalt finns det i dagsläget 29 företag hos Minc inkubatorn och 66 företag som hyr en arbets-

plats. Sammanlagt sitter det 220 personer i byggnaden och det är ständigt nya företag som vill 

få en plats i huset. Årligen är det cirka 200 företag som vill få en plats hos inkubatorn och av 

dessa är det endast 17 stycken som tas emot. De som tas emot är drivna entreprenörer med 

goda affärsidéer. Bodil säger att det inte går att ändra personer och de väljer därför utefter 

personligheten, det räcker inte med en bra affärsidé utan det måste finnas ett driv hos entre-

Inkubator 
5 affärskonsulter 

29 företag (möjlighet 
för 30) 

Workspace 
2 affärskonsulter 

66 företag 

Meetings 
9500 stycken 

1 affärskonsult 
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prenören. De 17 potentiella företagen får en prövotid på tre månader där de i slutändan ska 

visa en presentation till Minc av sin framtida utveckling. Ut av dessa 17 är de 15 som går vi-

dare och får bli en del av inkubatorn.  

Det finns olika prisklasser på hyran av sitt kontor i inkubatorn beroende på hur länge företa-

gen har suttit hos Minc. Under prövotiden betalar företagen 1500kr/person och kontor, däref-

ter betalar de 2000 kr det första året och under andra året är hyran på 2500 kr. Det som er-

bjuds genom hyran är förutom kontorsplats, värme, vatten, el, internet, städning etcetera. För-

utom dessa grundläggande tjänster får entreprenören genom hyran även hjälp med att starta 

upp sitt företag. Detta genom att tillhandahålla kontakter och utnyttja affärskonsulternas 

spetskompetens. Minc hjälper företagen sammanlagt under 24 månader. Efter det måste de 

lämna inkubatorn men har dock möjlighet att sitta kvar på Minc om plats finns. Minc följer 

upp de företag som lämnat inkubatorn de tre första åren efter att de lämnat.  

Minc tar inga vinstandelar från företagen, utan jobbar neutralt och finansiseras av offentliga 

medel. I Sverige är det svårt att hitta investerare vilket har gjort att Minc hjälper entreprenö-

rerna att söka investerare i utlandet, bland annat i Finland, Danmark, London och Silicon Val-

ley. Dels för att det i dagsläget endast finns tre stycken ”venture capitalists firms”.  

Mincs verksamhet finansieras enligt följande: 

- Statliga bidrag, 5, 3 miljoner kronor 

- Innovationsbron, 3 miljoner kronor 

- Samarbetspartners, 0,3 miljoner kronor 

- Hyra från inkubatorerna, 1- 1,5 miljoner kronor 

Samarbetspartnerna består dels av företag som utbyter tjänster med Minc. Det uppstår en slu-

ten cirkel där företagen hjälper entreprenörerna i form av konsultation och seminarier, som 

förhoppningsvis leder till att entreprenörerna blir kunder hos företagen i framtiden.  

Minc vill att företagen snabbt ska komma ut på marknaden och genom sin branschinriktning 

mot IT, media och digitala medier får de därför möta den internationella marknaden redan 

första dagen. Mincs koncept för att hjälpa företagen är att få dem att ta fram en prototyp som 

de kan prova på marknaden innan de utvecklar den slutgiltiga produkten, för att se om det 

finns någon efterfrågan.  
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