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Sammanfattning 
 
När en innovatör skall realisera sin idé är det många viktiga beslut som måste fattas. För att 
öka sannolikheten att lyckas är det många som söker hjälp hos dem med kunskap inom det 
aktuella området. En möjlighet för innovatören är att kontakta en inkubator. Inkubatorn är en 
verksamhet som erbjuder sina klienter en kontorsplats och rådgivning samt ett nätverk av 
externa kontakter. Syftet med verksamheten är att inkubatorns tillgångar skall hjälpa 
innovatören att utveckla och realisera sin affärsidé. Inkubatorerna ligger vanligen i anslutning 
till högskolor och universitet. De finansieras främst av skolorna själva och av det lokala 
näringslivet, men lever också på statliga medel från exempelvis Innovationsbron AB. Antalet 
platser hos en inkubator är begränsade och för att få en plats krävs det att inkubatorn tror på 
idén men också på personen eller personerna som ska realisera den. I realiseringsarbetet 
utsätts innovatören för stora prövningar, både av sin idé och av sin personliga förmåga att lösa 
problem. Mycket av tiden går åt till att sondera information och skapa ett kompetensnätverk.  
 
Vi har i denna uppsats valt att fokusera på tekniska innovationer och utvecklingen av tekniska 
produkter. Samtidigt har målet varit att ta reda på om den hjälp inkubatorverksamheterna 
erbjuder, verkligen är den hjälp som innovatörerna behöver. För att läsaren ska få en bättre 
helhetsbild av aktörernas olika roller ger uppsatsen i översiktlig beskrivning av det Svenska 
innovationssystemet. Det innebär inte bara en beskrivning av inkubatorn och innovatören, 
utan också definitioner och förklaringar av närliggande verksamheter och aktörer som utgör 
delar i detta system. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som bygger på totalt tio 
djupintervjuer med innovatörer, inkubatorer och närliggande verksamheter.   
 
En plats hos en inkubator skulle sannolikt hjälpa de flesta klienter att realisera sin idé, men 
begränsade resurser gör att inkubatorn måste selektera bland klienterna. För att klienten ska få 
en plats hos inkubatorn bör affärsidén genomgått uppfinnarstadiet och klassas som en 
innovation. Med det menar författarna att produkten ska vara en teknisk lösning på ett 
problem som är värdeskapande för konsumenten. Om klienten hamnar fel i systemet, det vill 
säga har andra behov än den hjälp inkubatorn kan erbjuda, bör man kunna förvänta sig en 
minskad effekt av inkubatorns uppgift att verka för att innovationer når marknaden. 
Uppsatsen diskuterar också andra faktorer som kan påverka antalet realiserade innovationer. 
Ett par av dessa faktorer är exempelvis den korta tidsperiod som innovatören tillåts stanna hos 
en inkubator eller de svårigheter som ofta uppstår i sökandet efter finansiering. Mer om detta 
går att finna i arbetets emiriska avsnitt och i uppsatsens avslutande diskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: inkubator, innovation, innovationssystem, innovatör, uppfinnare, entreprenör 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt arbete och diskuterar ämnets olika 
problemområden. Problemdiskussionen övergår sedan till en mer fokuserad problemställning 
som mynnat ut i två formulerade forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med att beskriva 
uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 
 

1.1. Problemdiskussion  
Nöden är uppfinningarnas moder, enligt talesättet. Men det krävs mer för att en uppfinning 
skall nå kommersiell framgång som innovation. När en uppfinnare skall realisera sin idé ställs 
denne inför många beslut som måste fattas. Uppfinnaren har sannolikt inte själv kompetensen 
att fatta alla dessa beslut själv. I detta skede väljer några att söka hjälp hos olika 
organisationer i innovationssystemet. En organisation som jobbar med sådan rådgivning är 
inkubatorer, det är dessa som vi valt att undersöka i denna uppsats. En inkubator är en slags 
plantskola för nystartade entreprenörer och innovatörer. I regel bistår en inkubator med aktiv 
och anpassad managementsupport, tekniska-, finansiella- och kommersiella nätverk samt en 
kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorerna finansieras i regel av 
universitet och högskolor samt av det lokala näringslivet, men i vissa fall även av den statliga 
koncernen Innovationsbron AB. 
 
Begreppen uppfinning, innovation och entreprenör är definierade på följande sätt. En 
innovation är en uppfinning som har kommersiell potential. Med det menas att produkten har 
en marknad som uppfattar innovationen som en fördel vilken bidrar till ett mervärde för 
kunden. En uppfinning i sig är en anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som 
fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. Det som skiljer 
en uppfinning från en innovation är att marknaden skall uppfatta uppfinningen som en fördel 
som tillför ett mervärde, görs detta övergår uppfinningen till en innovation. En innovatör är en 
person som håller på att genomföra en kommersialisering av en uppfinning. Först när 
innovatören lyckats hitta en marknad och börjat sälja produkten blir personen en 
�entreprenör�. Man brukar även säga att tekniska innovationer handlar om nya eller 
uppdaterade produkter eller processer, med redan nämnda marknadspotential (Sundström, 
1997).  
 
Antalet patenterade uppfinningar som inte når en marknad är stort. Enligt Wanja Bellander, 
VD på Svenska Uppfinnare Föreningen, leder endast 2 % av patenten till en affärsrörelse. I 
Sverige är vi historiskt sett duktiga på att söka patent. År 2004 inkom 3230 
patentansökningar, men trenden är avtagande och de senaste åren har antalet ansökningar 
minskat (se bilaga 2 för redovisad statistik från PRV, 2005). Anledningen till denna 
minskning är oklar, men Wanja tror att det blivit vanligare att uppfinnaren söker ett samlat 
patent för flera länder samtidigt, ett så kallat europapatent. Denna ansökan ställs direkt till det 
europeiska patentverket, EPO i München och syns därför inte i PRV:s statistik. Om man 
betänker att 3100 stycken patent av 3230 patentansökningar per år endast blir "papperstigrar", 
kan vi bara gissa vilken potential som finns bland de patent som inte blir färdiga produkter 
eller företagsidéer. Orsakerna kan vara många och det är en för stor fråga för denna uppsats, 
men vi har för avsikt att undersöka en möjlig delförklaring, de befintliga inkubatorernas 
förmåga att hjälpa de klienter som söker deras hjälp.  
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1.1.1. Vilka är då de problemområden som vi valt att titta på?  
I mötet mellan inkubator och klient ställs förväntningar och krav åt båda hållen. För att 
erbjudas en plats i en inkubator ställs krav på klienten och dess idé. Antalet platser är 
begränsade varför det är konkurrens om de platser som finns. För att få en av dessa platser 
krävs att både personen som står bakom idén och idén i sig visar en marknadspotential. 
Inkubatorn vill se att det faktiskt är möjligt att personen eller personerna som söker en plats 
har potential att ro sitt projekt i land. Klienten får inte glömma att det är de själva som skall 
realisera sin idé. Inkubatorn erbjuder rådgivning men det är de själva som skall genomföra 
arbete. Thomas på KTH Business Accelerator uttrycker det som; �Vi är en inkubator, inte en 
respirator�. Samtidigt krävs det att inkubatorns arbetssätt kan anpassas till varje individuellt 
fall eftersom det inte finns någon kokbokslösning där man kan följa en realiseringsmall.  
 

1.1.2. Vilka är då problemen? 
Vissa inkubatorer har periodvis ett visst branschområde man fokuserar på. Detta 
tillvägagångssätt kan komma sig av att inkubatorverksamheten är finansierad med förbehåll 
om valda utvecklingsområden, exempelvis av regeringen. Detta kan resultera i att en klient 
som har en uppfinning som inte ligger inom detta fokusområde får problem med att få hjälp 
då det helt enkelt inte finns resurser till hennes eller hans affärsidé.  
 
En inkubatorverksamhet bör ha en tydlig och genomarbetad process för att utvärdera sin egen 
verksamhet, och det är även önskvärt att de genomför kontinuerliga uppföljningar av sin 
verksamhet i syfte att utveckla sina processer. Inkubatorerna kan knappast göra en helt 
korrekt bedömning av en klients affärsidé, särskilt om det inte finns någon garanti för att 
rådgivarna är kompetent inom varje klients specifika bransch. Det vore olyckligt att via en 
inkorrekt bedömning avråda en klient från att jobba vidare med sin idé. Historisk sett är 
exemplen många på innovatörer som haft problem att få externa resurser att se potentialen i 
deras idéer.  
 
Som alltid när en process innebär att människor möts uppstår risker. I dessa möten kan 
irritation uppstå, individerna kanske inte fungera ihop av någon anledning. Om en sådan 
situation uppstår finns det risk för att innovatören inte får den hjälp han eller hon behöver utav 
helt fel orsaker. Man måste då kunna kräva en professionell inställning från såväl innovatören 
som handledaren, men tyvärr är verkligheten ibland en annan. I dessa situationer föreligger en 
klar maktförskjutning, något som utgörs av vilka krav klienterna kan ställa på Inkubatorn. På 
sätt och vis har vi en leverantör/kund-relation även i denna situation, men det kan finnas en 
risk att det finns föreställningar från båda hållen att klienten ska skatta sig lycklig och vara 
tacksam för den hjälp som denne erhåller. Många gånger kanske klienterna inte känner sig 
som kunder utan i själva verket som om han eller hon söker allmosor, och är underordnad 
rådgivaren. Denna risk finns troligen för de flesta nyföretagare även om de inte söker sig till 
inkubatorer utan på egen hand söker samarbetspartners eller finansiärer.  
 
En inkubator erbjuder klienterna ett betydande kontaktnät, både internt mellan klienterna 
själva som till externa aktörer i syfte att underlätta realiseringen av affärsidén. Klienterna kan 
också använda de övriga delarna i det existerande innovationssystemet och det står klienten 
fritt att använda helt externa organisationer. För en innovatör som söker kontakt med externa 
organisationer är det mycket tidskrävande arbete att sätta sig in i innovationssystemet. 
Anledningen till detta är att det finns ett stort antal organisationer, både statliga, kommunala, 
ideella och kommersiella. Att skapa sig en överblick över vilka dessa är och vad de erbjuder 
är en tung uppgift. Kanske har detta ett syfte, nämligen en form av naturens naturliga urval 
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där alla innovatörer har inte den drivkraft som krävs för att finna den hjälp som finns att få. 
Detta kan knappast var anledningen till detta virrvarr, men det finns en överhängande risk att 
många potentiella idéer försvinner på vägen. Arbetet tar mycket av innovatörens tid i anspråk, 
tid som kräver resurser i form av exempelvis finansiering och kunskap. 
 
 

1.2. Problemformulering 
Följande frågor har kommit ur problemdiskussionen och är de som vi i vårt arbete avser att 
besvara för att uppnå syftet med uppsatsen: 
 

• Vilken typ av stöd har innovatören behov av och hur väl stämmer dessa behov med den hjälp 
som inkubatorverksamheterna erbjuder?  

• Vilka förändringar av inkubatorverksamheten och innovationssystemet skulle bidra till högre 
andel etablerade företag? 

 
 

1.3. Syfte & Avgränsningar 
Huvudsyftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan inkubatorverksamhetens 
arbete och innovatörens behov av stöd. Genom att studera dess roller, behov och 
arbetsprocesser har vi för avsikt att bidra med inlägg i debatten om hur vi får fler innovationer 
att gå från idé till att etableras på marknaden. 
 
Uppsatsen avgränsas till att beskriva innovatörer av tekniska lösningar och produkter på den 
svenska marknaden samt inkubatorverksamhet inom detta område. 
 
 

1.4. Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inledning

Metod

Analys

Slutsats

I det inledande kapitlet ges läsaren en introduktion till uppsatsen genom en
inledning och problemdiskussion. Problemdiskussionen leder sedan fram till ett
antal problemfrågor som uppsatsen avser att behandla.

I det andra kapitlet beskrivs och motiveras den metod som tillämpas för att
behandla problemfrågorna.

En beskrivning av Sveriges innovationssystem samt de utvalda teorier som ligger
till grund för denna uppsats finns representerade i kapitel tre och kapitel fyra.

I kapitel åtta ställs den empiriska data som samlats in mot de presenterade
teorierna för att analyseras.

I det avslutande kapitlet redogör vi för våra egna slutsatser utifrån analysen med
avsikten att uppfylla uppsatsens syfte. Vi kommer samtidigt ge råd och
kommentarer som läsaren kan ta del av.

I kapitlet fem, kapitel sex och kapitel sju presenteras insamlade data i form av
djupintervjuer och sekundärdata.

Teori

Empiri
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi genomför det teoretiska och det empiriska 
arbetet. För att läsaren ska kunna följa uppsatsens utveckling och bilda sig en egen 
uppfattning om resultatet förklaras de undersökningsmetoder och de arbetsmetoder som vi 
använt oss av.  
 
För att genomföra denna undersökning utförde vi förberedande intervjuer med representanter 
från ALMI Företagspartner, inkubatorn Uminova, Vinnova och KTH Innovation. Vi har även 
intervjuat Ingrid Sölvell, doktorand inom entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm.  
 
Efter de förberedande intervjuerna genomfördes djupintervjuer med två olika organisationer 
som bedriver inkubatorverksamhet, KTH:s inkubator Business Accelerator (BA), och 
Centrum för Medicinska Innovationer (CMI) vid Karolinska Institutet på campus i Solna. Vi 
har valt att fokusera på dessa inkubatorer då de arbetar med tekniska innovationer samt för att 
få viss spridning vad gäller bakgrund och kön. Utöver dessa två inkubatorverksamheter har vi 
intervjuat tre personer som under en period sökt sig till någon av dessa inkubatorer för att få 
stöd och hjälp att förverkliga sina idéer. 
 
För ytterligare infallsvinklar har vi intervjuat representanter från Svenska 
Uppfinnarföreningen SUF och Aggregate AB. SUF är en intresseorganisation som tidigare 
varit inkubator men som idag står i angränsande verksamhet. Aggregate är ett Venture företag 
som erbjuder mediautrymme mot en viss ägandeprocent av rörelsen. Syftet med dessa 
intervjuer var att få insikt i hur andra aktörer som arbetar med innovatörer bedömer 
potentialen hos affärsverksamheten samt hur de ser på innovationssystemet. Möjligen har 
dessa organisationer åsikter som skiljer sig från inkubatorernas. Syftet är att triangulera frågan 
och se problematiken från flera perspektiv och på så sätt öka validiteten i undersökningen 
(Patel et al., 2003). 
 
 

2.1. Förhållningssätt 
Studien bygger i stor utsträckning på intervjuer som kräver att respondenternas svar tolkas. 
Det göra att vi som skribenter kommer att vara närmare ett hermeneutiskt förhållningssätt än 
ett positivistiskt. Inför undersökningarna med såväl inkubatorer som deras klienter kommer vi 
försöka att dra nytta av vår förförståelse som vi fått genom det inledande researcharbetet, 
universitetskurser och arbetslivserfarenhet.  
 
 

2.2. Ansats 
Vår ansats är kvalitativ och bygger på djupintervjuer med sammanlagt tio personer fördelat 
mellan uppsatsens två huvudsakliga perspektiv, inkubatorn och inkubatorns klienter. Ansatsen 
har vi valt eftersom vi har för avsikt att spegla en så djupgående bild av de olika perspektivens 
synsätt som möjligt. Materialet som kommer ur djupintervjuerna skall även bidra till en ökad 
förståelse för ett relativt obehandlat forskningsämne som inkubatorverksamhet är, samt ge en 
bra grund för vidare forskning.  
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2.3. Tillvägagångssätt 
För att kartlägga branschens olika aktörer besökte vi teknikmässan i Stockholm. Att titta 
närmare på mässans olika utställare och få prata direkt med innovatörer och inkubatorer var 
ett bra avstamp för uppsatsen. Representerade utställare var bland andra Uminova, Vinnova, 
ALMI Företagspartner och Svenska Uppfinnarföreningen samt ett antal av deras klienter. 
Besöket på mässan var förutsättningslöst med förhoppningen att knyta kontakter inför de 
tänkta djupintervjuerna samt att få kunskap om vilka aktörer som verkar inom området. Efter 
besöket på mässan fortsatte den förberedande datainsamlingen med intervjuer av personer 
med inblick i de processer som är nödvändiga vid realiseringen av en affärsidé.  
 
Vi kontaktade representanter från de organisationer som vi fick kontakt med på 
Teknikmässan, vi avstod från att intervjua vissa aktörer. Anledningen till detta var att de låg 
för långt bort rent geografiskt eller att deras verksamhet låg i periferin för denna uppsats. De 
personer som vi intervjuade inledningsvis var Wanja Bellander, VD för Svenska 
Uppfinnareföreningen (SUF) och Peter Ekman, rådgivare inom affärsutveckling hos ALMI 
Företagspartner i Stockholm. Vi intervjuade även Ingela Söllvell, doktorand inom 
entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm och Kenneth Billquist, senior rådgivare 
vid KTH Innovation. Vi såg denna första intervjuomgång som ett sätt att skapa en inblick i 
hur innovationsprocessen ser ut i allmänhet och vilka brister/svårigheter som vanligen 
föreligger. Dessa intervjuer var mer styrda med fokus på att finna konkreta problemområden i 
realiseringsprocessen. Respondenternas svar gav oss värdefull data för att påbörja 
insamlingen av teori kring ämnet. Syftet var främst att få insikt i vilka moment av 
innovationsprocessen som brister vanligtvis förekommer. Detta var viktigt för att kunna 
precisera frågorna till den andra intervjuomgången som innefattar inkubatorerna vid 
Karolinska Institutet (CMI) samt inkubatorn vid KTH (BA). Respondenterna hos 
inkubatorerna var personer som jobbar med handledning av affärsprojekt. Syftet var att utröna 
huruvida de uppfattar att problemen ligger inom samma områden som de förberedande 
intervjuerna indikerade och undersöka hur de jobbar med att hjälpa sina klienter inom dessa 
och andra områden. 
 
Intervjuprocessen avslutas med djupintervjuer av en uppfinnare, en innovatör och slutligen en 
entreprenör. Syftet var att ta reda på hur de olika personerna i egenskap av klienter upplever 
den hjälp som erbjuds av inkubatorerna. Frågorna har delvis formats utifrån de svar som vi 
tidigare fått genom intervjuerna med inkubatorerna och de förberedande intervjuerna, men 
innehåller även specifika frågor enbart menade för klienterna. Samtliga klienter har fått 
möjlighet att svara på intervjufrågorna anonymt då de i vissa fall fortfarande har haft en 
relation till inkubatorn. Efter att intervjuerna sammanställdes förstod författarna att det var 
nödvändigt att skapa en förståelse för hur Venture-Capitalföretag agerar, en aktör som många 
innovatörer kommer i kontakt med dessa under realiseringsprocessen. Därför genomfördes 
även en intervju med Peter Brodén från Venture-Capitalföretaget Aggregate AB. 
 
Under genomförandet av intervjuerna i denna uppsats antog vi ett induktivt tillvägagångssätt. 
Vid ett induktivt tillvägagångssätt finns det en risk, trots det förutsättningslösa arbetet, att 
forskarens egna idéer och föreställningar kommer att påverka den slutligt producerade teorin 
(Patel et al., 2003). Då vi som författare av denna uppsats är studenter kan man förutsätta att 
vi i viss mån är påverkade av kursinnehållet vid valet av passande teorier. Denna förkunskap 
skulle i så fall kunna påverka oss till omedvetna teorival som ligger oss nära till hands och 
därmed göra tillvägagångssättet mindre induktivt och mer deduktivt. Även om vår inhämtade 
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kunskap inte är ett hinder för att arbeta förutsättningslöst är vi medvetna om att förförståelsen 
kan komma att påverka våra föreställningar om hur saker och ting borde vara. 
 

2.3.1. Intervjuer 
Uppsatsen omfattar totalt 18 timmar intervjumaterial som producerats vid tio stycken 
intervjutillfällen. Respondenterna utgörs av personer som är ansvariga eller har en betydande 
inblick i verksamheten eller ämnet. Den tillämpade intervjuformen är djupintervjuer och utgår 
ifrån en uppsättning övergripande frågor som anpassats till respondenten. Frågorna som ställs 
är i huvudsak öppna vilket ger respondenten frihet att svara utifrån sin egen erfarenhet och 
ståndpunkt. I många fall resulterar svaren i mer specifika följdfrågor då skribenterna ansett att 
svaren bör utvecklas. Genom detta tillvägagångssätt tenderar intervjuerna stundtals att mer 
likna samtal snarare än intervjuer (Gustavsson, 2004).  
 
Efter intervjuerna görs en skriftlig sammanställning av båda skribenterna, var för sig. Syftet 
med detta är att få ett respondentmanus med respondentens egna svar. På detta sätt skall ett 
mer onyanserat material kunna analyseras. Med mer onyanserat menar vi att sannolikheten för 
en misstolkning minskar när vi tolkar intervjuresultaten individuellt. Efter denna tolkning 
jämförde vi våra personliga tolkningar. Vid oklarheter ställer vi kompletterande frågor via 
telefonsamtal eller e-post till respondenten. 
 
Den intervjumetodik som använts i dessa intervjuer kan definieras som en fokuserad eller 
styrd intervju. Detta är ett mellanting mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju. På 
så sätt undgås det största problemet med en strukturerad intervju, nämligen att det finns risk 
att de viktigaste frågorna inte ställs (Lantz, 1993). 
 
 

2.4. Reliabilitet, validitet och generaliserbarheten 
Både reliabilitet och generaliserbarhet kan vid kvalitativa studier vara svåra att mäta. 
Reliabilitet i den meningen att respondenten med tiden kan ändra sin åsikt och därmed sina 
svar. Generaliserbarhet kan vara svår att uppnå eftersom urvalet inte skett systematiskt utan 
med tanke på vilken verksamhet, position samt intresse att delta som respondent (Patel et al., 
2003). I vårt undersökningsarbete är vi genomgående två personer som skriver ned och tolkar 
respondenternas svar. Vi låter samtidigt våra respondenter läsa våra tolkningar och återkoppla 
det arbete vi gjort. Vi låter även våra handledare och opponenter granska och utvärdera 
materialet under studiens gång för att på så sätt nå ökad kvalitetssäkring. 
 
 

2.5. Slutprodukt 
Vår studie syftar till att finna skillnader mellan innovatörens behov av hjälp och den hjälp 
som inkubatorerna idag kan erbjuda. Att kunna belysa skillnaderna uppnår vi genom att med 
djupintervjuer undersöka och beskriva de mål och behov som finns hos de båda parterna. Den 
empiri som kommer ur respondenternas svar kopplas till relevanta teorier runt ämnet och 
analyseras. Resultatet av analysen kommer dels att belysa märkbara skillnader mellan 
perspektiven och även i viss mån vilka insatser som krävs för att förbättra innovationsklimatet 
i Sverige. Slutprodukten i vår studie kan därför i huvudsak ses som deskriptiv med normativa 
inslag. 
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3. Uppfinnaren, innovatören och entreprenören 
I följand kapitel kommer vi att beskriva den teoretiska definitionen av uppfinnare, innovatörer 
och entreprenörer. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en tillräcklig kunskapsbas inför de 
efterföljande avsnitten. 
 

3.1. Uppfinnaren 
En uppfinnare är en person som har kreativ förmåga och som kan förklaras som upphovsman 
till en uppfinning. Lite elakt uttryckt säger man bland annat att det är en särpräglad, 
hemlighetsfull och osocial person. Uppfinnaren ska med all rätt vara försiktig med hur han 
eller hon genomför sitt arbete. Om idén avslöjas för tidigt och blir känd uppstår ett så kallat 
�nyhetshinder� som medför att patent inte kan beviljas. Uppfinnaren skapar de avgörande 
förutsättningarna för uppfinningen som sådan. Uppfinnararbetet utgörs av ständiga 
utmaningar mot det befintliga och förlegade vilket gör att forcera hinder blir en del av det 
dagliga arbetet. Under dessa förhållanden är det förståeligt att många uppfinnare blir 
ensamvargar och helst vill göra allting själv, men det är inte alltför många som klarar den 
uppgiften. Samverkan på olika plan är i regel en stor fördel (Sundström, 1997). 
 
Bengt-Arne Vedin (1993) skriver i utredningen Innovationer för Sverige att uppfinnaren 
upplever skyddandet av sin idé som centralt eftersom han eller hon saknar förtroende för de 
företag som skulle kunna tänkas tillämpa idén. Trots patentskydd finns ofta misstankarna kvar 
att idén på ett eller annat sätt skall bli stulen utan att upphovsmannen får ersättning i form av 
royalty, erkännande eller annat inflytande. 
 
 

3.2. Innovatören 
Många uppfinnare kallar sig innovatörer trots att skillnaden mellan begreppen är stor. Detta 
utesluter dock inte att uppfinnaren och innovatören kan vara samma person. Innovatören är en 
person som själv står för hela innovationsprocessen från idé fram till marknadsföring 
(Sundström, 1997). 
 
 

3.3. Entreprenören 
Begreppet �entreprenuer� härstammar från franskan och beskrivs redan 1437 som en person 
som är aktiv och som får saker gjorda. Så här tidigt var det inte ovanligt att entreprenören 
också beskrevs som hård och villig att riskera sitt liv och sin förmögenhet i det som företogs. 
Med tiden nyanserades begreppet och i början av 1600-talet betraktas entreprenören som �en 
person som företog handlingar som förknippades med risktagningar�. Därtill krävdes det 
även att personen i fråga åtog sig storskaliga åtaganden för någon annans räkning. Detta 
innebar att utförandet, som exempelvis kunde vara helhetsansvar för uppförande av en 
byggnad, kontrakterades till fast pris och att entreprenören bar risken för vinst eller förlust 
(Landström, 2005). Nationalencyklopedin beskriver 2005 entreprenören som; �En företagsam 
person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan agera inom affärsvärlden med att 
skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny 
organisation av affärsverksamheten�. Även om begreppets innebörd har omtolkats och fått en 
allt mer förfinad betydelse genom åren kvarstår känslan av att entreprenörens egenskaper är 
unika och spännande. En person i Sverige som kallas för en äkta entreprenör är Erling 
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Persson. Vid 21 års ålder flyttade han från Borlänge till Stockholm där han började köpa och 
sälja lagrade ostar. Verksamheten utvecklades och med tiden utökades även 
produktsortimentet med allehanda ting. Den största framgången blev adväntsstjärnan Tindra 
Kristall som sålde i närmare en miljon exemplar. Under 1940-talet började Erling sälja pennor 
och lyckades få agenturen till det tyska pennmärket �Mont Blanc�. Agenturen kom att ligga 
till grund för butikskedjan Penn-Specialisten. När marknaden för pennor började minska såg 
Erling möjligheten att bredda sortimentet till att även omfatta Seiko-klockor, och butikskedjan 
bytte i samband med detta namn till Ur & Penn (Landström, 2005). 
 
Under 1940-talet gjorde Erling Persson flera resor till USA. Skälet till resorna var främst att 
sälja fler julstjärnor, något som visade sig gå mindre bra. Istället observerade han en 
konfektionskedja som sålde stora volymer av billiga och smakfulla damkläder. 1947 lanserade 
Erling sin första Hennes-butik i Västerås. Under 1960-talet kompletterades verksamheten med 
herrkläder och blev Hennes & Mauritz. Även om berättelsen om Erling näst intill kan liknas 
ett sagoexempel är han en av våra stora entreprenörer. Han hade en förmåga att upptäcka 
affärsmöjligheter som andra inte sett, samtidigt som han hade en förmåga att utveckla sina 
idéer till framgångsrika affärsverksamheter. Den typiska entreprenören är dock inte Erling, 
utan de tusentals människor som varje år identifierar och exploaterar nya affärsmöjligheter. 
Det kan vara personer som kommit på en ny produkt eller tjänst som de vill utveckla och 
lansera på marknaden (ibid). 
 
Den beteendevetenskapliga forskningen har länge dominerat entreprenörsforskningen. 
Utgångspunkten har varit att försöka ta reda på varför vissa individer startar egna företag och 
andra inte. Resultaten av forskningen visar att en del individer har personliga egenskaper som 
andra inte har. Några av dessa egenskaper som man försökt sammanställa är exempelvis 
innovatör, oberoende, kreatör, lärande, initiativrik, energisk, aggressiv och optimistisk. 
Forskningen har sedermera fortsatt med att försöka identifiera vem som är entreprenör i syfte 
att kunna identifiera och stödja de individer som besitter entreprenöriella egenskaper, och som 
i sin tur skulle kunna skapa dynamik i samhället (ibid). 
 
 

3.4.  Förhållandet mellan de tre 
Man bör skilja på uppfinningar och innovationer. En uppfinning är en lösning på ett definierat 
problem. Inte minst inom forskningen är det vanligt att en uppfinning kan vara resultatet av 
ett lagarbete och därigenom vara utarbetad av flera uppfinnare. En innovation innehåller även 
en plan för ekonomisk realisation av uppfinningen. Innovationer kan alltså definieras som nya 
skapelser av ekonomiskt värde. En innovatör är alltså en person som kan ta en uppfinning till 
kommersiell tillämpning. Innovationer handlar antingen om nya produkter 
(produktinnovationer) eller processer (processinnovationer). Produktinnovationer kan vara 
antingen helt nya eller förbättrade produkter och produktvarianter (d.v.s. vad som 
produceras). En produkt kan antingen vara en fysisk vara eller tjänst. Processinnovationer är 
nya sätt att producera varor eller tjänster (d.v.s. hur det produceras). Processinnovationen kan 
antingen vara teknologisk eller organisatorisk. 
 
Enligt innovationsfilosofen Dag Romell startar den kreativa processen när uppfinnaren 
upplever ett problem som är otillfredsställt, antingen för uppfinnaren/innovatören själv eller 
för någon speciell grupp i samhället. I litteraturen finns det en mängd definitioner av 
begreppet kreativitet. Sammanfattningsvis kan begreppet förklaras som �förmågan att 
åstadkomma något nytt och nyttigt� (Sundström, 1997). 
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4. Innovationssystemet 
Detta kapitel behandlar innovationsämnet ur ett systemsynsätt och syftar till att ge läsaren 
förståelse för hur olika aktörer, regler och lagar interagerar och påverkar varandra. Vidare 
behandlas de verktyg och kunskapsområden som utgör viktiga komponenter i 
realiseringsprocessen.  
 
En central punkt som innovationsforskningen visat är att utvecklingen av nya produkter näst 
intill aldrig tas fram på egen hand, varken av enskilda personer eller av företag. Interaktionen 
med kunder, leverantörer, konkurrenter och andra privata eller offentliga organisationer har 
visat sig vara viktiga. Charles Edquist, professor i innovationspolitik vid Lunds universitet, är 
en av flera forskare som med hjälp av ett �systemperspektiv� beskriver och förklarar denna 
interaktion. Edquist fokuserar i huvudsak kring det nationella innovationssystemet som han 
menar är format av företag, universitet, skolor och regering. Förutom aktörerna påverkas 
systemet även av lagar, regler, normer och rutiner som utgör uppmuntran och hinder i 
skapandet av innovationer. Dessa organisationer och institutioner är komponenter i systemet 
som står för skapandet och kommersialiserandet av kunskap (Edquist, 2003). 
 
Kunskapen om innovationssystemsdisciplinen har snabbt spridit sig inom den akademiska 
världen och återkommer såväl inom den regionala, nationella och europeiska offentliga 
organen (ibid). 
 
Styrkorna med innovationssystemet är flera. Exempelvis sätter systemet innovation och 
lärande i centrum, något som talar om att innovationer är en fråga om att producera ny 
kunskap eller koppla samman befintlig kunskap genom nya tillvägagångssätt. Systemet antar 
också ett historik- och evolutionsperspektiv vilket gör föreställningen av ett optimalt system 
irrelevant. Innovationsprocessen utvecklas över tiden och influeras hela tiden av nya och 
förändrade faktorer. En ideallösning för ett system går därför inte att specificera. Det är också 
svårt att helt jämföra innovationssystemen mellan exempelvis olika länder för att hitta den 
bästa lösningen eftersom systemen tenderar till att vara väl sammanbundna med landets 
organisatoriska, sociala, ekonomiska och politiska faktorer (ibid). 
 
Innovationssystemet betonar även vikten av oberoende och en icke linjär process. Förståelsen 
för denna tanke baseras på att företagen normalt inte skapar innovationer på egen hand utan 
interagerar med andra organisationer genom komplexa relationer. Relationerna bygger på 
ömsesidighet och feedback som sker i ett antal loopar genom processen. Innovationsprocessen 
är inte bara påverkad av systemets olika komponenter, utan även av relationen mellan dem. 
Detta utgör den icke linjära funktionen i systemet och är ett av de viktigaste karaktärsdragen 
för innovationsprocessen (ibid). 
 
Edquist är noga med att påpeka att innovationssystemet inte är en formell teori i den mening 
att ge precisa påståenden gällande orsaksmässiga samband mellan variabler. Det kan istället 
användas som synsätt för att formulera hypoteser för empirisk forskning. Innovationssystemet 
skall snarare ses som ett begreppsmässigt ramverk än som en teori (ibid). 
 
Organisationer och institutioner räknas oftast som huvudkomponenterna i 
innovationssystemet. Organisationer definieras av Edquist som formella strukturer som är 
medvetet skapade och har ett explicit syfte medan institutioner utgörs av gemensamma vanor, 
normer, rutiner, regler och lagar som reglerar relationerna och interaktionen mellan individer, 
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grupper och organisationer. Innovationssystemen mellan länder skiljer som ofta åt utifrån 
flera aspekter, bland annat i rollerna och betydelsen mellan organisationer och institutioner. 
Forskningsinstitutioner och företagsbaserad forskning kan i vissa länder vara betydelsefulla 
aktörer, som i Japan, medan universitetsforskning kan utgöra större betydelse för andra länder 
som exempelvis USA. I Sverige är den mesta forskningen förlagd vid universiteten medan 
den offentliga institutionella forskningen är mer begränsad, i Tyskland är förhållandet 
omvänt. Regler, normer och lagar skiljer också länderna emot. Ett exempel är patentreglerna 
som i USA medger innovatören att publicera sitt resultat före patenteringen, något som inte är 
möjligt i enlighet med de europeiska lagarna. En annan skillnad i patentreglerna är att en 
universitetslärare i Sverige äger sitt patent helt och hållet i Sverige genom det så kallade 
�lärarprivilegiet�, något som inte förekommer i USA (Edquist, 2003). 
 
 

4.1. Universitetens betydelse i innovationssystemet 
Universitetsforskningen spelar en viktig roll som källa till grundläggande kunskap, vid 
tillfälliga relevanta teknologier. Stater världen över har sedan 1970-talet tagit flera initiativ till 
att försöka länka ihop universiteten och industrin för att uppnå synergieffekter. Många av 
dessa initiativ har inneburit tillkomst av �Science parks� placerade i närheten av universiteten, 
bidrag till �inkubatorverksamheter�, fonder ämnat för uppstartskapital och medel till 
organisationer som �bygger broar� mellan universiteten och innovatörerna (Mowery et al., 
2005). 
 
Även interna faktorer har bidragit till att universiteten nu mer än tidigare fokuserar på att 
länka samman med företagen för att marknadsföra sig som en bidragare till 
innovationsutvecklingen. Det har trots detta varit svårt att få en klar bild över hur stora 
effekterna blivit av universitetens närhet till företagen. En av anledningarna som Mowery och 
Sampat menar är olikheterna mellan innovationssystemen i de olika länderna, något som 
försvårar jämförbarheten (ibid). 
 
 

4.2. Finansiering 
Innovationsprocessen är kostsam och det är vanligt att betydande resurser måste tillföras 
initialt såväl som genom processens gång. Det är en process som tar lång tid vilket kräver att 
resurserna måste vara engagerade till processen är slut. Slutligen måste det beaktas att 
utgången av processen är osäker och kan därför aldrig garantera investerarna att innovationen 
kommer att ge utdelning. Det finns många belägg för att det föreligger problem för 
entreprenörer att finansiera ny verksamhet. Studier visar att kapitalmarknaden i många fall har 
svårt att hantera projekt och företag som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden. En orsak tros 
vara den osäkerhet som uppstår i och med avsaknaden av historisk information (Sullivan, 
2005). 
 
Modern finansieringsteori bygger på två grundläggande antaganden. Det första är antagandet 
om en perfekt kapitalmarkand, något som innebär att all relevant information kan erhållas av 
alla aktörer på marknaden utan kostnad, att alla aktörer har samma tillgång till 
kapitalmarknaden, aktörerna har diversifierade produktportföljer och begränsade åtaganden 
gentemot företagen. Det andra antagandet bygger på rationellt beteende, det vill säga att alla 
aktörer på markanden förväntas fatta rationella beslut och maximera sin egen nytta. Utifrån 
dessa antaganden kan man tydligt se skillnader mellan redan etablerade företag och nystartade 



 15

verksamheter. Exempelvis kännetecknas nya och små företag av en stark integration mellan 
ägaren och företaget, ägaren har mycket sällan en differentierad produktportfölj, den 
organiserade marknaden för ägar- och lånekapital är begränsad samt att 
transaktionskostnaderna för småföretagaren är relativt höga i samband med kreditgivning 
(Landström, 2005). 
 
 

4.3. Nätverk 
En generaliserande bild säger att entreprenören är ovanligt driftig i det sociala samspelet med 
andra individer, både när det gäller att skapa relationer och att driva dem framåt. Egenskapen 
är nödvändig för att kunna utveckla idén och skapa näring till den. En första barriär som 
entreprenören måste forcera är den mellan privatliv och arbetsliv. I och med detta sätter 
hon/han sig själv i centrum, något som är viktigt för att möten med andra individer skall bli så 
kreativa och meningsskapande som möjligt (Johannisson, 2005). 
 
Ett antal krav måste vara uppfyllda för att det personliga nätverket skall kunna generera 
affärsprojekt. Nätverket bör med fördel redan vara etablerat när idén föds så att idéns potential 
kan prövas direkt. Nätverkandet är av flera skäl som intensivast i samband med etableringen 
på marknaden, det vill säga när affärsprojektet finner sin konkreta form. Behovet av resurser 
är i detta skede som störst medan kapitalmängden är begränsad (ibid). 
 
Företagares nätverkande följer olika mönster beroende på både individens och omgivningens 
egenskaper. Forskning visar exempelvis att kvinnliga nyetablerade företagare oftare odlar 
sociala nätverk vars deltagare främst hämtas ur familjen eller vänskapskretsen. Personer som 
etablerar företag i storstadsområden bygger mer lättflyktiga nätverk, det vill säga, de lägger 
mer tid på att skapa nya relationer och mindre på att underhålla etablerade jämfört med 
kollegor i andra delar av landet. Detta tros bero på att ett sviket förtroende i en relation har 
lättare att gömmas och glömmas i storstaden än på mindre orter (ibid). 
 
 

4.4. Marknadsföring och strategisk ledning 
Några centrala begrepp och modeller som uppstår i en entreprenörssituation är exempelvis 
kunskap om kunders preferenser och köpbeteenden. Kunskapen är viktig eftersom den hjälper 
entreprenören att utveckla sin affärs- och marknadsstrategi. Marknadsföringsområdet 
innefattar en stor samling kunskap om metoder när det gäller att analysera kunders attityder, 
marknadens storlek etc. Kunskaper som naturligtvis är tillämpbara för att få en uppfattning 
om de marknadsmässiga förutsättningarna för ny verksamhet (ibid). 
 
Ett annat intressant kunskapsområde som är minst lika intressant som marknadsföringen är 
kunskapen om ledningsteam. Orsaken är att det numera blir mer och mer vanligt att företag 
startas av flera personer, det vill säga som entreprenöriella team. Anledningen tros vara en 
ökad förståelse och en anpassning till ökade krav på specialkompetens inom flera olika 
verksamhetsområden. Entreprenöriella team har flera fördelar, de ser exempelvis omvärlden 
ur flera perspektiv och kan agera därefter. De är också mindre sårbara om den enskilde 
entreprenören blir sjuk eller lämnar företaget. Teammedlemmarna fungerar också som 
psykologiskt stöd för varandra och kan därmed övervinna motgångar enklare. Samtidigt utgör 
naturligtvis de entreprenöriella teamet en källa till konflikt vilket i sig kan splittra ägandet 
eller hindra utvecklingen (Landström, 2005). 
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4.5. Produktutveckling 
Detta stycke baseras på Ullmans bok The Mechanical Design Process, en bok som används 
som kurslitteratur vid studier inom civilingenjörsutbildning inom produktutveckling vid KTH 
i Stockholm. 
 
Det finns ett flertal tekniker som används för att förstå utvecklingsprocessen. Den mest 
använda tekniken som Ullman även anser vara bäst är QFD (Quality Function Development), 
eller med ett annat namn House of Quality. QFD-metoden är en åtta-stegsraket som syftar till 
att identifiera produktspecifika parametrar och omvandla dessa till mätbara ingenjörmässiga 
data. Målet med processen är att ta fram en kravspecifikation. När kravspecifikationen är 
framtagen tar nästa steg vid, då skall produkten konstrueras utefter de krav som ställs utifrån 
kravspecifikationen. De koncept som genereras jämförs sedan mot kravspecifikationen 
(Ullman, 2003). 
 
Det först steget syftar till att identifiera kunden. I de flesta produktutvecklingsprocesser 
brukar man säga att det finns mer än en kund. Förutom att enbart lägga fokus på 
slutkonsumenten tar man även stor hänsyn till de aktörer som leder fram till slutkunden. I 
detta led återfinns bland annat försäljning, tillverkning, branschstandarder och inte minst 
serviceavdelningen. För att tillgodose de olika krav detta ställer på utvecklingsprocessen 
tillämpas lämpligen �cuncurrent engineering� vilket betyder en integrerad konstruktion 
mellan olika avdelningar (ibid).  
 
I steg två, när kunden är identifierad, gäller det att få reda på dennes önskemål. Många av 
dessa önskemål kan ses som självklara. Exempelvis ska produkten fungera som man förväntar 
sig, ha viss prestanda, hålla länge, ha ett attraktivt utseende, ha de senaste funktionerna och 
vara lätt att underhålla. Samtidigt måste också produkten uppfylla vissa fysiska önskemål i 
form av storlek och vikt. Som innovatör måste man få en förståelse för hur man uppfyller 
dessa önskemål som kunden har, men precis som i det första steget måste produkten samtidigt 
anpassas till de andra avdelningarnas önskemål. För produktionsavdelningen är det viktigt att 
konstruktionen är lätt att både tillverka och montera. Helst bör också den interna kunskapen 
räcka till i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller främst produktionspersonalens 
kunskap men även kunskap om material, produktionsteknik och vilken produktionsutrustning 
som finns tillgänglig. Marknadsavdelningen har helt andra önskemål som till exempel att 
produkten skall vara lätta att paketera och transportera samtidigt som den har ett attraktivt 
utseende och kan presenteras på ett lämpligt sätt vid försäljning (ibid). 
 

"You only think you know what your customers want." 
Ullman (2003, s.119) 

 
Målsättningen är inte bara att finna de önskemål som tillfredställer kunden utan även hitta sätt 
som triggar han eller henne att välja just denna produkt och tala väl om den inför andra. Man 
kan dela in funktioner i tre olika kategorier. Grundfunktioner är funktioner som kunden tar för 
givet. Dessa ger i kundens ögon inga fördelar, som exempel på detta kan bromsar på en cykel 
nämnas, något som är en förutsättning för att de flesta överhuvudtaget skulle köpa en cykel. 
Prestandafunktioner kan i vårt exempel med cykeln vara bromssträckan. Avslutningsvis har 
vi triggande funktioner. Dessa är ofta outtalade av kunden då de inte kan se att dessa 
önskemål kan tillgodogöras av produkten. Om en produkt saknar dessa funktioner är kunden 
neutral, om de däremot finns ökar sannolikheten till att produkten kommer att lyckas på 
marknaden. Triggande funktioner övergår vanligen med tiden till prestandafunktioner för att 
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till slut övergå som basfunktioner i efterkommande produkter. Denna väg vandrar de flesta 
funktioner, om en tillverkare kommer med någon ny uppskattad funktion kommer 
konkurrenterna att haka på trenden och implementera denna funktion i sina produkter. Efter 
några år kommer funktionen inte att nämnas överhuvudtaget utan ses som självklar. Med 
denna insikt inses att produktutvecklingen bör var en process utan slut. När man fått ut en 
produkt är det bara att starta om från ruta ett och vidareutveckla produkten (Ullman, 2003).  
 
Det tredje steget innebär att man skall vikta de olika önskemålen. Denna inbördes 
klassificering underlättar strategiska beslut då man kan ställa nyttan i relation till 
resursförbrukning samt när koncept skall utvärderas (ibid).  
 
Steg fyra innebär benchmarking, det vill säga undersöka andra produkter som finns på 
marknaden. Faktorer man bör ta reda på är vilka produkter som uppskattas och vilka som inte 
gör det. Man måste framförallt identifiera varför det ser ut som det gör. I benchmarkingen bör 
även de egna produkterna ingå, finns det egenskaper som rankas högt är det sannolikt riktigt 
att inte ändra på just dessa. Samtidigt bör man försöka skaffa sig en uppfattning om hur 
marknaden kommer att utvecklas. Denna utveckling kan komma påverkas av helt nya aktörer 
eller tekniker som kan vara svåra att förutse men är av stor vikt för företaget (ibid). 
 
I steg fem skall resultaten omvandlas till ingenjörsmässig data, detta innebär att man skall 
kunna formulera konkreta mål att jobba emot. Denna process kan bli svår att genomföra då ett 
subjektivt omdöme som "lätt att montera" kan kvantifieras genom exempelvis tidsåtgång, 
antalet moment eller antalet standardverktyg som krävs (ibid). 
 
Steg sex har en nära relation till det femte steget. I detta steg skall man värdera hur väl de 
ingenjörsmässiga data stämmer med kundens önskemål (ibid) 
 
Steg sju i QFD-processen skall svara på vad som är tillräckligt bra. Varje del av produkten 
utvärderas mot en förutbestämd nivå för att säkerställa att man når de nivåer på de önskemål 
som man anser kunden ställer på varje punkt. Sedan jämförs resultatet mot konkurrenternas 
resultat. Om det visar sig att resultaten skiljer sig mycket åt bör resultatet ifrågasättas. Vad har 
vi kommit på som konkurrenten inte känner till? Är det så att du sitter på ny teknik, ett nytt 
koncept, är du smartare än konkurrenten eller har den använda metoden brister? (ibid). 
 
I den avslutande, åttonde steget, identifieras sambanden mellan olika parametrar (ibid).  
 
I de olika stegen skriver vi att man skall kvantifiera prestanda och önskemål. Dessa värden 
sätts efter det in i en matris som gör att man lättare kan identifiera olika koncepts styrkor och 
svagheter samtidigt som man kan jämföra hela koncept mot varandra. Vi har valt att inte 
presentera detta förfarande i denna uppsats utan att endast ytligt beskriva processen. Syftet 
med denna omfattande metod är att säkerställa förståelsen av problem. Det kan framstå som 
om detta arbetssätt förlänger utvecklingsarbetet, men så är vanligen inte fallet. Tidigt i 
utvecklingsprocessen går det långsammare att arbeta med QFD men den tiden har man igen 
med råge på slutet. Det är i regel mycket mer krävande att rätta till misstag i slutet då det 
vanligen leder till att fler saker måste modifieras. Avslutningsvis skall nämnas att som i de 
flesta modeller är denna metod inte en linjär process utan man får sannolikt revidera och gå 
tillbaka i processen och börja om. Viktigt är dock att man måste låsa vissa beslut i syfte att 
hålla deadline, som vi sa tidigare finns det sannolikt ingen produkt som är färdigutvecklad. 
Kommer man på något revolutionerande sent i processen kanske den insikten används i 
nästkommande produkt (ibid). 
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4.6. Patent 
Ordet patent kommer från latinets �litterae patentes� vilket betyder öppna brev eller offentliga 
handlingar. Patentets uppkomst var ett led i det industriella rättsskyddet som arbetades fram i 
Paris-konventionen 1883. I slutet av 1800-talet grundades det svenska Patent och 
Registreringsverket (PRV) och är sedan dess den myndighet som beviljar patent i Sverige 
(PRV, 2005).  
 
Patentskyddet infördes för att ge patenttagaren ensamrätt till sin uppfinning under en bestämd 
tid med syftet att gynna teknikspridningen och motivera vidareutveckling. Uppfinnaren 
erhåller ett patent mot att staten tillåts offentliggöra information om uppfinningen, 
information som annars skulle försöka hållas hemlig. Patentens tidsbegränsning är 20 år 
förutom för läkemedel då patentet gäller i 25 år. Den som utnyttjar en patenterad uppfinning 
utan tillåtelse av patentinnehavaren gör sig skyldig till patentintrång och kan stämmas inför 
domstol av innehavaren. För att en produkt eller metod skall kunna patenteras i Sverige ställs 
vissa krav, dessa är: 
 

1. Nyhet - uppfinningen får inte vara presenterad innan patentansökan lämnas in. 
 
2. Uppfinningshöjd - uppfinningen får inte vara "uppenbar" för en fackman inom 

området. 
 
3. Industriell tillämpbarhet - uppfinningen måste vara reproducerbar och tillräckligt väl 

beskriven. 
 
Handläggningstiden för ett patent i Sverige är 7 till 8 månader. Under ett år efter inlämningen 
av den första patentansökan löper det så kallade "prioritetsåret". Inom detta år har 
patentsökaren möjlighet att lämna in en ansökan i andra länder och i andra patentsystem, men 
ändå ha skydd för sin uppfinning från den första inlämningsdagen. Vanligen lämnar 
patentsökaren i slutet av det året in en Patent Cooperation Treaty-ansökan, ett så kallat PCT 
vilket är en internationell patentansökan. Den måste fullföljas inom ytterligare 18 månader i 
de länder som man vill söka patent i. Under PCT-fasen förblir uppfinningen skyddad. För att 
erhålla patent i andra länder krävs att en separat ansökan lämnas in i varje enskilt land. Det 
finns även en möjlighet att söka ett europapatent, denna ansökan sker hos det europeiska 
patentverket EPO, som är en överstatlig organisation belägen i München. EPO kan bevilja 
patent giltiga i samtliga anslutna länder, för stunden i nästan 20 västeuropeiska länder (ibid). 
 
 

4.7. Kännetecknande för en innovation 
Vissa produkter blir populära direkt medan det tar längre tid för andra att bli accepterade på 
en marknad. Rogers (1983) menar att skillnaden utgörs av innovationens karaktär vilket han 
visar med persondatorn för hemmet som exempel. Den första avgörande faktorn är 
innovationens relativa fördel gentemot andra liknande produkter. Desto större relativ fördel 
det är att, låt oss säga, administrera siffror i datorn mot att göra det på papper, desto snabbare 
kommer datorn att bli antagen av konsumenterna. Den andra är innovationens kompatibilitet 
med värderingar och erfarenheter. Persondatorn, som exempel, är väl kompatibel med 
medelklassen och dess livsstil vilket bidrar till dess snabba spridning. Den tredje faktorn rör 
innovationens komplexitet och hur svår den är att använda jämfört med alternativa produkter. 
I persondatorns fall kan den i flera avseenden anses vara svårförståelig vilket medför att det 
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tar längre tid för individer att anta produkten än om den hade varit enklare att förstå. Andra 
karaktärer som påverkar graden av antagande är kostnad, risk, osäkerhet, trovärdighet och 
socialt samtycke. För marknadsförare av nya produkter gäller det därför att finna alla dessa 
faktorer och ge dem stor uppmärksamhet vid framtagningen av likväl produkten som 
marknadsplaneringen. 
 
 

4.8. Kundantagandeprocessen 
Hur går det till när potentiella kunder lär sig om nya produkter, provar dem och godkänner 
eller förkastar dem? Rogers (1983) beskriver detta fenomen som en antagandeprocess där 
individen själv beslutar om hon eller han kan tänka sig att använda en produkt. Förr var det 
vanligt med en massmarknadsstrategi vid lansering av produkter. Strategin visade sig 
sedermera innebära stora nackdelar för företaget i form av höga marknadsföringskostnader 
och ett stort exponeringsbortfall. Nackdelarna ledde till en andra strategi, nämligen 
marknadsföring riktad till storanvändare. Storanvändarna är inte bara identifierbara, de är 
även �tidiga antagare� som godkänner och köper nya produkter snabbare än andra 
konsumenter. 
 

4.8.1. Steg i antagandeprocessen 
En innovation är en vara, tjänst eller idé som uppfattas av någon som ny. Idén kan ha en lång 
historia, men vara en innovation för personen som ses eller uppfattar den som ny. Rogers 
(1983) definierar innovationsutbredningsprocessen som �spridningen av en ny innovation från 
uppfinnaren till de tidiga antagarna�. Konsumentens antagandeprocess fokuserar på den 
mentala process en individ genomgår från det att först höra om innovationen till att anta den. 
 
Antagare av nya produkter genomgår enligt Rogers fem olika steg: 
 

1. Medvetenhet  
Konsumenten blir medveten om produkten men saknar information om den. 

 
2. Intresse 

Konsumenten stimuleras till att själv söka information om den nya produkten. 
 
3. Utvärdering 

Konsumenten överväger att prova innovationen. 
 
4. Test 

Konsumenten provar innovationen för att uppskatta dess värde. 
 
5. Antagande 

Konsumenten bestämmer sig för att använda innovationen. 
 
 
För ett företag är det värdefullt att känna till hur dess konsumenter beter sig genom 
antagandeprocessen. Har exempelvis kunder till teknisk produkt en benägenhet att inte ta sig 
vidare från �intresse-stadiet� kan särskilda insatser som fri returrätt inom 14 dagar vara ett sätt 
att få kunderna att köpa produkten. 
 



 20

4.8.2. Påverkande faktorer i antagandeprocessen  
Marknadsföraren lägger ofta märke till följande faktorer i antagandeprocessen: skillnader i 
vilja att prova nya produkter; effekter av personligt inflytande, olika grader av antagande och 
skillnader mellan organisationers vilja att prova nya produkter. Viljan att prova nya produkter 
menar Rogers (1983) är �graden av snabbhet att anta en ny idé relaterat till andra individers 
snabbhet i samhället�. För samtliga typer av produkter finns det pionjärer och tidiga antagare. 
Vissa människor är exempelvis ofta bland de första med att prova de senaste trenderna inom 
klädmode, vissa doktorer är ofta de första att skriva ut nya mediciner till sina patienter och 
vissa bönder är ofta de första att prova nya metoder på gården. Graden av snabbhet i att anta 
nya idéer gör att människor kan delas in så kallade antagandekategorier som visas i figur 1 
nedan. Rogers (1983) ser fem olika kategorier av antagandegrad. Den första kategorin är 
innovatörer, de är villiga att prova nya idéer. Tidiga antagare är den andra kategorin och 
utgör en viktig grupp för företaget. Gruppen utgörs av individer som är opinionsbildare i 
samhället vilka antar nya idéer tidigt och gör det med noggrannhet. Enligt Rogers (1983) 
tenderar tidiga antagare av innovationer att utgöras av yngre människor som har hög social 
status och en god ekonomisk ställning. Den tidiga majoriteten är betänksamma, de antar nya 
idéer före genomsnittet. Den sena majoriteten är skeptiker och antar en ny idé först när 
majoriteten har provat den. Den femte och sista kategorin är eftersläntrarna, de är 
traditionsbundna individer som är misstänksamma mot förändringar och som endast antar 
idéer då de blivit väl etablerade eller traditionsenliga. 
 
Personligt inflytande är den påverkande förmåga en person har på andras attityder och 
inköpshandlingar. Personligt inflytande är en viktig del i det utvärderande steget i 
antagandeprocessen. Det har dock en större påverkan på individer som är sena antagare av en 
innovation än tidiga antagare. Företag tar ofta vara på detta fenomen och siktar in sig på att nå 
innovatörerna och de tidiga antagarna med sina produkter så att dessa individer genom sitt 
inflytande kan påverka de efterföljande kategorierna av människor. Taktiken är dock inte helt 
riskfri, att lansera en ny idé som inte får ett positivt mottagande av de tidiga antagarna kan 
innebära svårigheter i spridningen till de övriga, eftersom deras attityder påverkas av dem 
som redan provat produkten. 
 

 
Figur 1: Antagandeprocessen 

Källa: Egen bearbetning av Rogers E.(1983, s. 247) 
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4.8.3. Klyftor i antagandeprocessen 
En person som utvecklat antagandeprocessen är engelsmannen Geoffrey A. Moore. Moore 
arbetade i 17 år inom teknisk försäljning och marknadsföring, bland annat som konsult åt 
Regis McKenna Inc. Han tvekar inte om att antagandeprocessen i grunden är 
överensstämmande med verkligheten och att det är en modell som tillämpas för att etablera 
tekniska produkter på marknaden. I sin bok �Crossing The Chasm� identifierar han dock en 
klyfta mellan de olika användartyperna som skapar problem för företaget. 
 
Datormjukvaran Lotus 1-2-3 från IBM är ett exempel på hur företaget lyckades optimera alla 
steg i antagandeprocessen. Innovatören och tidiga antagare gillade Lotus eftersom det lät dem 
utföra arbete på ett helt nytt sätt. Därefter dröjde det inte länge förrän den tidiga majoriteten 
började använda Lotus eftersom programmet kunde hantera de vanligaste operationerna i 
verksamheten såsom budgetering, försäljningsprognoser, projekthantering m.m. Detta gjorde 
att fler och fler började använda programvaran, och ju starkare etableringen blev ju fler av den 
sena majoriteten började anta produkten. Som figur 2 visar uppstår en klyfta mellan två olika 
grupper i antagande-modellen. Klyftan symboliserar ett avstånd mellan grupperna som kan 
beskrivas som svårigheten för en grupp att anta en produkt om den presenteras på samma sätt 
som för gruppen innan. Varje klyfta representerar en risk för företaget att förlora kraften i att 
nå en större marknad för sin produkt. Detta gör att företaget inte kan vara säkra på sin produkt 
även om den säljer väldigt bra till de tidiga antagarna. 
 

Tid för antagande av innovation

Innovatörer

Tidiga antagare

Tidiga majoriteten Sena majoriteten

Eftersläntrare

 
Figur 2: Klyftor i antagandeprocessen 

Källa: Egen bearbetning av Moore G., Crossing The Chasm (2002, s. 17) 



 22

5. Inkubatorverksamheten i Sverige 
I detta kapitel redogör vi för vår empiriinsamling. Kapitlet inleds med en övergripande 
beskrivning av hur inkubatorverksamheten är uppbyggd och fungerar i Sverige. Därefter 
beskriver vi, utifrån primär och sekundär data, två inkubatorverksamheter. Hela kapitlet 
bygger på data vilka vi hämtat från intervjuer, tryckt material samt Internet. 
 

5.1. Innovationsbron AB � Innovationssystemets nav 
Innovationsbron AB är en koncern som skall fokusera på att stimulera projekt som befinner 
sig tidigt i utvecklingen. En förutsättning för att ny kunskap och forskning skall omsättas i 
nya produkter och tjänster är en välfungerande riskkapitalmarknad. I detta syfte har därför 
regeringen satsat närmare två miljarder kronor under en tioårsperiod i Innovationsbron. 
Genom denna satsning skall tillgången på kapital för företag och innovationer som befinner 
sig mellan idé och färdig produkt säkerställas. Syftet är att stärka den sammanhängande kedja 
av stöd och krav som kännetecknar det tidiga företagandet. Det centrala i satsningen är 
bildandet av Innovationsbron AB som genomfördes år 2005 av staten. Företaget är ett 
moderbolag med sammanlagt sju regionala kontor och Stiftelsen Industrivärlden. Koncernen 
har ett ökat fokus på innovationer från näringslivet (Innovationsbron AB, 2005).  
 
 

5.2. Inkubatorer 
Inkubatorn verkar för att fånga upp och hjälpa personer med idéer som har potentiella 
realiseringsmöjligheter. De tar in företag som bär på mer eller mindre unika och spännande 
idéer inom olika områden. Detta tillvaratagande innebär att inkubatorn erbjuder anpassad 
rådgivning inom management, teknik, finansiering samt ett externt kommersiellt nätverk i en 
kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice till subventionerade priser. Inkubatorerna 
sponsras i regel av Innovationsbron, universitet och högskolor samt av det lokala näringslivet 
som ingår i ett större nationellt nätverk. De har också ofta olika inriktningar sinsemellan som 
exempelvis design, IT, teknik eller innovationer. Det vanligaste är dock att inkubatorerna är 
inriktade mot teknik och att fokuseringen mest sker mot kunskapsintensiva företag. 
 
Inkubatorerna som finns i Sverige skiljer sig åt även om skillnader ofta är relativt små. 
Anledningen till detta är sannolikt de lokal skillnader som kommer sig av dess omgivning. 
Med omgivning anses här anslutna organisationer och företag men även vilket universitet 
eller högskola som de samarbetar med. 
 
De flesta inkubatorerna som finns idag har tillgång till rådgivning, coaching, mentorprogram, 
och ett stort externtnätverk, samlat i en stimulerande miljö där företag kan växa. Denna 
vistelse är i regel tidsbegränsad och skiljer sin åt mellan inkubatorerna, men vanligen får 
företagen stanna i ett eller ett par år. Hur länge företagen får stanna beror vanligen på 
företagens behov av hjälp men också på dess förmåga att följa sin affärsplan och förmåga att 
uppnå de mål som är satta för företaget. Ingela Sölvell på Handelshögskolan i Stockholm 
anser att det är viktigt att klippa navelsträngen och visa både för sig själv men också för 
externa intressenter att företaget kan stå på egna ben. Denna separation genomförs vanligtvis 
över en avfasningsperiod där inkubatororganisationens delaktighet i projekten blir mindre 
med tiden. När denna avfasning skett tar ett nytt företag/innovatör plats hos inkubatorn. 
 



 23

Även när det gäller frågan om vem som kan få hjälp skiljer sig de olika inkubatorprogrammen 
åt. Gemensamt är att affärsidén/innovationen skall ha marknadspotential. För att få delta i ett 
inkubatorprogram krävs att man har en egenutvecklad produkt och ett nystartat bolag ägt av 
innovatören själv. Många universitet och högskolor i landet har en egen inkubator som är 
knuten till skolan. Ett officiellt krav för att få tillgång till en plats i en inkubator är att man har 
någon slags anknytning till högskolan. Men det är inte ovanligt att det görs undantag från 
detta krav. Vilken inkubator man skall kontakta beror till viss del på produkten, olika 
inkubatorer har olika inriktningar. Men ett första steg är att kontakta inkubatorn som ligger 
närmast. I viss utsträckning förekommer det att företagen/innovatörerna blir hänvisad till 
andra inkubatorer som bättre kan matcha själva innovationen. När vi pratade med Kenneth på 
KTH Innovation berättade han att de skickat ett antal klienter som saknat den tekniska höjd 
som de önskar till inkubatorn på Handelshögskolan i Stockholm. 
 
 

5.3. Business accelerator - en inkubatorverksamhet vid 
KTH Campus 

KTH erbjuder en inkubator baserad på Stockholm Innovation & Growths koncept, kallat 
"Business Accelerator", BA. Inkubatorn rymmer för närvarande fyra företag som alla är 
placerade vid KTH Campus Valhallavägen. BA erbjuder kvalificerat stöd för skapandet av 
nya teknikföretag. Målet är att skapa goda förutsättningar för blivande entreprenörer och att 
kommersialisera klienternas innovationer. Detta sker genom att tillhandahålla ett väl anpassat 
tjänsteutbud och en dynamisk stödprocess med mål att generera ett antal potentiella 
tillväxtföretag varje år.  
 
Urvalskriterierna hos inkubatorn påminner om de krav som riskkapitalbolagen ställer. Med 
det menas att idén ska ha marknadspotential. Idén måste även gå att lansera internationellt 
samt ha teknisk höjd. Andra kriterier som man bedömer är tidigare erfarenheter, kontaktnät, 
mål och ambitioner. Det är också viktigt att idén passar ihop med de personer som ska 
utveckla den. BA säger sig själva satsa på kvalité före kvantitet. Sedan 2002 har man hunnit 
behandla cirka 400 ansökningar från intresserade klienter. Av dessa har endast cirka 35 
stycken deltagit i programmet. Merparten av klienterna har näringslivsbakgrund, men även 
forskare finns representerade. Inkubatorn finansieras främst genom Innovationsbron och blir 
aldrig själv delägare i sina klienters verksamheter. Istället tar man ut en avgift från de företag 
som ingår i inkubatorns företagsnätverk. Inkubatorn betalar för rådgivningen och de 
tillhörande tjänster som klienterna kan använda. Klienterna binder sig till ett avtal som säger 
att en del av denna kostnad återbetalas efter två år när företaget står på egna ben. Detta system 
är något som Thomas Arctaedius tycker är bra, då det motiverar såväl klienter som rådgivare. 
Klienterna skall känna en extra press på sig att faktiskt utnyttja inkubatorn för att få valuta för 
sina pengar samtidigt som inkubatorn får ett klarare kundtänkande. 
 
För att få en plats i inkubatorn finns det inget krav på att klienten måste ha anknytning till 
KTH. BA har heller inte fokus på en viss bransch, för projekt som inte uppfyller kravet på 
teknisk höjd har man ett samarbete med inkubatorer på Karolinska Institutet, Konstfack samt 
Handelshögskolan i Stockholm. Ett område som vanligen klienterna behöver hjälp med är 
finansiering. BA har ett nära samarbete med riskkapitalbolag i syfte att dessa skall känna till 
inkubatorns klienter när/om de i framtiden vill samarbeta med företagen. Inkubatorn har även 
ett eget riskkapitalbolag, Sting Capital som erbjuder möjlighet till finansiering. Thomas är av 
den bestämda uppfattningen att finansiärer ser det som en fördel att klinterna tidigare har 
deltagit i ett inkubatorprogram när de kontaktar dem för finansiering.  
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För att bygga förutsättningar för relationer hos klienten och inkubatorn anordnas olika 
aktiviteter, både för det individuella företaget som för inkubatorn. Två exempel på detta är 
lunchträffar där det bjuds på lunch samtidigt som en föreläsare är inbjuden, denne kan 
exempelvis vara en skattejurist. Dessa är helt frivilliga och dra allt ifrån 10 till 40 personer. 
När ett team av klienter har varit ett år i inkubatorn genomförs det som kallas för �resan�. 
Detta innebär att teamet åker iväg med handledaren och utbyter erfarenheter från det gångna 
året. Det är inte ovanligt att medlemmarna har utvecklats åt olika håll. Denna utveckling kan 
till exempel vara att någon vill sälja licenser samtidigt som andra vill fortsätta och genomföra 
hela realiseringen. Detta är någon som kanske inte kommer upp under det vardagliga arbetet. 
Syftet är att utröna hur teamet skall arbeta vidare. 
 
Inom Business Accelerator har man delat upp begreppet i �för-inkubatorer� och 
�Inkubatorer�, där för-inkubatorerna vänder sig till projekt i en tidigare fas än inkubatorer. 
Hos dessa behöver det exempelvis inte finnas ett bolag bildat ännu, något som annars ofta 
krävs. Syften med verksamheten är att skapa goda förutsättningar för blivande entreprenörer 
som i dagsläget bedriver olika projekt inom forskning. Inkubatorns arbetsprocess innebär att 
klienten i regel börjar med en för-inkubationstid (Business Lab) som sträcker sig över 6 
månader. Under denna period får klienten hjälp att utforma en affärsplan som är starkt knuten 
till näringslivet. Detta innebär att man kontaktar med kunder, leverantörer och även 
finansiärer för att undersöka idéns marknadspotential. 
 
Efter tiden i �Business Lab� övergår klienten till �Business Accelerator�. Något som innebär 
att klienten börjar realisera sin idé till färdig produkt. Inkubatorn ger klienten en 
�verktygslåda� som innehåller information om tillvägagångssätt inom olika arbetsområden. 
Hjälpen kan exempelvis innehålla, hur man utvecklar sin affärsplan, får tag på riskkapital, 
säljträning, teambuilding med mera. Thomas menar att det sällan är tekniken i sig som skapar 
problem vid en realisering av en idé. Det är istället förmågan att kunna sälja produkten som 
gör att verksamheten inte lyckats. Försäljningstiden är i dessa fall också väldigt lång. Den 
största orsaken till att verksamheten inte lyckas är att teamet inte har samma mål och 
engagemang.  
 
 

5.4. Karolinska Institutet CMI - En nedlagd 
inkubatorverksamhet 

Följande stycke baseras på en intervju med Johan Arnell vid Centrum för Medicinska 
Innovationer, CMI. Johan är utbildad läkare vid Karolinska Institutet och har även en 
civilekonomutbildning. Mellan år 2002 och 2003 arbetat han som projektledare och coach för 
Starthusprojektet, ett försöksprojekt för att stimulera innovatörer att skapa företag inom 
branschen för biomedicin och bioteknik. 
 
CMI bildades 1996 med målet att utforska den okända, komplexa och utmanande framtiden 
inom biomedicin och bioteknik. CMI är en forsknings- och utvecklingsenhet som är ansvarig 
för ett flertal strategiska områden på Karolinska Institutet. Under år 2002 startades 
försöksprojektet �Starthuset�, ett projekt som planerades att fortlöpa till våren 2003 med 
målet att under denna tid inkubera minst 8 idéer samt bidra till att 3 av dessa utvecklats till 
företag. Efter en verksamhetsuppföljning som gjordes i mars lades projektet ned med 
motiveringen att projektet till stora delar inte lyckats uppnå de mål som förväntats. 
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Starthusprojektet vände sig i första hand till studenter och forskare på Karolinska Institutet 
med potentiella idéer som ansågs vara kommersialiseringsbara. Även anställda, lärare och 
före detta studenter ingick i målgruppen. Starthuset erbjöd innovatören att kostnadsfritt låna 
en arbetsplats, dator och telefon för att utveckla sina idéer i upp till 6 månader. Efter att 6-
månadersperioden gått ut fanns det möjlighet att fortsätta arbetet genom att hyra lokalen till 
självkostnadspris. I verksamheten ingick också ett nätverk med kontakter som kunde bistå i 
frågor kring patent, marknadsföring, revision och affärsutveckling. Innovatören kunde även få 
direkt hjälp av en coach vid Starthuset för att få råd i allehanda frågor. Lokalen som 
starthusprojektet hade till sitt förfogande fanns placerad vid Karolinska Sciencepark i Solna 
och rymde sammanlagt 9 kontorsrum med tillgång till kök, WC samt mötesrum. 
 
Anledningen till att Starthuset lades ned berodde enligt Johan på flera saker. 
Verksamhetsuppföljningen som gjordes i mars 2003 visade att intresset från studenterna och 
forskarna var mycket lägre än man väntat sig. Det tror han beror på att många som studerar 
väljer att fokusera på sina studier, särskilt när det gäller utbildningar inom vård och medicin 
där stor del av studietiden är schemalagd. De flesta av studenterna ser också framför sig att 
medicin- och vårdutbildningen kommer att leda till arbete inom landstingens verksamheter 
och därför inte tänkt på möjligheten att förverkliga något eget. Ointresset kan också bero på 
att många som studerar eller forskar på KI saknar kunskap om företagande och 
företagsekonomi. Detta säger Johan sig ha märkt av vid ett par tillfällen då deltagarna i 
projektet känt att de företagsekonomiska frågorna har tagit över på bekostnad av själva 
idéutvecklandet. Detta har gjort att många forskare endast är intresserad av att exploatera sina 
idéer genom att ta patent på idén för att sedan sälja sin licens snarare än att driva hela 
kommersialiseringsprocessen. 
 
Vår förberedande intervju med Ingela Sölvell kompletterar Johans förklaring men pekar på 
andra orsaker. Hon menar att det under lång tid funnits svårigheter att få forskare vid 
universiteten att våga satsa fullt ut på sina uppfinningar. I vissa fall kan detta bero på att det 
inom forskarkulturen inte ansetts korrekt att kommersialisera sina forskarresultat, och att flera 
som prövat har haft svårt att komma tillbaka till sitt arbete som forskare. 
 
Ett annat problem som Johan tar upp är utnyttjandet av Starthusets lokaler. De flesta 
deltagarna utgjordes av personer som antingen förvärvsarbetade eller studerade på dagarna. 
Många av deltagarna tillbringade sin fritid i starthuset vilket resulterade i att närvaron 
varierade stort och att lokalen nyttjades under udda tider. Följden blev att närheten till andra 
deltagare uteblev och därmed även det nätverk som var tänkt att skapas mellan de olika 
deltagarna. 
 
Det är ofta ett mycket svårt och tidskrävande arbete att hitta finansiärer till 
inkubationsverksamhet, särskilt till projekt som inte kan garantera etablerade företag eller ge 
en relativt säker avkastning. Kraven på att snabbt redovisa vinster från finansiärerna gör att 
den tid innovatören får på sig att utveckla sina idéer ofta blir för kort. I starthusets fall räckte 
pengarna till att bidra deltagarna med stöd under 6 månader, en tid som är mycket kort för 
projekt inom vård- och medicinbranschen, där ledtider på 7-10 år snarare är regel än 
undantag. För att inkubera företag som har en kortare �Time to market� ser Johan att man är 
tvungen att rikta in sig på innovatörer inom tjänstområdet eftersom tjänster ofta visar resultat 
tidigare. Nackdelen blir då istället att man tvingas stänga ute idéer som har stor potential att 
visa resultat längre fram i tiden. Johan menar istället att utvecklingsprocessen måste få ta 
längre tid om den kräver det, samtidigt som finansieringen måste kunna få bli mer flexibel i 
dessa avseenden. 
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Starthuset har idag tagits över av Venture-Capitalföretaget Karolinska Innovations AB, även 
kallat KIAB. De har valt en modell som skiljer sig från många andra inkubatorer och som går 
ut på att KIAB går in som delägare i de idéer som finansieras. Normalt tar KIAB 40 % av 
ägandet och låter resterande gå till forskaren. Tanken med modellen är att låta forskaren göra 
det hon eller han är bäst på, det vill säga att utveckla sin idé och låta andra sköta 
kommersialiseringsprocessen. Ännu har det inte blivit några större vinster för KIAB, som 
startade 1997. Deras roll är att handplocka ett antal projekt per år och sedan finansiera idén 
tillsammans med innovatören. Enligt Johan underlättar KIAB:s modell de initiala ekonomiska 
kostnaderna för innovatören att utveckla sin idé, men leder samtidigt till högre ställda krav på 
innovatören att prestera ekonomiska resultat. KIAB:s mål är att idén ska leda till avkastning 
efter 3 till 5 år. Johan menar att denna korta tid i vissa fall kan vara farligt eftersom det kan 
leda till kortsiktighet. Han förespråkar istället en längre och mer förutsättningslös relation 
mellan inkubatorn och innovatören. 
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6. Närliggande verksamheter 
Det finns många olika hjälpande aktörer som har som mål att bidra till ett bättre klimat för 
innovatören i Sverige. En verksamhetstyp som är snarlik inkubatorer är rådgivande 
verksamheter. De erbjuder i stort sätt samma tjänster som inkubator med skillnaden att de 
inte tillhandahåller lokaler och kontorsutrustning. Baserat på djupintervjuer beskrivs medan 
fyra av dessa aktörer som har en rådgivande roll i det svenska innovationssystemet. 
 

6.1. KTH Innovation, rådgivning för uppfinnare  
KTH Innovation erbjuder rådgivning och support för innovationsprojekt i alla stadier. Det 
innefattar bland annat rådgivning inom finansieringsfrågor, affärsplan, marknadsbearbetning, 
patent och avtal. De har ett stort externtnätverk av företag som erbjuder bra och prisvärda 
tjänster till studenter och forskare inom exempelvis juridik, patent, revision. Verksamheten 
finansieras av KTH och är främst menat för KTH:s lärare, studenter och forskare. Har 
innovationen teknisk höjd kan man dock göra undantag både för studenter och forskare från 
andra skolor samt utomstående privatpersoner. Det förekommer även att personer från KTH 
ombedes att vända sig till andra högskolor som har liknande stöd om det visar sig att de har 
mer kompetens på det aktuella området. KTH Innovation har mellan 60 och 100 ärenden om 
året, verksamheten har nu pågått i tio år.  
 
Kenneth Billqvist, Senior Rådgivare på KTH Innovation, definiera en innovation som en 
teknisk lösning på ett problem som är värdeskapande för konsumenten. Det är vanligt 
förekommande att innovatören som kommer till rådgivningen endast har själva uppfinningen 
klar för sig, det vill säga hur man kan lösa ett tekniskt problem. Då processen från en idé till 
färdig produkt är lång och många gånger krävande hjälper rådgivaren till att stötta 
innovatören genom processens olika steg. Rådgivningen sträcker sig vanligtvis genom 
följande faser: 
 

• Definitionsfasen - uppfinningens karaktär definieras. Problemet som man syftar till att lösa 
ringas in. 

 
• Patentstadiet � här tar rådgivaren och klienten ställning till om man kan eller bör ta patent på 

uppfinningen. Vad ska produkten användas till och vad har den för möjligheter? Utifrån 
kvalitén på forskningsresultat bestäms när en eventuell patentansökan skall skickas in och vad 
man skall söka patent på. 

 
• Prototyp I - syftet med att ta fram en första prototyp är främst att testa den tekniska funktionen 

samt att få en första indikation på produktionskostnaden. Kostnaden ställs sedan i relation till 
konsumentens betalningsvilja. 

 
• Prototyp II - Produktidentifierings steg, en prototyp som liknar den slutgiltiga produkten tas 

fram. Med detta menas att produkten funktionell och användarvänlig. Kunden skall kunna få 
en klar bild av hur den slutgiltiga produkten skall fungera och se ut. Syftet är att få feedback 
av presumtiva konsumenter.  

 
• Loopstadiet, produkten vidareutvecklas utifrån resultatet av användare undersökningen. 

 
• Produktion, undersöker nödvändiga produktionsprocesser.  
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Parallellt med dessa steg pågår oftast en marknadsanalys. Kenneth anser att i vissa fall är 
denna analys bristfällig, anledningen upplever han beror på att det uppfattas som svårt eller att 
man har större intresse att bara få ut sin idé än att själv förverkliga och färdigställa en färdig 
produkt. Han pekar också på att en idé inte alltid har ett självklart ändamål till sin början utan 
i en del fall kan växa fram med tiden. Som ett exempel på detta nämndes lasern som togs fram 
på tidigt 60-tal. Lasern togs inte fram för att tillämpas inom något speciellt område till en 
början, det man ville åstadkomma var ett ljus bestående av endast en våglängd. Mindre än 40 
år senare går tekniken att hitta i de flesta matvarubutiker och snabbköp. 
 
Processen att ta en idé till färdig produkt är lång och tidskrävande. En lyckad process tar i 
regel 3-4 år beroende av produktens komplexitet. När innovatören genomgått processens alla 
steg tar marknadsaktiviteter vid, vanligen upphör samarbetet med KTH Innovation när 
produkten övergår till denna marknadsfas.  
 
Kenneth menar att förståelsen för produktutvecklingsprocessen har ökat med tiden. För fem år 
sedan var uppfinnaren mer avgränsad till själva idén och lät andra ta hand om 
marknadsaspekterna. Det som innovatören fokuserade på var främst att sälja licenser på sin 
teknik eller sitt patent. Numera är det vanligare att innovatören genomför samtliga steg i 
utvecklingsprocessen, från att lösa problem till att själv försöka etablera produkten på 
marknaden. Det man sett på KTH Innovation är också att klienterna i större utsträckning 
kommer till rådgivningen i färdigbildade team och att man redan i projektets uppstarta har en 
kompetensmix som kompletterar varandra.  
 
Ett vanligt misstag är att uppfinnaren överskattar sin idés tekniska nytta och marknadens 
behov. Innovatören kan ha svårt att inse att marknaden inte bryr sig om teknikens fördelar. 
Kenneth menar att den kundstyrda marknadssituationen har medfört större krav på 
produktnyttan än tidigare, en tendens som inte var lika märkbar när marknaden var mer 
producentinriktad. Bakåt i historien var det lättare att se nyttan med framtagningen av 
tekniska innovationer. Bilen hjälpte oss exempelvis att ta oss snabbare mellan två punkter 
medan skylskåpet såg till att matens hållbarhet förbättrades. Numera krävs det i större 
utsträckning att man ändra användaremönster då de basala behoven är tillfredställda. 
 
 

6.2. Svenska uppfinnarföreningen 
SUF:s uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. De driver 
uppfinnarnas frågor genom exempelvis opinionsbildning och lobbyverksamhet. 
Organisationen är en remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och 
påverkar lagstiftning inom immaterialrätt. SUF grundades 1886 av den välkände polarfararen 
Salomon August Andrée, i dagsläget består den rikstäckande organisationen av 40 
lokalföreningar och 3000 medlemmar, av dessa är 350 kvinnor. Föreningen finansieras med 
hjälp av medlemsavgifter.  
 
Wanja beskriver föreningens huvudsakliga verksamhet utifrån deras fyra K:n. 
 
Kontakt - SUF förmedlar kontakt mellan uppfinnare och kontakten mellan media och 
uppfinnare/innovatörer. 
 
Kunskap - Främst inom patentfrågor. 
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Klimat - Bedriver lobbyverksamhet som syftar till att stärka uppfinnarnas situation och att 
stimulera den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i Sverige. 
 
Kundservice - Som medlem kan man ta del av att antal tjänster samt ta del av förmånliga 
erbjudanden. Exempel på dessa områden är bevakningar av förfallodatum på medlemmars 
patent, designskydd samt bevakning av teknikområden och konkurrenter. Man erbjuder 
medlemmarna även juridisk rådgivning, prenumerationer, verksamhetsförsäkringar samt 
andra för innovatören viktiga tjänster till rabatterade pris. 
 
Wanja definierar en innovation som en patenterad uppfinning som har funnit en marknad. 
Hon är av uppfattningen att forskning inte leder till mer företag, som skäl till detta anger hon 
till viss del den �svenska paradoxen � not invented here�. Med det menas att företag visar litet 
intresse för uppfinningar som inte är framtagna �i huset�.  
 
På frågan om vad hon anser att de personer som kontaktar henne vanligen brister är det inom 
bedömningen av marknadsaspekter, de är ofta för teknikorienterade. Ett av SUF:s största 
arbetsområden är att hjälpa uppfinnare/innovatörer att identifiera och nå sin målmarknad. 
Problemet består inte endast i en bristande förståelse för marknaden, utan även det svala 
företagsklimatet. Svenska företag visar i allmänhet ett mycket litet intresse för uppfinningar. 
Den svala inställningen har blivit mer och mer påtaglig och försvårat marknaden för 
uppfinnare och innovatörer. Huvudorsaken till detta problem anser hon dels vara den ökade 
internationella konkurrensen, men även den ekonomiska kortsiktighet som hon anser sprider 
sig bland företagen i Sverige. Hon kallar fenomenet för �kvartalsekonomi�.  
 
Ett annat område som Svenska Uppfinnarföreningen lägger mycket energi på är införandet av 
en rättskyddsförsäkring. Detta skall innebära ett rättskydd för patentintrång, som det ser ut 
idag leder intrång inte alltid till att det blir en rättssak. Anledningen till detta bedöms vara de 
höga kostnader som är förenade med en rättsprocess, om ett rättsskydd inrättas får fler 
patentinnehavare möjlighet att försvara sina patent. Rättskyddsförsäkring ser Wanja som 
mycket viktig för uppfinnaren. 
 
Internationellt sett är Sverige duktiga på att ta patent på sina idéer. Trots detta har antalet 
patent minskat under de senaste åren och uppgår nu till cirka 3500 stycken per år. Som en 
möjlig orsak till det minskade antalet patent nämns att det är möjligt att söka ett EU-patent 
direkt i München. Det stora problemet enligt Wanja är att endast 2 % av dessa patent når 
innovationsstadiet, med andra ord, en mycket liten del av patent som registreras når en 
marknad.  
 
 

6.3. ALMI Företagspartner 
ALMI verkar i samarbete med Innovationsbron AB för att främja produktinnovationer från 
enskilda uppfinnare med lägre kapitalbehov. ALMI består av 21 regionalkontor med målet att 
jobba tillsammans för är att komma nära klienterna. De lokala kontoren erbjuder förutom 
finansiering även affärsrådgivning. En andel av ALMI:s lånekunder kommer från 
forskningsnära miljöer, men majoriteten kommer från näringslivet eller är privatpersoner. Den 
gemensamma nämnaren är att de alla bedömts av ALMI till att arbeta med mycket intressanta 
affärsidéer, uppfinningar och tekniker. Peter Ekman, affärsrådgivare hos ALMI 
Företagspartner i Stockholm berättar att ALMI inte har något fokus på vare sig bransch eller 
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teknisk höjd utan fokuserar helt på intressanta individer och team och deras affärsmässiga 
potential. ALMI har en rad olika låneformer, bland annat erbjuder de följande lösningar: 
 
Förstudielån hos ALMI är ett mindre villkorslån, detta är på maximalt 75 000 kronor. Detta 
lån kan exempelvis användas för att gör en studie för att lättare kunna utröna potentialen i 
idén genom att ta fram en prototyp. Peter tillägger att �Konkurrensen är dock så stenhård om 
dessa pengar så vi har valt att inte informera om detta lån på hemsidan�. 
 
Innovationslån är till för att finansiera ett innovationsprojekt i ett tidigt skede fram till 
marknadsintroduktion. Lånet skall användas för utveckling av ny eller förbättrad teknik, samt 
för nya och förbättrade produkter eller tjänster. Lånet beviljas enbart till företag.  
 
Företagslån kan ALMI bevilja till företag oavsett företagsform, både för nya och etablerade 
företag. Hur pengarna skall användas bestäms utifrån det aktuella fallet, handläggarna lyssnar 
på varje klients speciella förutsättningar. �Vi kan välja att låna ut upp till 50 % av 
kapitalbehovet, lägga oss på toppen och i praktiken ta en större risk än banken, om vi tror på 
sökanden och aktuell affärsidé. För denna typ av lånefinansiering har vi inte brist på 
pengar�. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata 
marknaden tar ALMI ut en ränta som är högre än den genomsnittlig bankränta. Lånet skall 
vanligen betalas tillbaka på fem år. Den individuella finansieringslösningen sätts vanligen 
ihop i samarbete med övriga finansiärer exempelvis banker. Den finansiella bedömning 
baseras på företagets möjligheter men viktigast är att ALMI gör bedömningen att 
verksamheten blir lönsam i framtiden. �Vår säkerhet ligger i vår förmåga att bedöma 
sökanden�. 
 

6.4. Venture-Capitalföretag och affärsänglar 
En innovatör kan attrahera kapital från så kallade Venture-Capitalföretag, även kallat VC. 
Venture-Capitalföretagen är specialiserade på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd hos 
företag med utvecklingspotential. Med detta stöd menas vanligen riskkapital och kompetens 
inom affärsutveckling. Priset innovatören får betala för detta är vanligen en del av sitt företag. 
För VC-företaget är tidshorisonten vanligen 5 till 7 år. Under denna period önskar de vanligen 
en avkastningsnivå på sina enskilda investeringar som ligger på minst 50 % av den årliga 
avkastningen. När innovationen nått önskad utveckling, eller när samarbetet mellan VC-
företaget och innovatören inte längre ger ett mervärde, realiserar de sin investering.  
 
Det finns även en annan lösning som påminner om VC. Det är ett samarbete med en 
affärsängel, som kan förklaras som en privat VC. Dessa affärsänglar är enligt undersökningar 
ofta företagsledare som vill trappa ned, eller avslutat en karriär som företagare och som 
använder sin erfarenhet, sitt nätverk och privata kapital för att engagera nya företag. Peter 
Brodén jobbar med en variant av VC. Med sitt bolag Aggregate AB erbjuder han och hans 
partners mediautrymme samt marknadsföringskunskaper mot en del av klientens aktiekapital. 
För att bedöma om de vill inleda ett samarbete med klienten tittar de på om företaget har en 
lämplig organisation samt att de har kapital som tillsammans med Aggregate möjliggör en 
snabb expansion. Vidare är det en förutsättning att personerna bakom företaget skall klara av 
att växa med företaget. Samt att de �har en öppenhet att ta emot ny kunskap och använda den 
i sitt egna bolag.�. En självklar förutsättning för samarbete är också att det finns en 
tillväxtpotential inom branschen och att den tilltänkta partnern bedöms kunna konkurrera på 
marknaden de verkar på. De vanligaste bristerna som Peter ser hos tänkta samarbetspartners 
är att �de inte inser behovet av media för att växa�. Samtidigt finns det ibland en tro om att 
mediautrymme löser alla problem och uppenbara brister i affärsmodellen. 
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7. Klienternas egna erfarenheter 
Följande avsnitt baseras på djupintervjuer med tre personer som varit i kontakt med 
inkubatorverksamheter för att realisera sin idé. Avsnittet beskriver var i 
realiseringsprocessen personernas befinner sig, deras erfarenheter av inkubatorverksamhet 
och deras behov av stöd. 
 

7.1. Uppfinnaren � Vincent Andersson 
Vincent kom i kontakt med CMI:s starthus via en uppfinnartävling han deltog i år 2000 
samtidigt som han gick läkarlinjen vid Karolinska Institutet. Då hans uppfinning tog hem 
första plats fick han bland annat som pris en plats i starthuset under 6 månader. Han tävlade 
då med en produkt som möjliggör att blodprov kan tas samtidigt som ett preparat kan injiceras 
i venen utan att personen som utför uppgiften kommer i kontakt med nålen. När provet är 
taget och injiceringen klar placeras automatiskt ett plåster över stickhålet, allt i en och samma 
process. Uppfinningen medför att ingen kontakt vare sig nålen eller såret förekommer 
eftersom nålen kapslas in efter det att den tagits bort från patienten. Det som krävs av 
sjuksköterskan är viss träning för att kunna använda denna produkt. Idé till denna uppfinning 
fick Vincent när några studiekamrater på läkarlinjen, som tidigare arbetet som sjuksköterskor, 
uttalade sig om den utförande blodprovshandlingen; �det är inte en fråga om man får hepatit, 
utan när!�. Vincents egen uppfattning är också att sjukvården i vissa fall tar för liten hänsyn 
till sjuksköterskornas arbetsmiljö. Tyvärr är det många som ändå accepterar den även om den 
inte alltid är så bra som den skulle kunna vara. Marknaden för en produkt av detta slag är 
enorm. En överslagsberäkning ger att minst en miljard blodprov och injiceringar sker i 
Västeuropa årligen.  
 
Vincent anser att det är för mycket jobb att själv realisera sitt patent och har som mål att sälja 
patentet eller licenser på sitt patent. Anledningen till detta är att det upplevs som hopplöst att 
konkurrera med de aktörer som finns på marknaden, det finns några få företag som har stora 
välutvecklade anläggningar med produktion i låglöneländer. För att få tag på företag som kan 
vara intresserade av hans patent har han själv kontaktat producenter av liknande produkter och 
fått positivt gensvar. Denna kontakt som togs via mail resulterade i att han har träffat 
internationella företag som har tittat på patentet men kommit fram till att det krävs för mycket 
utbildning av personalen för att det skall bli aktuellt med en massproduktion. Även om inte 
denna kontakt lett till någon affärsuppgörelse ännu är det en kontakt som Vincent har för 
avsikt att använda sig av i kommande projekt. 
 
På frågan vad han anser vara styrkan med den inkubatorn han deltog i framhåller han behovet 
av ett utrustat kontor, marknadsföring och inte minst den handledning han har fått. Vincent 
påpekar att; �Ingen som börjar på starthuset har någon erfarenhet så all hjälp man får är 
viktig.�. Handledningen bestod av hjälp med ansökningar till ALMI, då främst för kostnader 
av själva patentet och omkostnader till patentbyrån. Den positiva stämningen och flera bra 
möten med andra personer som suttit i samma sits som han själv har givit honom motivation 
att fortsätta arbetet. Även inkubatorns kontaktnät var något som han uppskattat.  
 
Men det finns saker som han tycker gör det onödigt krångligt att komma igång med sina idéer. 
Det skulle främst behövas finansiering för prototypframtagning, marknadsföring och en PCT-
ansökan. Men framförallt att det finns rättshjälp att få vid patentintrång, som det ser ut nu är 
det osannolikt att en patentinnehavare skall processa vid ett intrång då det är förenat med stora 
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kostnader. Han är starkt emot att inkubatorn skall ta procent i företaget som kompensation för 
deltagandet i programmet. Utan anser att det åligger stat och kommun att finansiera 
verksamheten �Sverige är ett kunskapsland och inte ett produktionsland�. 
 
 

7.2.  Innovatören - Ylva Dahlén 
Ylva är sjukgymnast med inriktning inom pedagogik för handikappade. Under sin 
yrkesverksamma tid som pedagog med förståndshandikappade barn såg hon en kulturkrock 
mellan barnens behov och den hjälp de fick. För 4 år sedan fick hon en idé om att via lek 
stimulera barnen och samtidigt utveckla barnens skelett. Detta skulle leda fram till hennes 
uppfinnig �Hopp & Lek�. Uppfinningen skall via vibrationer ge spänningar i skelettet som 
skall resultera i att skelettet växer till sig. För att motivera barnen att använda utrustningen har 
det lagts till ett lekmoment i produkten. Barnet kan exempelvis trycka på olika knappar för att 
rotera i olika riktningar. Den färdiga produkten kommer troligen även att innehålla en mp3-
spelare med synkroniserade ljud för att öka upplevelsen. I dagsläget genomförs en förstudie 
av en prototyp vid Karolinska Institutet där barn i 4 till 5-årsåldern deltar. 
 
Då Ylva arbetade som sjukgymnast inom landstinget tog hon först kontakt med dem för att se 
om de var intresserade av att investera i hennes idé. Intresset var svalt och Ylva upplevde att 
landstinget varken hade tid eller pengar att satsa i hennes idé. Hon tog då istället kontakt med 
Stockholms stads innovationsrådgivare som gjorde en teknikgenomgång av uppfinningen. 
Resultatet av teknikgenomgången visade att idén var unik och rådgivaren rekommenderade 
henne att ta kontakt med en teknikmäklare vid institutionen för maskinkonstruktion vid KTH i 
Stockholm. Vid KTH fick hon hjälp med att tillverka en prototyp av sin uppfinning. Nästa 
steg blev att söka patent på uppfinningen, en process som tog cirka 2 år. Kostnaden för att få 
patent i Sverige uppgick till 40 000 kronor. Till detta tillkom en kostnad för en PCT-ansökan, 
som är en optionsrätt att utvidga patentet till att gälla i flera länder. Till det gavs ett villkorslån 
från ALMI om 69 000 kronor. ALMI gjorde bedömningen att det fanns en marknadspotential 
för �Hopp & Lek�. I samband med att patentet gick igenom tog Ylva kontakt med Johan 
Arnell vid CMI. Detta möte resulterade i en plats i Starthuset där hon fick tillgång till kontor 
och Starthusets alla tjänster. Ylva blev kvar i Starthuset ett halvår efter att �inkubatortiden� 
gått ut. Under denna period fick hon hyra lokalen av CMI till självkostnadspris. Det hon 
värdesatte var tillgången till kontorstillbehör och mötet med andra personer i samma situation. 
Men efter de sex extra månaderna avstod hon från att hyra lokalen, motiveringen var �det var 
inte värt pengarna, jag hade också möjlighet att jobba hemifrån och kunde därmed lägga 
hyresavgiften för lokalen på andra saker�.  
 
Av CMI fick Ylva hjälp med utformning av avtal, en säljutbildning samt bidrag till en kurs i 
hur man tillverkar säkra produkter inom vården. Däremot gav de inte någon hjälp med att nå 
externa kontakter. Uppslutningen bland klienterna i starthuset var alldeles för låg. Den låga 
uppslutningen kring kontorslokalerna gjorde att den hjälp man kunde få av andra klienter till 
viss del uteblev, något som tillsammans med lokalhyran var orsaken till att hon valde av att 
säga upp sitt hyresavtal med CMI och fortsätta arbetet hemifrån. Ylva insåg att hennes brist 
var kunskap om ekonomi och försäljning. Hon ansåg att det var viktigt att vara insatt i varje 
del kring sin idé, allt från teknik till ekonomi. Hon har därför deltagit i Venture Cup:s 
föreläsningar och olika ekonomikurser för att skaffa sig kunskaper inom ekonomiområdet. 
För att undersöka produktens marknadspotential har Ylva sökt bidrag hos ALMI för att 
genomföra en marknadsundersökning. Undersökningen är ett projekt som pågår i skrivandets 
stund parallellt med en CE-klassificering som Danderyds medicintekniska avdelning hjälper 
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henne med. Ylva har medvetet undvikit riskkapitalbolag. Anledningen till detta säger hon 
beror på deras kortsiktighet och att de förväntar sig för snabba resultat. Hon anser att 
marknaden för innovationer i Sverige överlag är alltför försiktig och att man sällan vågar satsa 
på nya idéer. Detta fick henne exempelvis att kontakta ett norskt företag inom 
medicinskutrustning i hopp om att hitta en samarbetspartner, något som verkar lyckas. Hon 
upplever det som om företag är mer benägna att ta risker i andra länder. 
 
Ylvas erfarenhet som uppfinnare och innovatör så här långt gör att hon efterlyser finansiering 
som kommer oftare i små portioner samt rådgivning under en längre tid än vad som erbjöds 
hos CMI. Detta tror hon skulle vara bättre än hjälp med lokal. Med små portioner menar hon 
att man skall kunna söka mindre bidrag när man behöver pengarna istället för att få en 
klumpsumma som skall räcka en längre tid. Hon anser att hon är lyckligt lottad som har 
ekonomisk möjlighet att jobba med sin idé �det är inte alla som har möjlighet att gå 4 år utan 
inkomst�. 
 
Ylva har sedan cirka 2 år tillbaka en mentor från Connect Östra som är ett nätverk av 
uppfinnare och innovatörer. Mentorn träffar hon ett par timmar per månad. Han fungerar som 
�bollplank� och ger ekonomisk rådgivning. Ylva deltar även vid möten med andra uppfinnare 
i en så kallad �mentorring� för utbyte av erfarenheter.  
 
Något som Ylva säger krävs för att orka med denna utdragna process är motivation och 
självförtroende. Det är vanligt att hon får avslag på sina ansökningar om bidrag vilket ibland 
kan sätta det egna psyket på prov. En lösning för henne har varit kontakten med en mentor 
som stöttat henne när det varit motigt och diskuterat hur projektet ska föras framåt. Hennes 
projekt hade inte kommit dit där hon är nu utan den gratis hjälp och reducerande priser hon 
fått av flertalet företag. Hon har först på senare tid känt att hon kan ställa krav även på de 
partners som ställer upp kostnadsfritt eller till reducerat pris. Anledningen till denna 
förändring är att hon insett att projektet inte kan stå och stampa bara för att hon får gratishjälp. 
 
 

7.3. Entreprenören - Anders Ocklind 
Entreprenören Anders Ocklind äger tillsammans med tre tidigare studiekamrater 
elektrokemiföretaget Cellkraft som främst utvecklar och tillverkar bränsleceller. Anders är 
utbildad kemicivilingenjör vid KTH i Stockholm. Efter avslutade studier började han arbeta 
på Volvo i Göteborg med att utveckla alternativa drivmedel för bilar med hjälp av 
bränslecellsteknik. Trots stora investeringar i tekniken kom det snart att visa sig att den 
kapacitet som krävdes för att driva tyngre fordon var allt för hög. Projektet försvårades även 
av att utbudet leverantörer som kunde bistå med kvalitativ teknisk utrustning var för få. Det 
var under anställningstiden vid Volvo som Anders fick idén om att själv utveckla 
bränslecellsprodukter. Att inrikta sig mot bilindustrin var inget alternativ eftersom det skulle 
krävas allt för stora investeringen som inte skulle ge resultat förrän långt fram i tiden. Istället 
såg han möjligheten att skapa bränsleceller som reservkraft för elförsörjning till en marknad 
som kräver en kontinuerlig drift av sin utrustning. Exempel kan vara drift av basstationer 
inom telekomindustrin eller kritiskt utrustning inom vården. 
 
Cellkraft har funnits sedan 2002 och företaget har i dagsläget en produkt som säljs på 
marknaden. För att öka intäkterna arbetar man även som specialistkonsulter inom 
verksamhetsområdet. Målet är att växa organiskt genom att utveckla kvalitetsprodukter till en 
mindre marknad. 
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Företaget har sina lokaler hos Teknikhöjden i Albano industriområde. Mot en hyresavgift får 
företagen en lokal, en receptionist, tillgång till kontorsmaskiner, kaffeautomater och 
konferensrum. Teknikhöjden erbjuder även affärscoachning och kompetensnätverk bestående 
av bland annat rådgivare, experter och finansiärer. På senare tid har verksamheten börjat kalla 
sig för inkubator, något som Anders ser som mindre bra. Han anser att ordet inkubator 
beskriver ett sorts hjälplöst tillstånd som endast kan hållas vid liv med hjälp av 
subventionerade lokalhyror och rådgivning från experter. Han tycker även att man bör ställa 
sig kritisk till rådgivarnas roll och kompetens när det gäller sitt eget företag. Rådgivarna har 
ett stort ansvar i sin roll och kunskapen är ytterst avgörande i många fall. Vid tillfället då 
Anders och hans kompanjoner startade Cellkraft blev man rekommenderade att söka sig till 
externa finansiärer för riskkapital. Detta var under en period då riskkapital var på �tapeten� 
och ansågs vara lösningen på många problem. Anders anser att riskkapitalistens 
avkastningskrav är allt för kortsiktiga. �Den korta tiden är inte realistisk för vår typ av 
verksamhet och den rådande marknadsutvecklingen�, fortsätter Anders.  
 
Cellkraft sökte sig aldrig till något riskkapital utan fokuserade sin verksamhet till utveckling 
kring sin teknik för en mindre marknad. Med facit i hand visade det sig vara en bra strategi 
och Anders är övertygad om att det är en av anledningarna till att företaget finns kvar idag. 
Han tycker det är vanligt att rådgivarna ofta vill blanda sig i för mycket och därmed blir en för 
stor del av företaget. �Det kan vara bra om man behöver en chef, men farligt om man låter 
sig styras för mycket. En sann entreprenör vill inte sitta i en inkubator, det är föraktfullt.� 
 
Utveckling och tillverkning av bränsleceller kräver mycket kapital. Att bygga 
utvecklingslaboratorium och ta fram prototyper har gjort att företaget fått söka lån från 
NUTEK och ALMI. Att söka statliga bidrag har man slutat med. Processen är för lång och 
oflexibel, Anders ser hellre att man lägger tiden på att sälja sina egna produkter. 
 
På frågan om hur inkubatorverksamheten bör förbättras för att passa entreprenören bättre vill 
Anders lyfta fram ett antal basegenskaper. Istället för att satsa på rådgivning och coachning 
bör inkubatorerna försöka bidra till att skapa en bra kultur inom verksamheten. Man bör 
fokusera på att skapa förutsättningar för arbetsglädje och saker som underlättar företagens 
arbetssituation. Inkubatorerna måste hålla sig ifrån företagen och låta dem styra sig själva. Att 
gå in som ägare med riskkapital är farligt ur flera synpunkter. Det ökar inte bara pressen på 
entreprenören att prestera snabba resultat. Det bidrar även till att entreprenören �sålt� sin idé 
innan den är färdig. Ur riskkapitalistens synvinkel innebär det också att man drar till sig 
�lycksökare� som är ute efter snabba pengar snarare än att förverkliga sin idé. 
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8. Analys & slutdiskussion 
I detta kapitel analyserar vi empirin mot den teoretiska referensramen. Till sist knyter vi 
samman vår analys samt följer upp vår problemformulering i en slutsats. 
 

8.1. Forskare och studenter i innovationssystemet 
Närheten mellan universiteten och näringslivet utgör en stor del i den svenska 
innovationspolitiken. Regeringens uttalade strategi är att med hjälp av Innovationsbron AB 
arbeta för att knyta aktörerna närmare varandra för att på så sätt främja att innovationer kan 
realiseras till färdiga produkter eller tjänster. Strategin innebär att inkubatorer och liknande 
innovationsfrämjande verksamheter ofta placeras i anknytning till eller i universitetens 
lokaler. Tillsammans med dessa aspekter beskriver också vårt intervjumaterial att 
inkubatorerna försöker attrahera forskare och studenter inom den egna skolan för att på så sätt 
stödja möjligheten att realisera idéer. Det finns dock två motståndsfaktorer i denna 
innovationsstrategi som leder till minskad effektivitet hos inkubatorerna. Den första faktorn 
visar sig tydlig av erfarenheterna från CMI-fallet. Utredningen som gjordes efter 
verksamhetens nedläggning visade att studenternas svala intresse för att utveckla sina idéer 
främst berodde på deras egen målsättning. Många studenter inom medicin och vård var 
inställda på kommunal anställning efter avslutade studier. Att större delen av studietiden är 
schemalagd bidrar också till att intresset för andra projekt får läggas åt sidan. Enligt Johan 
Arnell på CMI var det låga intresset en av anledningarna till att Starthus-projektet lades ned. 
Vidare kan man ställa sig frågan om liknande samband går att finna hos andra 
utbildningsinriktningar där inkubatorer arbetar för att attrahera studenter till sina projekt? En 
studie av detta fenomen ligger utanför denna uppsats, men ett rimligt antagande är att en 
liknande situation uppstår i utbildningsinriktningar där studenterna är starkt styrda av 
exempelvis kulturella värderingar eller arbetsmarknadssituation. För inkubatorn kan det 
därför vara viktigt att se till dessa förhållanden för att lyckas nå ut till studenterna i skolan. 
 
Uppsatsen pekar också på en annan faktor som kan vara av betydelse för utvecklingen av nya 
idéer. Enligt respondenten Ingela Sölvell finns det sedan länge ett motstånd inom 
forskarvärlden att som forskare under en period övergå till näringslivet och sedan återvända 
till sin forskning. Motståndet bygger på kulturella värderingar bland forskarna där många 
anser det ofint att kommersialisera sina forskningsresultat. Detta bidrar till att forskare som 
själva vill realisera sina idéer ser ett problem i att lämna sin position och därmed avstår från 
att realisera sin uppfinning. Effekterna av den här typen av kulturella värderingar bör inte bara 
leda till en begränsning av antalet innovationer som skapas. Det kan också vara en 
delförklaring till varför många patent inte leder till säljbara produkter. Om forskare hellre 
väljer att endast patentera sina idéer framför att realisera dem själva, i hopp om att något 
företag vill köpa patentet eller en licens för att tillverka produkten, uppstår ett annat motstånd 
som bygger på värderingar inom näringslivet. Motstånd förklaras av SUF:s VD Wanja 
Bellander som �not invented here� vilket betyder att företagen är mindre intresserade av 
uppfinningar som inte tagits fram av dem själva. 
 
Studenternas inställning till att starta egna företag direkt efter studietiden och forskarnas syn 
på att ge sig ut i näringslivet kan båda vara två faktorer som påverkar Sveriges möjligheter till 
att realisera fler uppfinningar. Problematiken grundar sig i första hand inte ur inkubatorns 
arbete utan är snarare av missförhållandet mellan värderingar och innovationssystemets 
struktur. Hur mycket dessa faktorer påverkar är dock svårt att med säkerhet fastställa, men en 
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förändring bör med sannolikhet leda till att fler uppfinningar utvecklas till färdiga produkter 
på den svenska marknaden.  
 
 
8.2. Kapitalbehov och finansiering 
Något som samtliga respondenter var kritiska till var problemet med finansiering. Åsikterna 
handlande inte bara om att det var svårt att finna lämplig finansiering utan till stor del 
ovissheten till vad de kunde förvänta sig. Handledningstiderna upplevs ofta som mycket 
långa, omständliga och väldigt tidskrävande. Som respondenten Anders Oklind uttryckte det; 
�Ibland får man känslan av att de gör sig svåråtkomliga för att man skall tröttna. Vi tyckte 
det var för omständligt att jobba med ALMI så vi struntade helt enkelt i dem, det var helt 
enkelt för tidsödande.� Om det nu är en medveten strategi från finansiärerna så kan det 
kanske vara ett sätt att sortera de klienter som verkligen är motiverade och i behov av 
finansiering. Samtidigt finns det en risk för att det försvinner potentiella idéer på vägen. 
 
Vid ett mindre kapitalbehov är det möjligt att söka pengar från organisationer som exempelvis 
ALMI. När behovet däremot är större gäller det för innovatören att hitta andra alternativa 
finansieringssätt. En möjlighet är att söka sig till någon av de riskkapitalbolag som finns på 
marknaden. Många riskkapitalbolag har en finansieringsmodell som innebär att ägaren till 
affärsidén lämnar ifrån sig en andel av aktiekapitalet mot att få kapitaltillskott. I KIAB:s fall 
handlar denna andel normalt om 40 % av aktiekapitalet. Andelen kan ses som stor men 
bedöms av bolaget vara en förutsättning för att riskkapitalet ska våga satsas. Respondenterna 
ställer sig dock tveksamma till att söka stöd med hjälp av riskkapital. Anders Oklind menar att 
en stor anledning till att en person säger upp sig från sitt arbete för att satsa på sin idé är att 
personen brinner för sitt projekt. Då är det ofta väldigt svårt att mentalt släppa ifrån sig 
ägandet innan produkten ens är färdigutvecklad. 
 
Behovet av kapital skiljer sig inte bara åt beroende av produktens typ och komplexitet. Man 
kan även tänka sig olika insatser krävs beroende på hur långt man kommit i 
utvecklingsprocessen samt vad man vill uppnå med tillskottet. Innovatören Ylva Dahlén som 
arbetat mycket för att finna bidrag till sin affärsidé anser att det vore bättre med en 
företagspartner som kunde stötta arbetet mer långsiktigt och flexibelt. Lösningen skulle kunna 
vara en så kallad �tandkrämtubs-finansiering� vilket går ut på att finansiären redan från 
projektets början avsätter en större mängd kapital för affärsidén. Innovatören kan sedan 
genom ett enklare ansökningsförfarande få ut mindre delar av kapitalet vartefter projektet 
fortskrider. Arbetet för finansiären skulle initialt kräva ett större arbete och en mer noggrann 
bedömning av affärsidéns potential. Det skulle också kräva att projektet måste få en tydlig 
planering som kopplas till att finansiären kan �portionera ut� mer kapital då det behövs. 
Tandkrämtubs-finansieringen skulle innebära att innovatören kan fokusera på sin affärsidé 
istället för att lägga ner mödosamt arbete på att skriva ansökningar. Den skulle också bidra till 
innovatören kan säkerställa ett visst kapital om utvecklingsprocessens planerade steg uppnås. 
 
 

8.3. Rådgivning kontra lokal 
Under arbete med denna uppsats har det tydligt framkommit att många uppskattar att ha 
tillgång till lokal, men om denna resurs ställ mot att erhålla rådgivning under en längre tid 
skulle man föredra mer rådgivning på bekostnad av lokal. Betydelsen av lokal belyses av CMI 
exemplet som visar att behovet av lokal inte är så stort då flertalet av klienterna i deras 
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inkubator använde lokalerna ytterst sporadiskt. Enligt Johan Arnell hade de flesta ett arbete 
parallellt med sitt engagemang i starthuset vilket resulterade i att klienterna satt kvar på jobbet 
eller satt hemma och arbetade med sina projekt. Syftet med lokaler är att innovatören skall få 
tillgång till kontorsutrustning, men även att skapa en kreativ miljö där klienterna tar lärdom av 
varandra. Hur stor vikt som läggs vid lokal varierar från fall till fall, i fallet Cellkraft ansågs 
lokalen vara mycket viktig. Anders tyckte att tillgången till receptionist var bra samt 
flexibiliteten som fanns i det lokalutrymme som företaget kunde hyra. En annan fördel var att 
kontrakten som skrevs gällande lokalhyran var kort, endast tre månader. Hyran i deras 
inkubator är förhållandevis hög men fördelarna med flexibiliteten och de kort kontrakten 
medför att Anders är mycket nöjd med deras situation. Detta kan sättas i kontrast med Ylvas 
uppfattning. Hon valde att ha sitt kontor hemma när hon provat på att hyra sitt kontor i sex 
månader. Detta kan tolkas som ett tecken på att det finns bättre sätt att använda de resurser 
som ställs till innovatörens förfogande. Ylva avstod lokalen med motiveringen att det inte var 
värt pengarna. Det vi vill belysa med dessa exempel är att nyttan som erhålls med lokal är 
individuell och en skillnad kan vara om innovatören är ensam eller består av ett team. Ett 
team kan vara i större behov av en �samlingsplats� där alla inblandade kan träffas och jobba 
med projektet. Samtidigt som den ensamme innovatören sannolikt har ett behov av de sociala 
fördelarna som dessa lokaler innebär, men detta förutsätter att klienterna faktiskt använder 
denna möjlighet. En lösning skulle kunna var att göra som KTH, nämligen att ha både 
inkubator och en rådgivningsverksamhet. Denna lösning skulle sannolikt resultera i att de som 
söker rådgivning skulle söka sig till inkubatorn om denna utöver rådgivning erbjuder lokal 
utan kostnad, men om klienterna fick styra de resurser som ställs till deras förfogande skulle 
många enligt vår undersökning välja mer rådgivning på bekostnad av lokal. 
 
Respondenterna var nöjda med kvalitén på den rådgivning de fått i inkubatorerna, men de 
anser att de fick detta stöd under för kort tid. De efterlyser möjlighet till rådgivning under hela 
realiseringsprocessen. Detta behov upphör inte med tiden i inkubatorn även om det finns hjälp 
att få via andra organisationer. Ylva har exempelvis genom sin kontakt med Conecta Öst 
kommit i kontakt med en mentor som hon träffar någon gång i månaden. Det mer optimal 
lösning kanske skulle vara om inkubatorerna har ett åtagande som sträcker sig längre i tiden 
genom att skapa en �efter-inkubator�. Detta är något som vi varken funnit hos CMI eller BA. 
Däremot kan Teknikhöjden sägas var en sorts efter-inkubator eftersom företagen där betalar 
en normal hyresavgift. Det som författarna saknar är ett system som inkluderar en lösning 
som innebär att klienten erbjuds en plats i alla tre steg, för-inkubator, inkubator och 
avslutningsvis en efter-inkubator. En förutsättning skall vara att klienten uppfyller vissa i 
förhand definierade delmål och med detta visar att han eller hon inte bara behöver detta stöd 
utan också förtjänar det. 
 
Det är enormt tidskrävande att söka nya kontakter, tid som lämpligen läggs på andra 
aktiviteter. Något som författarna av denna uppsats insett är vilket enormt antal aktörer det 
finns i innovationssystemet. Detta ger att det krävs ett enormt engagemang och driv att ta sig 
fram i denna djungel av aktörer. Om man bortser från de rent kommersiella företagen som 
erbjuder konsulttjänster inom området finns det ett stort antal aktörer. Det torde vara av stor 
vikt att på något sätt kunnas samla samtliga statliga och kommunala aktörer under en 
organisation. Detta skulle inte bara medföra att klienterna får det lättare att veta vart man skall 
vända sig, utan det borde även finnas stora skalfördelar med denna stordrift. På detta sett 
skulle man kunna ha någon form av klassificering av klienternas potential, då avses både 
individerna bakom idén och potentialen i erbjudandet. Som grund för detta skulle ett antal 
förbestämda parametrar ligga som grund, utifrån dessa identifieras både potentialen i projektet 
samt styrkor och svagheter. Huvudsyftet med en klassificering skulle vara att snabba upp 
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processen vid handläggning av olika ansökningar. Detta i kombination av �tandkrämtubs-
finansiering� som är bunden till klassificeringen skulle kunna leda till att innovatören får det 
lättar att komma i kontakt med de olika instanserna samtidigt som processen snabbas upp och 
effektiviseras. Detta då handläggaren inte behöver gå igenom hela projektet, samtidigt bör 
innovatören ha en kontaktperson som håller sig uppdaterad och samtidigt agerar som 
rådgivare, men när/om det behövs rådgivning/handläggning på en annan avdelning eller inom 
ett annat område skall det beslutet tas till stor del utifrån denna klassificering. Under de 
genomförda intervjuerna har kritiken mot de långa handläggningstiderna och svårigheten att 
både lokalisera och komma i kontakt med den hjälp som finns varit framförd. 
 
 

8.4. Produktutveckling och marknadsanalys 
Under arbete med denna uppsats har det framkommit att det är inom produktutvecklingen och 
marknadsprocesserna innovatören vanligen har bristande kunskapande. Det är i vanliga fall 
inte idén i sig som är dålig utan snarare tillämpningen av den. De vi har intervjuat har 
uppmärksammat att det är just här som deras kunskaper brister. Kenneth Billquist på KTH 
Innovation har sett att det har blivit vanligare att de som söker sig till honom oftare består av 
team med olika bakgrund. Detta tolkar han som om att det inom vissa kretsar har uppstått ett 
ökat medvetande om komplexiteten som råder kring affärsutveckling hos klienterna. 
Skillnaden består främst i att det oftare ingår individer med kunskaper inom företagsekonomi 
i dessa team, tidigare har klienterna nästan uteslutande bestått av tekniker. Klienterna brister 
vanligen i kunskap om hur de skall nå marknaden samt var denna marknad finns. Ibland 
föreligger det även problem med hur produkterna skall anpassas efter sin målmarknad, det 
finns en risk för att klienterna har �tunnelseende� och brister i att finna produktens egentliga 
målmarknad. Men även produktutvecklingsarbetet kan medföra problem. Arbetet kan bli 
ostrukturerat om innovatören saknar kunskap i hur denna process lämpligen genomförs. Om 
arbete sker på ett ostrukturerat sätt är risken överhängande att processen dra ut på tiden. Detta 
kan vara förödande för den enskilda innovatören då hon eller han ofta har begränsade 
resurser. Då denna brist kan leda till en ökad �Time to market� ökar även risken för att 
resurserna tar slut och projektet måste avslutas innan produkten blivit färdig. Det är därför av 
stor vikt att innovatören i ett tidigt stadium även sätter sig in i produktutvecklingsprocessen, 
antingen via egna studier eller via handledning. Om klienterna får stöd tidigt i 
realiseringsprocessen och erhåller rådgivning som medför att processen struktureras upp och 
marknaden kartläggs och identifieras torde det medföra att sannolikheten för affärsidén att 
lyckas ökar.  
 
Kenneth Billquists erfarenheter målar också upp en bild av att uppfinnare och innovatörer ofta 
har ett allt för stort fokus på tekniken i sina affärsidéer. Fokuseringen gör att man glömmer 
bort viktiga marknadsaspekter som kan vara avgörande om produkten ska lyckas på 
marknaden. Ullmans teoretiska beskrivning av utvecklingsprocessens steg och E. Rogers 
förklaring av antagandeprocessen visar att kunskap om marknaden måste ingå i 
produktutvecklingen. Det är inte bara betydelsefullt att veta för vem man utvecklar sin 
produkt. Det är också viktigt att vara medveten om hur sina potentiella kunder kommer att ta 
till sig den nya produkten och ta hänsyn till denna information i utvecklingsprocessen. 
Geoffery Moore:s beskrivning av �klyftor i antagandeprocessen� visar att olika kunder har 
olika behov beroende på var i antagandekurvan de befinner sig. Teorin innebär att produktens 
egenskaper bör anpassar till de olika användartyperna, något som stämmer väl in på Ullman:s 
resonemang om att produktutvecklingsprocessen är iterativ och innebär att produkten bör 
vidareutvecklas kontinuerligt. 
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Problematiken med en alltför stor fokusering på teknik kan utgöra en begränsning i antalet 
lyckade produktrealiseringar. Ansvaret för att styra klienterna till att skaffa sig en större insikt 
om marknadens potential, krav och behov vilar därför på rådgivaren. Ett sätt att få klienterna 
att se sin produktutveckling ur ett längre perspektiv är att just kombinera Ullmans 
produktutvecklingsprocess med Geoffery Moore:s antagandeprocess. Dessa två teorier hjälper 
inte bara till att planera produktutvecklingen för att nå ett så bra resultat som möjligt, de 
bidrar också till en ökad förståelse hos klienten vilket krävande arbete som han eller hon står 
inför. 
 
 

8.5. Nätverkande 
Senaste åren har ordet �nätverk� och �nätverkande� fått en allt större betydelse i 
näringslivsdebatten. På Internet och i böcker går det att finna mycket information i ämnet och 
dess förutsättningar för att lyckas som företagare. Nätverk har också blivit en viktig del i 
inkubatorernas affärsmodell som inneburit att klienterna från start får en samling kontakter att 
nyttja. Samtliga respondenter i vår uppsats har poängterat att tillgång till ett befintligt nätverk 
eller möjligheten till att utveckla sina affärsrelationer är av stor betydelse. Den som arbetat 
mest med att skapa sitt nätverk är innovatören Ylva Dahlén. Sitt kontaktnät har hon byggt upp 
med hjälp av åtskilliga samtal med investerare, rådgivare, banktjänstemän, bidragsgivare, 
bekanta och deras bekanta samt genom företagsträffar med andra uppfinnare och innovatörer. 
 
Ylva tror själv att det hade varit svårt för henne att utveckla sin produkt så pass långt utan all 
hjälp hon lyckats få. Hon upplever också att nätverkskapandet är ett ständigt arbete som tar 
mycket energi i utvecklingsprocessen av en idé. Hennes framgång så här långt bygger inte 
bara på en bra idé. Under vår intervju uppmärksammar vi hennes förmåga att förmedla sitt 
budskap och sprida intresse för sin produkt. Att bygga ett kontaktnät som �ger frukt� ställer 
krav på att innovatören har social kompetens och är duktig på att sälja sitt koncept. Det kräver 
också en mental styrka att kunna axla barriärer och motgångar, en egenskap som kan vara 
avgörande om idén kommer att lyckas eller ej.  
 
 

8.6. Klienternas olika behov 
Vilka behov som en innovatör har varierar från fall till fall, vissa har ett större utbyte av en 
inkubator än andra. Under de genomförda intervjuerna har det framkommit att samtliga 
klienter uppskattade att få tillgång till en lokal men att både Vincent och Ylva avstod från att 
hyra lokalen någon längre tid efter det att de själva fick stå för kostnaden. Samtidigt som de 
båda önskade mer rådgivning. Men frågan är i vilket skede som det är effektivast att ta in 
innovatörer i inkubatorn?  
 
I Vincents fall kan det sannolikt vara så att han kom in i inkubatorn för tidigt. Det torde vara 
mer effektivt att ta in en uppfinnare först när de har kommit fram med en någorlunda färdig 
produktidé som övergått till en innovation. Med detta menar författarna att produkten ska vara 
en teknisk lösning på ett problem som är värdeskapande för konsumenten. Under denna tidiga 
fas är det sannolikt lämpligare att istället satsa på endast rådgivning och inte erbjuda en plats i 
inkubatorn, utan snarare i en �för-inkubator�. Platsen i inkubatorn tillsätts lämpligen av en 
innovatör som är i behov av mer strategisk rådgivning, som i fallet för Ylva. Med detta menar 
vi också att rådgivning bör koncentrera sig kring management- och marknadskaraktär istället 
för frågor som rör patent och juridik eftersom de redan bör vara behandlade i det tidiga skedet 
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av utvecklingsprocessen. Rådgivningen som behövs i det tidiga skeendet sker vanligen med 
externa kontakter, det vill säga med jurister, handläggare på PRV och teknikkonsulter. Detta 
medför att fördelarna med ett kontor blir mer av bekvämlighets karaktär. Om klienterna 
däremot är i behov av rådgivning som finns inom inkubatorn är det av större vikt att sitta 
placerad hos inkubatorn. Då kan också klienterna ha ett större utbyte sinsemellan, men detta 
innebär som tidigare påpekats att klienterna verkligen inser nyttan och möjligheten med att 
mötas på kontoret. I det senare fallet med Anders på Cellkraft är behovet av lämplig lokal 
absolut störst. Inte bara för att de jobbar i ett team utan framförallt för de har en fungerande 
rörelse som är i expansionsfasen och är i behov av en lokal med viss flexibilitet. Däremot är 
de inte i något större behov av rådgivning. I vår respondents fall är denna inställning till viss 
del av ideell karaktär. Anders ansåg det vara en risk att ta råd från andra då entreprenören 
själv vanligen sitter inne med mest sakkunskap.  
 
För att sammanfatta detta påstår vi att uppfinnaren (Vincent) är i behov av rådgivning av mer 
produktspecifik och teknisk karaktär samt i vissa fall patentrelaterad rådgivning. När det 
kommer till ekonomiskt stöd består behovet främst av kostnader kring uppfinningens patent. 
Då inte endast kostnaderna för själva patentet utan även kostnaderna för en patentbyrå som 
hjälper till med ansökan. Innovatören (Ylva) behöver mer strategisk rådgivning och kan få ut 
mycket ur en inkubatormiljö förutsatt att det sker ett utbyte mellan klienterna hos inkubatorn. 
I detta skeende behöver innovatören finansiellt stöd för prototyp, eventuella branschspecifika 
certifieringar av produkten och utvärderingar. Entreprenören (Anders) som är i mindre behov 
av rådgivning men däremot en bra verksamhetslokal bör erbjudas en plats i en vår föreslagna 
�efter-inkubator�.  
 
Nu är det inte �bara� att fastslå huruvida klienten är en uppfinnare, innovatör eller en 
entreprenör och utifrån det besluta vilka resurser som är mest lämpliga att erbjuda. Det krävs 
en individuell bedömning utifrån varje specifikt fall. 
 
Något som både Wanja Bellander och Vincent Andersson var mycket kritiska till var bristen 
på rättskydd som råder vid patentintrång. Patentinnehavaren har inget rättskydd vid en 
eventuell rättstvist gällande patentintrång. Detta kan medföra att patentinnehavaren inte vågar 
processa då konsekvenserna kan bli ödesdigra, något som avsevärt försvagar 
patentinnehavarens ställning. Detta behov av trygghet för patentinnehavaren skulle stärka 
dennes position och möjligen medföra att finansieringen skulle bli lättare då värdet på ett 
patent i realiteten skulle öka. 
 
 

8.7. Slutsats 
Att realisera en idé till en färdig produkt är en svår och tidkrävande process som oftast tar 
flera år. Vår undersökning tyder på att flertalet inkubatorverksamheter i Sverige har en 
inkubationstid mellan 6�24 månader, en tidsperiod som både uppsatsens teorilitteratur och 
respondenter menar är för kort. För många klienter skulle det vara fördelaktigt att kunna få ta 
del av inkubatorns tjänster under hela innovationsprocessen. I denna process bedömer 
författarna att den hjälp som inkubatorn erbjuder kommer till större nytta än under både 
uppfinnarprocessen och entreprenörprocessen. Under uppfinnarprocessen är en �för-
inkubator� att föredra vilket bör innebära att uppfinnaren får hjälp med exempelvis en 
grundläggande marknadsanalys, patentrådgivning samt rådgivning inriktad mot mer 
produktutvecklingsrelaterade problem. Först när uppfinnaren kommit en bit på vägen och sett 
att idén har en tydlig marknadspotential kan han eller hon ta plats hos inkubatorn. I detta 
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ögonblick lämnar personen uppfinnarstadiet och övergår till att vara innovatör. När 
innovatören i inkubatorn övergår till att bli en entreprenör bör platsen lämnas till en ny 
innovatör och entreprenören flyttar till en �efter-inkubator�. Hos efter-inkubatorn erbjuds 
entreprenören nu främst ändamålsenliga lokaler men även viss rådgivning. Entreprenören 
fasas i denna efter-inkubator ut helt ur inkubatorverksamheten och lär sig stå på egna ben. 
 
Samtliga klienter anser att finansieringen av sina projekt är en stor börda och tar mycket tid i 
anspråk. Ofta måste klienten söka pengar till varje enskild del i projektet vilket medför ett 
betydande arbete och långa handledningstider. En möjlig lösning skulle kunna vara en så 
kallat �tandkrämtubs-finansiering� som innebär att klienten redan initialt beviljas en större 
summa som portioneras ut när särskilda behov av finansiella medel uppstår. 
Tillvägagångssättet skulle innebära en tydligare finansieringsplan både för innovatören och 
också för finansiären. Det skulle samtidigt visa innovatören vilka mål som måste vara 
uppfyllda för att kunna få pengar till sitt projekt. 
 
Att klienten får tillgång till en kontorslokal är något som förknippas med inkubatorns 
verksamhet. I uppsatsens djupintervjuer framgår att uppfinnaren och innovatören uppskattar 
denna tillgång men skulle i valet mellan lokal och mer rådgivning välja det senare. I vår 
djupintervju med entreprenören framgår dock att tillgången till en lämplig lokal är av större 
betydelse än rådgivning. Undersökningen visar att den rådgivning som erbjuds under tiden i 
inkubatorn uppfyller klienternas önskemål samt det behov av rådgivning som klienterna 
bedömer sig ha. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaring 
 
 
Concurrent engineering 
Integrerad konstruktion, i produktutvecklingsprocessen medverkar medarbetare från samtliga 
avdelningar ex. konstruktion, design, produktion och marknad. 
 
Entreprenören 
Skapar och introducerar produkter, artefakter, och/eller tjänster på marknaden, t.ex. Ruben 
Rausing som utvecklade plastbelagda pappersförpackningar för flytande produkter och 
introducerade dem på marknaden. 
 
Innovationssystem 
Det nationella innovationssystemet är format av företag, universitet, skolor och regering. 
Förutom aktörerna påverkas systemet även av lagar, regler, normer och rutiner som utgör 
uppmuntran och hinder i skapandet av innovationer. Dessa organisationer och institutioner är 
komponenter i systemet som står för skapandet och kommersialiserandet av kunskap. 
 
Innovatören 
Skapar teknik eller produkter som accepteras av användare och kunder. Ett exempel är Jonas 
Wennerström som konstruerade det elektriska trefassystemet som resulterade i trefasmotorn. 
 
NUTEK  
Organisation som skall främja en hållbar ekonomisk tillväxt i hela landet. Detta skall 
åstadkommas genom att fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner bildas. 
Nutek har som mål att sprida kunskap och att sprida kunskap i målgruppen. Men även att 
driva lämpliga pilotprojekt som exempelvis affärsängelnätverk. De finansierar inte några 
enskilda innovationsprojekt. 
 
Patent 
Ett patent är en i lag reglerad ensamrätt och beviljas på viss tid för att exploatera en 
uppfinning. Patent skyddar tekniska lösningar (produkter), metoder och användningar. Denna 
tidsbegränsning är 20 år förutom läkemedel som har 25 år. 
 
PCT 
Detta är en internationell patentansökan som måste fullföljas inom 18 månader i de länder 
man vill söka patent i. Under handläggningstiden är produkten skyddad via 
patentlagstiftningen. Kostnaden för en PCT-ansökan är branschberoende men ligger mellan 
50 000 och 70 000 kronor. 
 
Stiftelsen Industrifonden  
Skall fokusera på företag med tillväxtpotential, stiftelsen skall finansieras av eget kapital samt 
externa aktörer både nationella och internationella. Fonden skall ha en livslängd på minst 10 
år med en årlig omsättning på mellan 70 och 100 miljoner. Tidshorisonten på investeringarna 
är mellan 3 och 5 år. Under den tiden erbjuds inte endast finansiering utan även rådgivning 
inom teknisk och affärsmässig kompetens samt tillgång till fondens nätverk. 
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Uppfinnaren 
Skapar patenterbara tekniska principer eller idéer. Ett exempel är Sigvard Johansson som 
konstruerade Haldex kopplingen för fyrhjulsdrift. 
 
Upptäckaren 
Finner principer (teorier och gör iakttagelser) i naturen, t.ex. Carl Wilhelm Scheele, som 
upptäckte syre, klor, molybden och andra grundämnen. 
 
Utvecklare 
Anpassar nya idéer/tekniska lösningar för användarnas, kundernas och marknadens behov, 
t.ex. Jöns Jacob Berzelius som utvecklade den första atomavvikelsen.  
 
Venture-Capitalföretag  
Är företag som specialiserat sig på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd i form av 
riskkapital och kompetens, till företag med utvecklingspotential. 
 
Verket för Innovationer 
VINNOVA skall ha ett nära samarbete med den nybildade koncernen och finansiera nya 
utvecklingsmiljöer för företag i form av inkubatorer och finansiering av behovsmotiverad 
forskning.  
 
Villkorslån 
Detta är lån som avskrivs i händelse av att det projekt som lånet utgått för misslyckas. 
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Bilaga 2. Patentstatistik 2000 - 2005 
Antal inkomna ansökningar under 2005, månad för månad.  

År 2005 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 6 5 3 6 3 5 6 6 4 5 3  52

Fordon 8 4 9 14 12 16 9 10 7 11 14  114

Förpackningar 11 7 11 10 7 12 7 7 4 14 11  101

Byggindustri 9 6 5 10 12 9 6 5 7 7 3  79

Datorindustri 13 9 12 9 6 9 6 4 6 5 6  85

El. kommunikation 11 9 7 8 12 11 13 11 7 14 6  109

Ansökningar totalt 224 225 254 277 255 287 233 170 228 252 211  2627

Antal inkomna ansökningar under 2004, månad för månad. 
År 2004 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 9 7 10 9 3 4 5 1 4 10 2 5 69

Fordon 9 21 33 13 11 19 12 6 15 9 14 12 174

Förpackningar 2 7 12 12 7 8 6 4 3 7 9 9 86

Byggindustri 7 13 7 9 14 10 6 3 8 7 12 6 102

Datorindustri 5 20 12 10 3 11 16 7 6 8 12 14 124

El. kommunikation 9 19 12 11 12 13 12 12 16 14 14 21 165

Ansökningar totalt 185 292 381 273 247 315 266 144 269 254 291 313 3230

Antal inkomna ansökningar under 2003, månad för månad. 
År 2003 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 11 6 7 10 4 19 7 5 8 4 15 11 107

Fordon 5 17 16 16 7 16 13 8 17 19 14 17 162

Förpackningar 6 7 8 6 8 9 5 7 9 10 5 12 92

Byggindustri 7 16 19 13 14 11 11 8 6 8 7 16 136

Datorindustri 11 9 13 10 7 14 10 8 7 6 17 20 132

El. kommunikation 8 14 19 22 25 15 16 13 15 16 12 26 201

Ansökningar totalt  247 267 404 256 311 349 216 177 268 287 329 408 3619

Antal inkomna ansökningar under 2002, månad för månad. 
År 2002 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 8 11 9 4 8 19 6 6 8 9 6 12 106

Fordon 10 11 18 14 12 13 9 17 15 18 13 19 169

Förpackningar 9 8 6 10 10 3 6 4 6 7 14 11 94

Byggindustri 13 8 22 8 9 15 6 5 8 11 15 11 131

Datorindustri 11 18 22 15 15 19 17 7 12 17 16 15 184

El. kommunikation 12 17 22 23 17 15 16 22 21 17 23 15 220

Ansökningar totalt  283 333 356 343 327 386 323 226 302 334 333 364 3910

Antal inkomna ansökningar under 2001, månad för månad. 
År 2001 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 11 10 13 12 7 18 6 9 11 13 22 10 142

Fordon 11 13 11 14 20 23 13 11 13 14 11 16 170

Förpackningar 6 10 14 13 9 3 12 6 8 8 7 11 107

Byggindustri 10 9 11 11 7 7 4 6 5 6 6 7 89

Datorindustri 19 27 22 22 21 38 27 10 19 18 17 34 274

El. kommunikation 18 29 51 22 20 25 21 16 13 21 38 26 300

Ansökningar totalt  287 393 476 372 391 422 300 267 340 371 423 458 4500

Antal inkomna ansökningar under 2000, månad för månad. 

År 2000 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 5 4 15 12 11 10 5 8 7 7 15 10 109

Fordon 17 13 32 17 25 9 11 14 16 24 13 18 209

Förpackningar 11 14 9 9 15 3 7 6 8 20 8 6 116

Byggindustri 8 9 21 8 9 13 2 5 14 11 11 10 121

Datorindustri 9 11 37 19 24 24 20 11 23 25 34 36 273

El. kommunikation 19 33 32 40 49 58 33 33 40 45 30 62 474

Ansökningar totalt  314 343 520 403 469 439 321 282 439 548 440 518 4936

www.prv.se/patent/statistik/patentbarometern05.html den 11 januari 2006 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till respondent Kenneth Billqvist, 13/10 
 
 
1. Vad gör ni på KTH Innovation? 
 
2. Vilken hjälp erbjuder ni? 
 
3. Vilka är det som uppsöker er? 
 
4. Hur många handleder ni? 
 
5. Vilka är de vanligaste bristerna och problemen med en ny idé? 
 
6. Är problemen branschspecifika eller är de allmänna? 
 
7. Vad beror problemen på? 
 
8. Hur stor andel av dem som uppsöker er startar företag? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till respondent Wanja Bellander, 20/10 
 
 
1. Beskriv Uppfinnarföreningens verksamhet och roll? 
 
2. Vilka övergripande mål arbetar föreningen efter? 
 
3. Hur finansieras er verksamhet? 
 
4. Hur ser klimatet ut idag för Sveriges uppfinnare? 
 
5. Vilken typ av hjälp efterfrågar uppfinnarna? 
 
6. Får uppfinnare den hjälp de behöver, vad kan man göra för att förbättra hjälpen? 
 
7. Hur ser ni på inkubatorverksamhetens bidrag för att främja att uppfinningar når 

marknaden? 
 
8. Finns det några skillnader mellan uppfinnarens behov av hjälp och den 

inkubatorverksamheterna ger? 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till respondent Peter Ekman, 14/11 
 
 
1. Vad gör ni på ALMI företagspartner? 
 
2. Vilken hjälp erbjuder ni? 
 
3. Vilka är det som uppsöker er? 
 
4. Hur många handleder ni? 
 
5. Vanligaste brister och problem med en ny idé? 
 
6. Vad söker innovatören för hjälp? 
 
7. Är problemen branschspecifika eller är de allmänna? 
 
8. Vad beror problemen på? 
 
9. Hur stor andel av de som uppsöker startar företag? 
 
10. Arbetar ni efter någon modell? 
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Bilaga 6. Intervjufrågor till respondent Johan Arnell, 14/11 
 
 
1. Vad gör ni på CMI? 
 
2. Vilken hjälp erbjuder ni? 
 
3. Vilka är det som uppsöker er? 
 
4. Hur många handleder ni? 
 
5. Vanligaste brister och problem med en ny idé? 
 
6. Är problemen branschspecifika eller är de allmänna? 
 
7. Vad beror problemen på? 
 
8. Hur stor andel av de som uppsöker startar företag? 
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Bilaga 7. Intervjufrågor till respondent Thomas Arctaedius, 22/11 
 
 
1. Vad gör ni på Starthuset? 
 
2. Vilka är det som uppsöker er? 
 
3. Vilken hjälp erbjuder ni? 
 
4. Hur många handleder ni? 
 
5. Hur går utvärderingsprocessen till? 
 
6. Vanligaste brister och problem med en ny idé? 
 
7. Hur stor uppslutning har ni på veckomötena? 
 
8. Är det ett absolut krav på KTH anknytning? 
 
9. Kan du berätta lite om de företagen som genom gått erat starthus som? 
 
10. Vad skiljer dom från de som inte gick vidare? 
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Bilaga 8. Intervjufrågor till respondent Ylva Dahlén 28/11, Vincent 
                   Andersson 1/12 och Anders Ocklind 1/12 
 
 
1. Varför sökte du kontakt med XXX? 
 
2. Vad hade du för förväntningar? 
 
3. Vad hjälpte XXX dig med? 
 
4. Fick du den hjälp du ansåg dig behöva? 
 
5. Vad resulterade rådgivningen till för din innovation? 
 
6. Hur uppfattade du arbetsmodellen? 
 
7. Hur mycket av de råd du fick använde du dig av? 
 
8. Hur ser du på inkubatorverksamhet, för och nackdelar?  
 
9. Hur kan inkubatorverksamheten förbättras? 
 


