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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel: Kulturers uttryck och utveckling – en studie om NTBF:s på 

Ideon. 
 
Författare:  Karolina Johansson, Elisabeth Whitefield, Martina Winsell 
 
Handledare:  Lars Bengtsson 
 
Problem: Vi ämnar beskriva hur organisationskulturer ser ut i NTBF:s 

lokaliserade på Ideon. Vad har miljön i forskningsparken betytt 
för dessa? Hur påverkar miljön i parken utvecklandet av 
kommersiella relationer samt skiftet i fokus, från forskning till 
marknad? Hur har utvecklingsfasen påverkat kulturen idag?   

 
Syfte: Vi avser att beskriva organisationskulturer i olika typer av 

företag på Ideon, genom att tillämpa en kvalitativ metod. Vi 
ämnar undersöka hur dessa kommer till uttryck, samt vad 
miljön i forskningsparken betytt för dessa. Vidare avser vi även 
att undersöka hur utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa 
företag idag. Vi syftar till att öka förståelsen gällande kulturer i 
de företag vi avser undersöka. Slutligen ämnar vi att relatera 
företagen till varandra för att på så vis kunna redogöra för 
skillnader och likheter mellan företagen. 

 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på sex företag lokaliserade 

på Ideon. Studien har genomförts med en abduktiv metod. Det 
empiriska materialet insamlades genom arkivmaterial, 
intervjuer samt observationer.  

 
Slutsatser: Hur företagen startades och utvecklades har stor påverkan på 

företagens kultur. Grundarens bakgrund och intentioner med 
företaget är något som tydligt överförs till företagen. Fokus på 
marknad respektive forskning grundläggs redan från starten och 
detta fokus är den främsta orsaken till kulturella skillnader 
mellan dessa företag, som i övrigt är ganska lika.  

 
Externt kapital kan bidra till ett större kundfokus och 
marknadsanpassning för företagen. Den viktigaste resursen för 
företagen är dock personalen och dess kompetens.  

 
Lokaliseringen på Ideon innebär att företagen får en förbättrad 
image. Likaså har Ideon en kulturell påverkan som dels 
uppmuntrar forskarna till företagande genom hjälp till 
etablering i parken och dels mot att ett forskningsfokus 
upprätthålls. 
 

Sökord:  NTBF, kultur, Ideon, forskningspark 
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Vi har med anledning av Ideons 20-årsjubileum fått det intressanta uppdraget att
studera kulturen i och utvecklingen av teknikbaserade företag på Ideon. Många
timmar senare framför datorn står vi nu här vid den siste akademiska milstolpen,
redo eller inte för att träda in i det “riktiga” livet. Ja, mycket slit och kämpande
har det varit men också många skratt och roliga stunder. Inte heller har livet som
uppsatsskrivare varit glamoröst men desto lärorikare. Vi har inte bara fått se en ny
sida av vår studentstad Lund utan också fått möta många spännande människor
som bär på en massa idéer och entusiasm. Vi hoppas att vi i denna uppsats har
kunnat förmedla detta. Avslutningsvis vill vi tacka vissa personer och institutioner
som hjälpt oss under denna uppsatsprocess. Vi vill inleda med att tacka alla de
personer som vi fått möjlighet att intervjua, utan er hade uppsatsen blivit otroligt
innehållslös. Vidare vill vi tacka vår handledare Lars Bengtsson som givit oss råd
och feedback på den långa, krokiga och ibland så skumpiga vägen. Sedan vill vi
tacka Ica Tuna för stort sortiment av frukt och yoghurt samt för många
plastskedar. Slutligen vill vi också uppmärksamma familj, vänner, nära och kära
som har stått ut med vårt korta tålamod, plötsliga vansinnesutbrott samt mentala
frånvaro. Utan er alla hade inte uppsatsen blivit vad den är idag!�
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1 INLEDNING 
 
Vad är det som ger den speciella ”IKEA-känslan”? Vad är det som gör att vi upplever 
vissa organisationer som starka och något som vi får en viss uppfattning och känsla 
av? Det behöver inte vara produkten i sig, eller inredningen, eller medarbetarnas 
klädsel och sätt att tala – det är allt detta samlat. Det är företagets kultur.  
 
Vi har alla vid olika tillfällen kommit i kontakt med, och påverkats av, kulturer. Våra 
handlingar i en grupp styrs, ofta omedvetet, av synliga och osynliga värderingar som 
råder. Kulturer är ett samhälleligt fenomen, och ett sådant kan beskrivas som en 
”händelse eller företeelse som måste förklaras, något som är djupt problematiskt på 
något sätt”, enligt Asplund (1995:111). Intresset för kulturens betydelse uppkom, 
enligt Morgan (1986), i samband med Japans starka tillväxt efter andra världskriget. 
Idag anser de flesta teoretiker, enligt Morgan, att det Japan uppnådde, att skapa en av 
de starkaste ekonomierna i världen, med de sämsta förutsättningarna, lyckades tack 
vare just kulturen i detta land. Likaså är organisationskulturen viktig och ett sätt att 
förstå organisationens dynamiska liv, enligt Alvesson (2001). Schein (1985) påpekar 
att det är ett verkligt fenomen som är högst märkbart och har stor kraft att påverka. 
Han menar också att medlemmarnas prestationer och organisationens effektivitet kan 
avgöras av styrkan hos kulturen som därmed bör ses som ett fenomen att ta på allvar. 
Genom att vi följer Morgan och ser organisationen som en kultur, blir organisationen 
mer mänsklig, olika symboler fylls med betydelser, ett möte blir mer än bara ett möte. 
Kulturen fungerar enligt detta synsätt som ett “normativt klister“ som fogar 
medlemmarna samman och som också blir ett viktigt redskap vid organisatoriska 
förändringar. Därför är detta fenomen högst intressant och något som vi anser bör 
finnas med i debatten kring företagande. Vi ser också olika typer av verksamheter 
växa fram idag, med annan och ny problematik som inte funnits i traditionella företag. 
Till exempel finns idag en intressant grupp företag, NTBF:s (se definition nedan), 
som grundats med andra förutsättningar och ideal än de gamla verkstadsindustrierna 
och med andra mål än finansiell vinst. Hur agerar dessa företag på en konkurrensfylld 
marknad; skiftar företagets ideal och mål? Kan två polariserade världar, den 
akademiska forskarvärlden och det vinstfokuserade näringslivet, mötas på samma 
arena? 
 
Ideon, Skandinaviens första forskningsby, grundades 1983 med syftet att ta till vara 
all den kunskap och idérikedom som finns inom Lunds universitet. Konkret skapar 
Ideon möjligheter för unga utvecklingsföretag att växa sig starka och bli redo att möta 
marknaden (www.ideon.se). I denna miljö finner vi en grupp intressanta företag som i 
litteraturen kallas new technology-based firms och som ofta grundats av 
entreprenöriella forskare. Akademin och näringslivet är dock på många sätt skilda 
världar och företag kommer även att se olika ut. “Uppmuntra inte forskare att bli 
mediokra företagare“. Så lyder en rubrik i Deiaco et als (2002) rapport. Författarna 
menar att man ibland kan förledas att tro att det enda sättet att kommersialisera 
forskningsresultat är att forskare själva startar företag för att exploatera resultatet av 
sina egna forskningsinsatser. Steget från framstående forskning till framgångsrikt 
tillväxtföretagande är dock mycket långt, säger de. I forskningsparken skall grunden 
till verksamheter läggas, som förenar den akademiska miljön och de kommersiella 
intressena. Detta är dock en problematik – och en dynamik - som är mycket intressant 
att belysa - hur sker egentligen utvecklingen i dessa företag? Granstrand (1998) menar 
att denna typ av företag ofta väljer ett visst fokus på sin verksamhet. Den ena 
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möjligheten är att ha ett affärsmässigt, ”output”-fokus och den andra är ett ha fokus på 
de interna resurserna, på ”input”. Detta val av fokus kommer att avgöra företagens 
framtid på många sätt och vi har funnit att problematiken och påverkansfaktorerna vid 
detta vägval är intressant att titta närmare på i NTBF:s. 
 
 
1.1 Tidigare studier 
 
I den akademiska världen kan vi se att det som värderas högst är forskning och de 
akademiska meriterna. Att syssla med affärsverksamhet ses av många som något 
”lägre stående”, och till och med ”fult”. Trots detta kommersialiseras idag många 
forskningsresultat, många gånger tack vare övertygade entreprenöriella forskare. 
Dessa har dock oftast inte någon erfarenhet från att driva företag samt att överleva på 
en konkurrensfylld marknad. Utan assistans och påverkan utifrån kan dessa företag 
komma att stanna kvar i fasen då hela verksamhetens fokus ligger på forskningen och 
produktutvecklingen, trots att det hade varit nyttigt med en vidareutveckling mot ett 
större marknadsfokus. Genom att lokalisera sig i forskningsparken kan de oerfarna 
företagarna finna stöd till exempel från entreprenörer med liknande erfarenheter. På 
detta vis erbjuder forskningsparkerna en unik mötesplats för forskningsvärlden och 
näringslivet. Huruvida lokaliseringen vidare påverkar företagen i någon riktning är en 
intressant fråga. Vi har genom teorin förstått att lokaliseringen ger stöd samt 
legitimitet, men vi har inte kunna finna någon teori som talar om påverkan från 
parken samt företagen här kulturmässigt. Hur ser kulturerna ut i NTBF:s i 
forskningsparker samt hur utvecklas dessa? Vilka externa påverkansfaktorer är av 
vikt? Dessa är frågor vi inte kunnat finna svar på bland tidigare utförda studier, trots 
att organisationskultur har fått stå allt mer i fokus inom företagsekonomin sedan 
mitten av förra seklet och en stor mängd studier genomförts i. Vi har funnit en rik 
flora av olika kulturstudier, många med liknande infallsvinklar som kunnat verifiera 
varandra. Namnkunniga forskare som varit framstående och haft ett stort inflytande i 
ämnet är bland andra Gareth Morgan och Mats Alvesson. Den senare har till exempel 
genomfört ett flertal djupa studier i kunskapsintensiva företag. Gällande new 
technology-based firms och även forskningsparker, har två svenska forskare, Peter 
Lindelöf och Hans Löfsten, genomfört ett flertal studier, där de haft ett 
makroperspektiv och sett till kvantitativa variabler. En forskare som dock sett till mer 
kvalitativa variabler i NTBF:s är Dubinskas (1985) som undersökt skillnader mellan 
managers och forskare. Lindelöf & Löfsten, men även andra författare såsom Siegel et 
al (2003), har studerat huruvida forskningsparken påverkar de lokaliserade företagen 
gällande exempelvis tillväxt. Monck et al (1990) tar upp problematiken kring NTBF:s 
svårigheter att kartlägga liksom attrahera kunder, men han gör inte någon större 
utläggning kring detta problem. Saemundsson (1999) har vidare studerat tillväxt i 
denna typ av företag. Kulturlitteratur finns det alltså mycket om, och även en hel del 
teorier kring NTBF:s. Enligt diskussionen ovan består den teoretiska luckan vi funnit 
av kulturstudier rörande just NTBF:s samt huruvida forskningsparken underlättat 
marknadsanpassningen bland företagen som är lokaliserade här. 
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1.2 Teoretisk och praktisk relevans 
 
I den befintliga teorin har vi funnit en brist på studier som för det första undersöker 
NTBF:s med en kvalitativ ansats och för det andra ur ett mikroperspektiv. Likaså 
härstammar flertalet av studierna från tekniska högskolor och har på så vis en mer 
teknisk prägel. Vidare har vi, enligt diskussionen i ovanstående avsnitt, inte heller 
funnit forskare som studerat NTBF:s utifrån ett kulturellt perspektiv samt hur 
utvecklingen går till och hur lokaliseringen i forskningsparken påverkar. Just 
avsaknaden av tidigare studier i ämnet anser vi gör det desto mer intressant liksom 
nödvändigt att belysa det. På så sätt menar vi att resultatet av denna studie uppfyller 
en teoretisk relevans. 
 
Ibland kan det vara svårt för en organisation att se på sig själv med “friska“ ögon, 
därför kan det vara värdefullt att få en redogörelse för verksamheten ur ett 
“utifrånperspektiv“. Den praktiska relevansen med studien anser vi är de reflektioner 
och råd gällande förbättringar för Ideon och till den typ av företag vi kommer att 
undersöka. Vi avser att bidra till en djupare insikt i hur kulturerna ser ut och 
uppkommer i NTBF:s. Detta ser vi som ett intressant område för Ideon, anställda och 
ledare för NTBF:s samt för övriga närstående intressenter. 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Utifrån ovanstående resonemang ämnar vi beskriva hur organisationskulturer ser ut i 
NTBF:s lokaliserade på Ideon. Vad har miljön i forskningsparken betytt för dessa? 
Hur påverkar miljön i parken utvecklandet av kommersiella relationer samt skiftet i 
fokus, från forskning till marknad? Hur har utvecklingsfasen påverkat kulturen idag?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Vi avser att beskriva organisationskulturer i olika typer av företag på Ideon, genom att 
tillämpa en kvalitativ metod. Vi ämnar undersöka hur dessa kommer till uttryck, samt 
vad miljön i forskningsparken betytt för dessa. Vidare avser vi även att undersöka hur 
utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa företag idag. Vi syftar till att öka 
förståelsen gällande kulturer i de företag vi avser undersöka. Slutligen ämnar vi att 
relatera företagen till varandra för att på så vis kunna redogöra för skillnader och 
likheter mellan företagen.  
 
 
1.5 Definition av begrepp 
 
För att förenkla den fortsatta läsningen kommer vi i nedanstående stycke definiera de 
begrepp som vi avser att undersöka djupare i nästa kapitel.  

1.5.1 Forskningspark  
Enligt Deiaco et al (2002) råder det stor förvirring gällande begreppet forskningspark, 
vilket även vi instämmer i. Samma fenomen har ibland olika beteckningar och samma 
beteckning har inte alltid samma definition. Vi kommer dock i denna uppsats att 
tillämpa International Association of Science Parks definition av forskningsparker, ett 
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begrepp som de anser kan likställas med begreppet teknikpark som också är vanligt 
förekommande. I uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet forskningspark 
och syftar då till nedanstående definition.  
 
En forskningspark är, enligt IASP, en organisation vars främsta mål är att öka 
välfärden i samhället genom att främja innovationer och konkurrensförutsättningarna 
för företagen. Forskningsparken fungerar som ett medel för att uppnå dessa mål 
genom att det i forskningsparken kan spridas kunskap och teknologi mellan 
universitet och företag. Forskningsparker underlättar även för skapandet och tillväxten 
av innovationsbaserade företag genom att företagen erbjuds service och lokaler. 
(www.iaspworld.org) 

1.5.2 New technology-based firms 
I teorier kring företag som är etablerade inom forskningsparker nämns en speciell 
sorts företag som på engelska benämns som new technology-based firms (NTBF). 
Rickne (1996) definierar följande ett antal kriterier för NTBF:s, vilka innefattar att de 
skall vara teknologibaserade, syssla med en ny form av teknologi samt startade av en 
entreprenör. Dessa kriterier ger en bred definition, vilket Rickne också inser, men 
menar vidare att det är svårt att finna en bättre definition. Enligt Löfsten & Lindelöf 
(2002) är några karakteristika för NTBF:s att de har grundats i syfte att exploatera en 
uppfinning eller en teknisk innovation och har således en affärsverksamhet som 
bygger på en potentiell innovation eller har högre teknisk risk än andra företag.  
 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Denna magisteruppsats kommer att följa den struktur som vi redovisar nedan samt 
illustreras i figur ett på nästa sida. Grunden i uppsatsens struktur bestäms av den 
teoretiska referensram som vi redovisar i nästa kapitel och som fungerar som en 
teoretisk avgränsning till det vi ämnar undersöka.   
 
Kapitel 2: Teori 
I det följande kapitlet kommer vi alltså att redogöra för den teoriska referensram vi 
har tagit i beaktande för denna studie.  
 
Kapitel 3: Metod 
Som tredje kapitel presenterar vi således de metodval som vi ställts inför under denna 
uppsats, för att vidare redogöra för de val vi genomfört. Vi kommer även att redovisa 
för det tillvägagångssätt som varit aktuellt i denna uppsats.  
 
Kapitel 4: Empiri 
I kapitel fyra redovisar vi inledningsvis för Ideons uppkomst och utveckling för att 
sedan presentera de sex företag som vi undersökt gällande organisationskultur.  
 
Kapitel 5: Analys 
I femte kapitlet kommer vi att relatera den teoretiska referensramen till den empiriska 
datan. Likaså kommer vi att redovisa våra egna reflektioner och funderingar i ämnet.  
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Kapitel 6: Slutdiskussion 
I det sjätte kapitlet kommer vi att redovisa uppsatsens slutsatser liksom dess teoretiska 
och praktiska bidrag. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på fortsatt forskning.  

     
Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutdiskussion 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2 TEORI 
 
Följande kapitel består av tre delar, där vi går igenom den teori vi för studien funnit 
intressant. Dessa delar är forskningsparker, NTBF:s och kulturteorier. I del ett 
ämnar vi belysa den roll som forskningsparken spelar i den typ av företag som finns 
etablerade på Ideon. Del två fokuserar på NTBF:s, utmärkande särdrag och 
utveckling i dessa. Dessa två delar följs av ett kulturavsnitt, där vi vill visa vad 
organisationskultur innebär och hur det praktiskt kan komma till uttryck. Kapitlet 
avslutas med en teoridiskussion, med avsikt att koppla samman de olika teoridelarna. 
Denna teoridiskussion ligger till grund för empirin i kapitel fyra och för den 
analytiska diskussionen som förs i kapitel fem.  
 
 
2.1 Forskningsparker 
 
Syftet med forskningsparker är, enligt Deiaco et al (2002), att de ska utgöra ett slags 
innovationssystem som förvandlar forskning och teknisk utveckling till kommersiella 
produkter och tjänster. Vanligtvis är en forskningspark belägen i närheten av en 
forskande högskola och det finns ett samarbete mellan olika företag i parken, och 
mellan företagen och akademiska institutioner. På så sätt kan företagen tillgodogöra 
sig och exploatera den akademiska forskningen.  

2.1.1 Forskningsparkers historia 
De första forskningsparkerna etablerades i USA redan på 1950-talet (Link & Link 
2003). Deiaco et al (2002) menar att i början av 1980-talet fanns det ett tjugotal 
forskningsparker i anslutning till amerikanska universitet, av dessa hade flertalet 
startats under 1970-talet. Det kanske mest omskrivna exemplet av dessa var Stanford 
Industrial Park som är anknutet till Stanforduniversitetet söder om San Francisco. 
Beskrivningarna av dessa forskningsparker i USA visade på att samarbetet mellan 
universitet och näringsliv stärktes, vilket var något som hade fått en ökad aktualitet i 
Sverige under 1980-talets början. En lavinartad utveckling runt om i Europa, liksom 
inspiration från USA ledde till att satsningar på forskningsparker lyftes fram i 
länsprogrammen och 1983 invigdes Sveriges första forskningspark, Ideon i Lund. 
Därefter följde Mjärdevi vid Linköpings Tekniska Högskola liksom Uminova vid 
Umeå universitet som etablerades 1984. 

2.1.2 Lokalisering i forskningspark 
Det finns skillnader mellan NTBF:s som är placerad i forskningsparker och dito som 
är placerade utanför en forskningspark, menar Löfsten & Lindelöf (2003). De har 
genomfört en studie i vilken de undersökt företags prestationer gällande tillväxt, 
omsättning och antal anställda. Resultatet visade att dessa tre faktorer lägre i företag 
placerade utanför forskningsparker. Det visade sig att bland företag placerade i en 
forskningspark ökade tillväxten nästan tre gånger mer än för företag utanför 
forskningsparker. Även försäljningen ökade i en större andel bland företag i en 
forskningspark till skillnad från företag utanför forskningsparker. En orsaksförklaring, 
menar Löfsten & Lindelöf, kan vara att forskningsparker attraherar en mer motiverad 
grupp av entreprenörer, än företag som är etablerade utanför forskningsparker. Hur 
företagen lyckas beror till stor del på den inställning som finns i företagen och hur 
pass motiverade företagets grundare samt ledning är till att finna finansiella medel för 
snabb tillväxt och lönsamhet. Företag med en dynamisk och positiv ledning och som 
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strävar efter en stark tillväxt är de som troligast blir framgångsrika. (Löfsten & 
Lindelöf, 2003) 
 
En av fördelarna med att vara placerad i en forskningspark är närheten till ett 
universitet, vilket enligt Löwegren (2000) värdesätts särskilt mycket av 
bioteknikföretag. De resurser som finns i forskningsparker blir tillsammans till en 
konkurrensfördel för företagen. Löfsten & Lindelöfs studie visade också att företag 
som är etablerade i forskningsparker tenderar att vara mer involverade i samarbete 
med universitet. Vidare hade NTBF:s placerade i forskningsparker en mer omfattande 
distribution på marknaden, både i Sverige men också utomlands än det som var 
typiskt för småföretag. (Löfsten & Lindelöf , 2003) 
 
Monck et al (1990) menar däremot att det är svårt att jämföra forskningsparkers 
effektivitet, eftersom företag har mål som varierar i stor skala. Genom att jämföra 
företag på och utanför forskningsparker har Monck et al funnit ett antal karakteristika 
för nya teknikbaserade företag lokaliserade i forskningsparker. Företagen drivs oftare 
av en manlig entreprenör men är i samma ålder som nyföretagare utanför 
forskningsparker. Entreprenören har, enligt Monck et al, en längre utbildning, men 
trots detta styrs hans motivation mycket av rädslan att han ska behöva säga upp 
personal. Oftast kommer entreprenören i en forskningspark från ett större företag.  

2.1.3 Intressenter 
En forskningspark har flera olika intressenter och relationer till dessa. De viktigaste 
enligt Deiaco et al (2002) är:  
 

• Teknikbaserade företag som består av bland annat groddföretag, tekniska 
konsulter, forskningsbaserade kunskapsföretag och storföretag som etablerar 
en utvecklingsavdelning eller filial i anslutning till högskolor. 

• Samhällets näringspolitiska intressenter, såsom departement och myndigheter 
men också finansiärer och lokala myndigheter.  

• Intilliggande högskola eftersom forskare och lärare är potentiella företagare 
samt naturligt samspel mellan högskolans forskning och utbildning och 
näringslivets behov av utveckling och arbetskraft. 

• Fastighetsbolag och serviceföretag, exempelvis revisorer, patentbyråer och 
restauranger. 

• Investerare, riskkapitalister, affärsutvecklare och mentorer då dessa har ett 
kommersiellt intresse av att medverka i finansiering och ledning av 
teknikbaserade tillväxtföretag.  

 
Den största intressenten till forskningsparker torde vara de teknikbaserade företag 
som finns etablerade inom parken, anser vi, då denna grupp är omfattande och en 
grundläggande förutsättning för parkens existens. I avsnitt 2.2 studerar vi dessa 
företag närmare.  

2.1.4 Betydelsen av en bra image 
Att image spelar en viktig roll i vårt dagliga liv och även i affärsvärlden visar 
Normann (2000) och definierar begreppet image som en modell betecknande våra 
uppfattningar om och vår förståelse av en viss företeelse eller situation. Normann 
menar att vi handlar efter den uppfattning vi har om verkligheten, vare sig denna är 
sann eller falsk. Imagen behöver inte vara en exakt motsvarighet till verkligheten, 
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men den är i alla fall en ”social realitet”. Han menar vidare att image är ett kraftfullt 
vapen att utöva inflytande med, ett starkt kommunikations- och management-
instrument. Imagen kan riktas mot olika grupper, vid rekrytering, sin egen personal, 
aktieägarna, kunder samt andra resursinnehavare. En stark image attraherar många, 
såväl kunder som investerare, enligt Normann. 
 
Många studier visar även att forskningsparkens image och prestige är den faktor som 
företag i forskningsparker värdesätter högst, till och med högre än kontakten med det 
närliggande universitetet. En studie visar till exempel att företagen ansåg det vara värt 
den högre kostnad som lokaliseringen i forskningsparken innebar med tanke på den 
ökade prestige och bättre image företaget uppnår samt fördelarna med att bli 
förknippat med universitetet (Monck et al 1990). Detta bekräftas även av Löwegren 
(2000), som menar att av de resurser som finns att tillgå för företag lokaliserade i en 
forskningspark, är det endast en som kan anses som en konkurrensfördel, nämligen 
forskningsparkens image. Denna är svår att imitera för företag utanför.  
 
 
2.2 New Technology-Based Firms  
 
I denna andra del av teorikapitlet kommer vi att behandla den typ av företag som är 
vanligt förekommande i forskningsparker.  

2.2.1 Resurser i NTBF:s 
Majoriteten av de företag som befinner sig inom forskningsparker, så även på Ideon, 
är vad som benämns som new technology-based firms. Kännetecknande för dessa är 
att de har en affärsverksamhet som bygger på en potentiell innovation eller har högre 
teknisk risk än andra företag, samt att de grundats i syfte att exploatera en uppfinning 
eller en teknisk innovation (Löfsten & Lindelöf 2002).  
 
Granstrand (1998) gör följande indelning av ett teknologibaserat företags resurser, där 
det tydliggörs att de immateriella resurserna utgör den största delen och att det är 
dessa resurser som spelar en nyckelroll i ett teknologibaserat företag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MATERIELLA RESURSER          IMMATERIELLA RESURSER 

Fysiskt 
kapital     
 
Natur-
resurser 
 
Råmaterial 
 
Byggnader 
 
Maskiner 
 
etc. 

Human 
Kompetens 
 
 
Ledning 
Teknisk 
Kommersiell 
Finansiell 
Legal 
etc. 

Finansiellt 
kapital 
 
Likvida 
medel 
 
Obligationer 
 
Aktier 
 
etc. 

Intellektuella 
rättigheter 
 
Patenter 
Databaser 
Licenser  
Brand names 
Designer 
Mjukvara  
Copyrights 
etc. 

Good-will och 
externa/interna 
relationer 
 
Anställda 
Kunder 
Leverantörer 
Konkurrenter  
Universitet 
Investorer 
Intressenter 
Sociteér 
etc. 

Figur 2: Materiella och immateriella resurser, Granstrand (1998:477) 
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Av figuren på föregående sida går det att utläsa att de immateriella resurserna består 
av intellektuella rättigheter, good-will och externa/interna relationer samt human 
kompetens. Dessa resurser är av olika stor vikt beroende på företag. Organisatoriska 
element i ett NTBF utgörs enligt Lindelöf & Löfsten (2003) av sådana dimensioner 
som osäkerhet, förändring, dynamik, homogenitet och komplexitet. 
 
En av de viktigaste resurserna i figuren ovan utgörs av ledningen, som ofta utgörs av 
entreprenören själv, vilken spelar en viktig roll för företagets utveckling 
(Saemundsson 1999). Segers (1993) menar att ledarskap i NTBF:s ofta utmärks av 
dynamiska, entreprenöriella ledare. Dessa ledare är en del av ett system som är 
flexibelt och responsivt till förändringar och som är villiga att acceptera finansiella, 
teknologiska och marknadsmässiga risker. Vidare visar statistik gjord av Felsenstein 
(1994) att en femtedel av företag i forskningsparker är grundade av akademiker och 
att det var i dessa företag som presterade sämst i termer av sysselsättningstillväxt 
(Löfsten & Lindelöf 2001). 
 
Relationer 
Det finns många externa relationer som är av avgörande betydelse för ett NTBF. 
Saemundsson (1999) menar att universitet, kunder och leverantörer är de viktigaste 
relationerna för små och medelstora teknologibaserade företag, där han anger 
kundrelationen som den viktigaste. Saemundsson menar vidare att kundrelationens 
betydelse är störst i startfasen och minskar i grad över åren. Detta ställer krav på 
företaget att snabbt utveckla en kundkrets på den marknad de befinner sig på. En 
annan relation som bör nämnas i detta sammanhang är relationen till externa 
finansiärer, eftersom de i högsta grad påverkar företagets utveckling.  
 
En viktig intern relation är den till de anställda. Enligt Saemundsson (1999) är de 
anställda i ett NTBF i många fall relativt unga, högutbildade, och har lätt för att byta 
arbetsplats. De söker krävande arbetsuppgifter, hög lön och ett erkännande för deras 
arbete. Detta skapar en arbetsmiljö med ansvarstagande, dedikerade och självständiga 
individer, där flexibililtiet och intivativtagande uppmuntras. Det ställer även höga 
krav på personalens kompetens och samarbetsförmåga.  

2.2.2 Utveckling av NTBF:s  
Ekonomisk tillväxt är en framgångsfaktor för många företag, men så är inte alltid 
fallet. För att kunna utvärdera hur framgångsrikt ett företag är måste man enligt 
Löwendahl (2000) jämföra prestationen i företaget med vilka mål som är uppsatta. 
Om till exempel medarbetarna föredrar stimulerande utmaningar framför högre lön, är 
inte minskad lönsamhet ett tecken på bristande framgång. Det är därför viktigt att från 
början klargöra önskad utveckling i företaget. (Löwendahl 2000) 
 
Saemundsson (1999) menar att grundarna har en viktig del i företagets tillväxt och att 
det finns skillnader mellan olika företag. Han pekar på flera olika orsaker till att 
NTBF förblir små i storlek. I likhet med Löwendahl (2000) tar han upp viljan till 
tillväxt som en stor anledning. Han har i en studie undersökt denna strävan på 
medelstora teknologibaserade företag. Studien visade att de företag med nya ägare 
och där det skett ett ägarbyte var mer benägna att växa, än de företag där den 
ursprungliga entreprenören fanns kvar. Dessa skillnader syns även i en internationell 
jämförelse. Utterback et al (1988) fann exempelvis att svenskägda teknologibaserade 
firmor var mer motsträviga till tillväxt än deras amerikanska motsvarigheter.  
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Förutom viljan att växa, menar Saemundsson (1999) att ägarna och grundarna 
påverkar tillväxten på ytterligare sätt. Han nämner även här grundarens rädsla för att 
mista kontrollen över företaget och ledningens brist på kompetens som två faktorer 
begränsande för tillväxten. Han har även sett att de NTBF som förblir små i storlek 
har ny teknologi som aldrig testats på marknaden och har därför svårare att etablera en 
kundkrets. Han beskriver dessa firmor som innovativa, men begränsade av tekniska 
och marknadsfaktorer, det vill säga yttre faktorer, snarare än interna, såsom finansiella 
resurser.  
 
Samtidigt menar Saemundsson (1999) att det är brist på kapital som  varit den främsta 
anledningen för svenska NTBF att bli uppköpta av större firmor. I likhet med 
Saemundsson menar Monck et al (1990) att ett problem som många nya, små företag i 
tillväxtstadiet stöter på är att identifiera och utveckla marknader för deras produkter. 
Avsaknaden av efterfrågan eller brist på resurser är problemfaktorer som är typiska 
för företagens första levnadsår. Enligt Monck et al, är marknadsföringen väldigt 
problematiskt för tekniska företag särskilt då det gäller att finna nya behov och 
marknader. Problem som ofta uppkommer är framför allt svårigheter att förutsäga 
marknadens behov, osäkerhet i att välja den första marknaden att introducera på samt 
behovet i att utbilda potentiella användare. 
 
Eftersom NTBF:s ofta har en internationell marknad, borde detta enligt Monck et al 
(1990) medföra hög konkurrens. Men många av företagen har dock inte särskilt 
många konkurrenter. Det beror troligtvis på att de har valt att etablera sig på en 
nischmarknad. Monck et al (1990) identifierade tre konkurrensfördelar för 
självständiga företag. Den första fördelen är de unika produkterna och servicen. 
Vidare produkternas utförande och slutligen, den tredje fördelen, att tillgodose varje 
kunds behov.  
 
Då många tekniska produkter, enligt Monck et al (1990), ofta har en kort livscykel 
gäller det att introducera produkten på en internationell marknad så tidigt som möjligt 
för att få ut största möjliga vinst. Detta innebär att det är viktigt att utveckla effektiv 
marknadsföring och försäljning för att kunna åstadkomma detta. Många företag 
påstår, enligt Monck et al, att de har marknadsföringskunskaper i ledningen. Det är 
dock ett problem, eftersom ledningsgruppen oftast inte har tillräckligt med tid för att 
ägna sig åt marknadsföring och försäljning.  

2.2.3 NTBF – två olika differentieringar 
Granstrand (1998) anger två differentieringar ett teknologibaserat företag kan anta; 
affärsmässig differentiering (business) och resurs differentiering (resource). 
Granstrand menar att den affärsmässiga differentieringen fokuserar på output, medan 
resurs differentieringen lägger fokus på input. Interaktionen mellan dessa två 
differentieringar är en viktig del av ett företags dynamiska utveckling. (Granstrand 
1998) 
 

The interaction between these two diversification processes is 
one important source of dynamics in the evolution of the firm. 
(Granstrand 1998:481)  
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Denna utveckling behöver nödvändigtvis inte ske stegvis eller sekventiellt, utan kan 
ske genom sammanlöpande processer. Detta ställer dock högre krav på ledning och 
historiskt sett har sekventiell differentiering varit vanligare (Granstrand 1998). 
 
Dessa processer med fokusering på input kontra output kan även benämnas som fokus 
på forskning eller marknad. Det är ofta med fokus på forskning och utveckling som 
grunden till ett NTBF läggs, därmed en fokusering på output. Många NTBF:s börjar 
dock efter hand lägga mer och mer tyngd på marknaden och kunden. Här är det 
återigen företagets uppsatta mål som är avgörande för vilken utveckling som är 
önskvärd. Lundgren (1991) menar dock att den största anledningen till att NTBF:s  
misslyckas eller blir uppköpta av utländska företag är en alltför stor fokusering på 
forskning och för lite på marknadsbehovet. En annan anledning är att varje företag ser 
sin egen lösning som universellt applicerbar och avser det därför inte nödvändigt att 
utveckla speciella lösningar till olika syften. 
 
Ovanstående avsnitt belyser de faktorer som är utmärkande för en etablering i en 
forskningspark och särdragen i de företag (NTBF:s) som är etablerade inom parken. 
Vi kan alltså utifrån denna teoretiska genomgång se att ett typiskt NTBF i en 
forskningspark: 
 

• Är grundat i syfte att utveckla en uppfinning eller teknisk innovation. 
 

• Har större samarbete med universitet än företag utanför forskningsparker.  
 

• Den främsta anledningen för dem att finnas inom en forskningspark är att det 
ger en bättre image.  

 
• Företagen kan anta olika inriktningar. En där fokus ligger på affärer (marknad) 

och en där resurser (forskning) är centrala.  
 

• Immateriella resurser, såsom intellektuella rättigheter, goodwill och externa 
interna relationer och human kompetens är de viktigaste. 

 
• Grundaren har en stor roll i företagets utveckling. 

 
• De drivs ofta av en manlig entreprenör med lång akademisk utbildning.  

 
 I nästkommande stycke tittar vi närmare på kulturbegreppet för att försöka få en 
förståelse vad detta begrepp har för innebörd i denna typ av företag. 
 
 
2.3 Kultur  

2.3.1 Kultur– uppkomst och definition  
Begreppet organisationskultur lanserades inom forskningen på allvar under slutet av 
1970-talet (Alvesson 1992). Under de senaste decennierna har en uppsjö litteratur 
tillkommit som berör begreppet. Den vanligaste kritiken mot kulturforskning är att 
begreppet används felaktigt och för lättvinligt. Mer ytliga studier som innefattar 
sociala relationer inom en organisation omfattar ibland även kulturbegreppet, då de 
flesta forskare är eniga om att kultur är något djupt som genomsyrar organisationen 
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och låter sig inte åskådliggöras genom ytligare studier. Kultur är ett komplicerat 
begrepp som innefattar ”allt och inget” (Alvesson 2002). Att definiera begreppet är 
inte helt enkelt eller självklart och det finns många olika definitioner och innebörder 
av ordet, likaväl som det finns olika metoder för att mäta eller utvärdera en kultur.  
 
Bakka et al (1993) menar att en organisationskultur innebär de gemensamma normer 
och värderingar som råder i företaget. Den formella delen av en organisation, till 
exempel organisationsplanen är en mycket liten del av allt det som egentligen sker i 
det dagliga arbetet. De informella aspekterna är av avgörande betydelse för 
organisationen, och formar den. Bakka et al delar upp formella och informella 
aspekter enligt nedan: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultur innebär i denna definition alltså ett abstrakt fenomen, men som 
 
Kultur innebär i denna definition alltså ett abstrakt fenomen, men som har stor 
inverkan på organisationen. 
 
I likhet definierar Alvesson (2002) kultur som ”ett kollektivs gemensamma 
föreställningar, innebörder och symboler” (2002:13). Han använder organisations-
kultur som ett paraplybegrepp för ett tankesätt som innebär att forskaren har ett 
särskilt intresse för kultur och symboliska fenomen. Detta ger en belysning i rätt 
riktning, snarare än ett konkret avgränsat område att studera.  
 
Schein (1985) lägger större vikt vid ledarskap i sin definition. Han menar att 
organisationskulturer kan förklara många olika fenomen inom organisationer, samt 
även förbättra eller förhindra organisatorisk effektivitet. Schein (1985) har upptäckt 
att vid kulturanalyser belyses även ledarskapet, då han funnit att kulturen ofta är ett 
resultat av entreprenöriella aktiviteter från ledningens sida. Dessutom menar han att 
även kulturförändringar är en viktig ledarskapsaspekt då det är ledningens uppgift att 
se när en förändring bör göras samt ha förmågan att genomföra denna.  

Figur 3. Det organisatoriska isberget, enligt Bakka et al (1993:115) 

Informella aspekter (osynliga) 
Attityder 
Värderingar 
Känslor 
Sociala kontakter 
Gruppnormer 

Formella aspekter (synliga) 
Mål 
Teknologi 
Struktur 
Färdigheter 
Finansiella resurser 
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Morgan (1986) ger en vidare definition då han menar att begreppet syftar på det 
system av kunskapsutveckling, ideologier, värderingar, lagar och dagliga ritualer som 
finns i ett samhälle, alltså olika gruppers sätt att leva och att dela en viss förståelse. 
Den kultur vi verkar i på arbetet, en viss organisationskultur, skiljer sig ofta mycket 
från hur vi skulle ha levt om vi endast fokuserat på och verkat i hemmet och hushållet. 
Morgan (1986) menar att då hade vi inte arrangerat våra liv efter fasta rutiner med 
vissa fasta arbetstider, speciell arbetsklädsel eller spenderat så många timmar på en 
fast punkt, utförandes en viss typ av aktivitet. Våra traditionella sätt att leva och våra 
värderingar förändras och styrs allt mer av samhällets yrkesmässiga struktur och de 
olika kulturella grupper som härigenom formas. Den rådande kulturen i landet som 
helhet påverkar givetvis även formen på de kulturer som skapas i ett samhälle. I 
exempelvis USA, som är ett individualistiskt samhälle, består enligt Morgan, 
organisationskulturerna oftast av individer som strävar efter att bli individuella 
”vinnare” och kulturen präglas av att belöna och bestraffa medarbetarna beroende på 
enskilda prestationer. Genom att förstå de kulturella faktorer som formar individer 
och organisationer kan vi förstå internationella skillnader i organisationers natur. 
Varje kultur skapar sin egen form av etnocentrism med sin egen definition av rätt och 
fel. 
 
Men Morgan (1986) hävdar också att sättet att se organisationer som kulturer kan få 
en del negativa konsekvenser. Resultatet kan, enligt Morgan, bli att ideologisk 
manipulation och kontroll blir en del av ledarnas sätt att styra företagen. Fokus kan 
hamna på att göra sig till en myt, en hjälte bland de anställda och en ständig strävan 
efter att förändra kulturen. Att studera och förstå en kultur är inte okomplicerat och 
vår förståelse blir ofta mycket mer fragmenterad och ytlig än verkligheten. Att bara se 
kulturen som värderingar, normer och ritualer är ett alltför mekaniskt synsätt som 
förmedlar en idé om att en kultur kan manipuleras och styras instrumentellt. 
 
Som läsaren noterar finns det mycket att reflektera kring begreppet. För att ringa in de 
centrala aspekter och dimensioner av vad kultur kan vara, listar vi följande 
antaganden. Det är dessa antaganden de flesta perspektiv om kulturella fenomen utgår 
från (Alvesson 2001):  
 

• De är relaterade till historia och tradition. 
• De har ett visst djup, är svårgripbara, svåra att förklara och måste uttolkas.  
• De är kollektiva och delas av medlemmar av en grupp eller grupper.  
• De är primärt idémässiga till sin karaktär, det vill säga de har att göra med 

betydelser, föreställningar, tro, idéer och andra ogripbarheter.  
• De är holistiska, intersubjektiva och emotionella, snarare än rationella och 

analytiska.   
• De uttrycks i symbolisk form och är tillgängliga via tolkning av symboler.  

2.3.2 Hur kommer kulturen till uttryck och hur upprätthålls den? 
Kulturen uttrycks på ett flertal olika sätt; fysiskt, genom byggnader, inredning, 
produkters design, trycksaker etc. Vidare märks även kulturen i det sätt man 
samarbetar och umgås, samt hur stämningen är i till exempel personalmatsalen, hur 
skvaller går i korridorerna. Kulturen i organisationen är alltså det sätt som världen 
upplevs på, likaväl internt som i förhållandet till omvärlden. (Bakka et al 1993) 
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Andra symboliska dimensioner där kulturen ger sig i yttryck är enligt Edgren (1985) 
till exempel anda, stolthet, klädsel, logotyp, och hälsningsritualer. Han talar vidare om 
operationella dimensioner, som innebär organisationsplaner, mötesprotokoll, 
strategiska planer och statistik, alltså företagets primära uppgift. Tillsammans med 
organisationens historia formas ur detta företagets kommunikation, motivation, 
samarbete , beslutsfattande och genomförande. 
 
Kulturen upprätthålls, enligt Alvesson (2002), genom socialisation, vilket innebär att 
föreställningar, innebörder och symboler överförs från en generation till en annan. 
Dessa bildar ett nät av innebörder och betydelser som genomsyrar sociala praktiker, 
det vill säga sätt att arbeta, former för socialt umgänge med mera. Kulturen skapas 
och återskapas i särskild laddade aktiviteter, ord och materiella ting, riter och 
ceremonier. Som tidigare nämnt upprätthålls kulturen även eftersom de medverkande 
ser kulturen som något självklart och naturligt och sällan ifrågasätter sin situation 
(Alvesson 2002). 
 
Subkulturer 
Vid kulturstudier är det viktigt att vara medveten om att det inom varje organisation 
kan finnas olika grupperingar, till exempel olika yrkesgrupper, som kommer att skapa 
sina egna subkulturer genom att dela egna, för dessa mindre grupper specifika, 
värderingar. Subkulturer kan även uppstå då medlemmar i en organisation har 
splittrad lojalitet, om man inte är fullt hängiven sitt företag. På så vis tillför man sitt 
liv mening. Det kan uppstå problem att kommunicera mellan dessa olika grupper och 
därmed ökar kravet på ledningen att styra kulturformandet. Kulturen kommer att 
forma människors beteende genom att man vill tillhöra gruppen och kommer att följa 
de uttalade och outtalade regler som gäller (Morgan 1986).  

2.3.3. Utveckling av kultur  
Hur kulturer utvecklas och förändras råder delade meningar om. Morgan (1986) ser 
utveckling och förändring i en kultur som en självklar, naturlig process. Han menar att 
kulturen är en process av verklighetsskapande och bör ses som ett aktivt och levande 
fenomen som är en socialt konstruerad verklighet, existerande i medlemmarnas sinnen 
samt i de rådande reglerna och värderingarna. Morgan menar vidare att varje handling 
i organisationen innehåller någon form av symbolisk innebörd. Det som verkar invant 
och familjärt har en betydelse för kulturens medlemmar. För att forma en grupp eller 
för att kunna bli dess ledare krävs en förmåga att skapa och förmedla en gemensam 
verklighetsuppfattning. Grupper formas och växer kring gemensamma värderingar 
som kan kommuniceras genom slogans, myter, ceremonier och så vidare.  
 
Bakka et al (1993) menar däremot att vi har ett naturligt motstånd till förändring, då 
de skriver att kulturen i organisationen gör livet mer stabilt. Detta medför att vi 
motsätter oss förändringar i kulturen, då det stabila tillståndet rubbas och vi utsätts för 
stress. Edgren (1985) menar i samma anda att det endast är organisationer som ligger i 
utvecklingens frontlinje som vågar konfronteras med tolkningen av den egna kulturen, 
och härigenom finna vägar att förbättras. För att en hel organisation ska genomföra en 
kulturförändring krävs det att förändringen kan beskrivas. Kan man inte beskriva det 
man vill genomföra och uppnå kommer förändringen att utebli. Dessutom måste 
samtliga förstå skillnaden mellan den gamla och den nya, önskade, kulturen.  
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Utvecklingen av en kultur kan ses som en inlärningsprocess och Schein (1985) menar 
att ledarna spelar en viktig roll i denna. Det är varierande i vilken utsträckning 
organisationer kan förändras, och det finns vidare olika strategier att tillämpa.  
 
Om en organisation inte är kapabel att lära av sina erfarenheter kan den fastna i en 
ond cirkel, där det saknas förståelse för att kompetensen som innehas kan vara 
föråldrad (Bakka et al 1993). Brist på framgång skylls på enskilda individer eller yttre 
omständigheter och man väljer att fortsätta med ett beteende som inte passar de 
förändrade omständigheterna. Resultatet blir ökade spänningar, sämre samman-
hållning och minskad effektivitet. För att bryta den onda cirkeln kan en kulturell 
revolution krävas. Denna kommer att representera de nya värderingar som hamnar i 
ett motsatsförhållande till organisationens traditionella värderingar. Den gamla 
ideologin ersätts alltså med en ny. Detta medför givetvis motsättningar, som kommer 
att göra att en del gamla medarbetare lämnar medan nya slussas in i organisationen, 
att nya symboler utvecklas och så vidare. 
 
Att kontinuerligt genomföra småförändringar i det kulturella mönstret är annars en 
klok överlevnadsstrategi hävdar Bakka et al (1993). Härigenom kan nya värderingar 
implementeras utan att de upplevs som fientliga mot kulturens traditionella 
värderingar. Exempel på detta ser vi ett flertal stora offentliga organisationer, till 
exempel SJ och våra universitet där utvecklingen går mot marknadsorientering och 
decentralisering, men i långsam takt så de grundläggande värderingarna inte rubbas i 
onödan. För att de nya värderingarna skall accepteras krävs det att ledaren skapar 
förutsättningar för dessas berättigande, och beviset på genomslagskraften blir 
framgång.  
 
Enligt Bakka (1986) utvecklas kulturen genom samspel mellan interna och externa 
faktorer, detta skildras i figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgivningens art 
värderingar i samhället samt hos 
organiserade grupper 

Organisationstyp 
marknadssituation 
produkter & teknologi 
bransch 

Organisationens 
egenart 
historik 
storlek 
ledarskapsstil 
administrationsstil 

Medarbetarnas egenart 
värderingar kön 
attityder     språk 
språk   kunskap     
kunskap intressen 
erfarenhet klädsel 

Organisationens
samlade kultur 

Figur 4: Huvudtyper av påverkansfaktorer som bestämmer organisationens samlade kultur, 
enligt Bakka (1986:131) 
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Figuren på föregående sida ger en omfattande bild av vilka faktorer som påverkar ett 
företags kultur. Likaväl som att marknaden utövar inflytande på organisationskulturen 
har även produkten och den teknologi som används inflytande över värderingarna. 
(Bakka, 1986) 
 
När det gäller att förändra en organisation är frågan huruvida det räcker att förändra 
organisationens formella struktur, eller om man bör arbeta med att förändra 
människors attityder också? Om båda delarna är lika viktiga - vilken förändring skall 
då genomföras först? Schein (1985) menar att om vi försöker besvara dessa frågor ur 
ett organisationskulturellt perspektiv så inser vi att båda dessa delar faktiskt är 
artefakter av den rådande kulturen och om någon försökte förändra dessa utan att 
påverka alla de grundläggande förutsättningarna så kommer förändringen att 
misslyckas. Man kommer helt enkelt att fortsätta arbeta som man alltid gjort, om inte 
förändringen är väl förankrad genom hela organisationen, såväl formellt som 
informellt. 
 
Sammanfattningsvis har ovanstående kulturteorier lett oss fram till följande punkter. 
Det har i diskussionen ovan framkommit att: 
 

• Kultur består av formella (synliga) och informella (osynliga) aspekter. 
 

• Kulturen är relaterat till företagets historia och är något som delas av en grupp.  
 

• Kulturen har att göra med betydelser, föreställningar och ideér. 
 

• Utvecklingen av en kultur är en process, där ledaren spelar en viktig roll.  
 

• Kulturen ger sig i uttryck i symboler såsom lokaler, inredning, kläder, 
trycksaker och hälsningsritualer. 

 
• Kulturen avspeglas i de anställdas relationer, arbetssätt, kommunikation och 

samarbete. Även organisationens relation till omvärlden är av betydelse. 
 

• Kulturen utgörs av värderingar som finns hos de anställda, i organisationen 
och i omgivningen.  

 
Utifrån denna summering har vi tagit fasta på fyra faktorer som vi anser särskilt 
intressanta vid studerandet av kultur. Dessa fyra faktorer är; utveckling, symboler 
relationer och värderingar, vilka vi använder i resterande delen av uppsatsen, under 
vilka vi insamlar det empiriska materialet samt genomför analysen. På följande sidor 
för vi en diskussion runt vart och ett av dessa faktorer, med avsikt att sammanfoga 
kapitlets tre teoretiska delar:  
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2.4 Teoridiskussion 

2.4.1 Utveckling 
Som flera författare visat är företagets historia en viktig faktor till den kultur som 
uppstår (Edgren 1985). Utvecklingen av en kultur kan ses som en inlärningsprocess 
och Schein (1985) menar att ledarna spelar en viktig roll i denna. Granstrand (1998) 
gör en indelning av ett NTBF:s resurser, och menar att det är de immateriella 
resurserna som utgör den största delen och att det är dessa resurser som spelar en 
nyckelroll i ett teknologibaserat företag. En av de viktigaste resurserna utgörs av 
ledningen, som ofta utgörs av entreprenören själv (Saemundsson 1999). Monck et al 
(1990) har funnit ett antal karakteristika drag hos de entreprenörer för NTBF som är 
lokaliserade i just forskningsparker. Företagen drivs ofta av en manlig entreprenör. 
Han har, enligt Monck et al (1990), en längre utbildning än de entreprenörer som 
startar företag utanför forskningsparker, men trots detta styrs hans motivation mycket 
av rädslan att han ska behöva säga upp personal. Oftast kommer entreprenören i en 
forskningspark från ett större företag. Vidare skriver Löfsten och Lindelöf (2003) att 
forskningsparker attraherar en mer motiverad grupp av entreprenörer. 
 
Vidare angav Granstrand (1998) två uppdelningar ett teknologibaserat företag kan 
anta; affärsmässig differentiering eller resurs-differentiering. Detta benämndes även 
som fokusering på marknad respektive forskning (Lundgren 1991). Interaktionen 
mellan dessa två differentieringar är en viktig del av ett företags dynamiska 
utveckling (Granstrand 1998). 

2.4.2 Symboler  
Bilden av ett företag och dess kultur formas och uttrycks på olika sätt. Bakka et al 
(1993) menar att dessa sätt kan vara genom byggnader, inredning, trycksaker och 
Edgren (1985) lägger där till de symboliska dimensionerna såsom klädsel, 
hälsningsritualer och så vidare. Dessa symboler kan avspegla de organisatoriska 
element i ett NTBF som enligt Lindelöf & Löfsten (2003) utgörs av sådana 
dimensioner som osäkerhet, förändring, dynamik, homogenitet och komplexitet.   
 
Enligt Bang (1994), kan arkivmaterial användas som bakgrundsmaterial eller 
analyseras mer systematiskt. Främst är det organisationens värderingar som 
framkommer i arkivmaterial, vilket inte alltid överensstämmer med hur det verkligen 
förhåller sig i företaget. 

2.4.3 Relationer  
Kulturen utvecklas genom samspel mellan interna och externa faktorer. De 
huvudtyper av påverkansfaktorer som bestämmer organisationens samlade kultur är 
omgivningen, organisationstypen, organisationens samt medarbetarnas egenarter. 
Relationerna till dessa faktorer bidrar till den samlade kulturen (Bakka 1986).  
 
En forskningspark har flera olika intressenter och relationer till dessa. Enligt Deiaco 
et al (2002) är en av de viktigaste de teknikbaserade företag som finns inom parken. 
Löwegren (2000) menar att en forskningsparks image är en värdefull 
konkurrensfördel för företagen som är lokaliserade där eftersom den är svår att imitera 
för företag som inte finns i forskningsparken. Likaså menar Normann (2000) att 
imagen kan bli till ett slagkraftigt verktyg för att attrahera investerare och kunder. 
Relationen till dessa samt till universitetet är vidare av stor vikt, enligt Saemundsson 
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(1999). Att skapa relationer till kunder kan vara svårt för NTBF:s, då Monck et al 
(1990) menar att marknadsföring är ett problemområde och därmed även 
kommunikationen med marknaden.  
 
Granstrand (1998) menar att de anställda utgör en viktig immateriell resurs och 
Morgan (1986) menar att kulturen fungerar som ett ”normativt klister” som fogar 
medlemmarna samman. Detta kan ges i uttryck i operationella dimensioner såsom 
kommunikation, samarbete, motivation, beslutsfattande samt beslutsgenomförande 
(Edgren 1985). Bakka et al (1993) menar att kulturen uttrycks på ett flertal olika sätt, 
bland annat i det sätt man samarbetar och umgås, samt hur stämningen är i 
personalmatsalen, hur skvaller går i korridorerna. Kulturen i organisationen är alltså 
det sätt som världen upplevs på, likaväl internt som i förhållandet till omvärlden.  

2.4.4. Värderingar  
Bakka et al (1993) menar att organisationskulturen är de gemensamma normer och 
värderingar som råder i företaget. Han menar att det finns många informella, dolda 
aspekter såsom attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer. 
Dessa kommer till uttryck både i formella och informella förhållanden i företaget.  
 
Rekryteringsprocessen kan också ses som ett uttryck i de värderingar som råder i 
företaget. Enligt Saemundsson (1999) är de anställda i ett NTBF i många fall relativt 
unga, högutbildade, och har lätt för att byta arbetsplats. De söker krävande 
arbetsuppgifter, hög lön och ett erkännande för deras arbete. 
 
I ovanstående text har vi redovisat ett antal begrepp, ett av dessa är komplext då det 
tar sig i uttryck i abstrakta former, nämligen kulturbegreppet. Vi är medvetna om att 
det vi framfört gällande organisationskultur är vår subjektiva synvinkel på fenomenet 
och vidare inser vi att det går att anta andra perspektiv, det ovanstående är dock det 
som vi valt. Vid insamlandet och upprättandet av den redovisade teoretiska 
referensramen har vi eftersträvat att inta ett så källkritiskt förhållningssätt som möjligt 
genom att tillämpa vederhäftiga källor. För att ta reda på vilka teorier som anses som 
det har vi tagit kontakt med kulturforskare som gett oss råd gällande detta. Vidare har 
vi valt att redovisa ett flertal olika källor och på så vis anser vi att teorikapitlet får en 
större trovärdighet än om ett mindre antal källor skulle tillämpas. Ovanstående 
teorikapitel kommer att fungera som ett grundfundament för denna uppsats då det 
bestämmer vilken sorts metod samt tekniker som är lämpliga att använda gällande 
insamlandet av den empiriska datan.   
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3 METOD 
 
I samband med Ideons 20-årsjubileum utlyste Lars Bengtsson, Ekonomihögskolan, 
tillsammans med Ideon Center ett antal uppsatsämnen gällande Ideon. Vi ansåg att 
detta var intressant då ämnena hade en verklig praktisk relevans och därför antog vi 
ett av dessa problem. Dock, vill vi förtydliga att uppsatsen genomförts utan påverkan 
från Ideon Center, då det inte förekom några precisa krav gällande vare sig innehåll 
eller undersökningsmetod.   I detta kapitel ämnar vi redogöra för de metodval som vi 
ställts inför grundade på den teoretiska referensram som vi redovisade i förra 
kapitlet. I detta avsnitt kommer vi också att redogöra för de gjorda valen samt vårt 
tillvägagångssätt. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få en djupare förståelse för 
hur denna magisteruppsats genomförts gällande metodiska frågor.  
 
 
3.1 Val av forskningsansats 
 
För att fånga in samhälleliga förhållanden brukar man, enligt Holme & Solvang 
(1997), systematiskt ta sig an detta på ett teoretiskt sätt. Det finns två olika sorters 
arbetssätt, enligt Holme & Solvang, deduktion och induktion. Alvesson & Sköldberg 
(1994) förklarar begreppen genom att definiera deduktion som den forskningsansats 
som utgår från teori, medan induktion utgår från empirin. Inledningsvis antog vi en 
induktiv ansats eftersom vi så förutsättningslöst som möjligt gick in och studerade de 
olika företagen. Då vi inlett med att läsa viss teori rörande NTBF:s samt kultur, så att 
våra intervjufrågor skulle fånga det vi avser att studera tillämpade vi även en deduktiv 
ansats. 
 
De två ovanstående ansatserna brukar, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), anses 
som uteslutande alternativ, dock finns det även ett tredje alternativ, abduktion. I likhet 
med induktion utgår även abduktion från empirisk data, men avvisar inte teorier och 
ligger på så vis nära deduktionen. Under, men också före, själva analysen av empirin 
kan teorier användas dels som inspiriationskälla men också för att upptäcka mönster 
som skapar förståelse, enligt Alvesson & Sköldberg. De menar vidare att det på så vis 
hela tiden sker en alternering mellan teori och empiri.  
 
Inledningsvis läste vi in oss ytligt i teorier gällande kultur samt NTBF:s för att skapa 
oss en grundläggande gemensam kunskapsplattform att utgå ifrån. Vidare 
strukturerade vi intervjumallen samt diskuterade vad vi ansåg lämpligt att observera 
vid besöken utefter det vi ansåg var relevant för att skapa en bild av fallen samt 
beroende på uppdragets karaktär. Därefter genomfördes empiriinsamlingen, som 
bestod av studier av arkivmaterial, intervjuer samt under dessa även observationer. Då 
vi avslutat samtliga sex fall påbörjades arbetet med analysen, då vi återkom till och 
fördjupade oss ytterligare i relevanta teorier för att kunna gå djupare in på olika 
fenomen. Utifrån våra samlade empiriska intryck och teoretiska kunskaper drog vi så 
våra slutsatser som även, i de fall där så var möjligt, verifierat med befintlig 
forskning. Genom att vi inledde vår studie med att sätta oss ytligt in i begreppen i 
syfte att få en grundlig förståelse, för att sedan gå ut och studera verkligheten, gå 
tillbaka till teorier för att slutligen växla mellan teori och empiri, kan vi se vi att 
abduktion är den ansats som vi främst tillämpat. 
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3.2 Val av undersökningsmetod 
 
Resonemanget i ovanstående avsnitt har lett fram till att vi har valt att i denna studie 
använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vidare menar Bang (1994) och även 
Alvesson (1992), att själva kulturbegreppet är så pass oprecist att det är omöjligt att 
undersöka med en instrumentell metod såsom ett frågeformulär, som med fördel kan 
användas vid en kvantitativ metod. Med anledning av vårt syfte och valet att utföra 
fallstudier genom triangulering menar vi således att en kvalitativ metod som, enligt 
Patel & Davidson (1994), innebär tillämpning av verbala analysmetoder. Enligt 
Holme & Solvang (1997), kännetecknas metoden vidare av en närhet till 
undersökningsobjektet, vilket också är själva principen för utvecklingen av kunskap. 
Vi har vid våra intervjuer eftersträvat en närhet till respondenterna då vi försökt lära 
känna dem och det studerade företaget i den mån det varit möjligt beroende på 
rådande tidsram samt access. Svenning (2000) skriver att kännetecknande för den 
kvalitativa analysen är att forskaren utifrån ett litet material tränger djupt in i en 
problematik, vilket även vi eftersträvar.   

3.2.1 Reflexiv tolkning 
Vid all empirisk forskning är det, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), viktigt att 
reflektera kring den omvärld som både forskaren och det som beforskas befinner sig i. 
Olika slags språkliga, sociala, politiska och teoretiska element påverkar allt som sker 
och därmed också de tolkningar en empirisk sammanställning består av. Empirisk 
forskning som är präglad av reflektion kännetecknas, enligt Alvesson & Sköldberg, av 
att det som till en början verkar framstå som en sanningsenlig framställning av 
verkligheten, bara är ett resultat av tolkningar. Reflektion kan enligt Alvesson & 
Sköldberg definieras som tolkning av tolkning och att forskaren kritiskt prövar sina 
egna tolkningar av det empiriska materialet. Holme & Solvang (1997), menar att 
tolkning inte är något som kännetecknar ett speciellt moment i en forskningsprocess 
utan något som finns där hela tiden. Vi anser det viktigt att vara kritiskt inställd till de 
tolkningar som görs, gällande såväl teori som empiri. Under genomförandet av denna 
uppsats har vi eftersträvat att ha en kritisk hållning då vi tolkat det empiriska och 
teoretiska materialet sam treflekterat över de analytiska resultat vi funnit.  

 
3.3 Urval 
 
Urvalet i kvalitativa studier görs systematiskt utifrån ett visst antal formulerade 
kriterier, för att på så sätt få en så stor variation som möjligt. För att vidare uppnå ett 
djupt informationsinnehåll är det bra att söka efter personer som har rikliga kunskaper 
inom det område som avses undersökas. (Holme & Solvang, 1997) 

3.3.1 Våra urvalskriterier  
Inför vår undersökning, då vi tillämpade systematiskt urval, satte vi upp ett visst antal 
kriterier som de undersökta företagen skulle uppfylla för att kunna vara aktuella för 
vår undersökning. Vidare delade vi in dem i olika grupper för att få en så stor 
variationsbredd som möjligt. Ett grundläggande kriterium var att företagen som vi 
avsåg att undersöka skulle vara etablerade på Ideon. Vidare skulle de inte ingå i någon 
större koncern utan vara ett enskilt företag. Vår avsikt med att undersöka just kulturer 
i företagen medförde att vi bestämde ett tredje kriterium för företagen. För att vara 
aktuella för undersökningen skulle företagen ha minst fem anställda, då vi anser att 
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gruppen anställda inte bör vara alltför liten, eftersom organisationskulturen då inte har 
en tydlig och konkret form. Ett av företagen, Comsys, uppfyllde dock inte detta 
kriterium, då endast fyra personer var verksamma i företaget. Vi anser dock att 
företaget är relevant för vår undersökning, eftersom det fram tills alldeles nyligen 
varit fler anställda i företaget.  
Då vi hade för avsikt att komparera företag med olika ålder formulerade vi själva en 
definition på gamla respektive unga företag beroende på den tjugoårsperiod som 
Ideon funnits. Gamla företag var sådana som hade etablerat sig på Ideon under 1980-
talet medan yngre företag var sådana som hade etablerat sig i forskningsparken från 
1998 och framåt. På så vis fick vi företag av olika åldrar vilket bidrog till en ökad 
variation i vår studie.  
 
Vidare delade vi upp företagen i tre olika branscher: bioteknik och läkemedel, IT-
företag samt övriga högteknologiska företag, även detta för att få en så stor bredd som 
möjligt. Av samma anledning valde vi att dela upp företagen gällande om de var 
startade av forskare eller av personer som kommit från annat håll än direkt från den 
akademiska världen. På så vis gav även det oss en möjlighet till variation samt till 
komparation grupperna emellan. Slutligen strävade vi efter att få access till företag 
som var och en representerade en av dessa grupper. 
 
Även urvalet av respondenter utfördes systematiskt med hjälp av ett kriterium, vilket 
innebar att vi hade för avsikt att intervjua personer som varit med i företagen sedan 
dess start. Anledningen till att vi satte upp detta kriterium berodde på att vi ansåg att 
endast personer med en gedigen bakgrund i företagen skulle kunna ge oss en rättvis 
bild av kulturen.  
 
 
3.4 Kulturstudie 
 
Att studera organisationskulturer liknar, enligt Edgren (1985), etnologens studier av 
olika samhällen eller kulturer, där olika delar sammanfogas till en helhet. Kulturella 
fenomen är, enligt Edgren, svårfångade. En anledning till detta, menar författaren, är 
att till exempel värderingar och normer tas för givna, och märks ofta mest när någon 
överskrider dessa. Vi är medvetna om att det syfte som vi formulerat kräver en viss 
ödmjukhet då vi inser att kulturbegreppet är komplext och svårfångat. Vår mening är 
dock att eftersträva en så djup analys som möjligt av den kultur som finns i de företag 
som vi valde ut för vår undersökning. Edgren menar vidare att det vid kulturstudier av 
organisationer inte går att tillämpa någon attitydskala, måttstock eller dylika 
instrumentella metoder för att mäta kulturer. Vidare skriver Edgren att det aldrig är 
möjligt att ge en objektiv beskrivning av en kultur då beskrivningen alltid färgas av de 
ögon som studerar. Därmed anser vi att det är viktigt att ställa sig kritisk till de 
tolkningar som görs i samband med studien.  
 
Efter att vi färdigställde den empiriska sammanställningen överlämnade vi det som vi 
valde att redovisa i denna uppsats till de berörda respondenterna. På så vis fick de en 
chans att undersöka ifall några fel, så väl tolknings- som faktafel, förekom i texten 
gällande dem själva eller företaget ifråga.  
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3.5 Fallstudie 
 
Eftersom vi valt att studera kulturen i olika typer av företag etablerade på Ideon anser 
vi att det lämpligaste tillvägagångssättet är att genomföra fallstudier. För att 
systematisk studera en företeelse är fallstudier en lämplig metod, enligt Merriam 
(1994). Yin (1994) menar att fallstudier är särskilt lämpligt när hur- och varför-frågor 
ska besvaras. En fallstudie är en undersökning av till exempel en specifik institution, 
en händelse eller ett skeende. Till skillnad från exempelvis surveyundersökningar 
eller experiment låser sig inte forskaren fast vid en speciell undersökningsmetod vid 
fallstudier, utan alla kan användas. I varje företag har vi tillämpat oss av flera metoder 
(se avsnittet nedan om triangulering) för datainsamlingen, vi har alltså har inte låst 
fast oss vid en metod, vilket skulle bli alltför instrumentellt för vår typ av studie. 
 
Kunskapen som framkommer i samband med fallstudier skiljer sig, enligt Merriam 
(1994), från andra undersökningar på flera sätt. För det första är kunskaper från 
fallstudier mer konkreta, snarare än abstrakta och teoretiska. Vidare är de mer 
kontextuella liksom att kunskaper från fallstudier blir mer utvecklade genom 
forskarens tolkning eftersom denne för in sin egen erfarenhet och förståelse i 
fallstudien, skriver Merriam. Det primära instrumentet vid kvalitativa fallstudier är 
forskaren, som insamlar och analyserar information. Detta innebär att forskaren kan 
söka maximera möjligheterna samla in och skapa meningsfull information. Samtidigt 
är forskaren begränsad av att vara just människa eftersom misstag lätt kan begås och 
personliga värderingar kan färga undersökningen. Detta är vi väl medvetna om och 
har därmed försökt minimera denna negativa faktor genom att vi alla tre gjort 
individuella bedömningar och analyser av varje fall, utan att påverkas av varandra, 
och därefter har den sammanfattade analysen utförts. (Merriam, 1994) 
 
 
3.6 Datainsamling via triangulering  
 
Vi har i studien av varje fall använt oss av olika undersökningsmetoder för att skapa 
oss en bild av det studerade objektet, vilket vanligen används vid fallstudier. 
Begreppet “triangulering“, som innebär att ett fenomen uppmärksammas från olika 
synvinklar med hjälp av olika metoder, kan användas för att minska felkällorna (Bang 
1994). Forskaren kan då göra en kvalitativ undersökning, genom till exempel 
intervjuer, och komplettera denna med en kvantitativ enkätundersökning. 
Representabiliteten i den information som framkommer under intervjun kan, enligt 
Bang, på så sätt provas och säkerställas. Edgren (1985), menar att forskaren ska fånga 
alla möjligheter att insamla relevant information. Förespråkarna för triangulering 
kombinerar ofta fyra olika metoder; intervjuer, observationer, innehållsanalys av 
arkivmaterial och frågeformulär (Bang 1994).    
 
Vi har i vår undersökning använt oss av tre av dessa metoder: studier av 
arkivmaterial, intervjuer och observationer. Arkivmaterialet bestod av 
organisationernas hemsidor och externt informationsmaterial. Vår avsikt med detta 
var att se kulturen utifrån två olika “möten“. Det första “mötet“ hade vi med företagen 
då vi studerade och analyserade deras hemsidor samt arkivmaterialet. Det andra 
“mötet“ innebar genomförandet av intervjuerna och observationerna. Syftet var att 
undersöka ifall resultatet av dessa två “möten“ överensstämde med varandra, det vill 
säga om företaget framställde sig på samma sätt i arkivmaterialet som under 
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intervjuerna och observationerna, vilket vi menar kan ge oss en djupare bild av 
kulturen. Genom triangulering vill vi undersöka kulturfenomenet från olika 
infallsvinklar enligt figur fem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Arkivmaterial 
Arkivmaterial kan enligt Bang (1994) indelas i fyra typer; statistik, personliga 
dokument, massmedia samt externa och interna dokument. Anledningen till att 
arkivmaterial från en organisation analyseras är att man i detta ser hur organisationen 
vill framhäva sig själv samt väljer att framstå inför medarbetare, kunder och andra 
intressenter. Främst är det, enligt Bang, organisationens värderingar som framkommer 
i arkivmaterial, vilket inte alltid överensstämmer med hur det verkligen förhåller sig i 
företaget. Det ger oss dock ändå kunskap om vad som värderas i företaget, likaså kan 
det vara intressant att se hur stor skillnad det är mellan organisationens presentation 
av sig själv och den interna uppfattningen av organisationen.  
 
Det arkivmaterial vi valde att studera var externt riktat informationsmaterial om 
företaget och/eller dess produkter, samt företagens hemsidor. Anledningen till att vi 
valde att inte studera exempelvis pressklipp beror på att vi anser att företagets 
värderingar och kultur främst märks i företagens egna producerade material. Externt 
riktat informationsmaterial där företagen presenterar sig för omvärlden var lämpligt 
också eftersom alla de undersökta företagen hade möjlighet att tillhandahålla detta i 
någon form. Tillgång till materialet fick vi i samband med intervjuerna. 
 
Den fördel som Bang (1994) framför allt tar upp med att studera material innan ett 
möte är att reaktiviteten reduceras som felkälla till ett minimum eftersom 
informationen samlas in innan forskaren kommer in i organisationen. Detta innebär att 
forskaren får information som inte påverkats av dennes förväntningar eller hypoteser, 
enligt Bang. I vårt fall insamlade vi informationen så väl före som under tiden vi 
befann oss i organisation. Hemsidorna studerades i förväg, utan någon förutfattad bild 
av företaget. Det tryckta materialet bad vi om i samband med intervjun. Detta ser vi 
som en fördel eftersom respondenten inte då fick möjlighet att anpassa materialet till 
oss, utan det blir sanningsenligt.  
 

 

Intervju 

Arkivmaterial 
 

Observation 

Figur 5. Datainsamling via triangulering.  
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Precis som med andra metoder finns det också nackdelar med studier av 
arkivmaterial. Bang (1994) menar att arkivmaterial ger en mycket inskränkt bild av en 
organisation eftersom det bara är en liten del av organisationen som visas upp i 
arkivkällorna liksom att det oftast är ett önsketänkande som målas upp. Vi är till fullo 
medvetna om att informationsmaterial från företag ger en subjektiv och ofta allt för 
positiv bild av ett företag. Bang (1994) anser att arkivmaterial kan vara svårtolkat, 
därför är det viktigt att använda andra källor för att arkivmaterialet ska få mening. Vi 
är medvetna om detta och har endast för avsikt att se analysen av det insamlade 
informationsmaterialet som ett komplement till övrig insamlad empiri. 

3.6.2 Intervjuer 
I de flesta fall av kulturstudier används någon form av intervju under 
datainsamlingen. De vanligaste formerna är, enligt Bang (1994), halvstrukturerade, 
öppna intervjuer, där den intervjuade personen får tillfälle att uttrycka sig med egna 
formuleringar. Bang menar att sådana intervjuer lämpar sig bra för att få fram 
uppfattningar, attityder och motiv. Inför våra intervjuer har vi till respondenterna sänt 
ut via e-post en övergripande beskrivning av de teman som vi avsåg att beröra under 
intervjun. På så vis kunde intervjupersonerna förbereda sig den inriktning vi skulle 
komma att ha diskussionen. Vid intervjutillfället tillämpade vi en intervjumall med 
halvstrukturerade frågor, se bilaga 1.  
 
En fråga som ofta uppkommer vid forskning är, enligt Kvale (1997), hur många 
personer som är nödvändigt att intervjua. Författaren skriver vidare att det beror helt 
på undersökningens syfte och förklarar att om syftet är att förstå världen som den 
upplevs av en särskild person så räcker det med en enda person (Kvale, 1997). Då 
syftet i vårt fall är att undersöka kulturen i sex företag har vi valt att intervjua en 
representant för varje företag. Vi är medvetna om att det mest idealiska vore om vi 
hade kunnat genomföra flera intervjuer med varje respondent eller flera intervjuer på 
varje företag. Men då våra resurser inte tillät detta liksom att vi och respondenterna 
har begränsat med tid att disponera, har vi istället kompletterat våra intervjuer med e-
post. Dessutom upplever vi att det är intressant att studera hur denna person, som  
varit medlem av kulturen sedan startfasen, menar att kulturen ser ut och yttrar sig.  
 
Vid kulturstudier finns det, enligt Bang (1994), ett flertal fördelar med att tillämpa 
intervju som datainsamlingsmetod, men metoden innebär också en del nackdelar. Med 
en halvstrukturerad intervju menar Bang att respondenten till en högre grad kan 
använda sitt språk, sina begreppskategorier och sin verklighetsdefinition vid samtal 
med forskaren. Vid intervjutillfällena strävade vi efter att respondenten skulle 
använda det språkbruk som han var van vid, för att vi på så sätt skulle få en inblick i 
den värld som kännetecknar respondenten samt företaget genom det språk som 
används. Bang (1994) skriver vidare att intervjun erbjuder en stor flexibilitet eftersom 
forskaren kan stanna upp och få intressanta svar fördjupade, ställa tilläggsfrågor om 
något är oklart eller pröva hypoteser som uppstår under intervjun. På detta vis blir 
relationen mellan informatör och forskare inte bara en svaghet utan också en styrka. 
Slutligen tar Bang (1994) upp att genom tillämpning av intervjuer kan tvetydigheter i 
informationen upptäckas samt klaras upp lättare. De intervjuer som vi genomförde 
skedde mer i form av ett samtal, än en traditionell intervju, det vill säga att 
stämningen var avslappnad och vi kunde lätt stanna upp och diskutera en fråga mer 
ingående om vi kände att det fanns behov för det. 
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Intervjuer innebär också ett antal nackdelar, enligt Bang (1994). Författaren inleder 
med att nämna att frågorna och svaren i intervjun inte blir direkt jämförbara med 
varandra, eftersom intervjusituationerna ser olika ut. Då vi under intervjuerna 
tillämpade en intervjumall sökte vi undgå detta problem, dock var det inte möjligt att 
genomföra alla intervjuer på exakt samma sätt eftersom var intervjusituation var unik. 
Vidare skriver Bang att svaren från intervjun är intimt sammankopplade med en 
person, snarare än en organisation. Vi är medvetna om detta problem, men på grund 
av resursbrist ansåg vi att det inte var möjligt att genomföra fler intervjuer i varje 
företag, vilket hade varit det mest önskvärda. En av de avslutande frågorna bestod 
dock i att respondenten fick frågan om någon annan i företaget hade gett en liknande 
bild av företaget. Samtliga svarade att bilden i huvudsak hade blivit ungefär 
densamma, vilket vi som forskare inser också är en subjektiv uppfattning, men värd 
att reflektera över. Bang fortsätter med att skriva att intervjun är en tidskrävande 
metod i förhållande till hur många personer som utfrågas. Detta leder till att antalet 
intervjuer oftast blir färre än vad forskaren skulle önska, vilket även var fallet i vår 
studie. Vi är medvetna om att studien hade fått en större dignitet om fler personer 
hade intervjuats i varje företag. Vidare finns det en risk med intervjuer, enligt Bang, 
att respondenten silar information antingen medvetet eller omedvetet. Detta inser vi är 
en nackdel med intervjuer, men också med många andra metoder som exempelvis 
enkäter, och därmed ett problem som alla forskare måste handskas med. För att 
undvika att intervjupersonerna selekterar information har vi sökt att ställa frågor kring 
ett visst ämne, istället för att gå rakt på sak. Detta hänger även ihop med den sista 
nackdel som Bang nämner nämligen att forskaren kan under intervjun påverka 
respondenten att svara i en viss riktning. Även av denna anledning eftersträvade vi att 
inte fråga direkta eller ledande frågor, utan istället mer “gå som katter kring het gröt“, 
genom att fråga runt det problem som vi avsåg att undersöka. Vi var noga att arbeta 
med den så kallade tvåfaldiga hörseln, som Edgren (1985) nämner, vilket innebär att 
det som sägs noteras men också bakomliggande meningar samt outtalade budskap, det 
vill säga hur budskapet framförs.  
 
När vi utformade våra intervjufrågor samt formulerade våra tankar inspirerades vi av 
Bang (1994) och Edgren (1985) för att kunna fånga det vi avsåg att studera, det vill 
säga kulturens “nycklar“ samt de fyra teman som framkommit i teorin. Dessa 
innefattar vissa områden vilka tillsammans bra illustrerar hur kulturen verkar och 
berör till exempel organisationens “saga“, vad som anses positivt respektive negativt 
samt organisationens “själ“ som är dess djupare karaktärsdrag (Edgren 1985). Vi har 
två, för respondenten, fria frågor med utrymme för kreativitet. Den första av dessa 
innebär att respondenten ska likna sitt företag vid ett djur, vilket ger oss en indikation 
på organisationens djupare karaktärsdrag och sammanfattande värderingar. Den andra 
frågan är gällande en tidningsrubrik, som handlar om respondentens företag, vilken 
enligt Edgren ger en bild av organisationens emotionella värden. 
 
Vid de sex intervjuerna som vi genomförde valde vi att inte tillämpa bandspelare, 
eftersom vi anser att en bandspelare kan hämma respondenten. Detta resonemang 
stödjer även Patel & Davidson (1994) som menar vidare att intervjupersoner ofta blir 
mer spontana när inte bandspelare används. Dokumentationen av intervjuerna skedde 
genom att två av oss antecknade medan den tredje förde intervjun. Efter intervjuerna 
skrev samtliga ner de svar vi fått och dessa jämfördes sedan. På detta sätt anser vi att 
intervjuerna dokumenterats på ett lämpligt sätt. Vi har valt att inte bifoga de 
kompletta redogörelserna av intervjuerna, dessa går dock att tillgå på begäran. 
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3.6.3 Observationer 
Observationer är en metod som, enligt Bang (1994), ofta används som ett komplement 
till intervjuer när en forskare ska kartlägga en organisationskultur, vilket även varit 
fallet i denna uppsats. Patel & Davidson (1994) styrker Bangs resonemang genom att 
de menar att observationer framför allt är användbara när information ska insamlas 
inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Bang (1994) 
skriver vidare att observationer tillsammans med intervjuer är kulturforskarens mest 
använda metod. Anledningen till att vi valde att i samband med våra intervjuer även 
göra observationer berodde på att vi ansåg att det i respondentens omgivning fanns 
artefakter som skulle kunna tolkas utifrån ett organisationskulturellt perspektiv. En 
fördel med observationer, anser Patel & Davidson (1994), är att forskaren kan studera 
beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang och samtidigt som de sker. I vårt 
fall genomfördes observationerna i samband med intervjuerna. Edgren (1985) menar 
att vid kulturstudier lockar forskaren fram underliggande meningar och låter döda 
ting, exempelvis byggnader, inredning och färger, sända budskap. Vi observerade och 
noterade även under intervjun hur omgivningarna såg ut, hur intervjupersonen 
reagerade på frågorna, samt hur de svarade på dessa, om det lät naturligt eller som 
något man instruerats att säga. 
 
Observationer går, enligt Patel & Davidson 1994) att dela in utefter om de är 
strukturerade eller ostrukturerade, deltagande eller icke deltagande samt om 
observatören är känd eller okänd av det som observeras. Alla observationer måste, 
enligt Patel & Davidson, planeras systematiskt, däremot kan det skilja mellan grad av 
strukturering och de menar vidare att även ostrukturerade observationer kräver 
noggranna förberedelser. Vi har valt att genomföra ostrukturerade observationer 
eftersom vi inte utgått ifrån något konkret schema utan snarare diskuterat oss fram till 
viktiga faktorer att observera under intervjun. På så vis anser vi att vi var 
förhållandevis öppna för intryck och upptäckter samtidigt som vi hade en viss 
föreställning om vad vi letade efter.  Då vi alla tre under observationerna hade ett 
passivt deltagande och alltså inte gick in som en aktiv medlem i den aktuella gruppen, 
vilket Patel & Davidson beskriver, genomförde vi icke deltagande observationer. 
Vidare hade vi inför intervjun berättat vilka vi var samt vårt syfte med intervjun, 
därför visste respondenten vilka vi var och därmed blev vi kända observatörer. Holme 
& Solvang (1997) menar att en känd observatör har en större frihet än en okänd 
eftersom observatören då kan ställa frågor samt gå runt och titta, vilket en okänd 
observatör inte kan göra på samma sätt. Under observationerna strävade vi efter att 
använda det som Edgren (1985) kallar för den tvåfaldiga blicken. Det innebär att vi 
noterade det vi tydligt kunde se, som till exempel lokalerna samt dess inredning, men 
också det som inte kunde skönjas lika tydligt. 
 
 
3.7 Själv- och källkritik 
 
En magisteruppsats innebär att en stor mängd information ska insamlas och bearbetas 
under en kort tid. Vi inser att våra resurser har varit mycket knappa vilket medför att 
vi inte haft möjlighet att studera de sex utvalda företagen i den utsträckning som vi 
skulle ha velat. Vidare är vi medvetna om att kultur är ett komplext begrepp som 
kräver djupgående studier. Därmed gör vi inte något anspråk på att i denna 
magisteruppsats studera kulturer i sin helhet utan snarare se till olika aspekter i 
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organisationskulturer. Denna problematik är inget nytt utan har diskuterats tidigare av 
bland annat Edgren (1985). Han har utarbetat ett förslag på hur en organisationskultur 
kan instuderas under kort tid genom en metod som han kallar för 
Commandomodellen, ett namn som härstammar från militärens commandostyrkor. I 
likhet med en militäraktion ingår en väl utarbetad plan, ett överraskningsmoment, 
samt en överenskommen reträtt i rätt tid. Metoden innebär i stort sett att forskaren 
överraskar företaget genom att gå in och studera det utan att på förhand anmäla sin 
observation, för att sedan observera allt förekommande under en mycket kort tid. 
Flera forskare, oftast tre stycken, deltar i ”aktionen”, och dessa utför alla sina egna 
tolkningar som sedan jämförs för att ge en god bild. ”Reträtten”, själva utträdet ur 
organisationen skall ske inom kort tid så att inte överraskningsmomentet försvinner, 
då organisationen kan börja påverka forskaren för mycket genom att denna/e blir för 
involverad. Modellen är snabb och översiktlig och ger ytligheten ett värde. Den syftar, 
enligt Edgren, till att komma åt och skönja viktiga särdrag och att därmed inte fastna i 
detaljer. Även om vi inte tillämpat denna modell i detalj anser vi att den ändå på sätt 
och vis legitimerar att kulturella aspekter går att studera även när forskaren inte kan 
lägga ned mycket tid för insamling av empiri. Vidare menar vi, liksom Edgren, att det 
är viktigt att vara medveten om att den bild som vi ger av de studerade företagen 
endast är en så kallad “ögonblicksbild“, det vill säga studien genomförs under en 
tidpunkt och kommer att förändras över tiden. 
 
För att skapa en så rättvisande och objektiv bild som möjligt har vi valt att utnyttja det 
faktum att vi är tre personer som genomför denna magisteruppsats. Inledningsvis 
gjorde var och en sin tolkning av datan, och därefter presenterade vi vårt resultat för 
varandra gruppen och på så vis växte bilden av företagen fram gemensamt. Genom att 
alla tre observerade på egen hand minskade risken att viktiga karaktärsdrag och 
händelser undgick oss. Vissa faktorer kan vid första anblick te sig som bagateller, 
men visa sig vara viktiga faktorer i skapandet av kulturen. 
 
Vi är medvetna om att den bild av kulturen vi får genom våra intervjuer endast 
kommer från en person, en källa, och att vi därmed inte kan göra anspråk på att ha lärt 
känna den samlade kulturen på detta sätt. Innan vi avslutade varje intervju ställde vi 
frågan huruvida intervjupersonen trodde att övriga i företaget skulle ha svarat 
annorlunda eller förmedlat en annan bild av företaget. Vi ville på detta sätt göra både 
oss själva och intervjupersonen uppmärksamma på att skillnader inom företaget kan 
förekomma. 
 
Vid undersökningar är det enligt Holme & Solvang (1997) viktigt att den insamlade 
informationen är så valid som möjligt, det vill säga att vi mäter det som vi avser att 
mäta. Generellt i denna undersökning eftersträvade vi att uppnå en hög validitet 
genom att vara så noggranna och kritiska som möjligt till det insamlade materialet. 
Inför intervjuerna sökte vi skapa en intervjumall som var uppbyggd utefter de teman 
vi avsåg undersöka och på så vis insamla valid information. Vidare i undersökning 
genomförde vi tolkningar utefter de kulturella faktorer som vi avsåg att undersöka i de 
sex företagen och på så vis uppnå en hög trovärdighet i de resultat som vi menar 
redovisa.  
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4 EMPIRI 
 
Detta avsnitt inleds med att vi redogör för Ideons uppkomst och utveckling. Vidare 
kommer de sex studerade företagen samt respondenten på respektive företag att 
presenteras utefter den struktur som redovisades i teoridiskussionen. Företags-
presentationerna är av olika längd och innehåller följaktligen olika mycket 
information. Detta har sin förklaring i att respondenternas svar varierade, då vissa 
hade mycket att delge under de olika ämnesområdena, andra lite mindre.�
 
 
4.1 Ideon  
 
Historien om forskningsparken Ideon börjar redan under 1970-talet då det skånska 
näringslivet var på nedgång och arbetslösheten stadigt ökande. Situationen kallades 
den ”skånska sjukan” och dess symptom var minskad sysselsättning, fler 
företagsnedläggningar än etableringar samt sjunkande investeringar. Landshövding 
Nils Hörjel såg att något måste göras och framlade ett förslag på ett program som 
bland annat innebar att ett forsknings- och utvecklingsinstitut skulle förläggas till 
Lunds universitet och dess tekniska högskola (LTH). Detta var första gången 
universitetet utmärks av Länsstyrelsen som en resurs för utvecklingen i regionen. 
(Westling, 2001) 
 
År 1981 kom Sture Forsén, professor i fysikalisk kemi på Kemicentrum vid Lunds 
universitet, hem från en resa till USA och hade då fått en idé han inte kunde släppa. 
Han ville se en ”science park”, då översatt med forskningsby, komma till stånd i 
Lund, i likhet med de nordamerikanska exempel han kommit i kontakt med. I denna 
by skulle, enligt Forsén, främst två olika typer av företag rymmas; den ena gruppen 
skulle bli så kallade avknoppningsföretag, framvuxna ur institutionernas verksamhet 
och den andra skulle bli redan existerande företag som ville utveckla utvecklings- 
eller forskningsavdelningar i närhet till universitetet. Inom universitetsvärlden ansågs 
det dock inte helt ”rumsrent” att sträva efter att kommersialisera forskningen då 
universitetet inte såg näringslivet som något som skulle kopplas till dess egen 
verksamhet. Inte heller näringslivet i regionen insåg möjligheterna med denna 
satsning. (Westling, 2001) 
 
Nils Hörjel arbetar vidare med att övertyga näringslivet, och lyckas även med att 
påvisa fruktbarheten av ett samarbete mellan företag och universitetet. Som en tydlig 
bekräftelse på framgången väljer Stockholmsbaserade Ericsson Radio Systems att 
förlägga sin utvecklingsenhet för mobiltelefoner till Lund. Ericssons etablering blev 
ett viktigt stöd för drömmen om forskningsbyn i Lund. I teorin fanns nu inga hinder 
för byggandet av Ideon, men däremot fanns en del praktiska problem såsom tillgång 
på mark och pengar. Då man snart insåg att det trots de goda utsikterna var omöjligt 
att skapa intresse för investeringar i Ideons utbyggnad bland näringslivet i regionen 
tvingades Hörjel finna nya vägar och hittade lösningen hos IKEA och Ingvar 
Kamprad. År 1984 lyckades Hörjel övertyga Kamprad om att IKEA borde investera i 
Ideon. Den 9 juni 1983 tog så Gun Hellsvik, ordförande i Lunds kommunstyrelse, 
Nils Hörjel och Nils Stjernqvist, universitetets rektor, det först spadtaget till Ideon. 
Ytterligare baracker anländer under sommaren och den 23 september invigs den första 
Kuvösen, forskningsbyns första etapp. (Westling, 2001) 
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I mars 1984 gjuts grundstenen till den första huskroppen i Ideon. Fastighetsägare, 
förutom IKEA, är också Ideon AB som ägs av bland annat Erik Penser.  Företagen 
börjar flytta in och Ideon blev ett begrepp nationellt och även internationellt, med 
många prominenta gäster på besök. Företagens karaktär var skiftande, 
avknoppningsföretag tillsammans med större organisationer som Ericsson och Asea. 
(Westling, 2001) 
 
För att kunna sköta de ökade kraven på service till det växande antalet företag i Ideon 
ombildas det tidigare Ideon Service 1986 till Ideon Center AB och uppgifterna för 
organisationen specificeras. Marknadsföring av forskningsparken, uthyrning av 
lokaler, arrangera konferenser, etablera intressanta kontakter, ansvara för driften av 
restaurangen är exempel på uppgifter som åligger Ideon Center AB idag. Fortfarande 
”kokar” det i byn och idag finns här drygt 200 företag och en omfattande 
serviceverksamhet kring dessa. (Westling, 2001)  
 
Sedan Ideons start har forskningsparken, enligt Deiaco et al (2002), ett flertal gånger 
fått stå som mönster för andra forskningsparker. Tidigare var ett flertal storföretag 
representerade på Ideon, numera domineras dock Ideon framför allt av små till 
medelstora företag varav ett tiotal ingår i storkoncerner. Företagen som finns på Ideon 
är skiftande i flera avseenden, gällande bland annat ålder, bransch och storlek. Dock 
domineras forskningsparken av IT- och bioteknikföretag som utgör 50 % av alla 
företag. Gällande avknoppningar från Lunds universitet utgör dessa 30 % av de 
högteknologiska företagen. Resten utgöras av privata företag från resten av landet 
men också ett litet antal utländska företag som har valt att placera sin verksamhet på 
Ideon. Många nya företag startar i Kuvösen, som har funnits sedan Ideon startade och 
där finns idag cirka trettio företag. Standarden och hyran är här betydligt lägre än i 
parkens övriga lokaler.  
 
Den viktigaste funktionen Ideon fyller är, enligt Ideons representanter, skapandet av 
ett nätverk samt de synergieffekter detta genererar. Nätverket innehåller bland annat 
kontakter med universitetet, finansiärer, utbildning, service och rådgivning. Då 
verksamheten till fullo är egenfinansierad skiljer sig Ideon från andra 
forskningsparker. Detta medför att nya och mindre företag måste vara bättre 
kommersiellt rustade än andra företag som ämnar etablera sig i övriga 
forskningsparker. Redan från starten har Ideons uppbyggnad och fortlevnad varit 
avhängigt av ett antal eldsjälar som varit övertygade om dess fördelar. Till Ideon 
drogs – och dras fortfarande – kreativa entreprenörer med en stark tro på sin idé. En 
av de personer som varit med om Ideons utveckling är den tidigare VD:n för Ideon 
Center, Gertrud Elisabeth Bohlin. Hon startade sin karriär som företagare i Växthuset 
och har under de senaste åren fungerat som en färgstark ledare för Ideon Center. År 
2003 efterträddes hon av tillförordnade VD:n Åsa Nilsson.  
 
4.2 Företagspresentationer 
 
Nedan följer en redogörelse för den bild respondenterna har gett oss av deras 
organisationer genom intervjuerna, som vi sedan kompletterat med arkivmaterialet 
samt observationerna. Avslutningsvis i varje företagspresentation redovisar vi en 
modell där respondenten givits möjligheten att själv bedöma hur pass marknads- 
respektive forskningsinriktad organisationen är. Just denna inriktning är intressant då 
den påtagligt påverkar den generellt rådande kulturen i organisationen.  
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4.2.1 BioInvent 

 
År 1983 grundades BioInvent av tre idérika professorer från LTH som alla betytt 
mycket för organisationen som kom att växa fram. Tillsammans besatt de 
kompetenser inom olika områden (en mikrobiolog, en mikrokemist och en 
immunolog), och det område som slutgiltigt valdes att satsa på var immunologin, 
närmare bestämt monoklonala antikroppar. Då, liksom idag, framställer företaget 
antikroppar för användning bland annat vid behandling av cancerpatienter. Drömmen 
är att hitta effektiva läkemedel mot dessa svåra sjukdomar.  
 
LRF köpte 1986 upp BioInvent, men 
sålde det 1990 då man ansåg att det 
blev för dyrt. Efter detta köptes 
företaget upp av Norsk Hydro, genom 
dotterbolaget Pronova, men den 
sammanslagningen blev inte heller 
långvarig. År 1995 köpte BioInvents 
ledning tillbaka företaget och man 
antog då formen som det har idag.  
Företaget var från början 
forskningsinriktat, men har också hela 
tiden arbetat med produktion av 
terapeutiska antikroppar åt olika 
kunder inom läkemedels- och 
bioteknikindustrin. Det var inte många 
som hade industribakgrund eller 
erfarenhet av att driva företag. Dock 
insåg man ganska snart att det måste gå 
runt också och därför rekryterades folk 
utifrån. Under tiden med Norsk Hydro 
tog man hjälp av ett systerföretag i 
Malmö, som hanterade löner och 
administration. Sedan 2001 är Bio-
Invent börsnoterat. 
 
Trots en fantastisk utveckling, från att 
ha varit ca 20 anställda runt 1990 
arbetar idag runt 130 personer, är 
fortfarande den lilla musen det djur 
företagets representant Inge Nilsson, 
förknippar med företaget. Musen har 
varit viktig för BioInvents utveckling 
på många olika sätt, framför allt för att 
kunna ta fram antikroppar under 
företagets första år. Till musens 
egenskaper skulle även klurighet, 

entusiasm och flexibilitet behöva 
läggas för att kunna vara en rättvisande 
symbol för företaget idag. 
 
Vår intervjuperson Inge Nilsson har 
funnits i företaget sedan 1985, och har 
genom åren haft olika roller i företaget, 
men arbetar nu som ”senior manager” 
på marknads- och säljavdelningen. Han 
har också blivit utsedd som kontakt-
person för ärenden som handlar om 
Ideon-dagarna. När vi frågar honom 
om någon annan hade gett oss samma 
bild av BioInvent som han gav oss, 
svarar han att någon som varit med lika 
länge som honom hade nog gjort det, 
medan de som blivit anställda på 
senare tid nog hade gett en annorlunda 
bild. Inge nämner vidare att han ser 
BioInvent lite som sin själ. 
 
Inge Nilsson 
Utbildning: Tekn. Dr. 
Examensår: 1984 
Position i företaget: Senior Manager 
Technical Marketing & Sales 
Antal år i företaget: 19 år 
Bakgrund i andra företag: Anställdes 
på BioInvent direkt efter doktors- 
examen. 
Tidigare erfarenhet av egna företag: 
Nej.  
Utmärkande egenskap: 
Ansvarskännande, lojal.  
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Utveckling 
BioInvent grundades av tre professorer från LTH. Dessa hade tillsammans många 
idéer, som de på något sätt ville kommersialisera och för att göra detta möjligt tog de 
hjälp av en entreprenör. Företaget var från början väldigt forsknings- och 
utvecklingsinriktat. Inställningen beskrivs med att “vi var inriktade på forskningen, 
finansieringen får skötas av någon annan. Entusiasmen var en viktig del!” Det var 
inte många som hade industribakgrund eller erfarenhet av att driva företag. Därför 
hade de samarbete med andra företag, bland annat ett företag i Malmö som hanterade 
löner och administration. Finansiering var dock en ständig fråga som togs upp. 
 
Symboler 
Vid intervjutillfället erhöll vi en färdigpaketerad mapp med BioInvents informations-
material, innehållande dels information om företaget, tillsammans med några 
pressmeddelanden, och dels information om några av BioInvents produkter. All 
information är på engelska och i olika färger. 
 
BioInvents hemsida går helt i blått, vilket inte är fallet med presentationsmaterialet. 
Startsidan är något rörig och till detta bidrar mycket en lista på de senast genomförda 
uppdateringarna. Språket som används är engelska. På hemsidan finns flera bilder 
från företagets produktion men också bilder av celler och företagets logga används på 
många olika sätt på hemsidan. 
 
BioInvents lokaler utgörs dels av en större lokal på cirka 4000 kvadratmeter i 
Gammahuset och dels av ett barackkomplex precis utanför Gammahuset huvudentré. 
Kontorsutrymmet i baracken består av en lång korridor samt många små rum. 
Intrycket man får är att det känns rätt så trångt, fast det är ändå ljust. När vi ringer på 
ringklockan för att komma in på BioInvent kommer en kvinnlig medarbetare och 
möter oss. Hon vet direkt vilka vi är och slussar oss därför vidare till receptionen där 
hon skriver upp våra namn, noterar vilken tid vi anländer samt ger oss varsin 
besöksbricka. På BioInvent är klädseln informell och vi möts av tillmötesgående 
personal som verkar vara vana vid att ta emot gäster och vara behjälpliga vid besök. 
Vi hänvisas till ett konferensrum där vi bjuds på kaffe och te.  
 
Etableringen av BioInvent på Ideon var på ett sätt en slump, enligt respondenten. 
Ideon startade vid samma tid som BioInvent vilket möjligen bidrog till att 
etableringen gjordes 1983. Tanken var att Ideon skulle innefatta; ett öppet klimat, 
kunna hjälpa varandra, service från Ideon, patentfrågor, gemensamt fikarum. Nu blev 
det aldrig riktigt så eftersom alla företag har nog med sitt eget. Inge menar dock att 
servicen är bra liksom imagen. Närheten till universitetet är också fantastiskt bra, 
anser BioInvent, både i forsknings- och rekryteringssyfte. 
 
Relationer 
Förr var kontakten mellan BioInvent och övriga företag inom Ideon större, då man till 
exempel kunde gå över till grannföretaget och låna ”pryttlar”. Nu för tiden är detta 
praktiskt omöjligt för dem, eftersom de är styrda av olika läkemedelsregler vilka 
behållare och annat de får använda. Då Ideon Center anordnar olika evenemang 
försöker BioInvent att alltid vara representerade. De har alltid en monter under Ideon-
dagarna eftersom där finns många intressenter, i form av till exempel nyrekryteringar 
och aktieägare. Ideon Center anordnar även träffar; personalchefsträffar, 
marknadschefsträffar och även då försöker BioInvent skicka en representant. Inge 
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menar att det finns en gemensam Ideon-kultur och att den innefattar bland annat den 
akademiska bakgrunden, en gemensam start i akademin, entreprenörsanda samt 
entusiasm. BioInvent är en del av denna kultur och på många sätt är BioInvent det 
typiska Ideon-företaget.  
 
BioInvents personalomsättning är låg eftersom arbetet i företaget kräver en lång 
upplärningstid. Företaget värderar sin personal högt och de beskriver att de har ett 
öppet klimat. Man använder sig inte av formella belöningssystem, förutom möjligen 
”fredagskakan” som alla bjuds på. Ett annat belöningssystem är det optionsprogram 
som finns sedan några år tillbaka. Många anställda har aktier och optioner i företaget, 
men med börsens nedgång har detta inte nått den framgång som det var tänkt.  
 
Den interna kommunikationen sker genom veckomöten och e-post. Vår 
intervjuperson minner sig tillbaka till den tiden då de var 10 till 20 anställda. Då var 
det möjligt att samordna att alla kunde äta lunch tillsammans och alla visste vad alla 
gjorde. Nuförtiden fungerar av naturliga skäl inte detta, det finns heller inte mycket 
utrymme för spontan kommunikation eftersom de sitter i olika byggnader. Mycket av 
den interna kommunikationen sköts genom ett intranät. Vår intervjuperson minns 
även att vid den tid då BioInvent startade, så fanns det en för Ideon gemensam 
telexapparat som alla använde. Utvecklingen går framåt! 
 
Värderingar 
BioInvent är kvalitetsinriktade och här finns ett stort kunnande inom 
verksamhetsområdet. Just kompetensen, alltså personalen samt entusiasm, lojalitet 
och fungerande personkemi är viktiga värderingar. På BioInvent menar man att man 
”är inget utan personalen”. Organisationen är flexibel och anser den inte särskilt stor, 
om man jämför med en del av de aktörer företaget arbetar med. Vad som i övrigt 
kännetecknar företaget är att alla är akademiker och tekniker, könsmässigt väger 
antalet kvinnor över något.  
 
På BioInvent finns en personalhandbok för hur personalfrågor skall hanteras. Annars 
är arbetsplatsen ganska informell med öppna dörrar. Det upplevs inte som om det 
existerar några problem med att prata med vem som helst i företaget, förutom det 
praktiska hindret att de sitter i olika lokaler. 
 
Under de första åren var det många av de studenter som gjorde sina examensarbeten 
på BioInvent som sedan rekryterades till företaget, därmed kom alla mer eller mindre 
direkt från universitetet. I nuläget rekryteras däremot personer med lång erfarenhet 
från industrin, vilket man inte hade råd med i början. Företaget rekryterar fortfarande 
en del ex-arbetare, men numera är erfarenhet alltmer viktigt, särskilt internationell 
sådan. Vidare berättar vår intervjuperson att de gärna rekryterar från 
läkemedelsföretag och bioteknikföretag. Personliga egenskaper man letar efter är 
givetvis kompetens, men också att man samarbetar bra i grupp eftersom ensamvargar 
inte fungerar bra på BioInvent. 
 
”BioInvent producerar det nya tumör-läkemedlet” Så skulle en tidningsrubrik om 
BioInvent se ut, om företaget själv får välja. En dröm som beskrivs av Inge Nilsson, 
är att BioInvent ska ta fram antikroppsbaserade läkemedel för sjukdomstillstånd där 
det idag saknas effektiva behandlingsformer. Företaget var från början väldigt 
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forsknings- och utvecklingsinriktat. Idag är man mer marknadstänkande och de har 
som börsnoterat bolag skapat en del rubriker under årens lopp.  
 
 
                 

 
 
 

 
 

Forskning Marknad 

Figur 6: BioInvents egen placering på skalan mellan forsknings- och marknadsfokus.  

Verksamhetens fokus 
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4.2.2 Catator 

 
Catator beskrivs av företagets VD, Tihamer Hargitai, som en blandning av en amöba, 
med dess flexibilitet, därtill en rävs listighet och snabbheten hos en gepard. Företaget 
bildades som ett avknoppningsföretag från LTH och startade 1990 sin verksamhet på 
Ideon men är idag lokaliserade i Ideons Delta 6.  
 
Kärnverksamheten är ”Zero Emission” 
och omfattar forskning, produkt-
utveckling och systemintegration av 
katalytiska system inom en rad olika 
tillämpningsområden. Ursprungs-
tanken var att finna bättre katalysatorer 
än de befintliga på marknaden, vilket 
företaget också har uppnått. 
Marknaden är miljö- och energi-
medvetna kunder inom industri och 
offentlig förvaltning.  
 
Det första uppdraget innebar att 
genomföra en litteraturstudie. Sedan 
söktes och beviljades medel för 
ytterligare ett projekt. Men detta var 
inte lika populärt på LTH eftersom det 
egentligen inte är tillåtet för 
doktorander att ha bisysslor, däremot 
kan professorerna ha det. Catator 
skaffade då lokaler på Ideon, i 
Kuvösen, och på så vis skildes 
verksamheten ut från LTH:s och 
därmed blev intressekonflikten inte 
något problem längre. Snart fick den 
nya organisationen ett större projekt, 
och därefter har allt kommit successivt. 
Från att ha varit en hobbyverksamhet 
för fem stycken doktorander på 
Kemicentrum, utan någon tydlig 
affärsidé det första två tre åren, har 

företaget utvecklats till ett på 
marknaden väl positionerat företag 
med tio anställda, varav tre av 
delägarna arbetar i företaget, de övriga 
två är mer passiva. 
 
Tihamer Hargitai, är försiktig i sin 
framtoning, han upplevs som väldigt 
välvillig och rak. När vi frågar 
Tihamer om han tror att bilden han gett 
av Catator skulle beskrivas på ett 
liknande sätt av någon annan i 
företaget svarar han att den andra 
grundaren som är verksam i företaget 
skulle nog ge en liknande bild, men 
den tredje grundaren hade nog gett en 
helt annan bild.  
 
Tihamer Hargitai  
Utbildning:  Civ.Ing.-83;  
Ph.D. Chem.Eng.-92 
Examensår: Se ovan 
Position i företaget: VD 
Antal år i företaget: Grundare, varit 
med sedan 1990 
Bakgrund i andra företag: Nej. 
Tidigare erfarenhet av egna företag: 
Nej. 
Utmärkande egenskaper: Flexibel, 
gillar utmaningar, social. 
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Utveckling 
Catator startades av fem doktorander vid Kemicentrum, LTH, som egentligen inte 
hade någon konkret affärsidé, utan starten beskrivs som lite av en hobbyverksamhet. 
“Kemicentrum var inte intresserade av vårt teknikområde, däremot fick vi en del 
förfrågningar utifrån.” De skaffade lokaler på Ideon i Kuvösen och projekten rullade 
in. Däremot började inte affärsidén ta form förrän två till tre år efter start.  De 
arbetade då med att finna bättre katalysatorer än de som fanns på marknaden och nu 
när de funnit det, anser de att de hittat sin position på marknaden.  
 
Företaget har präglats mycket av de personer som grundade det och Tihamer menar 
att företaget fortfarande är mycket forskningsinriktat och han nämner flera gånger 
brister gällande affärsmannaskap och på marknadssidan. För att hjälpa upp detta har 
Catator tagit emot tips och idéer utifrån gällande företagsledning. Respondenten 
beskriver att “Genom misstag och dylikt har man lärt sig, allt man inhämtar sätter sig 
nånstans.” Han talar vidare om hans roll i företaget: ”Det här med roller…jag är ju 
VD men det är inte direkt något jag har eftersträvat. Det finns människor som 
förväntar sig mycket av mig exempelvis vid besvärliga situationer så ska jag ta tag i 
det. Jag ska ju vara spindeln i nätet eller oljan i maskineriet och det trivs jag med. 
Bara för att man har en titel så finns det mycket förutfattade meningar. Man är 
kompisar i vissa situationer men inte i andra situationer. Då kan man bli lite 
besviken.” De första åren finansierades verksamheten till en större del av stöd från 
staten. 
 
Symboler 
Catators informationsmaterial består av en fyrfärgsbroschyr på fyra sidor. De första 
sidorna förklarar fördelarna med deras teknologi och på den sista sidan presenteras 
företaget genom mission och historik. All information är på engelska. Catators 
hemsida är väldigt informativ och går i samma färg som företagets 
informationsbroschyrer, nämligen grön. Texten på hemsidan är kortfattad men 
samtidigt informativ. På sidan beskrivs även företagets mission samt vad företaget 
strävar efter att syssla med i framtiden. Dessutom finns det ett antal proffsigt tagna 
bilder på personalen samt närbilder på olika instrument. 
 
Catator befinner sig i Delta 6 huset, på tredje våningen. Lokalerna är ljusa och öppna 
med mycket glas. Vi möts vi av vår intervjuperson som visar in oss till ett stort 
hörnkonferensrum. I rummet finns många kartonger och böcker, vilket ger intrycket 
av att det används som ett allt-i-allo rum. Under intervjun avslöjar Tihamer att det 
egentligen inte finns någon tid att genomföra intervjuer, men man tycker ändå att som 
företagare ska man ställa upp. Klädseln och stämningen är informell och dörren till 
rummet lämnas öppen under hela intervjun, vilket gör att passerande medarbetare 
blickar in. Vi upplever att respondenten inte är van att reflektera över de ämnen vi 
berör under intervjun då vi bland annat vid ett flertal tillfällen måste utveckla och 
förtydliga de ställda frågorna. Tihamer är dock väldigt trevlig och svarar så gott det 
går.  
 
Relationer 
Lokaliseringen på Ideon var från början en tillfällighet. ”Närheten var viktig för oss.” 
Vi har funderat många gånger på om vi ska flytta från Ideon. Men för vår image är 
det viktigt att vi finns här. Vi producerar ju inte utan utvecklar bara.” I starten satt 
Tihamer ensam i en liten källarlokal i Kuvösen, och då gav Ideon möjlighet till en 
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bättre fasad med restauranger och möjlighet att hyra konferensrum. Vidare slapp de 
praktiska problem inledningsvis såsom att köpa fax och kopieringsmaskiner. Även 
andra resurser såsom företagsrådgivning var värdefullt under Catators första tid.  
 
Tihamer menar vidare att deras kontakter med andra Ideon-företag inte är speciellt 
omfattande. Ett tag hade de dock två dotterbolag med två andra företag. Tihamer 
säger att: ”I Kuvösen hade vi gemensam fika, då var det skönt att träffa andra. 
Företagarföreningen trodde jag var död, tills jag för någon dag sedan fick ett e-mail 
så den finns ju tydligen.” Numera har de dock inte något behov av att hålla kontakten 
med andra företag. ”Seminarier, kontakt- och nätverksträffar med andra företag är 
bra men det passar inte riktigt vår verksamhet.”  
 
Gällande en eventuell Ideon-kultur nämner Tihamer ”utvecklingsbolag är nog rätt så 
lika, många jobbar projektrelaterat. Spontant tänkte jag att vi jobbade likadant men 
jag är inte säker. Ideon ger oss alla en image och gruppsolidaritet.” Ledningen med 
Gertrud Bohlin menar han har varit bra. Han säger att Gertrud har varit drivande, 
agerat mycket och profilerat. ”Växthuskonceptet är ju jättebra och att då ha 
motprestationskrav. Då blir det tydligt för dessa företagen hur det är att driva 
företag, det visste inte vi.” 
 
Tidigare fanns Catators kunder mest i Sverige och då fick de leta upp dem. Numera 
finns kunderna i hela världen, förutom Afrika, och det är kunderna som söker upp 
Catator. De talar om svårigheten med att marknadsföra sig. ”Vi borde synas mer och 
uppmärksamma olika problem. Våra kunder finns i hela världen. De sprider vidare 
till sina egna kunder att vi finns och vad vi kan. Här på Catator reser vi inte så 
mycket fastän 60-70% av omsättningen är från utländska företag.”  
 
Tihamer talar om ett bonussystem som fanns tidigare, men som visade sig inte 
fungerade. Han berättar fortsättningsvis om svårigheten att upprätta ett rättvist system. 
De belöningssystem de hade belönade gruppen som helhet och inte individuellt, vilket 
medförde att det blev orättvist. Det senaste året har det inte varit någon utdelning. 
Kommunikationsmässigt är företaget inne i en övergång nu, från att vara ett litet 
företag till att bli ett stort. Detta tar sig exempelvis uttryck i att de har börjat med 
projektledarmöten vilket innebär att inte alla anställda är med och deltar, det är första 
gången någonsin. 
 
Värderingar 
Tihamer anser det inte helt givet att redogöra för företagets främsta värderingar, men 
kommer sedan fram till att det är eget ansvar och beslut, som man tror starkt på. 
Företaget kan inte ha möten jämt, utan de anställda måste istället kunna arbeta 
självständigt. På Catator är man öppna för nya saker och lyhörda och man ser 
möjligheter istället för problem. Vidare fattas beslut snabbt på Catator eftersom detta 
är en flexibel organisation. 
 
På Catator ska det vara ”högt i tak”. ”Jag tycker inte om folk säger att det är MIN idé. 
Vi är en grupp människor som skapar saker. Det är ett teamwork,” säger Tihamer. 
Gällande arbetstiderna har man både flextid och flexibilitet. Från början trodde jag 
att alla tog ansvar, men jag har fått värdera om en massa saker. Det är viktigt att 
vara tydlig, det har jag lärt mig. Man måste styra upp mycket, fortsätter Tihamer. 
Studenter som utför exjobb på Catator blir ofta rekryterade av företaget. Endast tre 
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stycken har rekryterats via annons. I början trodde man på Catator att det man skulle 
söka efter var en kopia av sig själva, men det gick inte alls bra. Sedan dess har fokus 
mer hamnat på gruppens behov och då har det gått bättre. 
 
Vår intervjuperson beskriver Catator fortfarande som mycket forskningsinriktat och 
Tihamer nämner flera gånger brister gällande kunskaper i företagsledning och 
marknadsföring. För att hantera företagsledning har företaget tagit hjälp utifrån, i 
form av tips och goda råd. Vidare har Catator haft dotterbolag ihop med andra, och 
därifrån har också lärdomar dragits. Om det idag skulle skrivas något om Catator i 
tidningen inom den närmaste tiden skulle det handla om avknoppning, eller ”något 
om en ny produkt, något som vi har utvecklat och att det är jättebra för miljön”, 
menar Tihamer. Detta avspeglar även de tre olika planer om framtiden som företaget 
har: 
1. Att utveckla konsultverksamheten 
2. Satsa på en högteknologisk produkt med riskkapital 
3. Satsa på en lågteknologisk produkt med industrikapital 
 
Syftet är att växa framför allt i lönsamhet vilket man alltid haft som motivation, man 
”vill inte mala på som konsultbolag hur länge som helst.” Exempelvis eftersträvas 
marknadsmässiga löner, men också att bli mer produktbaserade, att se att ”det går 
framåt”. Idag säljer företaget en del produkter, trots detta har man inte riktigt fått 
genomslag. ”Det här skiftet är stort och kräver mycket. Det är långt. Vi har några 
goda produkter som har kommit långt. Men det är mycket som återstår. Det visste vi 
inte från början. Det har varit lite negativt för företaget.“ 

 
 

 
 

Forskning Marknad 

Figur 7: Catators egen placering på skalan mellan forsknings- och marknadsfokus.  

Verksamhetens fokus 
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4.2.3 ChartWrite 

 
”Ett djur med en otrolig överlevnadskapacitet, kanske ett antrax-virus, eller ett sådant 
djur som överlever när skogen brinner. Kanske också ett Corona-virus, något som 
byter skepnad”, svarar Björn Gyllström och Anders Sporrek skämtsamt om företaget 
de tillsammans grundat då vi undrar vilket djur de skulle jämföra organisationen med.  
 
Björn och Anders har bakgrunder som 
disputerade geografiska forskare och 
lärare. De hade ett stort intresse och 
utvecklingsidéer om kartografi och 
ansåg att man inom universitetet inte 
ägnade sig åt vad som de ansåg var 
kärnan inom ämnet geografi. De har 
arbetat i Afrika och Asien och det var 
under en studie av jordbrukskooperativ 
i Kenya som Björn började fundera 
över om att framställa kartor med hjälp 
av PC i stället för manuellt. År 1985 
började man utveckla enklare kartor 
och tillämpade då ett statistikprogram. 
Resultatet blev ganska primitiva kartor. 
År 1988 bildades företaget Nogys.  
 
Grundarna kom alla från den 
akademiska världen och hade alla 
”tittat lite för djupt i forsknings-
flaskan”, enligt Björn. Men med 
introduktionen av Windows började 
företaget dra åt olika håll då Anders 
och Björn menade att de skulle 
utveckla ett nytt system i Windows, 
vilket inte de övriga tyckte. Företaget 
bröts upp i två delar och Björn och 
Anders startade ChartWrite år 1992. 
Namnet ChartWrite anspelar till 
bröderna Cartwright, idén till namnet 
uppkom hos en journalist. Affärsidén 
är att utveckla och marknadsföra 
verksamhetsstyrning. Användnings- 
områdena varierar från jordbruk och 

jakt till golfbanor och fastighets-
service. Många projekt är på gång.  
 
När vi frågar Björn och Anders om de 
tror att deras medarbetare skulle ha 
svarat på våra intervjufrågor på samma 
sätt som dem, så svarar de att de övriga 
medarbetarna inte har funnits i 
organisationen så länge så därmed tror 
de inte det.  
 
Företaget bestod fram till 2002 endast 
av Anders, Björn och en 
programmerare. Idag är de totalt sju 
anställda. ”Men lyckas ett av 
programmen, så brakar det iväg!”, 
som Björn uttrycker det. 
 
Björn Gyllström &  
Anders Sporrek 
Utbildning: Docenter i geografi resp. 
fil. Dr. i ekonomisk geografi resp. 
kulturgeografi.  
Examensår: 1977 resp. 1981. Slutade 
på universitetet 1989. 
Position i företaget: ”Kreatörer”. 
Antal år i företaget: Sedan start, båda 
är grundare. 
Bakgrund i andra företag: Nej. 
Tidigare erfarenhet av egna företag: 
Nej. 
Utmärkande egenskaper: Kreativa, 
envisa.
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Utveckling 
När ChartWrite startades 1992 byggdes en mjukvaruplattform upp med hjälp av en 
programmerare. De båda grundarna har i stor utsträckning präglat organisationen. Ett 
särskilt arbetssätt växte fram som innebar att var och en hade sina arbetsområden. “Vi 
utgör den kreativa basen, medan vi försöker lägga krängandet – försäljningen - det 
tråkiga på andra.”  ChartWrite anser att det har skett en utveckling i företaget ”de 
fem sex första åren var det mer en labbverksamhet. ” ChartWrite har haft problem 
med finansiärer och har tagit in externt kapital från Nutek, ”men inget riskkapital 
gudskelov”.  
 
Symboler 
Det informationsmaterial vi efter förfrågan får av ChartWrite består av fyra separata 
papper, som beskriver fyra olika program de tillhandahåller. Materialet är på svenska. 
På framsidan finns, tillsammans med logotypen, en kortfattad beskrivning om 
mjukvaran. Baksidan visar i kolumner hur man praktiskt använder programmet. 
ChartWrites hemsida är proffsig, men ser ut att vara uppbyggd utefter en mall. 
Hemsidan har två stycken menyer vilket försvårar navigeringen på sidan. Texterna 
som presenteras är mycket långa och är skrivna på svenska, men det går dock att byta 
till engelska. Färgen som används på hemsidan är blått vilket inte stämmer överens 
med presentationsmaterialet där grönt tillämpades mest. På hemsidan presenteras 
också företagets kunder vilket uppskattas till cirka 75 stycken. 
 
Efter att ha stämt träff två gånger med vår intervjuperson, Björn Gyllström, lyckas vi 
vid tredje besöket genomföra vår intervju på ChartWrite. Vi välkomnas av en 
informellt klädd anställd som skämtar om att vi ska visa legitimation i dörren.  
Därefter visas först in i ett stort rum som fungerar som besöksrum, fikarum samt 
arbetsplats för tre personer. Det finns ytterligare ett par kontor längre ner i en kort 
korridor. Det finns inget gemensamt rum för möten eller samkväm, så vi visas in i ett 
externt konferensrum som tillhör alla hyresgäster i fastigheten. Efter att ha erbjudit 
oss te påbörjas intervjun. Björn berättar utförligt och gärna om utvecklingen av 
produkten och företaget. Plötsligt avbryter han dock sig själv för att hämta den andre 
grundaren, Anders Sporrek, som också får delta i intervjun. Frågorna besvaras 
spontant och Björn och Anders har båda ett informellt sätt och språk, men ställer sig 
en aning frågande till vissa av våra frågor. De tycker inte det är lätt att svara på frågor 
rörande värderingar och kultur. 
 
Relationer 
Lokaliseringen på Ideon valdes efter en rekommendation av en bror till en av 
grundarna, som redan hade etablerat sitt konsultföretag i forskningsparken. I början 
hade ChartWrite problem att skaffa kapital och detta är ständigt en springande punkt. 
De hade stora förhoppningar när det gällde marknadsföring och kapital, men de anser 
att de inte har fått något stöd och kan räkna insatserna lika med noll. De menar att 
tvärtom är det lite dyrare att sitta på Ideon. Några företag inom Ideon talade om en 
kollektiv samverkan vad det gällde att skaffa fram kapital, något som Ideon satte sig 
emot. ”Ideon har inte varit direkt aktiva och inte bidragit till att göra livet lättare.”  
 
ChartWrite har liten kontakt med övriga Ideon-företag. De tycker det är ”waste of 
time” med sådan där ”terapeutisk verksamhet” och syftar då till diverse möten och 
seminarier på Ideon. De anser vidare att det inte heller finns någon speciell Ideon-
kultur. Anders och Björn tar också upp marknadsföring och lansering av deras 
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program som ett problem, vilket kan vara problematiskt då ”man inte har 
marknadsföringskunskaper”. De själva har stor tilltro till sin produkt och menar att 
alla de visat den för verkar vara positiva till den. ChartWrite menar att de inom 
företaget inte tillämpar några formella belöningssystem, utan de förutsätter att de 
anställda arbetar i företaget på rent intresse. Kommunikationen beskrivs som 
”intensiv, med mycket face-to-face kontakt”. De har veckomöte, men frågar sig lite 
om dess betydelse, eftersom allt redan brukar vara sagt. 
 
Värderingar 
Anders och Björn har väldigt svårt för att formulera några egentliga värderingar i 
företaget, och måste fundera länge på detta. Slutligen sammanfattas tankarna med att 
det gemensamma är ett stort intresse kring kartografi. Detta intresse uttrycks genom 
den dagliga verksamheten. Företaget har i alla fall en stark överlevnadsförmåga och är 
bra på att klara av svåra situationer. Normalt hyfs och uppträdande, är det mest 
grundläggande på ChartWrite, och man får vara lite egen, ”…sådan är ju miljön i 
Lund.”. Det finns inga direkta koder för hur man förväntas och ska bete sig. Inte 
heller gällande klädseln, man har aldrig nappat på trender som företagarna som var 
med i/under IT-boomen, som alla gick omkring i kostym, menar våra respondenter. 
Rekryteringen till ChartWrite sker ”slumpmässigt”. När vi frågar om speciella 
egenskaper menar det att någon med kunskap om marknadsföring är bra, eftersom de 
själva inte är intresserade av det.  
 
Om det skulle stå något om ChartWrite i en tidning skulle vara om någon innovation 
som genomförts, något annat som hänt, att företaget blivit uppköpt, en positiv artikel. 
Inledningsvis var man helt forskningsinriktade och fortfarande finns detta  
intressefokus kvar, men Björn och Anders menar att man idag ändå skulle placera sig 
på en skala från ett till tio, en 8 mot marknad. Våra intervjupersoner, tillika grundare, 
menar att det inte är ett mål att bli helt marknadsanpassade, inte så länge de finns kvar 
i organisationen, i alla fall. 
 
 

 
 

 
 
  

   

Forskning Marknad 

Figur 8: ChartWrites egen placering på skalan mellan forsknings- och marknadsfokus. 

Verksamhetens fokus 



 47

4.2.4 Comsys 

 
I nya lokaler på Ideon finns företagsvärldens motsvarighet till Tiger i sagan om Nalle 
Puh. I alla fall om man får tro företagets VD, Peter Ström, som liknar Comsys vid 
denna figur. Tiger, liksom Comsys är alltid i gång, ständigt nyfiken, men också lite 
galen ibland. Comsys har som Tiger vuxit upp en aning och hittar bättre, men är 
fortfarande nyfiken och har en övertygelse om att allt går, bara man vill! 
 
Företaget grundades 1996 av två 
personer som kom direkt från LTH. 
Dessa hade en idé om energi-
besparande, vilken gick ut på att 
mycket av den energiförlust som sker i 
maskiner kunde förhindras. 
Verksamheten bygger idag på att 
utveckla och marknadsföra metoder 
och produkter avsedda att hjälpa 
kraftbranschen, industrin med flera att 
effektivisera och minska sin energi-
förbrukning och därmed bidra till en 
positiv miljöpåverkan. 
 
”I början kämpade och tänkte vi hårt”, 
säger Peter. Inledningsvis fanns det 
inte direkt några produkter men sedan 
”började kapitalet att rassla in”. 
Organisationen växte till tolv 
medarbetare och sedan ”gick allt ner i 
botten”, som Peter uttrycker det. Idag 
består Comsys av fyra medarbetare, 
inklusive de två grundarna. 
 
För framtiden ser Comsys stora 
möjligheter. I förpackningsindustrin 
ses en stor utvecklingspotential, då 
företaget idag omsätter två till tre 
miljoner kronor, utan att ha någon 
direkt försäljning. Inom en snar 
framtid kan Comsys få en omsättning 
på 100 till 200 miljoner kronor, enligt 
företagets VD.  
 
Konkurrenter är framför allt ABB, 
vilka har fem experter på detta område, 

hos Comsys är de två stycken. 
Svårigheten med den här produkten är 
hur den ska marknadsföras. Comsys 
vill marknadsföra sig annorlunda än 
traditionella kraftbolag då de strävar 
efter att inte bli uppfattade som vanliga 
kraftbolag. 
 
När vi frågar Peter om någon annan i 
företaget hade gett en liknande bild 
svarar han att han tror det eftersom 
kommunikationen i företaget är så tät.  
 
Peter Ström framställer sig själv som 
en inspiratör, någon som inte är rädd 
för att sticka ut hakan eller göra galna 
upptåg, ett exempel på detta är när han 
berättar historien om att han efter en 
vadslagning med de anställda badar i 
en liten container... 
 
Peter Ström  
Utbildning: Elektroteknik, LTH  
Examensår: Examen inte uttagen ännu 
p.g.a. seriellt entreprenörskap.  
Position i företaget: VD  
Antal år i företaget: 7 år totalt.  
Bakgrund i andra företag: CTO, VD, 
utvecklingsansvarig.  
Tidigare erfarenhet av egna företag:  
Ja (kritisk erfarenhet av svenska 
investerares kortsiktighet och stora 
okunskap).  
Utmärkande egenskaper hos dig: 
Ger mig aldrig när jag har rätt. 
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Utveckling 
Företaget bildades 1996 av två personer som kom direkt från högskolan (LTH). 
Verksamheten expanderade snabbt, men tvingades i fjol göra en drastisk nedskärning.  
Nu håller de en liten organisation så länge det går. “Det är viktigt att tänka sig för. En 
anställd extra kostar mellan 500 000 och 1 000 000 kronor per år.” Peter anser att det 
är viktigt att grundarna stannar kvar i företaget. “Om grundarna lyfts ut tidigt så 
försvinner entusiasmen också. Man tappar själen i företaget.”  Peter menar vidare att 
han har satt en stor prägel på det företag som finns idag. Han beskriver organisationen 
som växte fram: Comsys förra ordförande hade rollen som mentor eller en slags 
“pappa”, som hade ett enormt nätverk, inte bara med bankdirektörer utan också med 
folk i branschen. En ekonomichef sattes tidigt in i företaget som var duktig på just 
ekonomi, på så vis slapp entreprenören att bekymra sig över det. “Det är bra om det 
finns en slags service kring entreprenören, de fungerar som en slags småpåvar som är 
ansvariga för ett speciellt område.”   
 
Symboler 
Det informationsmaterial vi får av Comsys består av en uttryckt PowerPoint-
presentation, en mindre informationsfolder från Teknoseed, där Comsys medverkar i 
en artikel, samt en slutrapport där deras energibesparingsidé är utredd. Allt tryckt 
material är på svenska. Comsys hemsida är avancerad och omfattande, där inte bara 
tekniken och produkten framställs utan även företagets vision och affärskoncept. På 
hemsidan finns bilder av grundaren men också av kraftverk. Längst upp på sidan är en 
sinuskurva uppritad som mynnar ut i företagets logotyp. Språket som tillämpas är 
engelska.  
 
Comsys lokaler är nya och fräscha i ett av Deltahusen. Centrum utgörs av ett fikarum 
med ståbord. Färgerna går i blått och ljust trä. Från fikarummet löper sedan en 
korridor till höger med ett par tre kontorsrum. Väggen som vetter ut mot korridoren i 
dessa rum är av glas vilket gör att man lätt kan se in på kontoren. Peter Ström sitter i 
det första av dessa rum, och det är här vi genomför intervjun. När vi berömmer den 
ljusa miljön håller Peter med, men beklagar sig över den nästan orange plastmattan på 
golvet. Han ordnar kaffe och te åt oss och vi visas in på hans kontor. Klädseln liksom 
språket är informell på Comsys. Ström intresserar sig mycket för vår uppsats och vill 
veta allt från vårt syfte till urvalsprocessen för företagen i studien. Han har själv tryckt 
ut en förteckning på Ideons alla företag och har markerat de han anser skulle vara 
lämpliga för vår uppsats. Under den nästan tre timmar långa intervjun, tappas inte 
koncentrationen ett ögonblick. Diskussionen håller ett högt tempo och han har långa 
utläggningar om mycket, kan mycket och vill gärna visa det för oss. Han är inte heller 
sen med att testa oss, till exempel på vad de som företag sysslar med och om vi kan 
beskriva ett företags livskurva. Avskedet sker inte genom att vi tar i hand igen, utan 
genom ett informellt morsande med handen.  
 
Relationer 
Vi inleder vår intervju med en lång diskussion om Ideon som helhet. Peter menar att 
det behövs förnyelse och hävdar vidare att de flesta företag bara är här för att sälja och 
tjäna pengar, inte för att utveckla något. Han tycker att det saknas ett nätverk, sedan 
1998 då han kom till Ideon har det inte funnits något samarbete mellan företagen. Han 
menar vidare att det inte har skett någon större förändring av Ideon sedan dess mer än 
att det har växt till ytan. 
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Själva lokalfrågan anser Peter är väldigt problematisk. Enligt honom märks det en 
tydlig avgränsning mellan de olika fastighetsägarnas lokaler. Det är inte lätt som 
företag att flytta inom Ideon. Då många företag är små och alla inte behöver 300 
kvadratmeter sker det en ständig ombyggnad i lokalerna. Gertrud Bohlin beskriver 
han som en stark kvinna som regerade i det gubbvälde som finns på så väl Ideon, som 
i branschen som Comsys befinner sig i. Han fortsätter att, ”i och för sig blir inget 
företag så gammalt på Ideon så att det blir gubbigt.”  
 
Peter menar att det finns fördelar med att vara lokaliserad på Ideon, men menar 
samtidigt att det inte är hela sanningen. Ideon bör förnyas på vissa sätt och dessutom 
bör man omvärdera hur man arbetar, menar han. Exempelvis stämmer inte hyrorna 
överens med de mål som finns med Ideon. ”Genom att ha så höga hyror är det svårt 
för små företag att ta sig in här. Om man reser utanför Lund eller Skåne så vet man 
inte vad Ideon är för något. De flesta har inte en susning, det märker vi bara på de 
brev vi får…det brukar vara alla möjliga sorters stavning på Ideon. De flesta vet inte 
att forskningsparker finns. Men visst funkar det att säga att man finns i en 
forskningspark. Anledningen till att vi är här är för att jobba med högskolan (LTH) 
med exempelvis exjobb. På så vis får vi in folk här, det är en väldigt viktig 
rekryteringsväg. Det är dumt att vi inte använder oss av Ekonomihögskolan mer. 
Ideon hade kunnat bli bättre där. ” 
 
Han menar också att ”Tidigare hade vi 500 kvadratmeter, men inga pengar eftersom 
allt gick i botten, vi fick flytta runt då. Varför inte istället ha mer subventionerade 
verksamhet, att man kan betala när man kan.” Om nätverk på Ideon menar han att: 
”På Alfatorget hade man fika där tidigare, men det var inte rätt personer som gick 
dit, så det fungerade inte. Nätverksbyggandet verkar bra men jag har inte varit med 
på det. Ett problem med detta är att träffarna är sponsrade av till exempel Ernst & 
Young. Det behövs en bättre och tydligare struktur, men det är kanske för tidigt.”  
 
Ett problem med att expandera Ideon är att grundtanken kan försvinna, det saknas 
delaktighet. ”En gång i veckan får vi Ideon-nytt men det består bara av lunchmenyn 
samt en krönika från Gertrud, numera går det nästan direkt i papperskorgen, man 
orkar inte läsa. Få människor här på Ideon vet vilka några andra är.” Han talar 
vidare om jämställdheten på Ideon och menar att tanken är att alla företag ska vara 
lika inte fungerar lika bra i praktiken som i teorin. Som ett litet företag känner de sig 
ofta mindre prioriterade än de större företagen. Ett tips som han slutligen ger är att 
man skulle kunna använda sig mer av mentorer och mentorskap på Ideon, som sedan 
utnyttjas åt båda håll. Det saknas! 
 
Peter säger att de har lärt sig att vara aktsamma då det gäller att ta in externt kapital. 
”Då kommer det nämligen in gubbar med grått hår och lägger in en massa miljoner i 
företaget för att sedan sitta på styrelsemötena och berätta hur dåligt man gör. Men de 
har inga lösningar på problemen och det beror säkert på att de inte själva vet hur de 
ska göra. Entreprenören som då tidigare var lyktan i mörkret försvinner.”   
 
Företaget är positivt inställt till olika belöningssystem och nämner optioner. ”Tyvärr 
är optioner lite bannlyst, eftersom ingen riktigt vet vad de skall vara värda. Man kan 
också dela ut aktieposter till personalen istället för en lite högre lön. Bonus är bra, 
men kluddigt.” Allt som är ekonomiskt kommer att bli utrett och det är svårt. Vidare 
arbetar man på Comsys med internt mentorskap det vill säga att en mer rutinerad 
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medarbetare är mentor för någon som inte är så rutinerad. ”Något som jag lärde mig 
tidigt är att ha personliga möten. Exempelvis äter vi varje onsdag middag hemma i 
mitt kök. Här får också alla skälla på alla. Du blir aldrig bestraffad för det.” På så 
vis kan alla ventilera sina funderingar, alla får säga vad de tycker, utan att någon blir 
irriterad. 
 
Vår intervjuperson tar även upp en anekdot vid en vadslagning: ”Vid ett tillfälle hade 
jag lovat att jag skulle bada i en liten container som var fylld med vatten, om vi 
lyckades att uppnå en sak. När vi lyckades blev jag tvungen att hålla mitt löfte, så nu 
har vi bilder på när jag badar i den där containern samtidigt som jag röker cigarr. 
Det där var ju inte direkt populärt från styrelsemedlemmarna som tyckte att jag var 
löjlig. Men jag tror att man måste bjuda på sig själv för att ena personalen och för att 
inte bygga murar.”  Vidare menar Peter att: ”Det gäller att våga vara lite universell 
och galen. Men det gjorde de externa ägarna tokiga.” 
 
Värderingar 
På Comsys finns inga murar. ”Ingen kommer att gå emot dig om du säger det du 
tycker och tänker.” Här är man nyfikna och tror att allt går bara man vill. Vad som 
kan ses som en brist är ett det inte finns några kvinnliga anställda vilket är något 
negativt eftersom Peter då tror att det skulle skapats en helt annan miljö. Man saknar 
tjejer som skulle fungera som en balans. Vidare menar Ström att det är viktigt att 
grundarna stannar kvar i företaget: “Om grundarna lyfts ut tidigt så försvinner 
entusiasmen också. Man tappar själen i företaget.”  
 
Ledningen av Comsys sköts genom ”Management-by-walking-around”. Det 
fungerade även när man var en större organisation. På så vis löser man många 
problem samtidigt som man leder. ”Jag tycker att det är en enorm skillnad på en chef 
och en ledare. En chef säger hur det ska vara men en ledare är utsedd av 
medarbetarna. En ledare är inte här för att tillrättavisa”, menar vår intervjuperson. 
Till en ledare ska man inte skämmas för att komma och prata om det är något som 
inte fungerar, anser han vidare. Numera ser man dock inget behov av en ledare. 
Medarbetarna och chefen umgås informellt, exempelvis så har man haft ”fredagsöl” 
på Comsys. Vidare anser Ström att en ledare skall vara delaktig och även i princip 
kunna gå ner på lagret och packa.  
 
På Comsys existerar inga fasta arbetstider. Som anställd kan du vara nere på stranden 
hela dagen och komma in och jobba kvällen och ingen kommer att titta snett på dig 
för det, så länge du tar ditt ansvar. ”Frihet under ansvar” är den devis som gäller på 
Comsys. Vid de tillfällen det inte fungerar så får de som missbrukat förtroendet arbeta 
med fasta tider. Vidare tillämpas internt mentorskap det vill säga att en mer rutinerad 
medarbetare är mentor för någon som inte är så rutinerad. För att summera viktiga 
oskrivna regler på Comsys som efterlevs nämns att man aldrig stänger av 
mobiltelefonen. ”Vi fyra som är här, är en del av prototypen vars delar inte alla har 
koll på och därför måste man alltid kunna bli nådd.” Vidare måste alla ta sitt ansvar 
och klarar man inte det måste man säga till liksom att alla måste berätta för de övriga 
om de får reda på något.   
 
Själva organisationen av företaget sköts på samma sätt som när de var 12 anställda, 
eftersom man i företaget är övertygade om att man kommer att bli det igen. Därför har 
rollerna som personalansvarig, ekonomiansvarig etc. bibehållits. Gällande rekrytering 
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hittade Comsys en metod för att plocka fram människors egenskaper och öppna upp 
tekniker, som annars kan vara ganska inneslutna, vilket genomfördes med hjälp av en 
psykolog. Rekrytering har skett i tre omgångar och då har man använt sig av detta test 
som tar fram olika egenskaper, vilket anses vara ett bra sätt att få reda på hur någon 
är. Feedbacken efter en anställningsintervju är extremt viktig, anser vår 
intervjuperson, då man upptäckt att många mådde dåligt av att inte få feedback. 
 
”För att ha politiskt rätt vinkel”, formulerar Peter en möjlig tidningsrubrik om 
företaget så här ”Forskningsföretag tar fram unik metod för energibesparing”.  Ström 
menar att de sysslar med något som många stuckit huvudet i sanden då det kommit 
till, nämligen energibesparing. För att ersätta ett kärnkraftverk krävs det, enligt Peter, 
70 000 till 100 000 vindkraftverk, vilket alltså är en svår uppgift. På Comsys har man 
medvetet valt att hålla en extremt låg profil för att inte bli ifrågasatta eller för att bli 
kopierade. ”Sedan när vi väl är klara kommer vi att sticka ut näsan! “, säger Peter. 
 
Gällande ett företags olika faser anser vår intervjuperson att den trista fasen är när 
verksamheten går över till fasen då det främsta arbetet består av förvaltning. Peter 
menar vidare att många entreprenörer inte är så bra på att sköta ett företag men kan 
tala om produkten vilket bör vara entreprenörens uppgift, menar vår intervjuperson. 
”Som en god vän, som håller på med lagsport, brukar säga: ”bruset ska bort kring 
spelarna”, på samma vis tror jag det är med entreprenören”, säger vår 
intervjuperson. Desto mindre entreprenören behöver bry sig om andra saker än det 
som företaget egentligen gör, desto bättre går det, fortsätter han och menar vidare att 
ju längre företaget kan hålla kvar entreprenören desto starkare blir det. Många 
snabbväxande företag sätter snabbt in en VD som kan siffror och dylikt men Peter 
anser att det är först i ett företags mognadsfas som man kan sätta in ”en knutte som 
jagar siffror”. ”Vi viker av när det går över till förvaltning, då ser jag framför mig en 
sportbil i solnedgången”, säger Ström.  
 
 
 
 
 
 
                        
 

 

Figur 9: Comsys valde att utveckla modellen och i denna illustrera företagets nuvarande
position med ett litet kryss. Det stora krysset visar den punkt till vilken företaget strävar. 
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4.2.4 Decuma 

 
Från att från början varit ett godtroget lamm har Decuma utvecklats till att idag vara 
en tiger - smidig, klok och strategisk. Detta är också talande för den utveckling som 
företaget har gått igenom sedan starten våren 2000, enligt företagets VD Roger 
Larsson.  
 
Grundarna, två professorer och en 
doktorand från LTH startade 
verksamheten som skulle bli Decuma i 
samband med ett ex-jobb, genomfört i 
samarbete med Ericson Mobile, där 
olika möjligheter till handskrifts-
tolkning testades. Vilja fanns, men 
ingen av grundarna hade någon 
erfarenhet av att starta företag. Ett krav 
från riskkapitalisterna var att någon 
mer erfaren person skulle komma in i 
företaget, varpå Roger Larsson blev 
kontaktad, och anställdes för hans 
erfarenhet att etablera och driva 
företag.  
 
Affärsidén är att utveckla och sälja 
programvara för handskriftstolkning 
till en global marknad för mobil-
telefoner, handdatorer och digitala 
pennor. Decuma erbjuder handskrifts-
tolkning av ett flertal språk exempelvis 
latinska, kinesiska och japanska.  
 
Den akademiska atmosfären märktes 
tydligt under uppstarten, då alla projekt 
löpte över cirka sex veckor och 
avslutades med en ”tentafest”. 
Verksamheten är lokaliserad till Växt-
huset på Ideon. Företagets 20 anställda 
sitter här i ett kontorslandskap, inrett 
med inspiration av Asien, för att visa 
på intresset för asiatiska kulturer och 
marknader. Ett ungt företag som 
Decuma har ingen historia som binder 
dem samman, därför blir en gemensam 
fokusering på framtiden viktig. Kortare 
projektperioder hjälper till att hålla 
fokus och motivationen uppe.  En 
gemensam föreställning som alla hade 
redan från början var att ”vi måste 
täcka alla skriftspråken”.  

 
Roger menar att den bild han gav oss 
av företaget skulle även hans 
medarbetare ge med en träffsäkerhet på 
sju av tio. Han menar vidare att de 
kanske skulle ge en lite ”tröttare” bild 
av företaget eftersom Decuma för 
tillfället är inne i en tung period.  
 
Roger Larssons roll som VD innebär 
bland annat att praktiskt förverkliga 
idéer och att rekrytera personal. Han 
såg det som en utmaning att börja hos 
företaget eftersom Decuma skulle 
arbeta mycket mot Asienmarknaden, 
vilket Roger inte hade erfarenhet av.  
 
Roger Larsson  
Utbildning: BSc, electronics 
Examensår: 1972  
Position i företaget: VD  
Antal år i företaget:  3 år 
Bakgrund i andra företag:  
1975 - 81 styrning av kärnkrafts- 
reaktorer. 1981-89 grundare och VD 
för ett bolag som nu avyttrats. 1989-91 
tillförordnad VD för ett bolag med 
problem. 1992-00 VD. Har dessutom 
arbetat som styrelseledamot samt 
styrelseordförande i några bolag.  
Tidigare erfarenhet av egna företag: 
Grundare av idag två framgångsrika 
företag.  
Utmärkande egenskaper: Fantasirik, 
drivande och med stort intresse för 
människor. Kan få medarbetare till att 
nyttja sin fulla potential. 
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Utveckling 
Roger beskriver att en nystart som deras med många akademiker, kräver en speciell 
stämning. De flesta i företaget kom direkt från universitetet och var vana vid korta 
projekt, därför lade man upp arbetet på liknande sätt. ”Ett ungt företag som Decuma 
var, hade ingen historia som band oss samman, därför blir en gemensam fokusering 
på framtiden viktig.” Grundarnas roll är numera mindre än tidigare, de har återgått till 
att undervisa, men deras smala men djupa kompetenser består och blir viktiga igen i 
nästa produktutvecklingsskede. Kortare projektperioder hjälper till att hålla fokus och 
motivationen uppe.   
 
Dagens Decuma är mer kundstyrt än i startfasen, nu är det kunderna som avgör 
projekttiderna och första prioritet är att sköta kunderna vilket kan innebära att leverera 
i tid. VD:s roll idag innebär bland annat att praktiskt förverkliga idéer och att 
rekrytera personal. Hela tiden har företaget legat före tidsplan gällande 
produktutveckling. Den affärsplan som gjordes vid grundandet år 2000, lades upp på 
tre år har i stort sett hållits. Redan första sommaren anställdes en marknadschef trots 
att Decuma inte hade några produkter att visa. På grund av de långa affärsprocesserna 
har det i efterhand visat sig att det var helt rätt att redan från starten bearbeta och 
skapa relationer med potentiella kunder. Det har dock varit tufft att skaffa kapital de 
senaste två åren och likaså har det varit svårt att sälja. Trots stora problem har det 
alltid lyckats och känts som de ska lyckas fast vid ett flertal tillfällen har Decuma 
tvingats att tänka om radikalt. Roger hänvisar till en liknelse om höjdhoppsteknikens 
historia (från saxstil till dykstil och till sist backflip) och menar att Decuma på samma 
sätt har fått genomföra stora förändringar många gånger. Finns det ett behov i världen, 
och det gör det, enligt Roger, så kommer Decuma att vara en stor aktör i världen. 
”Men saker tar tid…att skapa förbindelser och relationer med stora företag på andra 
sidan jorden tar tid. Vi följer hela tiden olika ”hotspotter” i världen.” Den 
genomgående största svårigheten för Decuma har annars varit att skaffa fram kapital. 
Roger berättar att när det var som värst kunde riskkapitalbolagen få 5 till10 
förfrågningar om dagen, ”detta gör att man snabbt blir en i mängden.” 
 
Symboler 
Decumas informationsmaterial består av en folder där de på ett överskådligt sätt 
presenterar den teknologi som ligger bakom verksamheten. Instoppat i foldern finns 
tre separata papper som mer specifikt visar de språk som deras teknologi hanterar. 
Dessutom medföljer en CD-rom skiva, där man bland annat kan se en video-
presentation av tekniken. Språket är engelska, kinesiska och japanska.  
 
Decumas hemsida knyter an till det övriga presentationsmaterialet gällande 
exempelvis färger och utformning. Även hemsidan är lättöverskådlig med få 
menyknappar. Det är mycket text på sidan men den är lätt att ta till sig. Språket som 
används är engelska.   
 
Decuma finns placerat i Växthuset på Ideon vilket består av ett antal hopsatta 
baracker, som ger oss intrycket av att vara en tillfällig skapelse. Luften i Växthuset 
påminner starkt om luften i traditionella växthus; det är varmt och kvalmigt. Vi tycker 
oss känna igen en doft, som vi senare får bekräftat vara mögel. Kontoret ligger i en av 
Växthusets flyglar där luften också är något bättre. Lokalerna består av ett 
förhållandevis stort kontorslandskap, samt av små rum, bland annat ett kök där det 
hänger asiatiska bonader på väggen. Ytterligare andra asiatiska prydnadsföremål ser 
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vi i lokalerna. Vi hänvisas in i ett litet rum där fyra små mjuka fåtöljer är placerade 
kring ett runt bord. 
 
Dörren in till Decuma öppnas av en manlig anställd och vi hänvisas direkt till vår 
intervjuperson som hälsar genom ett handslag och erbjuder oss något att dricka. 
Klädseln, liksom bemötandet, är informellt och trevligt. Därefter visas vi in i ett 
mötesrum intill kontorslandskapet. Vår intervjuperson var mycket lättpratad och 
svarade gärna en hel del extra på frågorna och förklarade noggrant. Han svarade 
spontant och kändes mycket naturlig, språkbruket var informellt och ledigt. Han hade 
ställt en timme till vårt förfogande och behöll under denna tid mobilen på, vilken 
också ringde en gång. Han meddelade att han satt med ”tre vackra damer” och skulle 
ringa upp senare. Då vi avslutat intervjun välkomnade han oss att höra av oss med 
vidare frågor. 
 
Relationer 
Valet av Ideon var självklart eftersom Växthuset precis hade bildats och där fanns 
möjlighet att få ett kontor utan hyra. Denna växthusmiljö, menar Roger, med 
gemensamma fikarum etc. är nog speciellt viktig för enmansföretag, då det annars kan 
bli rätt ensamt. Decuma själva expanderade snabbt och stötte därför inte på sådana 
svårigheter. En viktig roll som Ideon spelar är som varumärke. Då ett företag är 
etablerat på Ideon ger detta en form av garanti, företagen ges högre trovärdighet, 
säger Roger. Han berättar att Decuma i sin presentation använder sig av en flygbild av 
”Ideon Science Park” och många låter sig imponeras av dess storlek och den närhet 
till universitetet som finns. Han uppskattar den kontakt som finns mellan företag och 
universitet, två fenomen som tidigare var som ”vattentäta skott”.  Han siar om att 
forskningsparkerna har en ljus framtid, där stora företag i allt högre grad outsourcar 
sina forskning- och utvecklingsavdelningar för att komma till forskningsparkernas 
mer kreativa miljö. Här skulle inte heller storföretagen behöva stå för hela forskning- 
och utvecklingskostnaden själva, utan här skulle riskkapitalbolag komma in och ta en 
del av denna. Roger menar att forskningsparker har framtiden för sig. 
 
Roger säger att man på Decuma inte har så mycket kontakt med andra Ideon-företag 
och anledningen är tidsbrist, vilket vår intervjuperson tycker är synd. Speciellt menar 
han att hans egen roll som VD ibland blir ensam, då kan det vara bra att ha någon att 
byta tankar och erfarenheter med. Det finns ett VD-nätverk inom Ideon, berättar han, 
som han tyvärr inte hunnit komma med i. Deras eget engagemang beskriver han som 
begränsat. De går till den gemensamma lunchrestaurangen och äter, men mycket mer 
är det inte. En förklarlig orsak till detta kan vara att prioriteringen hos företagen ligger 
i att bygga en egen kultur, då kommer en gemensam Ideon-kultur lite i skymundan. 
Han tycker att Ideon har klarat det mindre bra när det gäller att skapa en inspirerande 
miljö och en kreativ kultur. ”Framför allt ligger det i hur de stora lokalerna har 
byggts. Det känns ödsligt…den kreativitet som finns kommer inte fram. Arkitekturen 
är misslyckad. Nu går företag in bakom sina dörrar, sedan ser du inte dem mer. 
Informella ytor fungerar inte.” Han beskriver ett problem som Decuma haft där han 
tror att Ideon fyllde en roll vilket var själva finansieringen eftersom Ideon ger 
trovärdighet. 
 
Roger anser inte att det existerar någon Ideonkultur. Han tror däremot att de flesta 
företag gärna vid kontakt med omvärlden nämner att de finns etablerade inom Ideon, 
som ett varumärke. Vår intervjuperson anser vidare att Ideons arkitektur brister i det 
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att lokalerna alltid känns ödsliga. Bilden man har av en forskningspark är annars att 
det är fyllt av massa kreativa människor. Detta ser man inte alls på Ideon, menar han, 
och föreslår mer glasväggar så man ser vad som pågår i lokalerna.  
 
Numera är kundcelebrationerna det viktigaste i företaget. Vår intervjuperson berättar 
att de har väldigt positiv erfarenhet av att arbeta med japanska företag. ”Med 
japanska företag är det jätteviktigt att hålla vad man lovar. Har man ett problem i ett 
tidigt skede och flaggar det är de oerhört konstruktiva. Det är inte bra att mörka 
problem.”  När man väl har etablerat en bra kontakt med de japanska bolagen, är de 
väldigt generös med information och informella och de hör gärna av sig om de har ett 
problem de vill ha hjälp med att lösa. Svenska företag är mer slutna i det hänseendet. 
Decuma menar att de är speciella på det sättet att de är ett litet företag som arbetar 
mot stora företag från olika delar av världen. Detta gör att man måste beakta att dessa 
stora företag manövrerar långsammare och att de har längre beslutsprocesser, vilket 
han tycker Decuma hanterar på ett bra sätt.  
 
Runt om på väggarna på kontoret hänger kinesiska och japanska tavlor och motiv. Det 
har sin förklaring i Decumas stora affärsutbyte med dessa länder. Vår intervjuperson 
berättar att tavlorna och motiven dels är till för dessa långväga gäster från Asien men 
också för att många på företaget har utvecklat ett intresse för dessa kulturer.  
 
Gällande belöningssystem har man på Decuma diskuterat att utarbeta ett 
bonussystem, men det är fortfarande i idéstadiet. Annars försöker man med 
personalen fira varje lyckat, avslutat kundprojekt. Kommunikationen i företaget sker 
främst via e-post. Roger skickar varje vecka ut ett elektroniskt ”veckobrev” inför 
veckomötet som hålls på fredagar.  Genom e-post har de personer som är på resande 
fot också chans att hålla sig uppdaterade på vad som händer i företaget. Roger betonar 
att det är viktigt att de inte glöms bort bara för att de inte befinner sig på kontoret. 
Han försöker stötta alla och menar att man inte kan ge nog med positiv feedback. 
”Man kan inte berömma för mycket.” Det öppna kontorslandskapet, där han själv 
också sitter gynnar detta, menar han. Negativ feedback ges däremot i enrum bakom 
stängda dörrar ”när en person gjort fel är man ofta väldigt medveten om det. Ingen 
idé att alla andra ska höra det också.” 
 
Vår intervjuperson berättar vidare att det är en väldigt akademisk präglad miljö på 
Decuma. På fikarasten diskuteras livligt ämnen från A till Ö. De flesta syns och hörs 
och många tar för sig. Detta har ibland varit lite problematiskt när de fått in personer 
från Kina och Japan som är vana vid en mer hierarkisk miljö och som därför inte tar 
för sig på samma sätt. Detta har dock utvecklats och blivit bättre. Vidare berättar vår 
intervjuperson att de anställda i allmänhet är bra på att ge varandra positiva och 
stöttande kommentarer.  
 
Värderingar 
Roger beskriver företaget som ett team som inte har någon motsvarighet i världen. 
Han menar då särskilt den mix av kompetenser som finns samlat i företaget, nämligen 
teknik, beteendevetenskap och språk. Även om problemen hopar sig och företaget är 
litet och arbetar med stora aktörer, har han aldrig en sekund tvivlat på att 
medarbetarna inte klarar av situationen. På frågan om värderingar svarar Roger att 
människan värderas högst i företaget liksom förmågan att kunna vara mänsklig. 
Därför var det en tung period förra året då man tvingades dra ner på personalen. 
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Larsson tycker att det är besvärligt att inte kunna besvara allas förväntningar. På 
Decuma finns inga utmejslade ”10 budord” utan där arbetar man efter: ”the way we 
walk, the way we talk...” Rogers motto är: ”Om varenda medarbetare utvecklar sin 
fulla potential, då är jag nöjd!” 
 
På Decuma tillämpas generösa regler gällande arbetstider. Att komma till målet är det 
viktiga och inte så mycket vilka tider man arbetar för att komma dit. Det finns ”A och 
B människor, vissa vill börja tidigt på dagen, andra vill komma in lite senare och 
stanna till sent, säger vår intervjuperson, som vidare menar att detta är något ovanligt, 
vilket han också poängterar för nyanställda. De här arbetstiderna har funnits med ända 
från start och har inte missbrukats. Det viktiga är att man meddelar ATT man arbetar, 
så kollegor vet var man kan nås.  
 
Det är Roger som ansvarar för all rekrytering in i företaget. Han berättar att hans val 
ofta bygger på en instinktiv känsla i ryggraden av att ”det här är rätt person”. 
Inställningen till arbetet ser han som viktigare än betyg och certifikat. Han söker 
utåtriktade typer som brinner för sin sak. Decuma har en miljö för den som vill, och 
han säger att han ibland får ha lite is i magen och ge personer ansvar. Roger har ibland 
fått stå upp för styrelsen för vissa personer han känt varit rätt men som saknat den 
officiella kompetensen eftersom de gärna vill se att personen är rätt även på pappret.   
 
Att ”Decuma tecknar nytt stort avtal!”, skall vi snart kunna läsa i tidningen, enligt vår 
intervjuperson på företaget. Strävan i företaget är att bli alltmer marknadsanpassade, 
och man siktar på att om två till tre år befinna sig i en position då man är totalt 
marknadsanpassade, annars menar man att det inte är lönt att bedriva verksamheten. 
Ett företags uppstart och mål borde vara att sikta på en total marknadsanpassning, 
menar vår intervjuperson. ”Har man inte marknadstänket så tänker man inte att det vi 
gör ska ha en profit.” 
 
 
 
 
 
 Forskning Marknad 

Figur 10: Decumas egen placering på skalan mellan forsknings- och marknadsfokus. 

Verksamhetens fokus 
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4.2.5 EdgeBlocks 

 
Trevlig mot människor, omtyckt, uthållig och snabb - det är en häst för EdgeBlocks 
VD Johan Svensson, och hästen är också det djur han liknar företaget vid. 
EdgeBlocks är ett kundfokuserat företag som erbjuder kundanpassade 
mjukvarulösningar för all typ av webbhantering, som stödjer för Microsoft-system.  
 
EdgeBlocks har nu funnits i tre år och 
startade som ett datakonsultprojekt. 
Man insåg dock ganska snart att 
kunderna hade återkommande, 
liknande problemställningar. Vid 
starten var budgeten liten och 
leveranstiderna långa, man påbörjade 
därför utvecklingen av en 
standardmjukvara som kunde bli 
lösningen på dessa problem. Detta blev 
grodden till produktidén och 2002 
fanns en färdig mjukvaruprodukt. Nu 
fanns produkten, men inget eget 
varumärke, vilket gjorde att man hade 
svårt att skapa trovärdighet gentemot 
sina större konkurrenter. EdgeBlocks 
blev nu mer kundinriktade, de började 
ägna sig åt att ta fram mer 
kundspecifika lösningar utifrån sin 
standardmjukvara. Deras relativt lilla 
storlek gör att det går lättare att tala 
med enskilda kunder.  
 
EdgeBlocks består idag av fem 
personer. I starten fanns Johan 
Svensson, en konsult och två personer 
med teknisk kunskap. Organisationen 
har inte haft några stora finansiella 
problem, då man hela tiden vuxit och 
utvecklats efter kapitaltillgång och haft 
kunder från starten. Dock hade de det 
lite kärvt ett par år in i verksamheten 
och tog då in externt kapital, på grund 
av detta har företaget idag två 
utomstående ägare. 
 
Johan Svensson, grundare och VD, är 
dock huvudsaklig ägare, med 
huvuduppgiften att sälja. Johan har 
utbildning i personalhantering i det 
militära. Han anser att detta ger en bra 
bas och menar vidare att han i det 

militära utvecklade en bra förmåga att 
analysera grupper och identifiera 
effektiva team. Detta har förenklat 
urvalsprocessen i företaget för att få 
fram rätt personer samt bidragit till att 
gruppen snabbt kunnat bli produktiv.  
 
Johan menar att hans medarbetare i det 
stora hela hade gett en liknande bild av 
företaget, kanske hade de varit lite mer 
kreativa gällande frågan om oskrivna 
regler. 
 
Johan Svensson  
Utbildning: Arméns stabs- och 
sambandsskola (yrkesofficers-
utbildningen), Datatekniklinjen, LTH 
Företagsekonomisk grundkurs, 
Ekonomihögskolan/LU.  
Examensår: 1993  
Position i företaget: VD, huvudägare.  
Antal år i företaget: 3 år (sedan start) 
Bakgrund i andra företag: 1994-96 
Network Manager, Företags-
ekonomiska institutionen, LU  
1994-97 vVD och partner, Josnet 
Internetworking AB (Internet Service 
Provider) 1996-98 Network Specialist, 
Tetra Pak, Lund.  
Tidigare erfarenhet av egna företag: 
13 år som egen företagare och 
entreprenör inom databranschen.  
Utmärkande egenskap: Envis 
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Utveckling 
Problem som EdgeBlocks stötte på inledningsvis var att man inte var ett etablerat 
varumärke och inte heller någon stor organisation då kunderna tidigare föredrog de 
stora leverantörerna. Numera tror Johan dock att företagets lilla storlek gör att det går 
lättare att tala med enskilda kunder. Företaget hade trots detta kunduppdrag redan från 
starten vilket innebar intäkter och att det inte existerade några finansiella problem. 
Däremot var det något svårt med produktutvecklingen innan man hade gemensamma 
lokaler att verka i. I början hade de inget kontor utan fanns mycket ute hos kunderna, 
och därmed fanns inte behovet av detta. 
 
Symboler 
Informationsmaterialet vi får från EdgeBlocks består av presentationer av deras olika 
mjukvaruprogram, på separata vita papper. De tillhandahöll även en PowerPoint-
presentation, som på ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt visar upp företaget och 
dess produkter. Dessutom fick vi ta del av två artiklar om EdgeBlocks, författade på 
pressbladet Innovation som ges ut av Teknopol. Allt material är på svenska. 
EdgeBlocks hemsida är fylld med text och det är svårt att tillgodogöra sig allting. 
Färgerna som används är vitt, beigt och rött som finns i företagets logotyp. På sidan 
finns endast fyra stycken huvudmenyer vilket gör det lätt att navigera på sidan och 
man får lätt en översikt. Språket som används är svenska även om det går att få 
engelska om man så önskar. Under en flik kan partners till företaget logga in. 
 
EdgeBlocks öppna, ljusa lokaler är inrymda i Betahuset på Ideon. Inredningen är 
modern och atmosfären hemtrevlig. Det är ett till synes välordnat kontor som består 
av ett öppet rum, VD:s kontor samt ett gemensamt öppet fikarum. Till den mycket 
informella atmosfären bidrar en hög tidningar inne på toaletten. 
 
Inledningsvis är det ingen som öppnar då vi kommer till EdgeBlocks på 
måndagsmorgonen. Efter en stund då vi väntat lite anländer dock en anställd som 
öppnar dörren för oss. Han hälsar öppet och glatt men utan att ta i hand, och bjuder på 
kaffe. Under tiden kommer Johan som ler, tar i hand och presenterar sig med 
förnamn. De två manliga medarbetare som vi möter, är informellt klädda i skjorta och 
udda byxor medan Johan, som vi intervjuar, är klädd i kostym. Vi sitter på VD:s 
kontor och genomför intervjun och språkbruket är mycket avspänt. Det används inte 
ett onödigt komplicerat språk och Johan förklarar även svårare tekniska detaljer väl. 
Han svarar naturligt på frågorna, svävar inte ut så mycket, men är inte heller 
korthuggen. Telefonen ringer en gång och kollegan kommer in och meddelar att det är 
någon som absolut vill tala med honom på en gång. Johan tvekar men då vi säger att 
vi gärna väntar går han ut och tar emot samtalet. Han visar stort intresse för vår studie 
och är mycket tillmötesgående. 
 
Relationer 
För EdgeBlocks var etableringen på Ideon en praktisk fråga, de ville ha närheten till 
kunderna och många av dem finns inom och runt Ideon. Likaså ville EdgeBlocks vara 
nära universitetet samt få tillgång till den service Ideon erbjuder. Vad har etableringen 
givit dem? ”Ärligt så vet jag inte om vi kan räkna hem merkostnaden, men det händer 
mycket inom Ideon” EdgeBlocks är aktiva själva och har byggt upp ett nätverk som 
hjälper dem att träffa kunder och knyta kontakter, vilket de anser är möjligt på Ideon. 
Ytterligare fördelar som lokaliseringen på Ideon medfört är en viss 
trovärdighetsstämpel samt att de numera har universitetet som kund. Han menar att 
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det finns stor lokal kännedom om Ideon, men generellt är kännedomen relativt låg, 
men det beror helt på vilka kretsar man rör sig i. EdgeBlocks har kontakt med ett 
halvt dussin andra företag på Ideon och dessa träffas främst vid olika Ideon-
arrangemang. 
 
På frågan om han anser att det existerar någon Ideon-kultur svarar han först nej, men 
sedan säger han att det finns öppna dörrar: ”man kan alltid ringa till VD:n för vilket 
företag inom Ideon som helst. Man känner en viss samhörighet - varumärket knyter 
samman företagen. Det som är negativt kan vara att detta kan invagga i en falsk 
trygghet; bara för att man är här, behöver det inte betyda att det går bra. Det är inte 
enklare att driva företag på Ideon än någon annanstans.” EdgeBlocks menar 
avslutningsvis att Ideon inte har kommit så långt i den affärsmässiga utvecklingen. 
”Man talar fortfarande främst om att ragga riskkapital och inte att kränga grejer. 
Ideon bör bli mer affärsinriktad.”  
 
Styrelsen i EdgeBlocks består av vår intervjuperson samt två utomstående personer. 
De två sistnämnda har bidragit till en förändring i företaget, mot ett större kundfokus 
och marknadsanpassning. På så vis har man nu hittat själen i ”affärstänket”, enligt 
Johan. Arbetssättet på EdgeBlocks är att alla hela tiden har kundens bästa i fokus, 
man måste förstå kunden. Nya kunder fås bland annat genom telemarketing samt 
genom befintliga kunder. EdgeBlocks gör skräddarsydda presentationer för varje 
kund. Företagets slogan på presentationsmaterialet till kunden lyder: ”Er framgång är 
vårt mål!”   
 
Kommunikationen på EdgeBlocks sker genom att de ”skriker till varandra”, har 
kontakt via telefon, e-post och ibland möten. De har inget fast veckomöte, men det är 
något Johan funderar på att införa. Då en medarbetare tvingades avbryta vår intervju 
och meddela Johan att han hade en person i telefonen som absolut ville tala med 
honom omedelbart, uppfattade vi inte det som om medarbetaren tyckte det var 
obehagligt att avbryta. Vi fick en känsla av ömsesidig respekt mellan de båda. Även 
på sättet de konverserade i fikarummet.  
 
På EdgeBlocks tillämpas ett arbetssätt som består i att alla anställda har delaktighet i 
varje projekt, alla har förståelse för helheten. Johan säger att alla medarbetare 
eftersträvar att sätta sig in i kundens situation. Detta menar företaget kan vara en 
konkurrensfördel, eftersom konkurrenterna ofta är specialister på delområden, men 
kanske inte så kundfokuserade. I företagets startfas ”slog vi oss fram” genom att 
leverera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Idag lägger man undan 
tekniken och fokuserar istället på kundens behov. På EdgeBlocks tillämpas i dagsläget 
inget belöningssystem. Det finns inte heller några reglerade arbetstider, förutom att 
två personer alltid befinner sig på kontoret under kontorstid. Olika projekt gör att man 
arbetar olika mycket ute hos kunden. Alla arbetar efter eget omdöme och alla känner 
ansvar. Vår intervjuperson menar att detta arbetssätt fungerar så länge de bara är fem 
till sex personer, men vet inte hur framtiden ser ut. 
 
Värderingar 
Den viktigaste värderingen på EdgeBlocks är att kunden ska vara central. ”Förstår 
man inte kunden har man inte där att göra.” ”Vill vara support till våra kunders 
framgång.” Målet är att sätta sig in i kunders situation och då behöver lösningen inte 
nödvändigtvis vara i EdgeBlocks egen produkt, utan till exempel i Excel. Man 
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försöker lyssna på och förstå kunden. De är egentligen inte ute efter att växa 
personalmässigt, utan försöker hålla företaget så litet som möjligt. En oskriven regel 
på EdgeBlocks skulle vara att man agerar, gör saker; man ”kör” och behöver inte 
fråga om allt. Då är det viktigt att de gemensamma målen är tydliga. På företaget 
finns inga bestämda arbetstider, utan man arbetar efter behov det vill säga ”när 
kunden behöver oss!” Detta med undantag för VD och en till som alltid finns inne på 
kontorstid. Alla anställda tar eget ansvar och det fungerar bra. Rekryteringen sker 
slumpmässigt, ofta via kontakter ur nätverket. De letar efter personer som är beredda 
att acceptera sin roll i gruppen, som tänker ”Vad kan jag göra för gruppen, vad kan 
jag utveckla?”. Egenskaper som eftersöks är bland annat ansvar och kreativitet samt 
att man bidrar till utvecklingen. 
 
Johan säger att en rubrik om organisationen skulle handla om någon betydande affär 
de ingått, något de levererar, eller kanske något om tillskott av riskkapital. Företaget 
har genomgått en stor förändring; från att ha varit inriktade på teknik, produktion, 
funktionalitet samt konkurrenter, till att idag tala mindre om teknik och mer om 
affärer och kundnytta. Idag lägger man undan tekniken och fokuserar istället på 
kundens behov. Alla, även programmerarna, är medvetna om att det är kundnyttan 
som är viktigast. Resultaträkning och likviditeten är drivande, och de dåliga tiderna 
som har varit avgörande. Vidare har även en ny styrelse, som varit ganska ”elaka”, 
och ”drillat” företaget i marknad och försäljning, bidragit till förändring. Alla vet nu 
vad som krävs för framgång. Även om många företag är medvetna om detta är det 
svårt att genomföra. Ofta har man inte förstått vad affärsmässighet innebär, enligt 
EdgeBlocks, som arbetar mycket med workshops och fall att lösa för de anställda, ur 
olika kundperspektiv. För att säkra utvecklingen för två år framåt vill EdgeBlocks nu 
skaffa ytterligare riskkapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknad 

Forskning 

Figur 11: EdgeBlocks föredrog att illustrera verksamhetens fokus i ett diagram istället. Pilen visar
var i diagrammet som EdgeBlocks anser att de befinner sig samt i vilken riktning de strävar. 

Verksamhetens fokus 
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5 ANALYS 
 
Vi kommer i detta avsnitt att diskutera den empiri som framkommit i föregående 
kapitel, utifrån egna tankegångar och den teori som diskuterades i kapitel två. 
Analysen är strukturerad utifrån de fyra teoretiska faktorerna; utveckling, symboler, 
relationer och värderingar vi fokuserat på.  
 
Innan vi påbörjar analysen vill vi reflektera över det faktum att de flesta av 
respondenterna menar att de gett en generell bild av företaget. Vi menar att det kanske 
ligger mer sanning i detta i de lite mindre företagen än i de större, eftersom det lättare 
utvecklas subkulturer i större företag. För som Morgan (1986) menar bör man vara 
medveten om att det inom varje organisation kan finnas olika grupperingar, till 
exempel olika yrkesgrupper, som kommer att skapa sina egna subkulturer genom att 
dela egna, för dessa mindre grupper specifika, värderingar. En del har svarat att de 
kanske givit en mer positiv bild av företaget än vad övriga anställda skulle ha gjort. 
Detta kan ha två orsaker; dels ligger det i deras intresse att framställa företaget så 
attraktivt som möjligt, och dels kan förklaringen ligga i att respondenterna i hög grad 
identifierar sig med företaget. Flera av dem är grundare, och de har alla varit med i 
företaget länge. Det blir därför lite av deras skötebarn, som de har och känner stort 
ansvar för. Detta uttrycker bland annat BioInvent, då respondenten beskriver att han 
ser BioInvent som sin själ. 
 
Efter genomförda intervjuer och observationer har vi sänt sammanställningen av 
empirin till företagen för att låta dessa granska samt korrigera felaktigheter. Här har 
företagen givits möjlighet att påpeka om det vi uppfattat inte varit generellt giltigt för 
företaget då vi presenterat resultatet som hela organisationens röst – ej endast 
respondenterna.  
 
 
5.1 Utveckling 
 
Om vi inledningsvis tittar på företagens utveckling, kan vi konstatera att alla företag 
utom ett har mer eller mindre anknytning till universitetet och då främst LTH, och att 
denna relation ligger till grund för företagens uppkomst och vidare utveckling. Vid 
starten av Ideon, liksom vid starten av vissa företag här, har dock denna relation varit 
upphov till konfliktsituationer. Detta då vissa krafter inom universitetsvärlden anser 
att dessa två verksamheter inte skall blandas. De forskare som trots motstånd 
utvecklat sin verksamhet har dock varit övertygade och starkt engagerade i sin idé. 
Saemundsson (1999) menar att grundarna har en viktig del i företagets tillväxt och vi 
kan också se att företagens utveckling är tätt sammankopplat till grundaren/grundarna 
och deras intentioner med företaget. Även Schein (1985) håller med om detta 
resonemang då han ser den kulturella utvecklingen som en inlärningsprocess där 
ledarna spelar en viktig roll. Vissa har startat med en säljande idé och på ett tidigt 
stadium tagit in personer med företagsekonomisk kompetens för att nå tillväxt, som 
till exempel Decuma. Andra har startat med ett par forskare som snarare är ute efter 
att fortsätta sin forskning och själva lärt sig om företagsdrivande genom ”trial and 
error”, som till exempel Catator. Denna skillnad beskrivs av Granstrand (1998) som 
fokusering på output kontra input och att det är interaktionen mellan dessa två 
differentieringar som är en del av företagens dynamiska utveckling. Saemundsson 
(1999) menar att kundrelationen är den viktigaste hos små och medelstora 
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teknologibaserade företag, vilket då skulle innebära en fokusering på output. Även om 
kundrelationen är den centrala är det i detta sammanhang viktigt att ha i åtanke att inte 
alla NTBF:s eftersträvar tillväxt (Saemundsson 1999), vilket vi fått bekräftat under 
våra intervjuer. EdgeBlocks menar till exempel att styrkan hos dem ligger i att alla 
medarbetare känner till allt om kunden, vilket bara kan uppnås genom att bibehålla en 
liten storlek i åsyftande på personell tillväxt. Här kan vi relatera till de resultat som 
Utterback et al (1988) uppvisar nämligen att svenskägda teknologibaserade företag är 
mer motsträviga till att växa än deras amerikanska motsvarigheter.  
 
De intervjupersoner vi talat med är alla män med lång akademisk bakgrund, vilket 
enligt teorin är typiska drag som ofta återfinns hos den grundare (Saemundsson 1999). 
Förutom grundarna och deras intention med företagsetablerandet, finns det andra, 
yttre faktorer som har bidragit till företagens utveckling. I Decumas fall var det till 
exempel ett krav från riskkapitalister att involvera externa personer med viss 
kompetens och även upprätta en affärsplan som tidsmässigt skulle hållas. Ett yttre 
tryck från kunder och en insikt om att ”kunden skall vara i fokus” gjorde att 
EdgeBlocks tidigt fokuserade på sin ”output”. Vi kan alltså se att den resursindelning 
Granstrand (1998) gör skiljer sig i de olika företagen. Vissa ser de externa och interna 
relationerna som viktigast, medan andra framhäver den humana kompetensen.  
 
Skillnaden mellan fokusering på output och input märks även i synen på 
entreprenörens roll. Comsys beskriver entreprenören som den drivande kraften där 
den ekonomiska funktionen ska fungera som en service till honom/henne, eller som 
vår respondent uttryckte det ”bruset ska bort från spelarna”. Här avspeglas en bild vi 
kunde märka oss några andra av företagen, det vill säga forskarens/entreprenörens roll 
är i centrum. Detta kan vi ställa som kontrast till Decuma och EdgeBlocks där kunden 
är det centrala. Det har framkommit att det är främst två problem som är de största i 
de studerade företagens utveckling och dessa är relaterade till varandra. Första 
problemet är finansieringen och det andra är marknadsföring samt att nå ut till 
kunden. Här kan vi se att problemen beskrivits som större hos de företag som har 
tydligare fokusering på input och mindre fokusering på output, det vill säga är mer 
inriktade på forskning än på marknad.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Linjerna i modellen beskriver hur företagen grundats samt hur de utvecklats över tiden 
gällande verksamhetens fokus.  
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För att tydliggöra skillnaden i företagens utveckling är det två aspekter som bör 
framhävas. Den första aspekten, som Granstrand (1998) benämner som två 
diversifieringar, är förhållandet till forskning respektive marknad i varje företag. Den 
andra aspekten är grundarens/grundarnas påverkan på den organisation som växte 
fram. Ovanstående figur visar, var vi anser, att företagen startade och var de befinner 
sig i dagsläget. 
 
Vi kan se att de företag som tagit in extern kompetens (i figuren affärsmän) är 
närmare ett marknadsfokus, än de företag där ledningen består av 
forskarna/grundarna. Vi anser att det ger en tydlig återspegling av vilka skillnader 
som finns i forsknings- och marknadsrelationerna och grundarens påverkan på dessa. 
Här kan vi samtidigt återknyta till den figur som finns i empirin under respektive 
företagspresentation. Vi kan konstatera att den bild som vi har gällande forsknings- 
och marknadsrelationen är ungefär densamma som intervjupersonerna ger, med 
undantag för ChartWrite som placerar sig själva ganska långt mot marknad medan vi 
anser att de har ett tydligt forskningsfokus. Som teorin även anger, vill vi samtidigt 
betona att inte alla företag eftersträvar tillväxt eller att fokusera på output 
(Saemundsson 1999, Granstrand 1998), vilket exemplifieras tydligt av Comsys då 
grundaren menar att den dag de är helt marknadsanpassade har han försvunnit i en bil 
i solnedgången. Denna figur har inte heller för avsikt att komparera hur framgångsrika 
företagen är, eftersom man enligt Löwendahl (2000) måste jämföra prestationen i 
företaget med vilka mål som är uppsatta. Dock menar vi att ett ökat marknadsfokus 
samt ett ökat intresse för detta vore sunt för en hållbar utveckling av NTBF:s. 
Speciellt med åtanke på Monck et als (1990) resonemang  om att produkten har en 
kort livscykel och därför snabbt måste ut på en internationell marknad. 
 
Denna skillnad i forsknings- respektive marknadsfokus, som illustrerades i figur 12, 
avspeglar sig i symboler, vilket vi valt att benämna det första och andra mötet, samt 
de relationer och värderingar som uttrycktes hos företagen. Dessa diskuteras i 
resterande del av analysen. 
 
 
5.2 Symboler 
 
Bilden av ett företag och dess kultur formas och uttrycks på olika sätt. Bakka et al 
(1993) menar att dessa sätt kan vara genom byggnader, inredning, trycksaker och 
Edgren (1985) lägger därtill de symboliska dimensionerna som exempelvis klädsel, 
hälsningsritualer och så vidare. Bang (1994) menar att det är organisationens 
värderingar som framkommer i arkivmaterial, vilket inte alltid överensstämmer med 
hur det verkligen förhåller sig i företaget. Det första mötet vi hade med företagen var 
genom deras hemsidor som vi besökte. Detta ger en viss bild av företaget som vi 
sedan fick förstärka eller förkasta genom det andra mötet vi hade, vid intervju- och 
observationstillfället. Vi anser att dessa två möten ger oss intressant information om 
de symboliska dimensionerna av organisationerna. 

5.2.1 Det första mötet 
Det arkivmaterial vi får ta del av är av väldigt varierande karaktär. Till exempel 
tillhandahåller BioInvent en mycket layoutmässigt snygg och trevlig mapp med 
BioInvents logotyp som anspelar på det kemiska tecknet för antikroppar. Trots 
mycket och komplicerad information är det skapat på ett lättillgängligt och säljande 
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sätt och upplevs förtroendegivande, stilrent och professionellt. BioInvents hemsida är 
häftig, informativ, färgen blå används mycket och hemsidan verkar riktad till externa 
intressenter som trafikerar sidan frekvent eftersom företaget väljer att lägga ut så 
många uppdateringar om hemsidan. Blått anser vi symboliserar seriositet och makt. 
Om BioInvent vill kommunicera detta är svårt att veta, men hemsidan ger i alla fall ett 
seriöst intryck. Då språket är engelska inser vi att kunderna finns på en internationell 
marknad. Bilderna från produktionen ger oss intrycket av att detta är ett stort företag, 
vilket skall visa sig vara en riktig uppfattning.  
 
Catator har också uppgiften att försöka sälja in en produkt som är svårbegriplig för 
oss som inte är i branschen. Trots detta anser vi att det tryckta materialet är 
lättöverskådligt, professionellt och informativt, även om innehållet är svårt att förstå 
för någon utanför ämnesområdet. Samtidigt upplevs det som lite tråkigt, eftersom det 
inte utmärker sig. Möjligtvis skulle företagspresentationen ha kommit tidigare för att 
man ska kunna skapa sig en bild av företaget innan teknologin beskrivs. Den första 
känslan vi får då vi studerar hemsidan är en reaktion på färgen, vilken är väldigt grön. 
Men, just detta, att färgen som används i Catators broschyrer återkommer på 
företagets hemsida menar vi signalerar en viss eftertänksamhet kring 
kommunikationen. Likaså visar de proffsiga bilderna att företaget har lagt ner resurser 
i att ha en attraktiv och seriös hemsida. Företaget signalerar genom de korta och 
informativa texterna att verksamheten är välgenomtänkt med ett tydligt mål. Med 
bilder på personalen känns det som man får en viss kontakt med företaget som 
upplevs mänskligt och seriöst. 
 
Samtidigt som informationen från ChartWrite presenteras färgglatt och lättillgängligt 
så består en stor del av mycket och tät text vilket gör att det lätt känns tråkigt.  
Materialet är säkert användbart för den som redan har produkten eller precis ska köpa 
den, medan vi som allmänna intressenter inte får en särskilt bra förståelse för 
verksamheten. Första intrycket av hemsidan är faktiskt att det är ett medicinföretag vi 
besöker, då layout och typsnitt påminner oss om ett sådant. Vidare upplever vi sidan 
som något omatchad – sett till layout och innehåll, men ändå sansat och konkret. Att 
olika färger används på presentationsmaterialet och hemsidan gör att 
kommunikationsmaterialet av oss upplevs som mindre genomtänkt.  
 
PowerPoint-presentationen från Comsys, som presenterar verksamheten och 
produkten i diagram, ritningar och fackord, har ett stort informationsfokus och 
upplevs som något för avancerad och svåråtkomlig för någon utanför branschen. 
Forskningsrapporten är en ambitiös utredning, som endast lämpar sig som läsning för 
personer som är mycket insatta och/eller intresserade av ämnet. Artikeln däremot är 
säljande och bör skapa nyfikenhet för verksamheten för personer i branschen. 
Hemsidan signalerar ungdomlighet och äventyrlighet, men ger samtidigt ett mycket 
seriöst intryck. Det är lätt att få intrycket att företaget är större än vad det egentligen 
är, anser vi. Att företaget redovisar en vision liksom ett koncept anser vi visar inför 
kunder och investerare samt övriga intressenter att det är ett seriöst företag. Personer 
med teknisk bakgrund tror vi snabbt känner igen sig på företagets hemsida, med 
bilden av ett kraftverk men också den uppritade sinuskurvan. Just denna 
igenkänningsfaktor anser vi kan bidra till en positiv uppfattning av företaget.  
 
Decumas material upplever vi som mycket kundanpassat; tydligt, informativt och 
professionellt med stilren formgivning och lätt språk. Vi blir intresserade trots att 
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produkten normalt ligger utanför vår intressesfär. Vad som möjligtvis saknas är en 
presentation av själva företaget samt att det inte på ett enkelt sätt framgår vad 
verksamheten går ut på. Genom sin hemsida fortsätter Decuma att kommunicera till 
dess intressenter på samma sätt som i företagets broschyrer vilket vi menar, visar på 
att kommunikationen är samlad och genomtänkt. Den ger en internationell känsla, 
möjligen en aning för sparsmakad. Då endast den nödvändigaste informationen 
inkluderas på sidan verkar det som om företaget har strävat efter att sätta in sig i 
kundens situation och att organisationen har ett kundfokus.  
 
EdgeBlocks tryckta material är lättförståeligt och mycket pedagogiskt utformat. Vi 
anser att det ges en god bild av företagets produkter erbjuder. Däremot är 
utformningen ganska tråkig, materialet känns inte spännande eller särskilt tilltalande 
att ta del av. Hemsidan anser vi är snygg, stilren och visuellt behaglig. Den innehåller 
mycket information och vi fick uppfattningen att företaget har mycket de önskar 
kommunicera till sina intressenter. Vi upplever dock att det vore bättre för företaget 
att sålla lite i informationen och på så vis göra det mer lättillgängligt. Då språket är 
svenska är det lätt att snabbt få en inblick i företaget, och det visar på samma gång att 
företagets kunder främst finns i Sverige. Genom att företagets partners kan logga in 
kan företaget bygga ett nätverk med sina intressenter, vilket vi ser som en positiv 
relationsbyggande funktion.  

5.2.2 Det andra mötet 
Företagens lokaler på Ideon är av väldigt skiftande karaktär. Decuma till exempel, 
befinner sig i enklare baracker i växthuset som vi upplevde utstrålade något tillfälligt 
och det kändes som om lokaliseringen i dessa lokaler var något man valt som ett 
avstamp inför en vidareutveckling av verksamheten. Syftet med dessa lokaler är att 
kunna erbjuda företagen billiga lokaler att kunna komma igång med sin verksamhet i, 
och den uppskattas av företagen. Enkelheten ses inte som något negativt. Decuma 
menar att den spartanska miljön genererar kreativitet, och dessutom menar man att 
genom denna typ av lokaler skruvas inte förväntningarna på vilken framgång man 
skall kunna nå upp för mycket, och därmed hjälper det företagaren att behålla ett sunt 
perspektiv.  
 
Som Edgren (1985) och även Bakka et al (1993) menar är organisationens historia en 
viktig faktor som formar kulturen, och här anser vi att lokalerna har ett viktigt 
symbolvärde. Vi menar att detta går att koppla till den IT-bubbla som sprack under 
2001. Innan dess hade många företag startats och redan innan en färdig produkt var 
framtagen hade de stora materiella tillgångar samt spenderat stora summor pengar. 
Detta skapade en förväntan inte bara hos de anställda utan också hos aktieägare och 
investerare och fokus förflyttades från att lägga grunden till en hållbar organisation till 
att visa upp påkostade fasader. De undersökta företagen på Ideon har däremot startat i 
mindre skala, opretentiöst i enkla informella miljöer, vilket vi anser har bidragit med 
en avslappnad inställning till sitt företag samt ett företagande som är avspänt och 
jordnära. Detta kan även ha samband med det fokus dessa företag inledningsvis har 
haft, vilket inte har varit att visa upp sig och sin verksamhet utåt mot den stora 
massan. Istället har syftet varit att få utveckla en idé, eller arbeta i ett team man trivts 
i, och sedan har de externa kontakterna kommit efter hand, som till exempel Comsys 
menar; att när tiden är rätt ska de ”sticka ut näsan”.  
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Detta avspeglar sig även i det språkbruk och den klädstil som vi funnit är gemensamt 
för dessa företag - avspänt, avslappnat och informellt. Vi upplevde under samtliga 
samtal med företagen att man talar med en vardaglig vokabulär. Decuma, EdgeBlocks 
och Comsys var väl bekanta med termer vi använde i vår intervju gällande ”mjuka” 
organisatoriska fenomen såsom värderingar och kultur, medan vi upplevde sämre 
kännedom om detta i de tre övriga företagen. Den speciella klädstil och de ritualer 
Morgan (1986) menar att vi infinner oss i på en arbetsplats, som inte är normala för 
oss i vardagslag är alltså inte något vi kan säga att vi upplevt påtagligt i våra företag, 
här råder en hemtrevlig atmosfär, med en klädsel som skulle passa lika bra på 
hemmaplan. Endast en person av de vi intervjuat bar till exempel slips, på 
EdgeBlocks, och denna person startade inte heller verksamheten som en avknoppning 
ur universitetsverksamheten. Av de övriga intervjupersonerna har de flesta en 
bakgrund i den akademiska forskarvärlden (Monck et al 1990) och den kultur som 
råder där. Likaså kommer många anställda från universitetet och är vana vid denna 
miljö. I en sådan är det andra värden än det materiella som räknas har vi sett och detta 
upplever vi har överförts till dessa organisationer vilket kommuniceras genom lokaler, 
språk och klädsel.  
 
Inte bara grundarna utan också medarbetarna själva, påverkar givetvis den atmosfär 
som skall råda, enligt Bakka et al (1993) som menar att medarbetarnas egenart är en 
av de fyra viktigaste påverkansfaktorerna på organisationens samlade kultur. Vi har 
genom våra intervjuer samt observationer kommit fram till att de människor som 
arbetar i dessa organisationer på Ideon drivs av ett stort intresse för produkten och 
därmed anser vi att detta medför att det kringliggande (klädsel, modern miljö etc.) inte 
blir en drivkraft och en hög prioritering. Detta märkte vi extra tydligt hos ChartWrite 
som menar att samtliga anställdas motivationskraft är intresset för produkten. Vidare 
har vi även sett att i dessa organisationer är en stor del män, vilket även påverkar hur 
miljön ser ut, vilka prioriteringar som finns. Här menade exempelvis Comsys att deras 
kultur skulle må bra av fler kvinnliga anställda för att skapa balans.  
 
På Ideon råder inte, menar vi, en miljö som uppmuntrar uppvisande av materiella 
värden, vilket borde påverka de här lokaliserade företagen, enligt Bakka et als modell 
(1993). Vidare visar modellen att även marknadssituationen påverkar den rådande 
kulturen. Flera av de undersökta företagen riktar sig till en snäv målgrupp samt inte 
har behov av att visa upp ett stort tjusigt inrett kontor med uppklädda medarbetare och 
på så vis faller det sig naturligt, menar vi, att miljön och bemötandet ser ut som det 
gör.  
 
Då vi väljer att se mötet med organisationen som ett kulturmöte ger vi mötet en ny 
dimension och lokalerna, sättet att hälsa, tala och klä sig blir intressanta uttryckssätt 
för ett mer mänskligt fenomen än då vi endast ser organisationen som de formella 
strukturerna. Detta i enlighet med Morgans (1986) syn på organisationen som en 
organism, vilket gör att den blir mer mänsklig. Vi känner att vi välkomnades in i 
mänskliga miljöer, att vi talade med människor som brann för sin idé och som 
utvecklades tillsammans med sin organisation. Endast ett av de företag vi studerat, 
BioInvent, har vuxit till över 100 anställda, men vi anser ändå att de personer vi 
intervjuat som drivit företagen lika länge utvecklats på liknande vis och även deras 
organisationer och den inställning och ”kultur” vi kan se råder. 
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5.2.3 Det första och andra mötet i relation 
Det har varit intressant för oss att i efterhand reflektera över huruvida dessa möten 
givit samma bild av företagen och deras kulturer. Vi har upptäckt att 
överensstämmelsen mellan bilderna som förmedlas via de olika mötena varierar 
mellan företagen. Då vi studerat arkivmaterial samt besökt företagen har vi funnit att 
BioInvent, ChartWrite, Decuma och EdgeBlocks förmedlar bilder som talar samma 
språk vid dessa möten. Vi ansåg till exempel att bemötandet hos BioInvent var väldigt 
professionellt, och likaså deras lokaler samt material. Hos ChartWrite kunde vi vidare 
se vissa svaga sidor gällande marknadsföringen i arkivmaterialet, vilket även 
bekräftades vid intervjun, då de talade om brister i marknadsföringen. Catator ger en 
bild, genom sitt arkivmaterial, av att vara ett marknadsfokuserat företag. Under 
intervjun framkommer dock att detta inte stämmer överens med den verkliga 
situationen i företaget, då ett problemområde är just marknadsanpassningen. Av 
Comsys har vi fått tre olika intryck. Då vi tittar på deras hemsida upplevs den som 
väldigt framåt, marknadsmässigt, medan det tryckta materialet inte skulle tilltala 
samma grupp, då det är väldigt nischat för branschkunniga. Vid det andra mötet fick 
vi en bild av organisationen som ligger ungefär mitt emellan, det vill säga att det finns 
ett starkt intresse för marknaden, men att man inte hunnit ända fram ännu.  
 
 
5.3 Relationer 
 
Ett företag i en forskningspark står i kontakt med olika intressegrupper – såväl interna 
som externa Inledningsvis diskuterar vi företagens förhållande till Ideon, därefter vår 
diskussion kring företagens relationer till andra externa aktörer såsom finansiärer, 
kunder, och slutligen behandlas företagens interna relationer. Vi kan märka att de 
företag som är mer marknadsfokuserade även har ”tentaklerna utåt” när det gäller 
andra relationer, såsom engagemang i Ideon. Vi kan också utläsa att de har ett större 
vokabulär när det gäller värderingar och personalpolitiska diskussioner.  

5.3.1 Ideon 
Flera av företagen i studien pekar på Ideons image som en anledning till att som 
företag vara lokaliserad i forskningsparken. De menar att placeringen i 
forskningsparken ger en form av garanti för att man bedriver ett seriöst företag liksom 
en högre trovärdighet för verksamheten. Detta resonemang är även något som Monck 
et al (1990) stödjer då företag i deras studie anser det värt den högre kostnaden för att 
befinna sig i en forskningspark. Löwegren (2000) menar att en forskningsparks image 
är en värdefull konkurrensfördel för företagen som är lokaliserade där eftersom den är 
svår att imitera för företag som inte finns i forskningsparken. Likaså menar Normann 
(2000) att imagen kan bli till ett slagkraftigt verktyg för att attrahera investerare och 
kunder. En av respondenterna i undersökningen intygar att placeringen i 
forskningsparken ger en viss image som kan vara till fördel när företaget söker externt 
kapital. På senare år har det blivit allt svårare för företag att attrahera riskkapitalister, 
vilket flera av våra respondenter påtalar, att då vara placerad på Ideon legitimerar på 
något sätt verksamheten inför investerarna. Anledningen till att Ideon som varumärke 
är så pass värdefullt för företagen, anser vi kan kopplas till Ideons bakgrund som 
Sveriges första forskningspark. Vi menar att eftersom Ideon grundades för 20 år 
sedan, är forskningsparken väl etablerad i det skånska näringslivet. Att kända 
entreprenörer och affärsmän såsom Ingvar Kamprad och Erik Penser har engagerat sig 
i Ideon anser vi medför en ökad trovärdighet.  
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ChartWrite hade inför sin placering i forskningsparken stora förhoppningar om hjälp 
med marknadsföring och externt kapital men påpekar att kostnaden egentligen har 
varit högre än vad de har tjänat på lokaliseringen, vilket talar emot Monck et al (1990) 
samt Löwegrens (2000) teorier. Comsys hävdar att de hyror som existerar inte 
stämmer överens med de mål som finns för Ideon, utan menar att det vore bättre om 
företagen kunde betala när de har möjlighet. Även EdgeBlocks är tveksamma om 
merkostnaden har gett någon utdelning, men menar vidare om att det händer mycket 
på Ideon. Fastighetsföretag är, enligt Deiaco et als (2002), en av forskningsparkens 
intressenter och dessa har ett vinstintresse, vilket alltså dess hyresgäster märker av 
alltför väl.  
 
För flera av företagen var placeringen i forskningsparken även av praktisk karaktär då 
anledningen var att de ville ha närhet till Lunds universitet. På så vis kan företagen 
samarbeta med främst LTH, gällande exempelvis rekrytering och utförande av studier 
via exjobb. Ett av företagen önskar att i framtiden även samarbeta mer med 
Ekonomihögskolan. Även i tidigare studier av bland annat Löwegren (2000) har det 
framkommit att företag värdesätter närheten samt samarbetet kring det närliggande 
universitetet. Författaren menar vidare att särskilt bioteknikföretag värdesätter detta, 
vilket även är fallet i vår studie då exempelvis BioInvent menar att närheten till Lunds 
universitet är av fördel vid exempelvis nyrekryteringar.  
 
En positiv faktor som Catator och EdgeBlocks ser med placeringen på Ideon är att det 
medför en viss solidaritet samt samhörighet mellan företagarna i forskningsparken. På 
så vis kan kontakt lättare upprättas mellan företagen och nätverk kan byggas. En 
forskningspark kan även ur en rekryteringsaspekt vara till fördel, då företag kan 
rekrytera personal från varandra. Trots att två av företagen påtalar samhörigheten som 
en viktig aspekt verkar det dock inte som om det existerar någon större interaktion 
mellan de olika företagen på Ideon. Flera av företagen menar snarare att den 
informella kontakten med andra företag på Ideon är mycket liten. EdgeBlocks påpekar 
däremot att de byggt upp ett nätverk med ett antal företag, likaså är många av deras 
kunder etablerade på Ideon. Gällande mer formella kontakter arrangeras detta av 
Ideon Center som ordnar träffar och seminarier med olika teman. Flera av företagen 
påpekar att de brukar vara representerade vid dessa tillfällen medan några av 
företagen menar att om de hade mer tid skulle de gärna deltaga. Två av företagen 
säger att temat på träffarna inte passar deras verksamhet. Ett av dessa företag anser till 
och med att de tycker att det är slöseri med tid med sådan ”terapeutisk verksamhet”.  
 
Vidare skriver Löfsten och Lindelöf (2003) att forskningsparker attraherar en mer 
motiverad grupp av entreprenörer. De personer som vi mött i de undersökta företagen 
har alla talat med mycket känsla för det företag som de representerar. Detta beror 
enligt oss, till stor del på att fem av de sex intervjuade var delägare samt att de hade 
en ledande position, de flesta var verkställande direktörer, i företaget och att de 
därmed kände ett större engagemang för företaget.   
 
Vi kan alltså konstatera att förutom image har företagen inte varit helt eniga om andra 
positiva faktorer som Ideon har bidragit med. Ser vi Ideon som en kulturell arena har 
några av företagarna nämnt att Ideon bidrar till en samhörighetskänsla, att närheten 
till andra likasinnade är källa till inspiration. En av grundtankarna med Ideon är även 
att medverka till företagsamhet genom ett gynnsamt klimat. Samtidigt som en kultur 
för företagssamhet med motiverade entreprenörer finns, kan vi märka en motkultur till 
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denna; nämligen att det existerar värderingar om att en alltför stark kommersiell 
verksamhet skulle vara något fult. Eftersom i stort sett alla de personer som verkar 
och har byggt upp Ideon kommer från akademin, är forskningen och idén i 
verksamheten det centrala, att tjäna pengar på sin verksamhet ses mer som en 
nödvändighet för överlevnad än ett mål i sig. Denna värdering ligger som en 
motverkande kraft till en strävan mot full marknadsanpassning och reproduceras 
ständigt eftersom personer direkt från universitetet rekryteras in i dessa företag. 
Kulturen kan här ses ur ett foucaultianskt maktperspektiv: etablerade föreställningar 
bidrar till att reglera individers självuppfattning och handlande, och på så vis 
upprätthålls makten (Alvesson, 2002).     

5.3.2 Externa relationer 
Finansiärer 
En springande punkt i all entreprenöriell verksamhet är tillgång på kapital. 
Saemundsson (1999) menar att det är svårigheter att skaffa kapital som är den största 
barriären till tillväxt i många firmor, speciellt i teknologibaserade företag. Företagen i 
vår studie har alla haft olika sätt att skaffa fram kapital och redogör olika 
förhållningssätt till externa finansiärer. Comsys uttrycker något som många 
entreprenörer fruktar; att entusiasmen för sin produkt/forskning ska försvinna in i 
kommersiella intressen. De har lärt sig vara aktsamma då det gäller externt kapital 
”Då kommer det nämligen in en massa gubbar med grått hår och lägger in en massa 
miljoner i företaget, för att sedan sitta på styrelsemötena och berätta hur dåligt det 
går…Entreprenören, som tidigare var lyktan i företaget försvinner.” EdgeBlocks, å 
andra sidan, välkomnar snarare influenser utifrån och menar att de utomstående 
finansiärerna snarare bidragit till mer kundfokus och marknadsanpassning vilket varit 
nyttigt för organisationen. Decuma har ett annat förhållande, genom att de från sina 
riskkapitalister haft krav på marknadsanpassning, som på så vis påverkat företagets 
direkta uppbyggnad och inriktning.  
 
Attityden till externt kapital är som synes blandad och en av förklaringarna går att 
finna i den erfarenhet företagen har haft. Comsys inställning till exempel har sin 
grund i ett misslyckat samarbete, som för deras del slutade i en drastisk nedskärning. 
EdgeBlocks däremot, har endast positiva erfarenheter. Detta visar på vikten av att 
hitta rätt externa samarbetspartners och finansiärer.  
 
Andra företag har fått statliga bidrag, till exempel av Nutek. Här anger man som 
tidigare diskuterats, Ideon som ett viktigt varumärke för att skapa trovärdighet 
(Monck et al, 1990). Anknytningen till Ideon behöver dock inte innebära finansiella 
möjligheter. Med titeln ”Uppmuntra inte forskare att bli mediokra företagare” menar 
Deiaco et als (2002) att endast en bråkdel av alla framstående forskare bör 
uppmuntras att själva kommersialisera sina forskningsresultat. Här menar de att 
forskningsparker ibland felaktigt uppmuntrar forskare till eget företagande. Detta 
resonemang styrks av EdgeBlocks, som menar att etableringen på Ideon kan göra att 
man invaggas i falsk säkerhet. ”Bara för att man är här (Ideon) behöver det inte 
betyda att det går bra. Det är inte enklare att driva företag här än någon 
annanstans.”  
 
Sammanfattningsvis har det i studien framkommit att alla företag har haft problem 
med att få in kapital till verksamheten. Attityden till externt kapital skiljer sig åt 
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mellan företagen. Här menar våra respondenter att den positiva image Ideon ger varit 
en viktig faktor för att kunna skaffa nödvändiga resurser.  
 
Kunder 
Om finansieringen var ett första problem som togs upp under våra intervjuer, var 
relationen till kunden det andra. Flera av företagen angav brister i marknadsföring och 
problem med att nå ut med sin produkt till marknaden. Detta är inget nytt fenomen när 
det gäller NTBF och mer forskningsinriktade företag. Marknadsföring är generellt 
problematiskt för tekniska företag, särskilt då det gäller att finna nya behov och 
marknader (Monck et al 1990). Eftersom själva teknologin/forskningen ofta är det 
centrala i företaget, krävs ett fokus på denna, samtidigt som en viss självdistans måste 
finnas för att avgöra nyttan av sin verksamhet. Här finns då risk för att kunden och 
marknaden kommer i skymundan. Bakka et al (1993) menar att brist på framgång ofta 
skylls på enskilda individer eller yttre omständigheter, vilket ett av företagen vi 
intervjuade gjorde. De sade att de inte kan förstå att folk inte förstår vilken bra 
produkt de har. Detta, anser vi, är ett tydligt exempel på att någonting felar i 
kommunikationen utåt. Om vi tittar på den undersökning som presenteras från 
Stockholms universitet (Lundgren,1991) menar författaren att de två största orsakerna 
till att svenska NTBF:s misslyckas eller blir uppköpta av utländska företag är för det 
första att de har för stor fokusering på forskning och för litet intresse för kunder och 
för det andra att varje företag såg sin egen lösning som universellt applicerbar och 
fann därför ingen anledning att utveckla speciella lösningar för olika syften.  
 
Något som vi upplever som generellt kan vara ett problem i forskningsvärlden och i 
akademin är bristen på ödmjukhet. Många vill hävda sig som om de vore de största 
tänkarna och deras produkter och forskning som deras gåva till mänskligheten. Detta 
tror vi tyvärr ibland kan utmynna i en tro att man skulle vara förmer än andra och att 
det är brist på kompetens hos kunden/omvärlden som gör att kommunikationen till 
marknaden inte når ut. Ibland kan språkbruket upplevas som en aning komplicerat, 
och man inges ibland en känsla av att det är upprättat för att briljera för kollegor och 
konkurrenter snarare än att förklara för kunden. Fortfarande finns en föreställning om 
att avancerade produktnamn och engelska facktermer är något som skulle imponera. 
En kontrast till detta resonemang och ett bra exempel på någon som har kommit långt 
i marknadstänkandet är EdgeBlocks. De beskriver att de i utbildningen av sin 
personal, vid en tidpunkt lade undan de tekniska detaljerna och förklaringarna. Istället 
arbetade de med reella fall, där medarbetarna utifrån varje enskild kund fick lägga 
fram vilka produkter som skulle vara mest lämpliga för dem.  Nu kan vi invända att 
inte alla företag arbetar utifrån denna konsultidé, men faktum kvarstår det som företag 
är viktigt att ha ett intresse för vad kunden efterfrågar och skapa en medvetenhet 
bland personalen.  
 
För att föra in mer marknadstänkande i organisationen har flera företag rekryterat 
personal från andra discipliner, till exempel företagsekonomer. En vanlig modell är 
till exempel att det tas in en extern VD med tidigare erfarenhet av företagande, vilket 
oftast upplevs som positivt. Monck et al (1990) menar dock att det kan vara ett 
problem att endast ha marknadsföringskunskaper i ledningen, eftersom 
ledningsgruppen oftast inte har tillräckligt med tid att ägna sig åt marknadsföring och 
försäljning. Samtidigt, finns denna marknadsföringspersonal endast utanför ledningen, 
kan det vara svårt för dem att göra sin röst hörd, eftersom företaget ändå anses vara 
forskarens skötebarn och det största inflytandet finns hos honom. Det är därför 



 71

önskvärt att ett marknadstänkande och kundfokus finns genomgående i hela 
organisationen.  
 
En svårighet för företagen är, som Monck et al (1990) menar, att det kan vara problem 
att finna kunder, eftersom många produkter är väldigt nischade. Det gör att det ställs 
höga krav på företagen att snabbt etablera sig internationellt och att veta hur man tar 
sig fram på en internationell marknad. För att kunna åstadkomma detta är det ännu 
viktigare att utveckla effektiv marknadsföring och försäljning. Monck et al (1990) 
identifierar vidare tre konkurrensfördelar för NTBF:s. Den första fördelen är de unika 
produkterna och servicen som erbjuds. Vidare nämns produkternas utförande och 
slutligen möjligheten att tillgodose varje kunds behov. Det sistnämnda kan vi se till 
exempel i Decuma och EdgeBlocks. En av anledningarna till att inte växa personellt 
är för båda företagen att det utgör en konkurrensfördel, vilket går i linje med 
Saemundsson (1999) och Löwendahl (2000). Båda menar att det är företagets lilla 
storlek som gör det framgångsrikt. EdgeBlocks för att de arbetar som ett team, där alla 
förstår och är insatta i kundens situation och Decuma för deras möjligheter till 
flexibilitet gentemot större aktörer.  
 
Resonemanget ovan om svårigheter med marknadsföring handlar inte bara om att nå 
ut till potentiella kunder. Att som en aktör i en större omvärld göra sig förstådd och 
kunna väcka intresse för sin verksamhet är en nödvändighet inför samarbetspartners, 
finansiärer, och i rekryteringssammanhang. Dessutom är det viktigt för den interna 
relationen, att de alla anställda känner samhörighet och tror på vad företaget gör, 
något vi utvecklar nedan. 

5.3.3 Interna relationer 
Organisatoriska element i ett NTBF utgörs enligt Lindelöf & Löfsten (2003) av 
sådana dimensioner som osäkerhet, förändring, dynamik, homogenitet och 
komplexitet. Denna miljö ställer höga krav på företagets anställda, flera av de 
intervjuade företagen anger också personalen som sin viktigaste resurs. Det är även de 
immateriella resurserna som Granstrand (1998) menar är de viktigaste i ett NTBF. En 
gemensam faktor företagen vi kommit i kontakt med är att de inte i stor utsträckning 
har några reglerade arbetstider. De upplever att alla arbetar utifrån eget ansvar och 
intresse. Att det saknades intresse hos de anställda var inget vi upplevde i 
fallföretagen, men det kan ändå vara värt att ha i åtanke att det är svårt att få alla i 
företaget att känna samma engagemang och intresse för produkten, som 
entreprenören/forskaren har, eftersom det är han/hon som genom åren utvecklat dem. 
Intresse och samhörighet för organisationen är också något som är förknippat med 
anställningstiden, något som framkommer när några av intervjupersonerna säger att 
de med färre år i företaget har ett annat perspektiv, och skulle eventuellt ge en mer 
skeptisk bild av företaget.  
 
Flera av företagen talar om att införa ett bonussystem för de anställda, men tar 
samtidigt upp svårigheterna med att hitta system som är lämpligt. Catator menar att 
det är svårt att upprätta ett rättvist system och att de tidigare hade ett som belönade 
gruppen, men inte individen. Optionsprogram är något annat som tas upp, men i och 
med konjunkturnedgångar har inte detta fallit in som önskat. Vi anser att detta kan 
hänga ihop med att dessa företag inte har tydliga, uttalade och kvantifierbara mål, och 
därmed blir det svårt att belöna – vad ska bedömas och hur? 
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Kommunikationen är en viktig del av företagets interna relationer. De flesta av våra 
fallföretag uppger att de har veckomöte, för att samla ihop alla och ge en uppdatering 
om vad som händer i företaget, även om den mesta informationen ges kontinuerligt då 
man möts dagligen informellt. De anger också vikten av att träffas och att ha 
möjlighet att exempelvis äta lunch tillsammans. Personell tillväxt är en kritisk punkt i 
detta sammanhang, för ju fler anställda man är, desto svårare blir träffarna och den 
spontana kontakten. BioInvent som i dagsläget har 120 anställda berör detta och de 
talar om skillnaden nu och när de var 10 till 20 anställda. Förutom antalet anställda 
gör den geografiska uppdelningen att kontakten försvåras ytterligare, då de befinner 
sig i två olika byggnader. När ett företags affärer består av många utlandskontakter 
finns det även en andel anställda som ofta är på resande fot. Decuma betonar här 
vikten av att de inte glöms bort bara för att de inte befinner sig på kontoret och påtalar 
ofta detta till samtliga i personalen. Genom ett veckobrev via e-post har de också 
chansen att bli uppdaterade.  
 
Att många lägger ner mycket tid i företagen råder ingen tvekan om och att gränserna 
mellan arbetet och fritiden ofta suddas ut. Comsys är ett exempel på detta, där VD:n 
lagar middag för de anställda hemma i sitt kök varje onsdag kväll. Ett sätt för dem att 
få en mer personligt inslag över veckomötena. BioInvent nämner det etablerade 
begreppet ”fredagskakan” som startade med att en av de anställda varje vecka hade 
till uppgift att baka något inför fredagens möte. När antalet anställda växte blev detta 
till slut en orimlig arbetsuppgift, men kakan finns fortfarande kvar – nu finansierat av 
företaget.   
 
Utvecklingen av en kultur är en inlärningsprocess, där det kommunikativa inslaget är 
en viktig del. Schein (1985) menar att ledarna spelar en viktig roll i denna utveckling. 
I de intervjuade företagen finner vi flera olika ledartyper – allt från den ”galne” 
inspiratören, den slipade affärsmannen till den försiktiga forskaren. Var och en av 
dessa präglar företaget på sitt sätt. Genom sitt sätt att verka och kommunicera knyts 
gruppen samman och lär sig vad som är organisationens ”personlighet” och strävan. 
Samtidigt kan ett för starkt ledarskap leda till ideologisk manipulation (Morgan 1986). 
En risk är att ledaren kommunicerar det han/hon är intresserad av, vilket ofta i 
NTBF:s utgörs av ett stort intresse för produkten/teknologin. Detta kan leda till att 
övriga faktorer av betydelse för företaget negligeras. 
 
Överlag har de undersökta företagen liten kontakt med andra företag samt litet 
engagemang för själva Ideon. Anledningarna till detta skiftar mellan företagen men 
beror bland annat på intresse- eller tidsbrist. Att samla företagarna kring gemensamma 
arrangemang inser vi kan vara en utmanande uppgift, då företagen på Ideon är 
heterogena. Vi anser dock att det borde finnas arrangemang som intresserar en större 
massa och inte uppfattas som tidsödande prat av företagarna. Vidare ser vi att flera av 
företagen menar att det finns brister gällande marknadsföring samt att få ut produkten 
på marknaden, vilket kan tyda på ett bristande kundfokus. Personalen är en av de 
immateriella resurser som finns i företag, vilket värdesätts högt i de undersökta 
företagen. I de undersökta företagen läggs ett stort ansvar men också en stor frihet på 
den enskilde anställde genom att exempelvis tillämpa fria arbetstider. De företag som 
är externt riktade och intresserar sig för kunden har anammat ett mer utpräglat 
marknadstänkande. Dessa företag har även i högre grad externa kontakter, men har 
även kännedom om vikten av att involvera sin personal i detta fokus – så att företaget 
internt ger samlade bilder och service externt. 
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5.4 Värderingar 
 
Värderingar är det som ligger till grund för alla företags verksamheter och kanske den 
aspekt som är svårast att komma underfund med. Denna svårighet till trots, anser vi 
ändå att det framkommit intressant material relaterat till denna aspekt som redovisas 
nedan. Även här har vi märkt fokus mot antingen marknad eller forskning.  Nedan 
följer så en diskussion om företagens karaktär, vad företagen står för, seder och bruk 
samt rekrytering. Det sistnämnda har vi valt eftersom vi anser att företagens 
rekryteringsprocess ger en bra avspegling på de värderingar som finns.  

5.4.1 Företagens karaktär  
Företagen var i regel väldigt fantasifulla när det gällde att finna ett djur vars 
egenskaper som skulle kunna illustrera företaget (se företagsbeskrivningarna). Då vi 
summerar och tolkar dessa beskrivningar finner vi att den organism som skulle 
beskriva våra studerade företag tillsammans skulle besitta en samling egenskaper som 
vi menar även kännetecknar en entreprenör: 
 
• Entusiastisk 
• Nyfiken 
• Flexibel 
• Överlevnadskapacitet, uthållig 
• Klurig 
• Blivit klokare med åren 
 
Monck et al (1990) menar att något som kännetecknar NTBF:s är att de oftast drivs av 
en manlig entreprenör med längre utbildning, vilket även stämmer överens med vår 
undersökning. Där startades nämligen alla företagen av manliga akademiker. Vi kan 
se att den akademiska bakgrunden har präglat företagen som ännu kännetecknas av att 
ha personal med hög och speciell kompetens, vilket ses som en nyckeltillgång. Detta 
uppger till exempel både BioInvent och Decuma. BioInvent säger specifikt att 
företagets många akademiker och tekniker satt sin prägel på företaget. Vidare styrs 
denne ofta av rädslan att behöva säga upp personal, enligt Monck et al (1990). 
Decuma menade att det känns svårt att inte kunna motsvara förväntningarna från de 
anställda, att behöva avskeda medarbetare var något av det tuffaste man ställdes inför.  

5.4.2 Vad företaget står för 
Enligt Morgan (1986) fungerar kulturen som ett ”normativt klister” som är en 
sammanhållande kraft mellan kulturens medlemmar. Detta ”klister” kan se ut på olika 
sätt och är något som driver verksamheten framåt. Vi har funnit många gemensamma 
nämnare vad det gäller företagets övergripande värderingar, vad de menar att de står 
för samt vad som driver de anställda.   
 
Catator, men även flera andra företag, menar att deras företag kännetecknas av att alla 
tar stort eget ansvar, fattar egna beslut, samt att stor självständighet råder, vilket vi 
anser bör hänga samman med ovanstående resonemang. Då personalen till största 
delen består av människor som är vana vid den akademiska världen, innebär det att 
dessa är vana vid att reflektera själständigt, och därmed bör trivas med att få eget 
ansvar, anser vi.   
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ChartWrite menar att den främsta drivkraften för de anställda, och även det som 
utmärker företaget, är ett stort intresse för produkten. Detta anser vi liknar den 
entusiasm och nyfikenhet som BioInvent, Comsys och Decuma menar är typiskt för 
sina företag. Entusiasm menar vi ger en starkare tro på verksamheten, och vi har även 
sett att flera företag ser sin förmåga att se möjligheter istället för problem samt att 
kunna överleva under svåra tider som något utmärkande. Detta var tydligt hos Catator, 
ChartWrite samt Comsys. Vi menar dock att det kan vara dumt att som grundare eller 
företagsledare förutsätta att de anställda ska ha ett lika stort intresse och engagemang 
för företaget, då detta inte är någon självklarhet.  
 
Decuma menar att människan är det viktigaste i företaget och en värdefull egenskap 
är därför att kunna vara mänsklig. Det främsta mottot inom företaget är att ”alla skall 
utveckla sin fulla potential”, och varje individ ska ses som värdefull. Detta menar vi 
hänger samman med den informella miljö som råder här och i många andra företag. 
Att företagen står med båda fötterna på jorden. Detta ger även en förmåga till att vara 
en flexibel, öppen och lyhörd organisation, ”utan murar”, som Comsys uttrycker det. 
Just dessa faktorer nämner även Catator, BioInvent som viktiga utmärkande drag för 
deras verksamhet. Vid startfasen delade Decuma upp arbetet i mindre och kortare 
projekt, vilket även Catator gör. Detta menar Decuma är en bra arbetsform i en 
organisation som saknar en historia som binder alla samman. Fokus blir på 
överskådliga närliggande mål, och organisationen kan då växa. 
 
Vidare har vi även kunnat utläsa att fokus kring utveckling av produkten och att vårda 
kunden är viktiga kännetecken på flera företag. Kvalitet, menar BioInvent är 
kännetecknande och EdgeBlocks har kunden som det centrala i sitt arbete. ”Kunden 
är central, förstår man inte kunden har man inte där att göra”, säger man på 
EdgeBlocks. 

5.4.3 Seder och bruk 
Respondenterna i vår undersökning påtalar alla friheten i företaget gällande 
arbetstider. Flera av företagen säger till och med att de inte tillämpar några 
arbetstider, utan alla arbetar när det passar dem. Att företagen har en sådan 
avslappnad inställning måste, anser vi, ses som något unikt. Vi menar att detta kan 
bero på att flera av företagen har en välutbildad personal som är vana vid att ta ansvar 
för sitt handlande och att de därmed kan hantera den frihet som företagen erbjuder. 
Denna frihet borde prägla företagen och blir till en del av kulturen. 
 
Det är inte bara arbetstiderna som är en del av den frihet som speglar företagen på 
Ideon, utan också att organisationerna är decentraliserade och att man som 
medarbetare kan tala informellt med alla. Flera av respondenterna påtalar att det är 
viktigt att inte VD:n isolerar sig utan ska istället finnas till i företaget för sina 
medarbetare. En av respondenterna, som också är VD, menar att det enklaste och 
bästa sättet att leda en organisation sker genom att gå runt bland medarbetarna. Vi 
anser att detta ledningssätt verkar lämpligt särskilt i mindre företag där man enkelt 
kan få överblick över situationer. Eftersom även en ledare är viktig i byggandet av 
organisationens kultur (Schein 1985) anser vi att han/hon här spelar en viktig roll. 
Genom att vara delaktig finns bättre möjligheter att påverka utvecklingen samt 
upptäcka eventuella problem.  
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Ett flertal av företagen tillämpar internt mentorskap, detta menar vi medför att 
företagen kan ta tillvara den kompetens som de mer rutinerade medarbetarna har. 
Vidare kan också mentorerna bli till en form av kulturbärare inför nyare medarbetare. 

5.4.4 Rekrytering 
Rekryteringen till de företag vi studerat sker på skiljda vis. BioInvent och Catator 
anställde inledningsvis främst studenter som kom till företaget och utförde sina 
examensarbeten, men idag är metoderna och kraven något annorlunda. BioInvent har 
idag ökat sina krav på att nya medarbetare skall ha en hel del tidigare erfarenhet i 
bagaget. Catator använder sig idag även av annonser vid anställning. 
 
ChartWrite och EdgeBlocks anställer mer ”slumpmässigt”, som de uttrycker det. 
ChartWrite söker kompetens inom marknadsföring som saknas i organisationen, men 
har inga speciella rekryteringsmetoder. EdgeBlocks använder sig mycket av sitt 
nätverk vid nyanställningar. En variant på detta är Decumas metod som innebär att 
följa en ”instinktiv känsla” som rekryteraren får för en person. Det behöver inte vara 
personen som på pappret ser mest lämpad ut för tjänsten som får den. Utåtriktade 
människor som brinner för sin sak är efterfrågade. Endast ett företag, Comsys, 
använder verkligt professionella metoder, då de tar hjälp av en psykolog, för att finna 
personal med olika egenskaper. Här sökes kreativa personer som vill och kan ta 
ansvar.  
 
Vi tycker det är intressant att se att rekryteringen ser så här annorlunda ut i företag 
som i övrigt påminner mycket om varandra. Gemensamt för dessa företag, samt för 
NTBF:s i allmänhet (Granstrand, 1998) är att de ser personalen som en viktigt 
tillgång, med dess kompetens, intresse, entusiasm, kreativitet och så vidare, vilket gör 
att vi reagerar på att inte rekryteringsprocessen reflekteras över mer samt möjligen 
utarbetas en tydligare strategi för.  
 
Vi menar sammanfattningsvis att de värderingar som finns i företagen fungerar som 
en sammanhållande kraft för organisationerna. I de undersökta företagen ses särskilt 
kompetens som en nyckeltillgång.  Vidare är ansvar något som många företag 
värderar högt, liksom att vara en flexibel och öppen organisation. Denna frihet tar sig 
även i uttryck i arbetstiderna på företagen då flera av företagen inte tillämpar några 
speciella arbetstider. En anledning till detta egna ansvarstagande tror vi till stor del 
beror på att i stort sett alla medarbetare på företagen har en bakgrund inom akademin 
och är därmed vana vid att ta ansvar för sitt eget handlande. Gällande rekryteringen 
till företagen sker detta på olika sätt; genom nätverk, kontakt med studenter via ex-
jobb och genom platsannonser.  
 
 
5.5 Summering 
 
En summering av företagen mynnar ut i en figur som tydliggör de skillnader i 
marknads och forskningsperspektiv som framkommit, utifrån de fyra olika faktorerna 
som diskuterats i analyskapitlet; första och andra mötet, relationer och värderingar.   
 
BioInvent 
BioInvent var från början väldigt forskningsinriktat. Inställningen beskrivs som: “vi 
var inriktade på forskningen, finansieringen får skötas av någon annan. Nu däremot, 
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efter affärsmässig hjälp utifrån, är företaget mycket marknadsanpassat; vilket ger sig i 
uttryck i det bemötande vi fick, det material som delades ut och BioInvents relationer 
och värderingar, som framkom under intervjun. Mot Ideon har de en utåtriktad 
verksamhet, de försöker till exempel alltid vara representerade då Ideon Center 
anordnar olika evenemang och beskriver sig själva som ett typiskt Ideon-företag. 
 
Företaget värderar sin personal högt och det, tillsammans entusiasm, lojalitet, 
fungerande personkemi och samarbete i grupp är viktiga värderingar. Arbetsplatsen är 
ganska informell med exempelvis öppna dörrar. I praktiken har det blivit svårare för 
personalen att träffas, då företaget numera är runt 130 anställda och att de befinner sig 
i olika byggnader. Marknadsanpassningen gör sig tydlig i det förslaget till 
tidningsrubrik som företaget ger ”BioInvent producerar det nya tumör-läkemedlet” , 
en rubrik som också visar visionen om att ta fram effektiva läkemedel mot cancer.  
 
Catator 
Catators start med doktorander, som i början bedrev verksamheten lite som en 
hobbyverksamhet utan egentlig affärsidé, var följaktligen mycket fokuserad på 
forskning och även om arkivmaterialet ger en bild av ett marknadsfokuserat företag, 
så upplevs organisationen fortfarande som mycket forskningsinriktat. Under intervjun 
nämner också Catator brister i affärsmannaskap och på marknadssidan. 
 
Företagets VD har lärt sig företagande genom ”trial and error” och genom tips och 
goda råd utifrån. Han menar att VD-titeln i sig skapar förutfattade meningar för vilken 
roll han ska spela. ”Man är kompisar i vissa situationer men inte i andra situationer”. 
Han nämner svårigheter med att upprätta rättvisa bonussystem. Ideon bidrog i 
startskedet till en bättre fasad, men känner nu att de inte har något behov av att hålla 
kontakten med andra företag inom Ideon, eftersom Catator menar att det inte riktigt 
passar deras verksamhet. 
 
Företagets främsta värderingar handlar om att ta eget ansvar och beslutsfattande. Det 
ska vara ”högt i tak”, och teamet går före den enskilda individen. Det finns inget som 
heter: ”det är MIN idé”. Syftet att växa, framför allt i lönsamhet, har man alltid haft 
som motivation. Detta tyder på ett intresse mot marknad och idag säljer företaget en 
del produkter, men anser inte att man fått riktigt genomslag. Tidningsrubriken som 
föreslås anger däremot ett forskningsfokus, att det skulle handla om avknoppning, 
eller ”något om en ny produkt, något som vi har utvecklat och att det är jättebra för 
miljön”.  
 
ChartWrite 
Grundarna av ChartWrite menar skämtsamt att de ”tittat lite för djupt i 
forskningsflaskan” och ChartWrite är även det företag som upplevs som mest 
forskningsinriktat. Detta även i perspektiv utifrån våra två möten, arkivmaterialet ger 
för en allmän intressent ingen bra förståelse för verksamheten. Grundarna utgör den 
kreativa basen i företaget, medan de försöker lägga försäljning, det vill säga 
marknadsfokuseringen, på andra såsom anställda och samarbetspartners. ChartWrite 
anser att det har skett en utveckling till att det idag är mer ”företag över företaget”, de 
fem, sex första åren var det mer en labbverksamhet. Kontakten med övriga Ideon-
företag är för ChartWrite begränsad. De uttrycker att det är att spilla tid att engagera 
sig i den typen av verksamhet och att Ideon inte bidragit till att göra livet som 
företagare lättare.  
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ChartWrite har svårt för att formulera några egentliga värderingar i företaget, men 
något som de förutsätter är att de anställda arbetar i företaget på rent intresse. 
Inledningsvis var man helt forskningsinriktade och fortfarande finns detta  
intressefokus kvar. Målet är inte att bli helt marknadsanpassade, inte så länge de båda 
grundarna finns kvar i organisationen vill säga. En rubrik om ChartWrite i en tidning 
skulle vara om någon innovation som genomförts eller att företaget blivit uppköpt, 
tyder också den på ett forskningsfokus. 
 
Comsys 
Comsys grundare är en riktig entreprenör som inte är rädd för att sticka ut hakan och 
betonar vikten av att grundarna stannar kvar i företaget. Han anser att entreprenören 
ska vara den drivande kraften och en ekonomisk funktion ska fungera som service till 
denne. Arkivmaterialet ger ett blandat budskap, hemsidan upplevs som väldigt 
marknadsmässig, medan det tryckta materialet inte skulle tilltala samma grupp. Då det 
gäller att ta in externt kapital har Comsys lärt sig vara aktsamma, eftersom man 
förlorar viss kontroll över företaget. Man tror att Ideon spelar en roll för Comsys 
image, samtidigt som man menar att detta bara gäller på en geografiskt lokal nivå.  
  
Ledningen av Comsys sköts genom ”Management-by-walking-around”. Det 
fungerade även när man var en större organisation. Personlig kontakt är en viktig del 
och arbetet sker genom ”frihet under ansvar”. Comsys möjliga tidningsrubrik är 
forskningsfokuserad och lyder: ”Forskningsföretag tar fram unik metod för 
energibesparing”. De har hittills valt att hålla en låg profil för att inte bli ifrågasatta 
eller för att bli kopierade. För framtiden ser Comsys stora möjligheter, men 
svårigheten upplever de, ligger i marknadsföringen av produkten.  
 
Decuma 
Efter krav i tidigt skede från riskkapitalister, tog Decuma in personer med 
företagsekonomisk bakgrund i organisationen, vilket gjorde att företaget fick ett 
snabbt marknadsfokus. Den akademiska atmosfären märktes tydligt under uppstarten, 
då alla projekt löpte över cirka sex veckor och avslutades med en ”tentafest”. Dagens 
Decuma är mer kundstyrt än inledningsvis, numera är det kunderna som avgör 
projekttiden.  
 
Lokaliseringen i Växthuset manar till kreativitet och det öppna kontorslandskapet är 
inrett med inspiration av Asien, för att visa på intresset för asiatiska kulturer och 
marknader, både inför kunder och anställda. Även arkivmaterialet är mycket 
marknadsanpassat. De talar också om viktiga relationer med kunder och anställda och 
pekar bland annat på kulturella skillnader mellan den japanska och svenska 
företagskulturen.   
 
Decuma menar att Ideon har en roll när de presenterar företaget externt, eftersom de 
bland annat använder sig av en flygbild över ”Ideon Science Park”.  De är positivt 
inställda till nätverkande inom Ideon, men menar att prioriteringen hos företagen 
ligger i att bygga en egen kultur, då kommer en gemensam Ideon-kultur lite i 
skymundan. Decuma menar att människan är det viktigaste i företaget. Rekryteringen 
sker ofta genom en instinktiv känsla i ryggraden och väl inne i företaget menar de att 
man kan inte ge nog med positiv feedback till de anställda. Tidningsrubriken 
”Decuma tecknar nytt stort avtal!”, tyder på ett kundfokus och att det finns en strävan 
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i företaget att bli alltmer marknadsanpassade. Enligt Decuma borde ett företags 
uppstart och mål vara att sikta på en total marknadsanpassning 
 
EdgeBlocks 
EdgeBlocks startade som ett datakonsultprojekt och uppdragen strömmade in. Men, 
man hade svårt att skapa trovärdighet gentemot sina större konkurrenter. EdgeBlocks 
blev då mer kundinriktade, vilket märks tydligt i deras arkivmaterial, de började ägna 
sig åt att ta fram mer specifika lösningar utifrån sin standardmjukvara. Numera gör de 
skräddarsydda presentationer för varje kund. Deras relativt lilla storlek gör att det går 
lättare att tala med enskilda kunder.  
 
EdgeBlocks är aktiva i Ideon och har själva byggt upp ett nätverk som hjälper dem att 
träffa kunder och knyta kontakter. De menar också att det på Ideon existerar ett klimat 
med öppna dörrar, men att Ideon bör bli mer affärsinriktade. EdgeBlocks arbetssätt 
består i att alla anställda har delaktighet i varje projekt, alla har förståelse för helheten. 
Alla arbetar efter eget omdöme och alla känner ansvar. VD:s bakgrund i det militära 
sägs ha bidragit till att kunna identifiera och sätta ihop effektiva team Två 
utomstående personer i styrelsen har bidragit till ett mer kundfokus och 
marknadsanpassning. De menar att man nu hittat själen i ”affärstänket”. 
 
EdgeBlocks viktigaste värdering är att kunden ska vara central. ”Förstår man inte 
kunden har man inte där att göra.” Rubriken om en betydande affär, tyder också på 
ett starkt kundfokus.  
 
 

M 

M 

M 

M 

F 

F = forskningsfokus 
M = marknadsfokus 

RELATIONER 

2:A MÖTET 1:A MÖTET 

VÄRDERINGAR

    = BioInvent      = Decuma      = EdgeBlocks 
 
    = ChartWrite          =Catator               = Comsys 

Figur 13: Modellen visar hur vi anser att företagen placerar sig utifrån ovanstående
variabler. 
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I figuren på föregående sida har vi placerat in de sex studerade företagen avseende 
marknads– och forskningsrelationer, utifrån de fyra faktorer som diskuterats i 
analyskapitlet. Vi kan här se två grupperingar; den första gruppen med Catator, 
ChartWrite och Comsys som drar mer åt mitten, det vill säga, de kan anses som mer 
forskningsfokuserade. Den andra gruppen ligger långt ut mot ett marknadsfokus och 
innefattar BioInvent, Decuma och EdgeBlocks. Kopplar vi denna figur till figur 12 
som visade hur företagen grundats kan vi konstatera att de företag som tidigt tagit in 
extern kompetens befinner sig längre ut på axeln, medan de som inte gjort det 
befinner sig närmare modellens origo och är således mer forskningsinriktade.   
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6 SLUTDISKUSSION  
 
I detta avsnitt presenteras de konklusioner vi dragit efter den analytiska processen. Vi 
kommer även att redovisa de teoretiska och praktiska bidragen denna studie ger. 
Slutligen ger vi förslag på vidare forskning i ämnet utefter frågeställningar som 
uppkommit under arbetets gång.  
 
Vi valde i denna studie att studera kulturen utifrån fyra faktorer i våra fallföretag på 
Ideon, NTBF:s. Dessa faktorer skall, enligt teorin, ge oss en god bild av den rådande 
kulturen i varje organisation. Den första faktorn är hur företagens utveckling har 
påverkat företagens kultur. Vidare har vi sett till de symboler som finns i företagen, 
som i vår studie inbegriper lokaler, arkivmaterial samt bemötande. Det sistnämnda 
innefattar språkbruk, klädsel samt hur vi välkomnades på företagen. Vidare har vi 
studerat relationer och då fokuserat vår studie kring relationen till Ideon samt externa 
och interna relationer. Slutligen har vi undersökt vilka värderingar som råder i 
företagen.  
 
I vårt urval ingick NTBF:s av olika ålder, storlek och branschtillhörighet, ett urval vi 
gjorde för att undersöka om kulturen såg olika ut i olika typer av företag. Att det 
skulle föreligga sådana skillnader är dock inget som vi kunna påvisa genom vår 
studie.  
 
Generellt har vi sett att kulturerna i våra fallföretag har många gemensamma nämnare. 
Samtliga är kunskapsintensiva, utvecklingsfokuserade och lokaliserade i en miljö som 
på många sätt kan anses vara unik. På Ideon har det samlats många företag med 
liknande bakgrund, sprungna ur forskningsvärlden som alla delar en ovana vid 
företagande. Vi har kunnat se att just hur företagen startades och utvecklades har stor 
påverkan på företagens kultur. Utvecklingen är således den faktor som lägger grunden 
till de övriga faktorer vi studerat. Grundarens bakgrund och intentioner med företaget 
är något som tydligt överförs till företagen. Att så stor del av alla NTBF:s på Ideon är 
grundade av forskare gör att utvecklingen här är annorlunda på många sätt mot den i 
företag som grundats av personer direkt från näringslivet. Samtliga respondenter i vår 
undersökning uttryckte ett stort engagemang och intresse för sina företag. Detta menar 
vi till stor del beror på att sex av sju respondenter också är grundare till sina företag. 
Studien visade också att det finns entreprenörer som inte har för avsikt med sitt 
företag att växa och expandera, utan de är nöjda över den situation som råder. Hur väl 
företagen lyckats, hur långt de kommit, beror till stor del på grundarnas/ledarnas 
inställning till företagandet. Grundarnas mål behöver alltså inte alltid vara tillväxt, 
vilket innebär att mätandet av framgång i denna typ av företag inte är lätt att 
generalisera.  
 
Redan från starten grundläggs det fokus verksamheten kommer att ha och vi kan här 
se den främsta orsaken till kulturella skillnader mellan dessa företag, som i övrigt är 
så lika. Då många företag startas som avknoppning från universitetsvärlden, genom 
forskare eller studenter kan vi se att fokus ofta bibehålls på just detta område – 
forskningen. Att inrikta sig mot ett marknadstänkande anses av många som 
ointressant eller inte lika viktigt som att utveckla som sin idé. En del företag har dock 
varit mer vidsynta och insett vikten av att skapa sig en position på marknaden och har 
därmed anammat den mer traditionella företagsekonomiska synen på företagande. 
Dessa företag arbetar med kunden i fokus och med behovet på marknaden i åtanke. 
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Något som vi ser som unikt i dessa NTBF:s på Ideon är att de inte startats med kravet 
att presentera en marknadsplan eller kunskaper i affärsmannaskap. Detta är något som 
inte krävs vid en nystart på Ideon, här ges möjlighet för alla med goda idéer att bli 
företagare.  
 
En andra faktor som vi studerat är olika symboler i företagen. Det vi då främst 
studerade var lokaler, arkivmaterial samt bemötande. I den sistnämnda ingår 
språkbruk, klädsel samt hur vi hälsades välkomna till företagen. Företagens lokaler på 
Ideon var av skiftande standard. Trots att vissa lokaler var enkla i sitt utförande 
genererade de en sorts kreativitet bland de anställda, på så vis är enkelheten något 
positivt. Likaså har dessa haft ett stort symbolvärde genom att fungera som markör 
gentemot grundare och anställda att företaget är i inledningsfasen och att det krävs att 
alla kämpar. Förväntningarna på organisationens prestationer hålls därmed på en lägre 
och rimligare nivå. Flertalet av Ideons företag har under början av sin levnad varit 
lokaliserade i Kuvösen för att sedan ”växa ur” lokalerna. Företagarna var jordnära och 
avspända vilket även märktes gällande språkbruk och klädsel. Språket, liksom 
klädstilen, som tillämpades var informellt och av vardaglig karaktär. Samtliga 
respondenter har en bakgrund i den akademiska världen och detta har synbart förts 
över till de organisationer som undersöktes genom arbetssätt och arbetsmiljö. 
Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på att materiella värden är något som 
värdesätts högt inom företagen på Ideon. 
 
Den tredje faktorn som vi studerade var relationer vilket vi delade upp genom att 
studera relationer till Ideon, externa relationer samt interna relationer. En anledning 
till att vara lokaliserad på Ideon är att placeringen ger en form av garanti för att man 
bedriver ett seriöst företag. Likaså gav det en högre trovärdighet och legitimerar 
verksamheten. Att som företag ha lokaler på Ideon innebär en merkostnad i form av 
högre hyror (om inte företaget befinner sig i Kuvösen eller Växthuset) som inte alltid 
motiveras av det som företagen får ut av att vara placerade där. Lokaliseringen på 
Ideon innebär ett flertal fördelar. Många företag menar att den image som ges genom 
att kunna uppge en adress i forskningsparken som en stor fördel. Detta har till 
exempel givit bättre möjligheter till att skaffa riskkapital samt även varit 
förtroendeingivande gentemot kunder. Vidare skapas även en viss solidaritet mellan 
företagen och det blir lättare att få kontakt med andra företag. Däremot utnyttjas detta 
inte särskilt väl av företagen. Inte heller utnyttjades de arrangemang som Ideon Center 
anordnade. Att dessa närliggande resurser inte utnyttjas av företagen beror på tidsbrist 
eller att aktiviteterna som anordnas inte ses som särskilt relevanta för de egna 
företagen. Att företagen har lokaler på Ideon har också ofta praktiska anledningar då 
företagen vill ha en närhet till Lunds Universitet, som de utnyttjar till exempel genom 
att erbjuda studenter ex-jobb. Dock nämns en risk med lokaliseringen också nämligen 
att företagaren invaggas i en falsk förhoppning om att han/hon skall bli 
omhändertagna. Det är dock inte lättare att driva företag här än utanför parken.  
 
Gällande en eventuell Ideon-kultur har det uppkommit en intressant aspekt. Företagen 
uttrycker att Ideon inte bidragit till eller påverkat den kultur som råder inne i varje 
organisation och man ser inte heller att det skall råda någon speciell Ideon-kultur. 
Samtidigt menar de att det finns en viss samhörighet mellan Ideon-företagen, att det är 
en speciell känsla att vara etablerad i en forskningspark eftersom vetskapen av att 
många företag/personer befinner sig i samma situation som de själva är inspirerande i 
sig. På så vis skulle Ideon som kulturell arena uppmuntra och stimulera till 
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företagande. Vad vi dock märkt är att denna kultur som ska uppmuntra och stimulera 
samtidigt fungerar i motverkande riktning – nämligen en värdering att man som 
akademiker ska ha sin forskning i fokus och inte ”sälja” sig själv till marknaden. 
Miljön med många forskningsinriktade akademiker producerar och reproducerar alltså 
ett klimat där fokus gärna är och förblir på forskning. Denna värdering bidrar till 
svårigheter med marknadsföring, kunder och finansiärer.  
 
Tillgången på kapital har varit ett problem för samtliga undersökta företag, vilket kan 
grunda sig i företagens bristande kunskaper gällande marknadsföring, då det gäller att 
attrahera finansiärer. Dock råder oenigheter huruvida externt kapital är positivt eller 
negativt. Samtidigt som externt kapital kan bidra till ett större kundfokus och 
marknadsanpassning, råder det en viss aktsamhet att ta in externt kapital eftersom 
detta medför att grundarens inflytande minskar. I förhållandet till kunderna finns det 
vissa komplikationer då bristerna inom marknadsföring är tydliga i företagen vilket 
kan härledas till en stor fokusering på forskning. För att få in ett större 
marknadstänkande rekryteras personer med ekonomisk bakgrund till företagen.  
 
Personalen och dess kompetens är den viktigaste resursen för företagen. Dessa lämnas 
stor frihet, exempelvis tillämpas inte några speciella arbetstider inom flera företag, 
utan de arbetar utifrån eget ansvar och eget intresse. Det egna ansvaret är något som 
kännetecknar de undersökta företagen vilket kan härledas till att de flesta 
medarbetarna har akademisk bakgrund och därmed är vana vid att ansvara för egna 
handlingar. Här måste man som grundare vara uppmärksam på att alla i företaget 
kanske inte har ett lika brinnande intresse för idén/forskningen som grundaren själv. 
Även om personalen är mycket motiverad till arbetet anser vi ändå att man måste ta i 
beaktande att det kan vara andra incitament som driver. Gällande den formella 
kommunikationen inom företagen sker detta huvudsakligen genom veckomöten och 
e-post. Det förekom även mer informella och personliga möten inom företagen.   
 
Gällande värderingar så var det tydligt att företagen värdesatte människorna i 
företagen och insåg att dessa var en oersättlig resurs. Deras kompetens ses som en 
nyckeltillgång. Flertalet företag påpekar också på vikten av medarbetarnas eget ansvar 
som inte bara innebär en frihet utan också innebär att de ska fatta egna beslut. Vidare 
värdesätts att vara en flexibel, öppen och lyhörd organisation som också är 
decentraliserad. Det senare innebär att vem som helst kan gå in till VD:n för att prata.  
 
I somliga företag tillämpas internt mentorskap vilket kan bidra till att kompetensen 
hos medarbetarna kan tillvaratas på ett bra sätt. Gällande rekrytering skedde detta på 
olika sätt i företagen. De flesta rekryterar dock studenter som utfört ex-jobb i 
företaget. Andra rekryteringssätt var genom nätverk eller annonser. Intressant att 
markera är att rekryteringen endast i ett fall formaliserats, trots att personalen värderas 
högt och ses som den främsta tillgången. 
 
Vi upptäckte även att i vissa fall så har kunden börjat värderas allt högre, beroende på 
ett ökat fokus på marknaden. Detta stod dock i kontrast till vissa organisationer som 
fortfarande är inriktade på att exploatera ursprungsidén och arbeta efter sitt eget 
intresse. Att förändra denna attityd är inte okomplicerat, eftersom grunden är svår att 
förändra. För detta kan krävas en kulturrevolution. Företagen vi studerat uttrycker alla 
att deras kultur inte påverkats av den rådande på Ideon. Därmed menar företagarna att 
förändringar endast skulle behöva göras inne i den egna organisationen. Dock medges 
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att miljön är spännande då det finns många liknande företag i forskningsparken. Vi 
menar då här att Ideon kan ha en stor påverkan på företagen och att denna påverkan 
sker omedvetet, utan att det reflekteras över. Just eftersom det finns många liknande 
företag - kunskapsintensiva och forskningsbaserade - menar vi att risken finns att 
detta fokus ”sätter sig i väggarna” i denna miljö. Eftersom få företag sticker ut från 
mängden och presenterar stor insikt i marknadsfrågor kan vi utgå ifrån att även så är 
fallet vid samtal i korridorer och lunchrestauranger på Ideon. Likaså anses extern 
kompetens från näringslivet utgöra ett hot mot verksamheten och något som stör. I 
linje med den svårighet entreprenören inledningsvis hade att vinna legitimitet i 
universitetsvärlden så ser vi en risk att marknadsföraren ses ner på av forskaren. 
Därmed kommer NTBF:s på Ideon aldrig, eller mycket långsamt, förändra sitt fokus 
från forskningstänkande till mer marknadsinriktning.  
 
De värderingar som vi har funnit i företagen fungerar som en sammanhållande kraft 
för organisationerna som utvecklar företagets personlighet. Den kultur som finns i 
NTBF:s på Ideon anser vi är unik gentemot andra vinstdrivande verksamheter 
eftersom målet inte är pengar, status eller makt. Det starka intresset kan vi finna i 
andra småföretag också, men här ser vi att företagaren kan vara nöjd även om han/hon 
endast får utveckla sin idé.  
 
Våra slutsatser kan sammanfattas i: 
 

• Grundarens bakgrund och intentioner med företaget är något som tydligt 
överförs till företagen och fokus på marknad respektive forskning grundläggs 
redan från starten. Detta fokus är den främsta orsaken till kulturella skillnader 
mellan dessa företag, som i övrigt är ganska lika.  

 
• Detta fokus visar sig till exempel i attityden till externt kapital, eftersom det 

samtidigt kan bidra till ett större kundfokus och marknadsanpassning, råder 
det en viss aktsamhet hos företagen eftersom detta medför att grundarens 
inflytande minskar. Personalen och dess kompetens anses vara den viktigaste 
resursen för företagen. Här behöver man som grundare vara medveten om att 
alla på företaget inte drivs av samma intresse för idén/forskningen som 
grundaren själv. 

 
• Många företag anger image som den stora fördelen med att vara lokaliserade 

på Ideon. Vi menar också att Ideon kan ha en stor kulturell påverkan, som 
verkar i två riktningar. Dels uppmuntras forskarna till företagande genom 
hjälp till etablering i parken (mot ett marknadsfokus) och dels gör de många 
kunskapsintensiva och forskningsbaserade företag som redan finns att 
värderingar mot ett forskningsfokus upprätthålls. 

 
Utvecklingen av Ideon har möjliggjort skapandet av en fantastisk park med grogrund 
för en mängd träd av olika karaktär - olika NTBF:s. Liksom trädens kronor ser olika 
ut så uppvisar varje företag olika bilder, som berättar något för oss om den utveckling 
som skett, om den kultur som råder.  Ideon har en enorm utvecklingspotential, liksom 
alla företag som finns här. En ökad medvetenhet om varandra och marknaderna 
utanför parken samt ett ökat erfarenhetsutbyte skulle dock ge en viktig 
vitamininjektion för tillväxten i form av en öppnare kultur med gemensamma mål. 
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Utveckling Värderingar 

Relationer 

Symboler 

Utveckling 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Vi kan se att de faktorer vi studerat och den kunskap detta genererat, har bidragit till 
en djupare förståelse samt till att ge en samlad bild av ett fenomen som vi anser har 
negligerats i litteraturen – kultur i NTBF:s. Vi söker förklara varför de rådande 
symbolerna, värderingarna samt relationerna ser ut som de göra, vad som påverkat. I 
den befintliga litteraturen kan vi finna olika intressanta infallsvinklar gällande 
NTBF:s, men inte någon samlad teori om kulturen och dess uppkomst. Här ser vi att 
denna studie fyller en lucka genom att ge en samlad analys av framträdande kulturella 
påverkansfaktorer. 
 
Kulturen yttrar sig genom symboler, värderingar samt relationer och hur dessa ser ut 
beror i sin tur på företagets start och utveckling. Vi illustrerar detta genom 
nedanstående figur.  
        
     
 
 
       
 
      
       
 
 
 
 

 
 
 

Den faktor vi kan se påverkat utvecklingen och därmed de rådande kulturerna i störst 
utsträckning är grundarna. Dessa påverkar den riktning organisationen skall ta vilket 
påtagligt visats i vår studie. Vi, liksom Löwegren (2003) har funnit att tiden som 
företaget varit aktivt inte är avgörande för detta, utan vägen väljs vid startfasen. En 
del NTBF:s har vi sett är mer inåtriktade, vilket Löwegren kallar grundar- eller 
moderbolagsorienterade företag. Andra är mer mottagliga för intryck från 
omgivningen, till exempel genom att rekrytera utomstående personer från 
näringslivet. Dessa kallar Löwegren rekryteringsorienterade företag och dessa har 
oftare en benägenhet att växa än de övriga. Vi har funnit att just detta fokus avspeglas 
genom hela kulturen, på hur utvecklingen fortlöper, på vilka relationer som 
prioriteras, vilka symboler som kan observeras samt hur värderingarna ser ut. Vi har 
valt att kalla detta ett marknads- eller forskningsfokus.  
 
För att ett företag skall kunna bli mindre sårbart menar vi att det är viktigt att inte bara 
grundarnas intressen styr inriktningen på verksamheten samt att ett ökat medvetande 
om företagandets olika delar utvecklas.  

Figur 14. Modellen visar hur kulturen yttrar sig i företagen. 
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Detta bekräftas av Klofsten (1998) som menar att under företagets första år kan denna 
stabila grund bildas och han kallar den ”Affärsplattformen”, som bärs upp av åtta 
grundstenar, som alla måste finnas.  I dessa ingår: 

1. Idén bakom företaget  
2. Utveckling av produkter  
3. Definition av marknaden 
4. Utveckling av en fungerande organisationsstruktur 
5. Aktörernas kompetens – användande av mentorskap 
6. Starka drivkrafter och ett stort engagemang 
7. Kundrelationer 
8. Övriga relationer – exempelvis till finansiärer 

 
Denna modell åskådliggör tydligt det vi kunnat avläsa genom vår studie. Vi ser att en 
del av våra studerade NTBF:s är mer införstådda med vad företagande innebär än 
andra. Då vi jämför företagen kan vi se att de grundarorienterade saknar viktiga delar 
av denna plattform, såsom nummer tre, fem (man saknar övergripande 
helhetskompetens och är väldigt nischade, även om mentorskap tillämpas), sju och 
nummer åtta (externa finansiärer ses ofta som ett hot). Den absolut starkaste sidan är 
nummer sex - det stora engagemanget, något som präglat även Ideon sedan starten. 
 
De marknadsorienterade företagen kan vi dock se står på en mer stabil grund. Dessa 
är överlag mer fokuserade på kunden och kundrelationen. Personalen, som dock anses 
vara företagets främsta resurs, har här utbildats i att sätta kunden först och företagen 
är medvetna om att utan kunder finns inte heller något företag. Vidare ses här inte 
heller hjälp utifrån såsom externt kapital som ett hot och ett sätt att förlora kontroll, 
utan ett sätt att förbättra företagets situation och något att dra lärdom av.  Vi menar att 
denna utveckling är extra komplicerad i dessa studerade företag på Ideon på grund av 
den påverkan som företagarna utsätts från omedvetet. Genom att det på Ideon finns 
många liknande företag samlade som har en liknande inställning till affärsmannaskap 
med sig från den akademiska världen - att det inte är något som inte bör kopplas till 
forskning är entreprenörerna här generellt mer inriktade på att utveckla sina idéer än 
att tillgodose marknadens behov. Detta blir det gängse rådande idealet och det 
budskap som informellt kommuniceras. Vi ser även en ovilja att ta in extern 
kompetens från individer från näringslivet, vilket skulle ha kunnat tillföra ett ökat 
marknadstänkande. Genom att företagaren tänker på ett visst, forskningsorienterat, 
sätt och sedan inte konfronteras med andra ideal bekräftas och förstärks det egna 
beteendet. På detta vis, samt genom den spartanska inredningen som inbjuder till 
ödmjukhet inför företagandet och ett fokus på kärnverksamheten, menar vi att steget 
mellan ett forskningsfokus och ett ökat marknadstänkande är extra långt för NTBF:s 
på Ideon i relation till andra småföretag. Marknadstänkandet blir till en motkultur mot 
den rådande och skulle kräva en stor förändring, vilket motsätts starkt.  
 
Vi anser att vi genom denna studie kunnat bidra med ett tydliggörande av rådande 
kulturer i de studerade företagen samt ökat förståelsen för hur dessa kulturer 
utvecklats. Vi har gått djupare in i ett ämne som inte studerats särskilt väl tidigare och 
har kunnat förankra denna nya byggsten med den befintliga teorin, på så vis har vi 
byggt vidare på kunskapens hus.   
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6.2 Praktiskt bidrag 
 
Då det kan vara svårt för en organisation att se på sig själva i ett perspektiv utifrån 
med ”ofärgade” och ”friska” ögon, anser vi att denna studie har en praktisk relevans 
då den bidrar med våra reflektioner kring den kultur som finns på Ideon liksom i 
företagen som är lokaliserade där. Genom att vi studerar och reflekterar över viktiga 
faktorer i företaget samt presenterar resultatet i relation till övriga företag i samma 
situation ger detta en intressant bild av hur den faktiska situationen är i organisationen 
i förhållande till andra.  
 
Den praktiska relevansen hävdar vi ytterligare då vi redogör för ett antal råd, till hur 
Ideon och företagen skulle kunna utvecklas. Dessa råd har vi kommit fram till genom 
att komparera och analysera de intervjuer som vi genomfört men också genom att vi 
som författare har diskuterat kring hur vi ser på Ideon och de lokaliserade företagen. 
 
Vi har sett att organisationskulturer är djupt rotade och implementerade i företag utan 
att medlemmarna reflekterar över det. Detta innebär att en kulturförändring kan vara 
en mycket långdragen och komplicerad process. Därför menar vi att om avsikten är att 
förändra en organisationskultur så är det viktigt att vara medveten om att göra det 
mycket långsiktigt då det är viktigt att den implementeras väl. Olika företag är olika 
förändringsbenägna beroende på bransch, ålder, omvärld och så vidare. Viktigt att 
reflektera över är var vill - och bör - företagen och Ideon hamna? Mer mot en 
marknadsanpassning, mer mot forskningssidan, eller behövs ingen förändring alls? 

6.2.1 Företagen 
De representanter som vi mötte under intervjuerna var alla djupt engagerade i 
respektive företag vilket berodde på att flera av dem hade varit med och grundat 
företaget. Som entreprenör, företagsledare och arbetsgivare är det viktigt att visa på 
engagemang och entusiasm, men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att alla 
anställda kanske inte har samma intresse för företaget. Grundarnas intresse för 
företaget kan smitta av sig till de anställda, men detta är, enligt oss, ingen självklarhet, 
vilket bör finnas i åtanke hos grundarna. Det är viktigt att inte det egna intresset styr 
helt och hållet, utan att alla viktiga grundstenar i företagandet beaktas.  
 
Företagen som verkar på Ideon har en bakgrund inom den akademiska världen vilket 
vi menar är viktigt att ta vara på, med den höga kunskapsnivå samt entusiasm som 
detta medfört. Dock att det är en fördel för företag att ha ett väl implementerat 
marknadstänkande då det är viktigt att vara medveten om att kunden är central i den 
affärsdrivande verksamheten. Likaså är det en nödvändighet att se till marknaden och 
det behov som finns där. För att kunna implementera ett ökat marknadstänkande i 
företagen hos samtliga medarbetare, alltså inte bara de som har direkt kundkontakt, 
kan exempelvis så kallade case användas då medarbetarna får sätta sig in i en situation 
för att sedan lösa den på bästa sätt, vilket tillämpades i ett av de undersökta företagen 
vilket fallit väl ut.  
 
Flera av företagens produkter befinner sig på en nischmarknad och därmed är det 
ännu viktigare för företagen att ha goda marknadsföringskunskaper inne i den egna 
organisationen, gärna också internationella sådana. Även om tid och intresse saknas i 
ledningen och avsikten inte är att sträva efter en total marknadsanpassning, så menar 
vi att det är av stor vikt att resurser satsas på marknadssidan, då en sådan satsning 



 87

lägger grunden för en hållbar utveckling. Det är även av vikt att företagen tar i 
beaktande vilka bilder som förmedlas till omvärlden via de olika kanaler genom vilka 
man kommunicerar med marknaden. Vi har upplevt att de olika möten vi haft med 
företagen inte alltid stämt överens, vilket ger en vag bild av företaget och 
underminerar strävan efter att bygga en stark marknadsposition. 
 
Då personalens betydelse är väldigt stor i dessa företag anser vi att om företagen skall 
expandera i framtiden bör det reflekteras ytterligare över vilka personer som bör och 
skall anställas. Likaså bör processen delvis formaliseras, även om vi anser att det är 
viktigt att inte ”maggropskänslan” förringas helt, då vi ser personligheten och det 
stora egna intresset som en stor tillgång. 
 
Sammanfattningsvis menar vi att det är av stor vikt för företagen att behålla den 
akademiska anda och kompetens som finns men att det samtidigt är en nödvändighet 
att alla är med om att arbeta mot en större marknad.  Vi tror även att företagen på 
Ideon skulle få ut många fördelar genom att ta sig tid att bygga nätverk med andra 
företag i forskningsparken. Kanske kan det finnas potentiella kunder, leverantörer 
eller anställda bland grannföretagen? I annat fall kan samarbetet leda till 
erfarenhetsutbyte som båda parter kan vinna på i längden. Genom ett större nätverk 
kan också en gemensam, kraftfull Ideon-kultur få ett allt starkare fäste. 

6.2.2 Ideon 
Gällande Ideon så anser vi att det är viktigt att söka skapa en gemensam anda och 
kultur för att öka samhörigheten och gemenskapen mellan företagen. Att förändra det 
fokus som råder bland företagen generellt idag kräver en förändring som genomsyrar 
hela Ideon. Ett företag i vår studie uttryckte att Ideon bör öka sitt marknadstänkande, 
vilket vi ser som en viktig synpunkt. Om enskilda företag anser att Ideon inte kommit 
lika långt i den affärsmässiga utvecklingen kan detta tyda på att företagen är på väg 
att ”gå om” Ideon, som då kommer att fungera som en bromskloss istället för en 
plattform som underlättar för företagen att komma ut på marknaden. Likaså är det 
viktigt att reflektera över den kultur som råder här och, direkt eller indirekt, kan 
påverka företagen att likriktas genom att de från början har många gemensamma 
mötespunkter. Även om företagen är heterogena som grupp, så finns det ändå ett 
flertal faktorer som är gemensamma för samtliga företag, exempelvis 
entreprenörsandan och ofta även fokus på forskningen. Det är värt att uppmärksamma 
att även om företagarna inte kan peka ut något specifik Ideon kultur finns den. Ideon 
som kulturell arena är verkande både, ur ett marknadsperspektiv, i positiv och negativ 
riktning.  
 
Företagen på Ideon är också ofta mycket flexibla och dynamiska. Detta innebär att de 
omväxlande växer och blir mindre i personalstyrka, vilket medför att företagen kan 
växa ur, men också ha för stora lokaler. Därför kan det bli tvunget för företagen att 
behöva flytta från sina lokaler för att finna nya på Ideon. I dagsläget ägs fastigheterna 
i forskningsparken av två fastighetsbolag, vilket medför svårigheter att flytta mellan 
olika fastigheter inom parken. Det är viktigt att minska problematiken gällande 
förflyttningar inom Ideon eftersom risken annars är att företagen flyttar till lokaler 
utanför Ideon och till mer flexibla fastighetsägare. 
 
Då de anställda i dessa kunskapsintensiva företag generellt sett har mycket hög 
kompetens kan det inom Ideon vara intressant att upprätta en personal databas, vilket 
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skulle ge möjligheter för anställda att skaffa ny tjänst samt för företagen att rekrytera 
inom parken. Detta skulle öka dynamiken i parken samt öka intresset för att lokalisera 
sig här - som arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Ideon bör ta tillvara på sina styrkor. Exempelvis är forskningsparken Sveriges äldsta, 
och har därmed en historia som är värd att berätta. En av respondenterna menade att 
nu när Kuvösen ska rivas borde en del av det k-märkas eller borde ett slags museum 
upprättas som visar på all den kreativitet och framåtanda som signifierar parken. 
Ideon har vidare en stark image som också bör förmedlas tydligare. Vidare anser vi att 
fler naturliga mötesplatser skulle kunna skapas, såväl inomhus som utomhus, för att 
öka interaktionen mellan företagen. Ideon skall kännas som ett levande öppen 
organisation. Ideon bör däremot arbeta för att öka kreativiteten och lägga grunden för 
bildandet av en dynamisk och stark Ideon-kultur.  
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Då vi genomfört vår studie har det givetvis uppkommit fler frågor till diskussion som 
skulle vara intressanta att fördjupa sig i i en senare studie. Det är framför allt tre 
frågor som vi skulle vilja utveckla närmare.   
 
De resultat som vi kommit fram till syftar ju som ovan nämnt till NTBF:s belägna i 
forskningsparker. Men hur ser kulturen ut i liknande företag belägna utanför 
forskningsparker? På vilket sätt skiljer sig dessa företag åt gällande kulturen? Finns 
det likheter? Vi frågar oss om och hur ett företag påverkas av att ha en mataffär och 
en tandläkare som grannföretag?  
 
Det andra området som vi skulle vilja belysa ytterligare är att undersöka vad det är 
som reproducerar den speciella forskningskulturen i företagen. Hur kommer den att 
”sätta sig i väggarna”? Är detta något som hämmar företagen i sin utveckling? Vad 
kan i praktiskt göras för att få in ett ökat marknadstänkande bland företagen? Kanske 
borde ledningen av forskningsparken ta ett större ansvar och leda företagen mer mot 
en gynnsam utveckling.  
 
Vår undersökning visade att ett flertal företag hade svårt att diskutera kring 
företagsekonomiska begrepp, trots att de befann sig på ledningsnivå i företagen. Vi 
anser att det kan finnas en risk att företagens utveckling hämmas då det inte finns ett 
implementerat marknadstänkande bland företagen. Vi frågar oss om det är en 
nödvändighet att begreppen kring ett ökat marknadstänkande medvetandegöras och 
implementeras i NTBF:s. På vilket sätt ska detta i så fall göras? 
 
 
6.4 Slutord 
 
Arbetet med uppsatsen har varit en process, där de frågor och svar som var givna i 
början efterhand omvärderats och ersatts. Vi tycker det har varit mycket intressant att 
få en inblick i företagens kulturer och vill här återigen framföra ett varmt tack till de 
företag som har ställt upp. Det krävs mod att som företagare lämna ut sig i denna sorts 
frågor.  
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Hade vi haft mer tid och resurser till vårt förfogande, hade vi gärna sett en 
fördjupning i varje företag, genom att göra ytterligare intervjuer och observationer. 
Det hade även varit intressant att göra en breddning bland de undersökta företagen, 
för att ytterligare kunna tydliggöra mönster som finns. Som alltid ger den här typen av 
arbete upphov till fler frågor och fördjupningsområden, några som vi nämnt i förslag 
till vidare forskning ovan. Vi anser ändå att vi utifrån de givna förutsättningarna 
uppnått vårt syfte med uppsatsen. 
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Intervjufrågor till företagen  
 
1. Bakgrund/historia 

 
a. Kan du berätta hur den här organisationen bildades? 

 b. Vem/vilka och hurdana var grundarna och de första ledarna? 
c. Vilken inverkan hade de på den organisation som växte fram? 
d. Växte det i början fram särskilda arbetssätt eller säregna värderingar under 
startfasen som har överlevt ända till i dag – i så fall vilka? 

      e. Varför valde ni att etablera er inom Ideon? 
      f. Hade organisationen eller Ideon några problem eller särskilda svårigheter under  
      startfasen - i så fall vilka? 

g. Har Ideon bidragit till något positivt? 
 

2. Organisationens image/värderingar/kultur (Nuläget)  
 

a. Om du som en utomstående person skulle beskriva organisationen, vilka 
särdrag skulle du framhäva? 
 
b. Vilka värderingar lägger ni störst vikt vid i den här organisationen? Hur 
kommer de till uttryck? 
 
c. Kan du berätta om organisationens sätt att belöna och straffa de anställda – både 
de formella belöningssystemen och de informella. 
 
d. Kan du berätta hur ny personal rekryteras till organisationen? 
Rekryteringsprocessen och vilka egenskaper betonas? 
 
e. Hur ser organisationens interna kommunikation ut? 
  
f. Om du föreställer dig att den här organisationen är ett djur – vilket djur skulle 
den i så fall vara?  
 
g. Om du föreställer dig att du sitter vid frukostbordet en söndagsmorgon och läser 
tidningen -  plötsligt får du syn på en rubrik som innehåller organisationens namn. 
Hur lyder rubriken? 
 
h. Kan du nämna några oskrivna regler för ”seder och bruk” vad gäller 
organisationen och Ideon? 
 

 i. Har ni någon kontakt med andra Ideon-företag, i så fall hur? 
 
j. Existerar det någon ”Ideon-kultur”? 

 
k. Har Ideon bidragit till ditt företags kultur? På vilket sätt?  
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3.    Organisationens image/värderingar/ kultur  Förr/förändring 
 

a. Om vi tänker oss tillbaka till organisationens grundande/ när du först kom in i 
organisationen: 
 
b. Vad präglade då företaget? Vilka särdrag skulle du ta upp? Har det skett någon 
förändring över tiden? 
 
c. Har värderingarna i organisationen förändrats (från grundandet och fram till 
nu)? 
 
d. Har belöningssystem/rekryteringsprocesser inom organisationen förändrats? 
  

 e.  Hur tycker du Ideon har utvecklats?  
 
f. Slutligen, om vi tar upp djur-metaforen igen: Skulle du beskriva organisationen 
vid samma djur då som nu?  
 
 

4.    Om vi ser generellt på företag som är etablerade på Ideon, finns det många som är 
anknutna till forskning samtidigt som de är anpassade efter marknadens behov 
och önskemål. Hur skulle du själv vilja placera in ditt företag mellan totalt 
forskningsinriktad till totalt marknadsanpassad 
 
 
 
 
 
Skiljer denna placering sig från tidigare år? Har det skett någon utveckling? 
 

 
 
5. Du har gett en bild av organisationen, tror du någon av dina kollegor skulle ge 
en annan beskrivning? I sådana fall – vilken/varför? 
 
6. Finns det något annat som du tycker vi bör veta om organisationen eller sådant 
som vi har pratat om som du vill utveckla ytterligare? 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

marknads-
anpassad 

forsknings-
inriktad 


