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Sammanfattning 
Titel: Utvärderingsramverk för studentinkubatorer 

– Motsvarar studentinkubatorns resurser dess företags behov? 

Kurs/Ämne: Entreprenörskap 

Nyckelord: studentinkubator, utvärdering, nätverk, lärande, affärsutveckling 

Författare: Richard Laurits, Gustav Petersson, Christofer Österlindh 

Handledare: Marie Löwegren 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån tidigare forskning och ny empiri, utveckla och 

anpassa ett utvärderingsramverk för studentinkubatorer samt identifiera mätbara 

indikatorer. Ramverket kommer därefter att appliceras via inkubatorföretagen som 

finns på VentureLab vid Lunds universitet och analyseras slutligen efter validering. 

Metod: Uppsatsen tog sin början i intervjuer med en fokusgrupp på VentureLab som 

användes tillsammans med valda teorier för att ta fram totalt nio indikatorer som 

studien valde att fokusera på vid utvärderingen. Indikatorerna mättes därefter med 

hjälp av en enkätundersökning som fylldes i av företagen på VentureLab. Totalt så 

gjordes ett stickprov på sex företag för att validera svaren på enkäten. 

Teori: Den teoretiska referensramen baseras på teorier inom områdena affärsutveckling, 

nätverk, lärande och strukturella resurser som motiverades med hjälp av tidigare 

forskning av inkubatorer. 

Empiri: Uppsatsens empiriska bas består av tre delar; explorativ fokusgrupp för att ta fram 

teoretisk referensram, enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer för att 

testa utvärderingsverktyget. 

Slutsatser: Författarna drar slutsatsen att lärande är en viktig del av inkubatorns 

värdeerbjudande och bör inkluderas i ett utvärderingsramverk. Vidare kunde 

författarnas utvärderingsmodell valideras genom semistrukturerade intervjuer som 

bekräftade enkätens resultat. 
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Abstract 
 

Title: Evaluation framework for student incubators 

- Does the resources of a student incubator equal its company’s needs? 

Course/Subject: Entrepreneurship 

Key words: Student incubator, evaluation, networking, learning, business development 

Authors: Richard Laurits, Gustav Petersson, Christofer Österlindh 

Advisor: Marie Löwegren 

Purpose: The purpose of this thesis is to develop an evaluation framework for student 

incubators from former research and new empirical findings. The evaluation 

framework will be applied on the student incubator VentureLab at Lund University. 

The authors will after this discuss how well the framework measured VentureLab’s 

resources. 

Methodology: The essay began in interviews with a focus on VentureLab used in conjunction with 

selected theories to produce a total of nine indicators that the study chose to focus 

on the evaluation. The indicators were measured subsequently using a 

questionnaire completed by companies in VentureLab. In total, a sample of six 

companies to validate responses to the survey. 

Theoretical 

perspectives: 

The theoretical framework is based on theories in the fields of entrepreneurship, 

networking, learning and structural resources and was motivated by previous 

research. 

Empirical 

foundation: 

The empirical base consists of three parts: an exploratory focus group to develop a 

theoretical framework, a questionnaire survey and semi structured interviews to 

test the evaluation tool. 

Conclusions: The authors conclude that learning is an important part of the value an incubator 

offers, and learning should therefore be included in an evaluation 

model. Furthermore, the author’s evaluation framework was validated by semi 

structured interviews in the sense that the indicators measured what they were to 

measure. 
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1 Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet, följt av en problemdiskussion 

som mynnar ut i uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 
Sveriges sysselsättning har främst varit knuten till tung industri genom historien 

men de 30 senaste åren har industrins andel kraftigt minskat. I takt med att 

basindustrin sysselsätter allt färre (Magnusson, 2002) har alltmer fokus och 

resurser lagts på att skapa innovation och innovationsdrivna företag (Landström, 

2000). Det räcker med att titta på Malmö för att se denna förändring - från att ha 

haft en av världens största varvsindustrier på 70-talet, till att nu vara en stad med 

ett uttalat kunskapsfokus (Edvinsson, 2006).  

”En ökad satsning på teknik- och kunskapsintensiva företag samt kommersialisering 

av forskning och teknikbaserade idéer, är en förutsättning för ett lands framtida 

internationella konkurrenskraft.”(Löfsten, 2005, sid 1) 

Det talas om ett ”kunskapssamhälle” och flera statliga aktörer satsar stora 

summor på att öka antalet innovationer (Landström, 2000). Ett av de verktyg 

som används i detta syfte är så kallade inkubatorer. Även om det saknas en 

tydlig definition kring vad en inkubator är så råder det en viss samstämmighet 

kring att det är ett verktyg som skall underlätta för företag att lyckas överleva 

den första tiden efter etablering (Hackett & Dilts, 2004). Detta skall 

förhoppningsvis leda till nya livskraftiga företag och i sin tur ökad sysselsättning 

i framtiden. (Löfsten, 2005) 
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1.2 Problemdiskussion 
Det investeras mycket kapital inkubatorer (IBIP, 2008) och det blir ett allt mer 

förekommande begrepp som understöds av statliga organisationer såsom Nutek, 

VINNOVA och Teknikbrostiftelsen. Syftet med inkubatorer är att skapa företag 

med tillväxt och säkra deras existens i uppstartsfasen (Löfsten, 2005). Till detta 

krävs följaktligen att en inkubator kan hjälpa företag med de problem som kan 

uppkomma på vägen.  

För att en inkubator ska kunna hjälpa företagen på sin väg att bli livskraftiga och 

självständiga måste deras verksamhetsansvariga veta vilka resurser som 

inkubatorföretaget behöver och efterfrågar.  Bättre uppfyllande av 

inkubatorföretagens resursbehov, behöver inte automatiskt innebära mer 

resurser utan kan handla om ett mer effektivt nyttjande av inkubatorns 

nuvarande resurser (Löfsten, 2006). Det borde därför vara av intresse för 

inkubatorns verksamhetsledare att ha tillgång till olika verktyg för att följa upp 

inkubatorföretagens resursnyttjande i syfte att matcha inkubatorns resurser efter 

inkubatorföretagens behov.   

Ett flertal studier har undersökt möjligheterna till att skapa verktyg för att 

utvärdera inkubatorer och deras resurser. Bergek & Norrman (2008) genomförde 

en utvärdering där man undersökte totalt 16 svenska inkubatorer för att hitta 

”best practice”. Bergek & Norrman använde sig av tre olika kriterier för att 

undersöka hur man ska kunna klassificera inkubatorer. Faktorerna var; urval av 

inkubatorföretag, affärsstöd och kontaktförmedling (Bergek & Norrman, 2008). 

Studien kan dock beskrivas som en objektiv klassificering av inkubatorer snarare 

än en utvärdering av undersökningsobjektens förmåga att organisera sitt 

serviceerbjudande i form av resurstillhandahållning.  

Abduh (2007) gjorde däremot en studie där man studerade inkubatorföretagens 

nivå av tillfredställelse av en inkubators tillhandahållande av tjänster. Dessa 



8 

 

matchades därefter mot det upplevda behovet av denna service utifrån en 

kvantitativ studie. Vad som inte innefattas av studien är de faktorer som döljer 

sig bakom det kvantitativa resultatet. Jämfört med Bergek (2008) gav Abduh 

(2007) studie bättre möjlighet att utvärdera resurserna på företagsnivå. Abduh 

(2007) utgick även till skillnad från Bergek (2008), från ett användarperspektiv 

där inkubatorföretagens uppfattning var centralt i studien. Även VINNOVA har i 

en rapport från 2005 tittat på inkubatorernas effektivitet men till skillnad från 

Bergek och Norrman undersökte man snarare vilka faktorer som gör en 

inkubator framgångsrik. Här ämnade VINNOVA forskare ta fram en metodik för 

hur entreprenöriella miljöer borde studeras för att sedan kunna ge vägledning till 

organisationer som stödjer nyföretagande (Löfsten, 2005).  

Vidare har behovet och formuleringen av ett utvärderingsverktyg berörts av 

Chan(2005), genom deras studie av inkubatorer i olika företagsparker i 

Hongkong. Studien var uppbyggd kring sex fallstudier av olika företag och deras 

upplevelse av inkubatorn (Chan, 2005). Skillnaden mellan Chan (2005) och 

Löfsten (2005) är att förstnämnda undersöker hur inkubator kan hjälpa företag i 

dess olika utvecklingsprocesser men Löfsten (2005) undersöker inkubatorns roll i 

innovationssystemet i syfte att hjälpa nystarten av företag.  

Utifrån tidigare forskning så har det gjorts ett flertal typer av utvärderingar men 

ingen som kan användas av inkubatorns verksamhetsledare i syfte att se vad 

man gör bra och mindre bra i nuläget. Flertalet studier har gjort försök till att 

generalisera sina resultat kring hur inkubatorer ska fördela sina resurser. 

Författarna har dock inte funnit några studier som berör utvärdering av 

studentinkubatorer. Författarna misstänker att det finns en skillnad i både 

resurser och behov jämfört med de inkubatorer som den tidigare forskningen 

fokuserat på, men har på grund av den begränsade forskning om 

studentinkubatorer inte kunnat fastslå detta. Därmed kan de utvärderingar som 
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gjorts tidigare av inkubatorer ha missat resurser och behov eftersom 

utvärderingarna inte har varit anpassade efter studentinkubatorer. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån tidigare forskning och ny empiri, utveckla och 

anpassa ett utvärderingsramverk för studentinkubatorer samt identifiera 

mätbara indikatorer. Ramverket kommer därefter att appliceras via 

inkubatorföretagen som finns på VentureLab vid Lunds universitet och 

analyseras slutligen efter validering. 
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2 Metod  
I metodkapitlet redogörs det för de metodval och överväganden som författarna har gjort 

under uppsatsarbetet. Vidare för författarna ett resonemang och försöker förklara de val 

och de vägar som tagits. 

2.1 Val av ämne 
Att författarna valde entreprenörskap som ämne var inte särskilt oväntat. Alla tre 

har ett genuint intresse i ämnet och två av dem drev egna företag parallellt med 

studierna. En annan gemensam faktor är att författarna varit med och startat upp 

företag i studentinkubatorn VentureLab vid Lunds universitet. Efter att tidigare ha 

studerat kurser i entreprenörskap fanns även starka kopplingar till institutionen 

och det var därigenom gruppen fick kontakt med handledare. Något som 

författarna kom överens om under sina förstudier och i samtal med handledare 

var att det saknades ett verktyg för att kunna utvärdera studentinkubatorer 

utifrån inkubatorföretagens perspektiv. Även om det gjorts tidigare studier inom 

området så hade författarna inte lyckats finna ett ramverk för att utvärdera 

inkubatorn utifrån ett användarperspektiv. Den tidigare forskningen bestod 

antingen av kvalitativa (Chan, 2005) eller kvantitativa undersökningar (Peters, 

2004) samtidigt som de haft ett ledningsperspektiv, snarare än ett 

användarperspektiv. Med ett användarperspektiv menar författarna att det är 

inkubatorföretagen som utvärderar inkubatorns resurser utifrån sina specifika 

behov. 
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2.2 Övergripande angreppssätt 
1. Ursprungligt ramverk: Som ett första steg valde författarna att kartlägga 

den tidigare forskning som fanns på området kring inkubatorers 

värdeerbjudande. Under litteraturgenomgången framkom det att många 

studier fokuserade på att klassificera och utvärdera inkubatorer.  

Författarna fann att det inte fanns någon tidigare forskning som 

fokuserade på universitetsknutna inkubatorer och att det dessutom 

saknades studier som kombinerade kvantitativ och kvalitativ data utifrån 

ett användarperspektiv. Den samlade teoribasen kring den tidigare 

forskningen valde författarna att benämna som det ursprungliga 

ramverket,  

2. Explorativ fokusgruppsintervju: I nästa steg genomfördes en explorativ 

fokusgruppsintervju. Främsta syftet med intervjun var att söka efter 

utvecklingsmöjligheter av ramverket och anpassa det till användarnas 

särskilda behov i inkubatorn. Anledningen till varför författarna valde att 

göra en fokusgruppsintervju var att tidigare forskning hade fokus på 

inkubatorer som inte var studentinkubatorer. Författarna ville därför 

undersöka om tidigare forskning var applicerbar på studentinkubatorer 

eller om det ursprungliga teoretiska ramverket behövde modifieras. 

3. Utvecklat ramverk och operationalisering av indikatorer: Utifrån 

fokusgruppintervjun så breddades det ursprungliga ramverket med ett 

område som tidigare inte täckts in. Det utvecklade ramverket bestående 

av huvudområden delades därefter in i underkategorier som författarna 

valde att benämna som indikatorer. Indikatorerna baserades på tidigare 

forskning och empirin från fokusgruppen och ämnade lyfta fram det, 

enligt författarna, mest väsentliga inom varje huvudområde i ramverket. 

Vid operationaliseringen gjordes indikatorerna mätbara genom att 

författarna bröt ner dem i mindre beståndsdelar som skulle kunna mätas 
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med hjälp av enkät som därefter validerades med semistrukturerade 

intervjuer.  

4. Test av indikatorer på valt studieobjekt: Utifrån författarnas utvecklade 

ramverk skapades en enkät bestående av femton frågor som syftade till att 

undersöka samtliga indikatorer. För att samla kvantitativ data till 

utvärderingsmodellen valde författarna att sammanställa en 

enkätundersökning för att på så sätt kunna utvärdera de områden 

författarna valt ut. De semistrukturerade intervjuerna hade två syften. 

Först och främst ville författarna validera respondenternas enkätsvar. Det 

andra syftet var att undersöka vad som dolde sig bakom hur 

respondenterna hade graderat de olika resurserna på studieobjektet.  

 

Författarnas forskningsmetod är uppbyggd både med hjälp av kvalitativa 

metoder men också kvantitativa. Detta gjorde författarna genom att 

enkäten dubbelkontrollerades mot de semistrukturerade intervjuerna och 

på så sätt fick ett tillfälle att uppnå en högre grad av trovärdighet i 

resultatet. Genom att använda sig av två olika forskningsstrategier när 

modellen applicerades så uppnåddes tre mål: 

 Triangulering: Med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna 
så fick författarna en möjlighet att bekräfta eller förkasta svar 
som framkom i enkäten. 

 Stöd: Fokusgruppen var viktig när det kom till att ta fram 
kunskapsluckor, bekräfta teoriomfång samt utforma enkät och 
intervjuer. 

 Komplement: Med både kvalitativa och kvantitativa metoder 
så finns det möjlighet att kunna gå bortom det kvantitativa 
resultatet och på så sätt se vad som faktiskt ligger bakom de 
siffror som respondenterna uppgivit. 
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 En problematik som uppstod i samband med författarnas kombinerade 

forskningsmetoder var att översätta kvalitativ data till att matcha den 

kvantitativa. Detta eftersom kvalitativ forskning till sin natur är subjektiv, 

och då blir frågan hur detta kan översättas för att tolka kvantitativa data – 

detta berörs ytterligare i steg sju. (Bryman & Bell, 2003)  

5. Validering av enkät: Författarna kodade den framkomna informationen 

från de semistrukturerade intervjuerna, under respektive indikator. 

Denna information jämfördes sedan med den aktuella respondentens 

enkätsvar, i syfte att finna diskrepanser. Syftet med detta var att kunna 

validitet.   

Författarnas forskning kan beskrivas som deduktiv med induktiva inslag. Detta 

eftersom uppsatsen i första hand har sin utgångspunkt i den tidigare forskningen 

och i andra hand den insamlade empirin utifrån den explorativa intervjun med 

fokusgruppen. Författarna har inte som syfte att testa hypoteser utan snarare att 

utveckla befintlig teori. (Bryman & Bell, 2003) 

2.3 Val av studieobjekt 
Att författarna valde VentureLab (hädanefter VL) som studieobjekt berodde 

främst på att det fanns en nyfikenhet från författarnas sida om hur 

inkubatorföretagen upplevde att VL hjälpte dem. Då det dessutom fanns ett stort 

intresse från VL:s personal om att göra en utvärdering, kunde författarna 

säkerställa tillgången utav villiga respondenter från inkubatorföretagen. 

VL är en så kallad studentinkubator som grundades 2001 i syfte att hjälpa 

studenter och nyexaminerade vid Lunds Universitet att förverkliga sina 

företagsidéer. Under ett års tid får man, om man blir antagen, kostnadsfri 

kontorsplats, telefon och kaffe. Förutom detta erbjuds även intern och extern 

rådgivning samt möjlighet att delta i workshops och kurser. För närvarande är 
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det cirka 20 % av dem som kommer på rådgivningsmöte som får plats i 

inkubatorn. Det finns idag 16 kontorsrum och två konferensrum på VL. Totalt 

rymmer lokalerna knappt 30 personer fördelade på 18 företag. När ett företag 

flyttar in på VL så får de själva sätta upp mål för året. Varannan månad hålls 

sedan så kallade uppföljningsmöten med affärsutvecklaren på inkubatorn. 

Förutom uppföljning kring företagets mål är inspiration, motivation och 

coaching viktiga inslag under mötena.  VL arbetar ständigt med att försöka 

förbättra och utveckla sin verksamhet. Detta gör de genom att föra en 

kontinuerlig dialog med inkubatorföretagen, styrgruppen och studenter vid 

universitetet. (VL:s verksamhetsberättelse 2009)  

Författarna är medvetna om att uppsatsens objektivitet kan påverkas av att de 

själva haft kontor på VL men har aktivt arbetat för att motverka detta. 

2.4 Val av teori 
Då uppsatsens syfte var att skapa ett utvärderingsramverk för 

studentinkubatorer, valde författarna att gå igenom tidigare forskning på 

området. Utifrån denna kunde det identifieras fyra olika huvudområden som 

författarna hade som grund vid sin teoriinsamling, dessa var affärsutveckling, 

nätverk, delade kontorslokaler och kontorsservice. Urvalet av dessa teorier 

baserades på hur väl de passade in på respektive område och uppsatsens syfte. I 

avsaknad av en enkel och allmän definition av vad en inkubator är och gör, har 

författarna valt att istället fokusera på hur den tidigare forskningen har valt att 

definiera inkubatorns tjänsteerbjudande.  

Under litteraturgenomgången framkom att tidigare forskning haft som mål att 

på olika sätt utvärdera inkubatorer, såväl på ett kvalitativt som på ett kvantitativt 

plan. Författarna ansåg dock att det fanns en kunskapslucka eftersom ingen 

tidigare forskning använt en utvärderingsmodell som kombinerade kvantitativ 
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och kvalitativ data. Därmed bedömdes det intressant att göra en uppföljning av 

de kvantitativa data som togs fram med hjälp av utvärderingsmodellen. 

Modellen byggde främst på tidigare forskning om inkubatorer som därefter 

validerades med hjälp av de åtta hörnstenarna i Klofstens (2005) affärsplattform 

och tidigare studier av inkubatorer (Peters, 2004; Bers, 2009; Chan, 2005). 

Klofstens utgångspunkt i ett företags affärsplattform bedömdes som ett relevant 

perspektiv då det låg i linje med de uppgifter en inkubator har enligt författarnas 

definition hur en inkubator kan hjälpa nystartade företag. 

När författarna uppfattade teoribasen som samstämmig genomförde de en 

fokusgruppintervju för att finna ytterligare områden att belysa. Den empiri som 

framkom under intervjun gjorde att författarna upptäckte utvecklingsmöjligheter 

i det ursprungliga ramverket. Det visade sig att lärande var ett område som 

inkubatorföretagen ansåg som en viktig resurs. Detta ledde till att författarna 

valde att inkludera detta i det utvecklade ramverket och sin teoribas. 

2.5 Insamling av primärdata 

2.5.1 Fokusgrupper 

I ett första skede genomfördes explorativa intervjuer med fokusgrupper, 

bestående av sex representanter från företag som sitter på VL idag. Syftet med 

dessa intervjuer var i första hand att säkerställa att de områden författarna valt 

var relevanta utifrån det valda studieobjektet. I andra hand sökte författarna fler 

eller andra områden att undersöka som bättre speglade studieobjektet.  

Datainsamlingen började med att författarna först presenterade sig och 

efterfrågade respondenter till fokusgruppen. Detta skedde i samband ett 

obligatoriskt möte på inkubatorn. Med anledning att inte påverka 

respondenterna valde författarna att avstå från att berätta uppsatsens syfte. 
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Författarna planerade att diskussionen skulle pågå i ungefär en timme, det är 

författarnas tro att en längre diskussion skulle inverka negativt på både 

respondenternas vilja att föra en diskussion och kvaliteten på diskussionen. 

Under intervjun användes av denna anledning olika teman, baserade på den 

insamlade teoribasen, som deltagarna fick ta ställning till och prata fritt omkring. 

Endast om författarna märkte att diskussionerna kom bort från ämnet styrdes 

deltagarna tillbaka till temat. På detta sätt kunde författarna få tillgång till 

respondenternas uppfattning om vad de upplevde som viktigt och relevant för 

inkubatorföretagens möjligheter att utvecklas.  (Bryman & Bell, 2003) 

I syfte att säkerställa att all information fångades upp under intervjun, valde 

författarna att spela in denna med hjälp av bandspelare. Samtliga författare var 

närvarande under intervjun, två av författarna var ansvariga för att föra 

diskussionen framåt, medan den tredje istället koncentrerade sig på att avläsa 

intervjuobjekten i syfte att fånga kroppsspråk och liknande. Detta i syfte att 

fånga upp information som hade missats om författarna enbart hade förlitat sig 

på en bandupptagning.  

2.5.2 Enkätundersökning 

Utifrån det utvecklade ramverket skapades en enkät bestående av femton frågor 

som syftade till att beskriva samtliga indikatorer.  För att samla kvantitativ data 

till utvärderingsmodellen valde författarna att sammanställa en 

enkätundersökning för att på så sätt kunna utvärdera de områden författarna 

valt ut genom tidigare forskning och intervjun med fokusgruppen. Utifrån 

fokusgruppens svar så har författarna använt dessa data för att få en bättre insikt 

i hur frågorna bör formuleras och hur en uppföljning med semistrukturerade 

intervjuer kan komplettera enkäten. 
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Enkätundersökningen syftade till att göra en kvantitativ undersökning av VL. 

Den kvantitativa undersökningen validerades därefter med hjälp av de 

semistrukturerade intervjuerna. Enkätundersökningen omfattade samtliga av de 

18 företagen som vid undersökningens tillfälle hade kontorsplats på VL. 

Svarsfrekvensen var 17 av 18 företag vilket borde ha gett en hög grad av 

reliabilitet eftersom det företag som inte deltog troligtvis inte hade förändrat 

utgången av resultatet. 

Enkäten var utformad med stängda frågor (totalt 15) som berörde de tidigare 

nämnda faktorerna affärsrådgivning, nätverk, strukturella resurser och lärande. 

Respondenterna fick gradera upplevelsen på VL efter en sjugradig skala där 1 

betecknades som mycket negativt, fyra som godkänt och sju som utmärkt. I det 

andra steget fick respondenterna gradera efter ytterligare en sjugradig skala hur 

pass viktig denna resurs var för dem. Skalan var uppdelad på så sätt att 1 

betecknades som ”inte särskilt viktig” medan 7 var ”mycket viktig”. 

Anledningen till att författarna valde att använda sig av en sjugradig likertskala 

beror på att det bedömdes som tydligast att använda en attitydskala snarare än 

svaren skulle ges svart på vitt, såsom negativt eller positivt. (Bryman & Bell, 

2003) 

För att minska risken för missuppfattningar kring hur frågorna uppfattades, och 

därmed även minska bortfallet av ifyllda frågor, så fanns författarna tillgängliga 

för förtydligande under tiden som respondenterna fyllde i enkäten. Problemet 

med missuppfattningar kring frågorna är annars ett vanligt problem vid 

enkätundersökningar som författarna på detta sätt kunde minska risken för. Alla 

respondenter fick samma information, då de frågorna från respondenterna som 

besvarades av författarna, hörsammades av alla i rummet. Anledningen till 

varför inte öppna frågor användes i enkäten var för att frågorna skulle graderas 

på en attitydskala. Öppna frågor i en enkät tenderar att bli mindre utförligt 

ifyllda och författarna ansåg därför öppna frågor på indikatorer som togs fram 
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och graderades i enkätundersökningen var en säkrare metod att använda under 

själva intervjuerna snarare än i enkäten.  

Ett problem som författarna var tvungna att ta hänsyn till var risken att 

respondenternas svar kan ha varit färgade av att enkäten inte var anonym. Vid 

genomgången av enkäten så utlovade författarna att inga namn skulle publiceras 

i uppsatsen. Anledningen till varför respondenterna inte var anonyma i samband 

med enkäten berodde på att författarna ville kunna jämföra hur en respondent 

svarat på enkäten mot hur denne svarade på kontrollfrågor under intervjun. 

Detta skulle kunna påverka enkätens reliabilitet eftersom en anonym enkät 

skulle kunna leda till andra svar. Därmed fyllde kontrollfrågorna en viktig roll 

vid empiriinsamlingen. (Bryman & Bell, 2003) 

2.5.3 Semistrukturerade intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna hade två syften. Först och främst ville 

författarna validera respondenternas svar utifrån enkäten genom kontrollfrågor. 

Det andra syftet var att undersöka vad som dolde sig bakom hur respondenterna 

hade graderat de olika resurserna på VL. Genom att ställa kontrollfrågor och be 

respondenten om konkreta svar på frågor, relaterade till samtliga indikatorer, 

kunde respondentens svar på enkäten förkastas eller valideras.  

Då hela den population som författarna undersöker består av 18 respondenter är 

det inte möjligt att göra en stickprovsundersökning eftersom en sådan 

undersökning är beroende av höga absoluta tal. Författarna har istället av 

resursskäl valt att göra ett obundet slumpmässigt urval om en tredjedel av 

respondenterna. Samtliga respondenter som svarat på enkät hade lika stor chans 

att bli valda (Bryman & Bell, 2006). Intervjuerna var semistrukturerade där 

författarna ställde frågor som omfattade de olika indikatorerna i den kvantitativa 

enkäten. Om svaren inte var tillräckligt uttömmande eller om författarna anade 

att respondenten missuppfattat frågan, valde de att ställa en eller flera 
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följdfrågor. Författarna genomförde intervjuerna med endast en person 

närvarande hos respondenten så att det skulle kännas mer som ett samtal snarare 

än ett förhör. Detta bedömdes som viktigt eftersom själva syftet var komma åt 

information som kanske inte uppkom omedelbart utan krävde att det förelåg ett 

förtroende för intervjuaren.  

2.5.4 Kodning av data 

Jämfört med en rent kvantitativ undersökning där data kodas i förväg, har 

författarna använt sig av selektiv kodning. Selektiv kodning innebär att 

kärnkategorier har valts ut, vilket i författarnas fall har varit de fyra områdena 

som togs fram i samband med litteraturgenomgången och efter 

fokusgruppintervjun (Bryman & Bell, 2003). Utifrån teoribasen och empirin från 

fokusgruppen så lyfte författarna fram nio indikatorer. De nio indikatorerna 

motsvarade därefter underkategorier till kärnkategorierna. Den information som 

framkom under intervjuerna kodades genom att författarna placerade den 

aktuella informationen under den indikator som författarna ansåg informationen 

vara starkast förknippad med.  

2.6 Insamling av sekundärdata 
Den insamlade sekundärdatan används främst i syfte att få en klarare bild av VL 

samt innovationssystemet i stort. Sekundärdatan var även av vikt för att hjälpa 

läsare att få en förståelse av VL och inhämtades främst från 

verksamhetsrapporter.  

2.7 Generaliserbarhet 
Då endast VL används som praktikfall kan studiens generaliserbarhet 

ifrågasättas. Syftet är att utvärderingsmodellen skall kunna appliceras på 
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studentinkubatorer. Anledningen till varför skillnaderna i form av en inkubators 

serviceutbud inte borde vara omfattande beror på författarnas sammanställning 

under litteraturgenomgången. Vad som pekar mot att en utvärdering med 

författarnas modell inte skulle gå att applicera på icke studentinkubatorer är att 

inkubatorer skiljer sig väldigt mycket åt vad gäller resurser och inriktning (Chan 

& Lau, 2004; Bergek & Norrman, 2008).  

Anledningen till att endast VL användes som studieobjekt var att författarna 

ansåg att värdet av att ha fullständig data från en inkubator var högre än värdet 

av att ha mindre delar av data från flera inkubatorer.  Författarna var medvetna 

om att detta begränsar utvärderingsmodellens möjligheter att användas på andra 

typer av inkubator men det torde ökar validiteten för studentinkubatorer.   

Författarna kan inte avgöra huruvida utvärderingsmodellen och ramverket går 

att applicera på andra typer av inkubatorer. Det som talar för att det är möjligt är 

att det ursprungliga ramverket är baserat på tidigare forskning av en rad olika 

typer av inkubatorer. Samtidigt har författarna valt att anpassa detta ramverk 

utifrån VL:s förutsättningar vilka torde spegla studentinkubatorer i högre 

utsträckning än andra inkubatorer. 

2.8 Validering och reliabilitet 
Den metod som författarna använder för att validera enkätundersökningen kan 

enklast beskrivas som en fyrfälts-tabell där respondentens feedback från 

enkätundersökningen förs in i den översta raden och sedan förs informationen 

från den semistrukturerade intervjun med samma respondent in i den under 

raden. Därefter jämförde författarna genererad data i syfte att finna tydliga 

diskrepanser. Nedan är ett exempel på hur författarna analyserar indikatorn 

”mingel och events”. Respondenten har fyllt i en 6:a på hur väl VL uppfyller 

detta område, och respondenten efterfrågar endast resurser motsvarande en 2:a. 
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Under den semistrukturerade intervjun framkom information om att 

respondenten ansåg att de fått väldigt många inbjudningar men aktivt valt att 

inte nyttja denna resurs. Författarna tolkade detta som att resursen inte var viktig 

för respondenten och att detta därför stämde överens med enkätsvaret. I detta 

fall anser författarna att frågan validerades då enkätsvaren överensstämde med 

den information som framkommit under den semistrukturerade intervjun. 

Valideringsmodellen har applicerats på samtliga semistrukturerade intervjuer 

och samma respondents enkätsvar.  

Författarna har utifrån valideringsmodellen delat in resultaten i två olika typer. 

När både information från enkäten och den semistrukturerade intervjun 

överensstämmer anser författarna att detta validerar den enskilde respondentens 

svar på denna indikator. Om författarna uppfattar en diskrepans mellan svaren 

på enkäten och den semistrukturerade intervjun, klassificeras detta som ett fel. 

Författarna valde slumpmässigt ut 6 av 17 personer för att söka validering av 

enkäten. Urvalet bedömdes, givet att mer än en tredjedel av populationen 

undersöktes, därför tillräckligt stort. De företag som deltog i intervjuerna visade 

sig ha en förhållandevis stor bredd vad gäller deras bakgrund och hur 

diversifierade de var som population. Detta grundar sig i att de drev olika typer 

av företag i olika branscher, båda könen var representerade, ålder skiljde sig åt 

mellan respondenter och de var olika långt gångna i uppbyggnaden av sina 

företag. Författarna gjorde därför bedömningen att gruppen speglade VL:s 

företag väl.  

Utifrån insamlade teori och empirin från intervjun med fokusgruppen valde 

författarna att utveckla ramverket. Givet att den empiri som låg till grund för 

utvecklingen endast samlades in på VL kan eventuella särdrag på VL påverka 

resultatet. Författarna menar dock att denna risk minskas genom att 

utvecklingen av ramverket även stöds av teori. Författarnas är medvetna om att 

deras förkunskaper, val av metod kan ha påverkat uppsatsens resultat. 
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Författarna har strävat efter att minimera detta problem genom att utgå från 

generella teorier när ramverket och mätvariablerna skapats.  

Ett alternativt angreppssätt där observationer nyttjas skulle potentiellt sätt kunna 

ge ett annat resultat, då denna metod hade kunnat lyfta fram andra data än det 

nuvarande angreppssättet.  

2.9 Källkritik 
Under studiens genomgång användes huvudsakligen artiklar hämtade från 

Lunds Universitets biblioteksdatas för att generera ett teoretiskt underlag. 

Användningen av de sekundära källorna omfattade först och främst en 

litteraturgenomgång och därefter användes mer specifika teorier som 

behandlade författarnas valda undersökningsområde för VL.  

En problematik som författarna stötte på under litteraturgenomgången var bland 

annat att ett flertal av inkubatorerna omfattade tekniska företag medan VL har 

en stor bredd på företagens inriktning. Samtidigt så är ytterst få studier 

genomförda på studentinkubatorer. En fråga blev då i vilken utsträckning 

inkubatorteori har gått att generalisera. Framförallt med tanke på att författarna 

använt sig av empiriskt baserad forskning För att hantera denna problematik så 

genomförde författarna den explorativa intervjun med en fokusgrupp för att på 

så sätt kunna upptäcka nya områden och för att kunna se vilken tidigare 

forskning som var applicerbar på det valda området.  

När det kommer till valet av primärdata så har författarnas stora utmaning varit 

att kunna validera enkätsvar mot de semistrukturerade intervjuerna. 
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3 Tidigare  forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning relaterade till inkubatorers resurser och 

klassificering av dessa resurser. Vidare resonerar författarna kring valet av teorier och 

ramverkets teoretiska bas. Utifrån den tidigare forskningen kommer författarna fram till 

en utvärderingsmodell bestående av fyra områden. Områdens vikt i den entreprenöriella 

processen verifieras sedan med hjälp av bl.a. Klofstens affärsplattform. 

3.1 Företagsparker & Inkubatorer 
Porter (1998) definierar ett företagskluster som en samling företag och 

institutioner som geografiskt är sammankopplade till varandra, oftast inom en 

särskilt bransch eller sektor. Många gånger finns hela den vertikala värdekedjan 

representerad inom ett kluster, från underleverantörer till företag koncentrerade 

på marknadsföring och försäljning. Ofta finns även kopplingar till universitet 

och statliga myndigheter inom ett företagskluster. Ett bra exempel på detta är 

IDEON i Lund med starka kopplingar till universitet och forskning. Det finns 

många olika varianter på företagskluster och alla har olika fokus och 

inriktningar. Nedanför listas några av dessa:  

• Företagspark: Kan främst ses som en typ av "företagshotell" som ibland helt 

exkluderar aktiviteter som forskning & utveckling. 

• Forskningspark: Speciell typ av teknikpark och är, i termer av FoU den renaste 

formen av vetenskapspark. 

• Industripark: Fokuserar inte på utveckling och uppstarten av småföretag. 

• Teknikpark: Lokaliserad i anslutning till ett universitet och har viktiga länkar 

dit. 
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• Inkubator: Syfte att underlätta uppstarten och utvecklingen av småföretag. 

(Källa: Åsa Lindholm Dahlstrand "Teknikbaserad nyföretagande") 

3.2 Definition och historia  
Den första inkubatorn tros ha grundats i USA under slutet av 50-talet (Hackett & 

Dilts, 2004). Det var en hyresvärd som inte kunde hyra ut en hel lokal utan 

istället valde att hyra ut delar av den till olika nystartade företag. Då dessa 

företag behövde hjälp med kapitalanskaffning och affärsrådgivning föddes den 

första inkubatorn. (Adkins, 2001)  

Inkubatorn hade en relativt undanskymd roll under sextiotalet och stora delar av 

sjuttiotalet. Intresset för inkubatorer ökade i takt med statliga program i USA för 

att påskynda skapandet och kommersialiseringen av forskning. Detta ledde 

bland annat till uppkomsten av studentinkubatorer som skulle öka antalet 

innovationer som kunde kommersialiseras från grundforskningen. Under 80- 

och 90-talet ökade den generella kunskapen om inkubatorer och intresset ökade 

kraftigt. (Hackett & Dilts, 2004)  

I Sverige etablerades den första inkubatorn 1983 på Ideon Science Park (Lund) 

under namnet ”Kuvösen”. Grundtanken var att omvandla den forskning och 

kunskap som generades vid Lunds Universitet till nya företag. (Ideons 

webbsida) 

Liu och Qiu (2009) menar på att det behövs fem olika faktorer för att kunna driva 

en framgångsrik universitetsinkubator: kontorsutrymme, delad overhead 

service, inkubatorföretag, management som driver inkubatorn och en statlig 

policy som stödjer denna typ av inkubatorer. Därpå menar Liu och Qiu (2009) att 

man kan säga att en universitetsinkubator fyller tre grundläggande behov: 

tillhandahållande av service en entreprenör kan vara i behov av, en miljö som 
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inverkar positivt på entreprenörer och dennes möjlighet att söka kapital. Man 

menar att för universitetet som tillhandahåller en inkubator så finns det stora 

möjligheter att kunna kommersialisera både forskning och de tekniska resurser 

som universitet har. (Rongzhi, 2009) 

3.3 Ursprungligt ramverk 
I avsaknad av en enkel och allmän definition av vad en inkubator är och gör, har 

författarna valt att istället vända sig till tidigare forskningen och hur denna valt 

att definiera inkubatorns värdeerbjudande. Den tidigare forskningen (Hackett & 

Dilts, 2004; Chan & Lau, 2005; Clarysse, 2005; Nolan, 2003; Brooks, 1986; 

Rothschild, Darr, 2005; Collinson & Gregson, 2003; Allen & McCluskey, 1990; 

Hansen, 2000; Nolan, A. 2003; Rice, 2002) har framfört olika författares tolkningar 

om vad som bör ingå. Delade resurser, sammanslagna resurser, rådgivning, PR, 

nätverk, klustereffekt, geografiskt närhet, kostnadssubventioner, finansiering är 

några av de områden som tas upp (Chan & Lau, 2005). Även Rice (2002) menar 

att en inkubator ska erbjuda möjligheter till nätverk, rådgivning och delade 

kontorslokaler och service. (Rice, 2002). 

Sammantaget uppvisar tidigare forskning en relativt tydlig bild, där inkubatorns 

värdeerbjudande kan sägas bestå av fyra delar;   

1. Delade kontorslokaler 

2. Kontorsservice 

3. Affärsutveckling 

4. Nätverk 

Författarna har utifrån dessa områden sökt teorier som verifierar att denna 

definition av inkubatorns värdeerbjudande är relevant för nystartade bolag. 

(Peters, 2004) studie har visat ett positivt samband mellan överlevnadsgraden på 
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inkubatorföretagen, där inkubatorn erbjöd delade lokaler med subventionerade 

hyror. Detta kan dels förklaras när man tittar på ett företags förmåga att 

tillskansa sig värdefulla resurser: ju längre inkubatorföretaget kan överleva utan 

ytterligare tillskott av kapital, desto större chans att företaget överlever (Bers, 

2009). Dels utifrån att de olika inkubatorföretagen lär sig av varandra och på 

detta sätt ökar överlevnadschanserna (Peters, 2004).  Detta tyder på att 

hyressubventioner och delade lokaler har ett värde och bör ingå i modellen 

eftersom dessa åtgärder ökar inkubatorföretagets överlevnadschanser. Samtidigt 

visade studien att faktorer som tillgång till mentorer och upparbetade nätverk 

var viktigare faktorer för att förklara inkubatorföretagens överlevnad (Peters, 

2004).  

Vikten av att ett företag lyckas bygga upp sina resurser visas av Klofsten (2003) 

som menar att det måste finnas åtta hörnstenar på plats för att ett företag ska 

lyckas efter sin uppstart. Dessa hörnstenar kan delas in i tre områden: 

affärsutvecklingsprocessen som tar upp faktorerna affärsidé, produkt, marknad 

och organisationen. Nyckelaktörer som inkluderar kärnkompetens och 

motivation samt den sista faktorn som omfattar externa resurser såsom 

kundrelationer. Utifrån Klofstens teorier kan vikten av affärsutveckling och 

tillgång till inkubatorns upparbetade nätverk beläggas. Schayek & Dvir (2009) 

fann att den tid som ett nystartat företag får tillgång till i form av 

affärsrådgivning har en positiv och signifikant påverkan på ett företags 

utveckling (Schayek & Dvir, 2009). Eftersom denna rådgivning avser områden 

som berörs av Klofstens affärsplattform kan alltså en affärsutvecklare troligtvis i 

hög utsträckning påverka ett inkubatorsföretags förmåga att bygga ett uthålligt 

företag. Genom att hjälpa inkubatorns företag att på sikt bygga upp de åtta 

hörnstenar som Klofsten syftar på kan företagen i slutändan generera resurser på 

egen hand som de i nuläget behöver inkubatorns hjälp för att bygga upp. 



Utifrån dessa teorier (Peters, 2004; Bers, 2009; Klofstens, 2003; Schayek, 2009) 

menar författarna att den tidigare forskningens bild av inkubatorns 

värdeerbjudande som omfattar; delade kontorslokaler, kontorsservice, 

affärsutveckling och nätverk kan bekräftas. Författarna kände sig därför 

bekväma med att använda den tidigare forskningens definition av inkubatorns 

värdeerbjudande som ramverk för vidare utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ursprungligt teoretiskt ramverk 

3.4 Teoretisk grund ursprungligt ramverk 
I den resterande delen av kapitlet kommer författarna att belysa de fyra områden som det 

teoretiska ramverket baseras på med förklarande teorier. 

3.4.1 Delade kontorslokaler  
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En av de stora fördelarna för företag som går in i ett inkubatorprogram är 

möjligheten att ta del av den fysiska infrastruktur som inkubatorer erbjuder En 

organisations fysiska struktur består av så vitt skilda delar som den geografiska 

placeringen, hur den fysiska layouten ser ut och själva inredningen. Inom detta 

område ingår också att titta på en inkubators förmåga att minska 

transaktionskostnaderna för de olika företagen som finns inom inkubatorn 

(Wang, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Strukturella Resurser (Källa: Hatch, 1997) 

Geografibegreppet kan sägas vara de geografiska kännetecken av alla platser 

som organisationen verkar på. Geografibegreppet är väldigt mångfacetterat och 

inkluderar förutom de rent fysiska aspekterna (klimat, terrängförhållande, 

råvaror med mera) också livsstilen hos organisationens anställda. En 

organisation som har sitt huvudkontor i Tokyo erbjuder sina anställda 

möjligheter till en helt annorlunda livsstil jämfört med ett företag verksamt i 

Flisby i den svenska glesbygden. Om företaget har platser av intresse i olika 

delar av världen inkluderar geografibegreppet de problem och möjligheter som 

skapas inom kommunikation och logistik. Andra områden som 

geografibegreppet täcker är exempelvis möjligheter till eller avsaknaden av enkla 
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rekryteringsvägar som skapas av organisationens geografiska lokalisering, 

exempelvis närheten till en teknisk högskola eller universitet.  (Hatch, 1997) 

Layouten kan sägas vara organisationens inredning och hur organisationen har 

strukturerat sin verksamhet. Om en anställd, i syfte att genomföra ett speciellt 

moment, behöver träffa fem personer som innehar speciella positioner kan det 

anses vara en del av organisationens layout. Om organisationen har flera 

byggnader är även relationen mellan byggnaderna en del av organisationens 

layout. Layouten har inverkan på både officiella arbetsuppgifter men även på 

informella samband som exempelvis ”djungeltelegrafen” och andra informella 

informationsvägar. Det har visat sig att kortare möten och förtroliga samtal är 

vanligare förekommande i organisationer där personalen har separata 

arbetsrum. (Child, 2005)  

Det symboliska perspektivet fokuserar istället på hur organisationens fysiska 

strukturer tolkas av organisationens intressenter. Fysiska strukturer med starkt 

symbolvärde kan utlösa beteendemönster, tänk exempelvis på hur du 

automatiskt ställer dig i kö och vet hur du ska agera när du går och äter på 

snabbmatsställen som Burger King. En byggnads layout kan antingen förstärka 

eller förminska de övriga incitament som organisationen skapar för sina 

anställda. (Hatch, 1997). 

3.4.2 Kontorsservice  

Tidigare forskning har visat att kontorsservice har ett värde då delad 

kontorsservice ger inkubatorföretag tillgång till resurser de annars inte hade haft 

till en förmånlig kostnad, vilket ökar inkubatorföretagens överlevnadschanser 

(Peters, 2004; Bers, 2009).  

En fördel som inkubatorn skapar för sina inkubatorföretag är möjligheten till 

trovärdighet, eftersom en fysisk placering på en inkubator innebär att företaget 
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redan genomgått en formell ”screening”-process. Detta kan fungera som en form 

av en kvalitetsstämpel. (Abduh, 2007) 

Inredning och design av en organisations fysiska strukturer kan visa hur 

organisationen vill tolkas och hur organisationen tolkar sig själv. Det är viktigt 

att notera att det inte är den subjektiva uppfattningen av organisationens fysiska 

struktur som ska tolkas, utan hur organisationen uppfattas av sina intressenter. 

(Child, 2005) 

Den fysiska strukturen kan tolkas utifrån framförallt två perspektiv; beteende 

eller ett symboliskt perspektiv. Det beteendemässiga perspektivet fokuserar 

främst på förhållandet mellan fysisk struktur och interaktion. Den 

grundläggande tanken kan sägas vara att eftersom den fysiska strukturen 

begränsar dina handlingar formas ditt beteende av hur den fysiska strukturen 

ser ut. (Hatch, 1997) 

3.4.3 Affärsutveckling  

Affärsutveckling är ett område som är ytterst omfattande varför författarna har 

valt att beteckna affärsutvecklingsstöd som den coaching och rådgivning, som 

företagen får från inkubatorns affärsutvecklare samt från de kontakter som de 

fått genom inkubatorn. Detta ligger också i linje med hur ett flertal forskare har 

valt att definiera det stöd som entreprenörer får internt på inkubatorn de 

befinner sig i även om författarna har valt att bredda begreppet till externa 

kontakter (Bergek & Norrman, 2008). När författarna använder begreppet 

affärsutvecklingsstöd så ingår även ett företags förmåga att kunna sammanställa 

en affärsplan och sätta upp mål som inkubatorföretagen önskar uppnå. 

Ett nytt inkubatorföretag saknar ofta viss kunskap inom områden som 

marknadsföring, redovisning, finansiering, regelverk och lagar med mera. Inom 

dessa områden tillkommer också ett inkubatorföretags förmåga att bygga upp en 
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strategi kring sitt företag (affärsplan).  Här menar flera författare att man bör titta 

på affärsutvecklarnas möjligheter till stöd. (Wang, 2008) 

Affärsplattformen - vad ett ungt företag bygger sin grund på 

Klofstens modell för affärsplattformen ger en översikt över de faktorer som 

genom Klofstens forskning har visat sig vara generaliseringsbara, 

handlingsorienterade och forskningsbaserade. Med Klofstens 

affärsplattsformsmodell har författaren kunnat visa att företag som klarat sig två 

till tre år från start har genomgått ett antal viktiga faser som har byggt en stabil 

grund att utveckla sin verksamhet. Klofstens (2003) definition går, som nämns i 

kapitel 4, ut på att det finns åtta hörnstenar som måste finnas för att ett företag 

ska lyckas i det tidiga skedet av sin uppstart. De åtta hörnstenarna är följande: 

1) Formulering och tydlighet i affärsidén: Affärsidén måste vara så 
tydlig så att det som avgör ett specifikt företags kommersiella spets 
ska kunna vara kommunicerbar både internt och externt. 

2) Utveckling av färdig produkt: Produkten måste få en viss acceptans 
på marknaden i form av referenskunder. Företaget har bevisat att 
marknadens behov är mötta. 

3) Definiering av marknad: Företaget måste definiera en marknad som 
är stor och lönsam nog för att kunna skapa en långsiktig överlevnad 

4) En utvecklad operativ organisation: Företaget måste ha en 
organisation med en struktur som utnyttjar ett dess flexibilitet och 
innovativa förmåga. Organisationsstrukturen ska ha en förmåga att 
skapa intern koordinering och kunna utveckla externa relationer. 

5) Kärnkompetenser inom företaget: Ett företag måste kunna 
tillgodose de kommersiella och tekniska kompetenser som krävs för 
att kunna hantera företagets utmaningar. 
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6) Motivation och en tro på affärsidén: Ett grundläggande krav är att 
företaget har åtminstone en person som är djupt motiverad och att 
övrig personal är engagerade i affärsidén. 

7) Kundrelationer: Kundbasen måste vara tillräckligt stor för att kunna 
täcka operativa kostnader. 

8) Övriga relationer: Företaget behöver emellanåt extern kompetens, 
kapital och andra relationer för att kunna komplettera sina 
kundrelationer. 

Dessa åtta hörnstenar kan delas in i tre områden: affärsutvecklingsprocessen som 

tar upp faktorerna affärsidé, produkt, marknad och organisationen. 

Nyckelaktörer som inkluderar kärnkompetens och motivation. Slutligen så finns 

den sista faktorn som omfattar externa resurser som kan betecknas som 

relationer där man inkluderar kundrelationer och övriga relationer. Dock kan 

man inte påstå ett det är en av dessa hörnpelare som avgör huruvida ett företag 

lyckas bygga upp en stabil affärsplattform. Snarare visar modellen att ett företags 

överlevnad i det tidiga skedet av dess uppstartsfas är beroende av hur pass väl 

företaget lyckas sammanfoga de olika delarna av affärsplattformen. Som 

exempel kan nämnas att oavsett hur tydlig affärsidé ett företag har så spelar det 

mindre roll om man inte lyckas bygga upp kundrelationer och få igång 

försäljningen. Detta gäller framförallt så länge det inte sker dramatiska 

förändringar i ett företags omgivning som respektive företag inte har någon 

kontroll över, såsom förlust av nyckelpersoner eller drastisk nedgång av 

marknadspotential. Vidare kan företag ta olika lång tid på sig att uppnå sin 

affärsplattform och vissa gör det aldrig.   Dessa kommer troligtvis inte att 

existera som enskilda företag utan snarare köpas upp eller läggas ned. (Klofsten 

& Davidsson, 2003) 

Vidare menar Klofsten och Davidsson att ett företag kan bygga upp en stabil 

affärsplattform genom att tillfredställa två kriterier: Företag måste säkra ett 

resurstillflöde och utveckla en förmåga att kapitalisera på dessa. När ett företag 
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byggt sin affärsplattform så har också företaget en god förmåga att kunna 

generera och hantera denna typ av resurser. Författarna menar att en inkubator 

bör utvärderas baserat på hur väl de kan hjälpa inkubatorföretagen att uppnå sin 

affärsplattform för att vid utflyttning kunna generera dessa resurser internt. 

Interaktion mellan företag och affärsutvecklaren 

Rådgivning har beskrivits som en viktig aspekt för att lyckas i uppstartsskedet. 

Rådgivningen är den kunskapsdelning och de råd som inkubatorföretag får 

direkt till sin verksamhet från de affärsutvecklare som jobbar på inkubatorn. Till 

sin karaktär är rådgivningen speciellt beroende av att inkubatorföretagen har en 

närhet till rådgivaren eftersom denna oftast befinner sig på inkubatorn.  

Rice (2002) beskriver tre olika typer av rådgivning och förutsättningar för dessa: 

Den första benämns som ”reaktiv och sporadisk”. I denna typ av situationer 

kommer entreprenören själv med specifika problem eller krissituationer som är 

av kortvarig karaktär. I samband med dessa situationer är det entreprenören som 

söker mötet. I andra fall söker affärsutvecklaren upp entreprenören för 

uppföljning i entreprenörens vardag. Denna typ av ad hoc rådgivning bygger 

upp förtroende och kommunikationen mellan entreprenör och 

verksamhetsledare på inkubatorn. De faktorer som påverkar möjligheterna till 

detta har bland annat visat sig i strukturen på inkubatorn. Om affärsutvecklaren 

finns på plats så entreprenören kan söka upp vederbörande eller om 

affärsutvecklaren själv går runt bland företagen. Stora delar av interaktionen sker 

på ett informellt sätt och inte sällan vid kaffemaskinen. Den tredje typen av 

rådgivning benämns som ”proaktiv och kontinuerlig”. Med detta menar man att 

man gör långsiktiga uppföljningar av entreprenörens insatser och kontinuerligt 

hjälper entreprenören att utveckla sitt företag och inte enbart finns till stöd vid 

krissituationer eller i samband med informella möten. (Rice, 2002) 
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Två typer av vägledning från affärsutvecklaren 

Rådgivningen kan delas in två former; kortvarig karaktär och långsiktig 

uppföljning. Dock är inte ”output” av denna de två typerna av rådgivning 

avhängig enbart på affärsutvecklaren: för att få ut något av relationen krävs det 

att både affärsutvecklaren och entreprenören bidrar med input i samband med 

interaktionen. Vad Rice menar är dock att ju mer tid en affärsutvecklare lägger 

på rådgivningstillfället, desto större möjligheter har denne att påverka 

entreprenörens situation. Därutöver visade det sig att uppföljning efter att ha 

hanterat specifika problem spelade stor roll hur framgångsrik rådgivningen var. 

Rice menar att affärsutvecklare som enbart lägger tid på sporadiska möten och 

rådgivning tenderar att ha sämre inverkan på en entreprenörs förmåga att lösa 

sina problem och bygga långsiktig framgång. De affärsutvecklare som bäst 

lyckades hjälpa sina inkubatorföretag med långsiktiga framgångar var de som 

använde sig av både sporadiska möten och uppföljningsmöten som var av 

långsiktig karaktär. (Rice, 2002)  

Rice menar vidare att man kan skilja mellan två typer av rådgivning: när 

inkubatorns affärsutvecklare är producent av rådgivning samt när 

affärsutvecklaren fungerar som intermediär och kopplar samman entreprenören 

med externa rådgivare. Rice utvärdering av entreprenörernas tillgång till 

affärsrådgivare är ett av de mest nödvändiga instrumenten för en inkubator. 

(Rice, 2002)  

Hur kan en affärsutvecklare agera som coach? 

Hackman och Wageman (2005) menar att det mest grundläggande för en coach 

är att hjälpa människor att utföra en uppgift. I författarnas fall är det något mer 

komplicerat än så. Det finns ett flertal områden som författarna valt att 

undersöka för att kunna göra en utvärdering av en inkubator och en del av detta 

är affärsutvecklarens förmåga att coacha och motivera sitt inkubatorföretag. För 
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att återkomma till Hackman och Wageman (2005) så syftar författarna alltså på 

coachens förmåga att driva entreprenören framåt och få tillgång till de resurser 

som de behöver för att uppnå sina mål. Evered och Selman  (1989) menar att den 

moderna tolkningen av vad en coach är ligger nära den typ av roll som 

författarna anser att en affärsutvecklare på en inkubator bör ha; vara en mentor, 

hjälpa till med företagsutvecklingen samt en person som kan bygga team. 

Evereds & Selmans (1989)  definition av en coach korrelerar med hur författarna 

tidigare har valt att definiera en affärsutvecklare:  

”…a coach is someone who has an ongoing, committed partnership with a 

player/performer and who empowers that person, or team, to exceed prior 

levels of play/performance.”(Evereds & Selman, 1989, s.21) 

3.4.4 Nätverk  

Bakgrund 

Forskning kring entreprenören och entreprenörskap från ett nätverksperspektiv 

härstammar från mitten av 1980-talet med akademiker som Howard Alrich, Sue 

Birley, Dorothy Leonard-Barton och Bengt Johannisson. Begreppet "nätverk" har 

dock använts för att beskriva en mängd olika fenomen inom litteraturen och det 

är svårt att finna en entydig definition. Forskningen har vidare påvisat hur lokala 

föreningar och företagsklubbar har fungerat som en katalysator för 

småföretagares nätverkande. Därigenom bidrar de indirekt till etableringen av 

nya företag samt utvecklingen och tillväxten av småföretag. Studierna har 

motiverats av att undersöka entreprenörens förmåga att, genom nätverkande, 

skapa och utveckla sitt företag. Slutligen finns det en del teorier som beskriver 

genusperspektivets syn på nätverkande och entreprenörskap.  



 

 

Figur 3: Entrepreneurial Networking (Carter, 2006) 

Det finns olika typer av nätverk och inom varje nätverk finns skilda funktioner 

och roller. Ovan illustreras några av de vanligaste av dessa: 

Det sociala nätverksperspektivet 

Nätverksmetaforen är ett kraftfullt sätt att beskriva sociala grupper då den 

snarare syftar till konstellationer och system av relationer än relationen av par. 

Det är viktigt att skilja på begreppen "nätverk" och "nätverkande". Det 

förstnämnda är en social struktur med starka synergieffekter medan 

"nätverkande" är den aktivitet som genom sociala nätverk skapas och utvecklas. 

Rollerna, eller medlemmarna, inom ett nätverk kan delas in antingen generiskt 

eller mer specifikt, såsom bransch eller position. Multiplexitet kan uppstå då 

medlemmarna har flera olika relationer med varandra, exempelvis både ”bror” 

och ”affärspartner”. Var och när uppstod relationen mellan individerna och vilka 

motiv finns bakom relationen? Är det samma motiv för båda parterna? Detta är 

exempel på intressanta frågor som kan tas upp vid analysen av ett nätverk. Det 

är en viktig skillnad på informella relationer och formella. Formella relationer 

innefattar joint ventures, licensavtal och partnerskap medan informella (eller 

personliga) relationer bygger på förtroende samt tjänster och gentjänster. Inom 
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ett nätverk sker olika typer av flöden mellan medlemmarna. Exempel på dessa 

är: 

• Påverkan: Utbytet av vänskap mellan individerna i nätverket . 

• Makt: Utbytet av makt och inflytande mellan individerna i nätverket. 

• Information: Utbytet av idéer, kunskap och information mellan individerna 

i nätverket. 

• Varor: Utbytet av pengar, teknik och varor/tjänster mellan individerna i 

nätverket. 

Medlemmarna inom nätverket kan byta ovanstående gentemot varandra, 

exempelvis pengar mot tjänster eller information mot vänskap. Det är viktigt att 

poängtera att det upplevda värdet av dess utbyten kan variera stort mellan 

avsändaren och mottagaren. Forskning har påvisat att informella nätverk är av 

större betydelse än formella vid införskaffandet av råmaterial, utrustning, 

personal och finansiering. Det finns en mängd olika sätt som individerna inom 

ett nätverk kan kommunicera med varandra. Några exempel på detta är passiva 

mekanismer såsom e-post och aktiva mekanismer som telefonkonversationer och 

Skype. Det är inte bara utbytet mellan individerna som är intressant utan även 

mekanismerna bakom de forum där entreprenören bygger och "vattnar" sitt 

nätverk. 

Wang (2008) beskriver de externa nätverken som kan definieras som de 

relationer inkubatorföretagen har till det omgivande innovationssystemet, 

intressenter men även företagsrådgivare externt. Inkubatorn har vid dessa 

tillfällen en god förmåga att bygga upp relationer mellan inkubatorföretag och 

omgivande kontakter. Dessa kontakter kan bidra med viktiga resurser som 

inkubatorföretagen behöver såsom kunder, leverantörer och finansiärer.  Abduh 

(2007) menar dock att inkubatorer de undersökt har varit sämre på att hjälpa 

inkubatorföretag med att bygga upp de externa kontaktnäten jämfört med de 
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interna där inkubatorföretagen har varit mer nöjda. Tillgång till både externa och 

interna nätverk är något som både Abduh (2007) och Wang (2008) valt att ta med 

i sin klassificering av en inkubators serviceutbud. 

Entreprenöriellt nätverkande 

Enligt Anderson (2008): "Nätverk bidrar till entreprenörens tillgång på 

humanresurser, social kapacitet, marknad, finansiella resurser och teknisk 

kunskap". Detta tyder på att entreprenören, genom att nätverka, får tillgång till 

fler tillgångar än de han/hon för tillfället innehar själv. Man kan dock hävda att 

en entreprenör hittar en affärsmöjlighet först då han/hon deltar vid en 

nätverkande aktivitet (Hills, 1997). Även Johannisson and Peterson (1984) 

argumenterar att nätverkande kan leda till själva affärsidén och initiativet till att 

starta ett företag.  

Dowling och Lechner (2003) skriver att unga företag ofta använder sina 

personliga nätverk för att bygga upp sitt företag, detta kan göras genom 

exempelvis försäljning. Andra effekter av entreprenörer som nätverkar kan vara 

presentationer av nya samarbetspartners (Birley, 1985), ökat självförtroende 

(Alexanderson, 1994), samt att skapa motivation, support och uppmuntran 

(Tjosvold och Weicker, 1993). Forskning tyder på att entreprenörer inte är 

individer som verkar oberoende i relation till sin omvärld utan snarare är 

inbäddad i den. (Aldrich och Zimmer, 1986).  

En entreprenör är en individ skapad som ett resultat av sin sociala miljö 

(Anderson och Miller, 2003). En entreprenörs förmåga att hitta nya 

affärsmöjligheter är påverkad av deras sociala interaktion med omvärlden 

(Anderson och Miller, 2003). Johannisson (1988) menar att sociala sammanhang 

kan ha två olika slags inverkan på en entreprenör: de kan antingen begränsa dess 

förmåga alternativt få dem att prestera utanför sina egna begränsningar. 

Anderson (2008) hävdar att utanförskap från traditionella sociala grupper får 



39 

 

entreprenörer att skapa och delta i speciella nätverksaktiviteter dedikerade till 

likasinnade. Eftersom ovan nämnda faktorer är såpass viktiga för företagare och 

entreprenörer ägnas mycket tid till att bibehålla och vårda relationerna i dessa 

nätverk (Greve och Salaff, 2003). 
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4 Intervju  med  fokusgrupp  
Vid den första empiriinsamlingen genomfördes explorativa fokusgruppsintervjuer med 

sex respondenter från inkubatorn i syfte att hitta kunskapsluckor i befintlig litteratur om 

inkubatorer. Ett sammandrag från diskussionen redovisas i detta kapitel.  

4.1 Delade kontorslokaler 
Det fanns bland respondenterna en överensstämmelse om att den viktigaste 

anledningen att söka sig till VL var möjligheten att ha kontor. Eftersom samtliga 

respondenter är studenter eller nyexaminerade (VL accepterar personer som har 

avslutat sin utbildning högst ett år tidigare) hade ingen respondent tillgång till 

någon annan lokal utan de satt hemma. Flera av respondenterna klagade på 

problematiken med att skilja på fritiden och arbetslivet utan ett kontor att gå till. 

Respondenterna är överens om att de fysiska lokalerna inte är i det bästa skick 

men de flesta respondenter menar att det uppvägs av att inkubatorföretagen 

istället kan inreda kontoren precis som de vill. En annan respondent menar att 

eftersom det är kostnadsfritt såär allt man får väldigt uppskattat.  

4.2 Kontorsservice 
Respondenterna är relativt överens om att värdet av inventarierna (dator, 

telefon, Internet med mera) inte är det viktigaste och inget som behöver 

prioriteras. De önskemål som förs upp handlar mer om att saker inte fungerar än 

önskemål om nya möjligheter. 
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4.3 Affärsutveckling 
Även om de flesta respondenter hade sökt sig till VL eftersom de ville ha tillgång 

till lokal, hade en av respondenterna sökt sig till VL främst i syfte att få hjälp att 

utveckla sitt företag. Den utveckling respondenten eftersökte bestod av två delar. 

Dels hjälp av personal från VL att utveckla själva affärsidén, dels hjälp med att få 

tillgång till externa experter och nätverk.  

Respondenterna anger att personalen på VL är mycket viktig för utvecklingen av 

deras företag. Samtliga respondenter träffar affärsutvecklaren som ansvar för 

affärsutvecklingen på VL en gång varannan månad. På frågan om de tycker det 

är tillräckligt svarar respondenterna olika men de flesta anser att det är 

tillräckligt. Flera av respondenterna menar också att ytterligare formella möten 

skulle kunna ha en negativ effekt eftersom de då skulle känna sig för hårt styrda.  

På frågan hur respondenterna ser affärsutvecklarens roll, säger flera 

respondenter att de ser denne som en ”matchmaker”. Det är till 

affärsutvecklaren de vänder sig för att hitta de kontakter och experter de behöver 

för att lösa de problem de har. Flera av respondenterna menar att 

affärsutvecklaren har en viktig roll att spela genom att ”pusha” företagarna att 

göra sitt bästa, att sporra och hjälpa dem när de behöver uppmuntran. Efter 

diskussion sinsemellan är alla respondenter överens att affärsutvecklarens 

viktigaste roll inte är att agera affärsrådgivare, utan snarare som coach.  

”Det är bra för då ser man hur företaget har utvecklats och så frågar hon vad man 

har för mål i framtiden. Hon gör ju att man måste sätta upp mål och hålla koll på 

vart man är på väg någonstans. Hon hjälper en att strukturera ens mål kan man 

säga.”(Respondent 3) 
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4.4 Nätverk 
De flesta respondenter anser att den viktigaste resursen som VL tillhandahåller 

är det externa nätverk som öppnar sig för företagen. En av respondenterna 

nämner VL:s nätverk inom media. Flera andra respondenter har fått hjälp att 

träffa viktiga kontakter inom sina specifika teknikområden. Kontakter som 

respondenterna är övertygade om att de aldrig skulle ha fått utan hjälp från VL.  

”Det är nog det bästa. Att de har ett nätverk som är så stort. Att jag kan gå till dem 

och säga ”jag behöver kontakt med den här personen” och sen tar det en halvtimme 

sen har jag den kontakten. Så det är guld värt.”(Respondent 2)  

En av respondenterna menade att en plats på VL gav dem möjligheter att skapa 

nätverk som de annars inte hade kunnat. Exempelvis kan de presentera sig som 

ett Ideon-företag samt få tillträde till utbildningsträffar och mingelevents. 

Respondentens åsikt underströks av att flera av de andra respondenterna höll 

med och nämnde möjligheten att ha ett kontor på Ideon-området som ett stort 

plus, eftersom det underlättade möjligheterna att skapa externa nätverk. 

Samtliga respondenter såg nätverket som en stor fördel som en kontorsplats på 

VL tillförde.  

När författarna efterfrågar konkreta kontakter som har skapats nämner en av 

respondenterna sin mentor som de har träffat genom VL. En annan respondent 

nämner ALMI.  Alla respondenter menar att de uppmuntras att söka externa 

kontakter av VL:s personal.  

4.5 Övrigt 
Samtliga respondenter var tydliga med att de var oerhört positivt överraskade av 

vilka resurser de fick tillgång till genom en plats på VL.  
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”Jag tog arbetarkompisar som en bonus men det var inget jag förväntade mig. Men 

det blev jättebra när det kom till.”(Respondent 1) 

På en konkret fråga svarar samtliga respondenter, flera med eftertryck, att den 

hjälp och det värde de har fått ut av att sitta på VL kraftigt översteg deras 

förväntningar. Flera av respondenterna nämner möjligheten att peppa och hjälpa 

varandra med olika problem (konkreta exempel: namngivning av företaget, 

teknisk hjälp, design av hemsidor med mera). Respondenterna reflekterar också 

över att företagen är olika långt framme i sin utveckling. Det råder en viss tvekan 

huruvida detta är bra eller dåligt. Samtidigt är respondenterna överens om att 

rådande situationen är att föredra framför att alla hade varit i uppstartsskedet.  

”Jag trodde nog att företagen som kommit in skulle ha varit lite längre i sina 

företagsidéer. Att idéerna skulle vara lite mognare men samtidigt tycker jag att det 

ger ett utrymme för att prova vingarna för att se om det funkar. Det kanske inte är 

så blodigt allvar.”(Respondent 3) 

Respondenterna menar också att värdet av att sitta på VL är väldigt kopplat till 

gemenskapen mellan företagen. Flera av dem pratar om möjligheten att lära av 

varandra medan andra menar att utbytet av olika specialistkunskaper är det 

mest väsentliga. Några anser att det är möjligheten att lära sig av varandras 

misstag som är det viktigaste.  

“Fördelen med de här torsdagsmötena är ju att man lär sig av misstagen från 18 

företag. Det är ganska viktigt.”(Respondent 4) 

Efter ett tag utvecklas en diskussion bland respondenterna om VL ska ställa 

formella krav på inkubatorföretagen och i så fall hur dessa ska utformas. Flera av 

respondenterna är negativa till att VL ska ställa formella krav på företagen på 

grund av att detta kan skapa negativ stress. En annan invändning är att det gör 

att vissa respondenter skulle uppleva det som om företaget inte skulle vara deras 

eget längre.  
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Samtliga respondenter hävdar att det är av stor vikt att VL har starka kontakter 

med universitet och att det geografiska läget är viktigt. Bland annat nämns goda 

kommunikationsförbindelser samt möjligheten att kunna växa genom att 

rekrytera studenter och kunna samarbeta med experter i området. 

Alla respondenter är nöjda med VL:s utbud av utbildningstillfällen, flera av 

respondenterna menade att möjligheten att efterfråga specifika utbildningar var 

mycket viktigt.  



45 

 

 

5 Utvecklat  ramverk  
I detta kapital för författarna en diskussion om hur empirin från intervjun med 

fokusgruppen påverkade vilka områden som författarna ansåg att det teoretiska ramverket 

skulle innehålla. Diskussionen leder sedan fram till det vidareutvecklade teoretiska 

ramverket. 

5.1 Framtagning av områden 
Utifrån den empiri som insamlades under fokusgruppsintervju började 

författarna ifrågasätta det teoretiska ramverket. Framförallt två tendenser, 

förvånade författarna under empiriinsamlingen.  

1) Respondenterna var negativa till delad kontorsservice 

Exempelvis VLs tillgång till datorer, receptionist, skrivare med mera. Detta kan till viss 

del förklaras av att VL:s erbjudande inom detta område är minst sagt begränsat enligt de 

definitioner som framförts i tidigare forskning. Samtliga respondenterna ansåg dock att 

det fanns ett stort värde i möjligheten att ha en kontorsplats och betonade också värdet 

av det geografiska läget - inte minst kopplingen till Ideon och Lunds Universitet 

2) Gemenskap och möjligheten av att lära av varandra. 

Samtliga respondenter tryckte på värdet av att lära sig av varandra och 

utbyta kunskaper, som en av de största fördelarna med att ha en 

kontorsplats på VL.  

“Fördelen med de här torsdagsmötena är ju att man lär sig av misstagen från 18 

företag. Det är ganska viktigt.”(Respondent 1) 

Flera av respondenterna menade att värdet av att kunna motivera varandra var 

en stor del av behållningen med delade lokaler. Att företagen befann sig på olika 
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nivåer möjliggjorde ett stort mått av lärande bland företagen. Detta återspeglades 

inte minst av en attityd bland respondenterna att VL möjliggör att testa 

affärsidéer och att huvudsyftet med en plats på VL är att lära sig att driva 

företag.  

”Jag trodde nog att företagen som kommit in skulle ha varit lite längre i sina 

företagsidéer. Att idéerna skulle vara lite mognare men samtidigt tycker jag att det 

ger ett utrymme för att prova vingarna för att se om det funkar. Det kanske inte är 

så blodigt allvar.”(Respondent 3) 

Författarna ifrågasätter, utifrån den insamlade empirin från fokusgruppen, det 

ursprungliga ramverkets fokus på strukturella resurser. Författarna menar 

istället att tidigare forskning inte tar tillräckligt stort hänsyn till ”mjukare 

värden”, såsom lärande och informell kunskapsspridning mellan 

inkubatorföretagen. Författarnas kritik kan ses i skenet av de större 

samhällsmässiga förändringar som skett på senare år. Enligt Edvinsson (1997) 

beror ett företags marknadsvärde på sitt humankapital, snarare än sina fysiska 

tillgångar. Detta bekräftas även av annan forskning som menat att lärande och 

humant kapital driver en organisations utveckling (Edvinsson & Sullivan, 1996; 

Edvinsson, 2006; Hudson, 1993; Barney te. al, 2009; Bontis, 1998; Guthrie & Petty, 

2000). Författarna menar även att VL:s speciella situation som studentinkubator 

och dess fokus på lärande måste tas i beaktande, vilket ytterligare stärker 

författarnas tro på att lärande är en nödvändig komponent för att utvärdera 

inkubatorer.   

Den tidigare forskningen samt intervjun med fokusgruppen visade att 

inkubatorföretagen drar nytta av Inkubatorns upparbetade nätverk och 

inkubatorns möjligheter till affärsutveckling. VL:s personal agerar ofta som 

”matchmakers” i syfte att inkubatorföretagen ska få tillgång till de resurser som 

behövs för att utveckla företaget. Författarna anser att detta motiverar att ha kvar 

både affärsutveckling och nätverk som en del av modellen.  



Utifrån de resultat som framkom vid intervjuerna med fokusgrupp har 

författarna valt att utveckla det ursprungliga ramverket i syfte att bättre spegla 

förhållandena på VL. Författarna har valt att slå samman ”delade 

kontorslokaler” och ”kontorsservice” till ett gemensamt område ”Strukturella 

resurser” samt att införa ett nytt som behandlar lärande. Följande områden ingår 

nu i det utvecklade ramverket:  

 

 

Figur 4: Författarnas utvecklade ramverk 

5.2 Lärande 
5.2.1 Explicit kunskap och formellt lärande 

Generellt delas kunskap in i två olika kategorier, explicit och implicit kunskap. 

Explicit kunskap kan generellt sägas vara kunskap som är lätt att dela med sig 

av, exempelvis manualer och processbeskrivningar. Explicit kunskap kan delas 

in i två kategorier; dels ”know-what” som är kunskapen om fakta, och dels 

”know-why” som kan sägas vara vetenskaplig kunskap eller kunskap om 

vetenskapliga samband. (Ren & Ding, 2010) 
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Formellt lärande passar bäst för att förmedla explicit kunskap medan informellt 

lärande lättare kan tydliggöra implicit kunskap (Marsick, 2009). Formellt lärande 

kan exempelvis ta sig uttryck i att organisationen bjuder in föreläsare eller 

arrangerar expertträffar och leder ofta till någon form av bevis på lärande. (El 

Holou, Na Li, Gillet, 2010) 

5.2.2 Implicit kunskap och informellt lärande  

Implicit kunskap kan sägas vara kunskap som kopplad till den enskilde 

individen och dennes upplevelser och kunskap. Implicit kunskap är alltså 

kunskap som är väldigt svår att förmedla från en person till en annan 

(Hongzhong, Shangang, 2000).  Implicit kunskap kan också delas in i två 

kategorier; ”know-how” som är förmågan att klara en handling och ”know-who” 

som är kunskapen om vem som har den nödvändiga kunskapen för att lösa det 

aktuella problemet. ”know-who” inkluderar även skapandet av de sociala 

nätverk och sociala relationer som behövs(Ren, Ding, 2010). 

Informellt lärande är en mer spontant till sin natur och skapas genom att 

organisationens anställda umgås och diskuterar problem och dagliga upplevelser 

(Lance, 2010). Även om en organisation inte kan styra över icke-formellt lärande 

kan organisationen underlätta och skapa former för detta genom att till exempel 

erbjuda en virtuell social mötesplats där de anställda kan diskutera och utbyta 

erfarenheter (Lance, 2010).   

Det finns en stor svårighet i att definiera informellt lärande. Oftast definieras 

informellt lärande genom sitt motsatsförhållande till formellt lärande. Eftersom 

det inte är formellt lärande är det alltså informellt lärande. (Marsick, 2009) 

I sin bok ”Informal and Incidental Learning in the Workplace” valde istället 

författarna Marsick och Watkins att definiera informellt lärande genom följande 

fyra kriterier lärandet skulle vara avsiktligt, det skulle finnas en medvetenhet i 
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lärandet, lärandet skulle vara proaktivt samt att lärandet skulle vara kritiskt 

reflekterande. (Marsick, Watkins, 1992) 

Informellt lärande har flera fördelar, exempelvis flexibilitet, snabb övergång från 

idé till praktiskt användande. Samtidigt finns det flera nackdelar, inte minst att 

informellt lärande är beroende av sammanhanget och en risk är att det 

informella lärandet skapar dåliga vanor eller ökar risken för inlärning av fel 

saker. (Dale, Bell, 1999) 

5.2.3 Learning Networks 

Det har i den tidigare forskningen framförts kritik mot de traditionella 

modellerna för att beskriva lärande (Poell, 2000). Författarna har därför valt att 

använda Van Der Krogts teorier om ”Learning Networks” som utgångspunkt. 

Författarna anser att denna teori passar bra in på det valda studieobjekt, 

samtidigt som denna modell inte är behäftat med de problem som traditionella 

teorier och modeller kan ha. Kritiken som framförts kan delas in i fyra delar:   

1) De traditionella modellerna/teorierna är inte tillräckligt breda. 

Traditionella modeller för att förklara lärande anses vara för smala och genom 

att de endast ser lärande som ett verktyg för ledningen tar de inte tillräcklig 

hänsyn till det komplexa förhållandet mellan arbete och lärande (Poell, 2000). 

Traditionellt sett har modeller och teorier fokuserat på hur den anställde ska 

reagera för att anpassa sig till de förändringar som organisationen har genomfört 

eller utsatts för. Bland annat diskuterar Swanson & Arnold (1996) hur den 

enskilde anställde genom sitt lärande kan anpassa och förändra sin 

arbetssituation (Swanson , 1996). 

2) Att de skapar en lärande ”elit” 

Genom att de tvingar samtliga anställda att hela tiden vara delaktiga i en 

läroprocess, riskerar organisationen att skapa en utslagningsprocess där de 
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anställda bedöms utifrån hur lätt de har att lära. Teorier för att beskriva lärande 

måste ta hänsyn till det. (Forrester, 1995)  

3) Att de inte tar hänsyn i tillräckligt hög utsträckning över den makt och 

påverkan som den enskilde anställda har över läroprocessen 

Det historiska arvet från Taylorismen och andra funktionsinriktade teorier, har 

lett till att även de modeller som finns för att förklara lärande har ett funktionellt 

fokus. Detta leder till att det inte tas tillräcklig stor hänsyn till den påverkan och 

den möjlighet de enskilda anställda har att påverka lärandeprocessen och istället 

ser lärande som en funktionalistisk process där ledningen beslutar och de 

anställda gör (Poell, 2000). Vidare tar ett för strikt funktionellt perspektiv inte 

tillräcklig hänsyn till mänskligt beteende när vad gäller informations- och 

lärandeprocessen (Easterby-Smith, 1997). 

4) Ett för stort fokus på att skapa generella modeller och teorier 

Genom att fokusera på att skapa generella teorier och modeller förminskas de 

olika organisationernas skillnader och leder istället till en situation där det ”går 

mode” i olika teorier och hur de ska bete sig gällande lärande (Poell , 2000). 

Då författarnas undersökning fokuserar på inkubatorer och främst VL, måste 

valet av teori ta hänsyn till detta. Ett centralt kännetecken för VL när det kommer 

till lärande är avsaknaden av en stark centralaktör som kan framtvinga lärande. 

Allt lärande sker på det egna inkubatorföretagets villkor. Detta kan jämföras 

med exempelvis ett företag där ledningen har en central roll och ett auktoritärt 

förhållande med de anställda. I syfte att låta teorivalet återspegla den 

organisatoriska skillnad på bästa sätt, har författarna valt att använda Van Der 

Krogts teorier om ”Learning Networks” som utgångspunkt. Detta eftersom 

”Learning Networks” sätter de aktör som lär sig i centrum vilket återspeglar hur 

författarna upplever den organisatoriska verkligheten på VL.  

 



 

Figur 5: Learniong Network(Källa: Van der Krogt, 1998) 

 

Ett ”Learning Network” består av tre delar; de aktörer som deltar i processen, 

själva lärandeprocessen och lärostrukturen. Aktörerna och deras motivation har 

en central roll i nätverket. De anses delta i processen utifrån sina egna motiv och 

kompetenser. Alla som deltar eller organiserar lärandeprocessen ses som en 

aktör oberoende av det är en extern eller intern aktör. Lärandeprocessen kan 

sägas vara den process som läroaktörerna deltar i att i syfte att tillsammans 

bestämma vad som ska läras, hur det ska läras och hur processen ska utföras 

(Poell, 2000). Lärostrukturen kan vidare sägas utgöra de normer och idéer som 

de olika aktörerna motiveras utav och som har blivit institutionella i den aktuella 

organisationen, exempelvis rollfördelningen mellan olika aktörer inom nätverket 

(Poell, 2000). 
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6 Val  av   indikatorer  
Baserat på teorin och resultatet från den explorativa fokusgruppen har författarna kunnat 

identifiera nedanstående indikatorer under de fyra områden som tagits fram i föregående 

kapitel. Indikatorerna används sedan för att undersöka inkubatorföretagens uppfattning 

av inkubatorns resurser under de fyra områdena. 

6.1 Affärsutveckling 

6.1.1 Affärsutvecklingsprocessen 

Affärsutvecklingsprocessen avser rådgivning, extern och intern, som bidrar till 

att uppfylla specifika områden inom entreprenörens affärsplattform. I synnerhet 

tittar författarna här på tre av Klofstens hörnstenar; affärsidé, produkt och marknad. 

Författarna har här valt att undersöka i vilken utsträckning inkubatorföretagen 

får hjälp till att uppfylla de nämnda hörnstenarna av ovan. Under 

affärsutvecklingsprocessen omfattas empiri som behandlar den rådgivning som 

inkubatorföretagen har fått både från affärsutvecklaren påinkubatorn men också 

extern rådgivning från sina nätverk som de byggt med hjälp av VL. I synnerhet 

när det kommer till intern rådgivning från affärsutvecklaren så tittar författarna 

på i vilken utsträckning de interagerar med affärsutvecklaren och hur denna 

interaktion ser ut dvs. mötesuppbyggnad, tid mellan träffar och vilka ämnen 

som diskuteras i samband med interaktionen. Tiden som en affärsutvecklare 

lägger på inkubatorföretagen och i vilken utsträckning de ses har enligt Rice 

(2002) visat sig ha en positiv effekt på företags överlevnadsgrad i inkubatorer 

(Rice, 2002). 
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I enkäten kan inkubatorföretagen gradera hur väl de anser att affärsutvecklarna bidrar 

med rådgivning kring tydlighet i affärsidé och marknad. Under intervjun får 

respondenterna möjlighet att ge exempel på rådgivning de fått och även svara på hur 

viktig de anser denna resurs vara. De har även fått beskriva relationen de har med 

affärsutvecklaren på VL och hur möten med denna är konstruerade och i vilken 

omfattning de sker.    

6.1.2 Motivation & Coaching 

Under avsnittet motivation och coaching så undersöks främst den interna 

affärsutvecklarens förmåga att motivera och coacha sina inkubatorföretag. 

Denna indikator har en nära sammankoppling med Klofstens hörnsten motivation 

och tro på idén där Klofsten menar att förmågan att som företagare hålla uppe 

motivationen och arbeta mot sina mål är avgörande för ett företags framgång. 

Här menar författarna att affärsutvecklarens roll i att coacha och motivera 

inkubatorföretagen är viktig. Detta är något som också har framkommit i 

samband med fokusgruppintervjun där respondenterna tryckte på 

affärsutvecklarens roll som coach. Vidare diskuterar författarna entreprenörernas 

interaktion med affärsutvecklaren och den hjälp de får av denna. Området är 

indelat efter de tre typer av rådgivning som är baserade på Rice (2002) från 

teorikapitlet där författarna kommer att undersöka den rådgivning av sporadisk 

karaktär och formell rådgivning för att kunna klargöra vilken typ av coaching 

som råder. 

I enkäten fick företagen gradera hur bra affärsutvecklarna är på att stötta och motivera 

dem. Vid intervjun beskrev de affärsutvecklarens roll som coach och hur denna genom 

sina möten med entreprenören hjälper dem att arbeta mot och sätta upp mål. Författarna 

frågade också respondenterna vilken typ av möten de hade med affärsutvecklaren och vad 

som diskuterades under dessa. 
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6.2 Nätverk 
6.2.1 Externa Nätverk  

De flesta av respondenterna i fokusgruppen ansåg att den viktigaste resursen VL 

erbjöd var möjligheten att använda inkubatorns existerande och starka externa 

nätverk.  

”Det är nog det bästa. Att de har ett nätverk som är så stort. Att jag kan gå till dem 

och säga ”jag behöver kontakt med den här personen” och sen tar det en halvtimme 

sen har jag den kontakten. Så det är guld värt.” (Respondent 6) 

Utifrån Klofstens affärsplattform kan ett upparbetat nätverk ge stora möjligheter 

för inkubatorföretagen att utveckla både företaget och affärsidén. 

Respondenterna menade att bredden inom VL:s nätverk var en väldigt stor 

tillgång (respondenterna nämnde exempel från så vitt skilda områden som 

kontakter till journalister och teknikspecialister). Författarna tolkar detta som att 

tillgången till nätverket kan hjälpa inkubatorföretagen med väldigt skilda delar 

av affärsplattformen. Författarna menar också att eftersom det genomsnittliga 

företaget i VL är väldigt ungt, och ännu inte har etablerat nätverk som resurs 

som Klofstens affärsplattform avser, kan ett upparbetat nätverk hjälpa 

inkubatorföretaget att hitta rätt kompetens externt i form av mentorer och 

bollplank.  

Författarna menar att en utvärdering bör ske genom det sociala 

nätverksperspektivet, individer, länkar, flöden och mekanismer. Individerna är 

inkubatorföretagen och de aktörer som genom VL:s nätverk träffas och 

interagerar. Länkar kan sägas vara relationen mellan de olika individerna, i detta 

fall är egentligen det externa nätverket kopplat till VL som organisation och inte 

till de enskilda inkubatorföretagen som nyttjar nätverket.  



55 

 

Här kan respondenterna gradera tillgången de får till inkubatorns externa nätverk. 

Denna resurs kan exempelvis bestå av juristfirmor, revisionsbolag, reklambyråer, 

mentorer eller finansieringsnätverk. Vid intervjun efterfrågades av inkubatorföretagen 

att ge specifika exempel på de personer och organisationer de träffat via inkubatorn samt 

vad dessa kontakter lett till. Det frågades också efter hur väl respondenterna utnyttjade 

VL:s kontaktnät.  

6.2.2  Interna Nätverk  

En kontorsplats på VL möjliggör för inkubatorföretaget att skapa nätverk internt 

inom VL med andra inkubatorföretag. Dessa nätverk kan antingen vara formella 

(såsom formella samarbetsavtal mellan företag) eller informella (exempelvis 

vänskapsförhållanden). Under intervjun med fokusgrupp menade flera av 

respondenterna att möjligheten till informella nätverk var en viktig del av VL. 

Utifrån Klofstens affärsplattform kan interna nätverk ses som ett sätt för företag 

att få tillgång till specialistkunskaper från andra företag utan att behöva betala 

marknadskostnaden för denna resurs.  

Enligt Carters (2006) teorier gällande nätverk tyder empirin på att majoriteten av 

de interna nätverken till sin natur är vänskapliga och tekniska samt i mindre 

grad professionella. Empirin tyder dessutom på att syftet med det interna 

nätverkandet till övervägande del är breddning av kompetenser samt 

fördjupning av kompetens. I mindre grad handlar de interna nätverken om 

avskalning av kompetens. (Carter, 2006) 

I enkäten fick respondenterna gradera hur de upplever relationen mellan företagen i 

inkubatorn och i vilken utsträckning de kan dra nytta av andra företag på inkubatorn. 

Detta kan exempelvis innefatta utbyte av produkter och tjänster samt tips kring 

rekrytering, kunder och affärsidé. Under intervjun frågade författarna konkret efter vad 

företagen fått ut av sina kontakter med andra inkubatorföretag samt vad de själva gjorde 

för att söka kontakter internt på inkubatorn. 
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6.2.3 Nätverksmöjligheter  

Denna indikator beskriver hur VL underlättar för sina inkubatorföretag att skapa 

egna nätverk och tillgången till dessa via VL.  Flertalet av respondenterna 

menade att en plats på VL möjliggjorde för dem att skapa egna nätverk tack vare 

att det var lättare att bli tagen på allvar genom att ha en Ideon-adress. Utifrån 

Klofstens affärsplattform kan inkubatorföretagens förmåga att genera nätverk 

ses som en del av två hörnstenar i affärsplattfomen: kundrelationer och övriga 

relationer. Vidare behandlas även området kärnkompetenser under 

nätverksmöjligheter. Anledningen till detta är att det under intervjun med 

fokusgruppen framkom att respondenterna menar att de till stor del får in 

kompetens genom VL:s nätverk. Genom sin plats på VL fick inkubatorföretagen 

också tillträde till mingel och events de annars inte hade haft tillgång till, vilket 

också underlättade nätverksskapandet.  

Likt indikatorn externa utbildningsresurser fick företagen här gradera sin tillfredställelse 

vad det gäller inbjudningar till och möjligheter att nätverka externt genom inkubatorn. 

För att kunna kontrollera huruvida företagen fick tillgång till dessa samt hur viktiga de 

ansåg dem vara ställdes kontrollfrågor på vilka nätverken var som de fick tillgång till 

samt vad de fick ut av dem. Det frågades även huruvida dessa nätverkstillfällen 

utnyttjades eller inte. 

6.3 Strukturella resurser 

6.3.1 Fysiska lokaler & Inventarier 

VL skiljer sig från de flesta inkubatorer genom att själva kontorsplatsen är 

kostnadsfri, vilket torde resultera i att inkubatorföretagens krav blir lägre. 

Utifrån ett symboliskt perspektiv har de relativt nedgångna lokalerna ett värde 

eftersom det kan hjälpa VL att skapa sig en egen identitet (Hatch, 1997). Detta 
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märks också på att de flesta av respondenterna inte hade några problem med 

lokalernas skick. Däremot var de väldigt måna om sina möjligheter att kunna 

inreda kontoren precis som önskat. Värdet av de strukturella resurserna kan 

även påvisas då inkubatorföretagen genom sin kontorsplats får tillgång till 

resurser som annars hade varit för kostsamma (Bers, 2009; Chan, 2005). Studier 

har visat en positiv korrelation mellan hyressubventioner och 

inkubatorföretagens överlevnadsgrad (Peters, 2004).  

Gällande inventarierna (Internet, telefon, dator) är respondenterna relativt 

överens om det inte är något som de fäster någon större vikt vid. Ur ett 

beteendemässigt perspektiv misstänker författarna att värdet upplevdes som 

mycket större när VL skapades, och de flesta studenter inte hade en bärbar dator 

eller tillgång till konferenssamtal genom mjukvara som Skype (Hatch, 1997). 

Samtidigt menar författarna på att den service, i form av lösöre, som VL ger sina 

inkubatorföretag är en viktig del av värdeerbjudandet.  Om VL inte skulle 

erbjuda någon möjlighet till Internetuppkoppling är författarna tveksamma till 

om några inkubatorföretag skulle söka kontor på VL. Därför anser författarna att 

denna del bör finnas med som indikator.   

Här får inkubatorföretaget gradera sin nöjdhet med de fysiska lokalerna och den 

medföljande servicen (Internetuppkoppling, telefon med mera). I intervjun frågade 

författarna specifikt vad respondenterna tyckte vad bra, vad de tyckte var dåligt och hur 

de själva nyttjade kontorslokalerna. 

6.3.2  Geografisk placering 

Enligt fokusgruppen är VL:s geografiska läge är tätt knutet till Lunds Universitet 

(LU), inte minst då samtliga inkubatorföretag drivs av studenter eller nyligen 

examinerade vid LU. Förutom LU definieras VL:s geografiska läge av Ideon 

Science Park och att det ligger i Öresundsområdet. Respondenterna som deltog i 

fokusgrupperna nämner möjligheten att rekrytera studenter och samarbeta med 
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akademisk kompetens som de viktigaste punkterna med kopplingen till LU. Det 

geografiska läget påverkar även inkubatorföretagens möjligheter att skapa 

nätverk eftersom de kan presentera sig som ett Ideon-företag.  Alltså kan 

kopplingen till Ideon fungera som en kvalitetsstämpel som de olika 

inkubatorföretagen kan använda när de interagerar med andra intressenter. 

Detta är även något som framkom under fokusgruppintervjun.  

Respondenten kan här gradera sin nöjdhet med VL:s geografiska läge. Då det framgick 

tydligt under fokusgruppen att respondenterna förknippade VL:s geografiska läge med 

Ideon och Lunds Universitet, och de möjligheter som detta skapande gällande nätverk, ser 

författarna detta som en stor del av den geografiska placeringen. 

6.4 Lärande  
6.4.1 Externa utbildningsresurser  

Explicit kunskap som är lätt att överföra mellan individer lämpar sig väl för att 

överföras genom exempelvis föredrag med inbjudna experter. Här räknas även 

in utbildningsresurser som inkubatorföretagen får ta del av genom sin plats på 

inkubatorn. Inkubatorföretagen kan själva välja vilka föredrag de vill ta del av.  

På detta sätt skapas ett skräddarsytt utbildningsprogram. I enlighet med teorin 

om ”learning network”är inkubatorföretagen aktörer och deras motivation och 

intresse centralt för hur och vilka utbildningsresurser som skall tillgodoses. Även 

om inkubatorföretagen själva inte berörde ämnen som explicit kan anses räknas 

till formellt lärande under intervjun med fokusgruppen, menar författarna att 

inkubatorföretagens tillgång till ett stort antal utbildningstillfällen genom Ideon 

Science Park mer än väl motiverar att ha extern och formell utbildning som en 

indikator.  

Här får respondenterna gradera inkubatorns utbud av workshops och föreläsningar samt 

kurser och andra utbildningsarrangemang. I intervjun frågades om företagen deltagit vid 
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dessa tillfällen och vad det i så fall gav dem. Respondenternas deltagande i dessa 

utbildningstillfällen och deras uppfattning om dem ställdes sedan mot hur betydelsefulla 

de ansåg dem vara.    

6.4.2 Internt kunskapsutbyte 

Implicit kunskap och erfarenheter kan enklast överföras mellan individer genom 

icke-formellt lärande som sker genom spontana möten mellan inkubatorföretag, 

exempelvis vid kafferaster och gemensamma luncher. Samtliga respondenter i 

fokusgruppen var överens om vikten av kunskapsutbyte mellan de olika 

inkubatorföretagen. Implicit kunskap, exempelvis de enskilda individernas 

erfarenheter och upplevelser, förmedlas enklast genom diskussioner och att de 

olika inkubatorföretagen umgås under avslappnade former. Detta kan fylla en 

viktig funktion eftersom tidigare studier har visat att lärande mellan 

inkubatorföretag ökar deras överlevnadschanser (Peters, 2004). Vidare kan 

lärande ses som ett sätt för företag att utveckla de resurser som de behöver för att 

uppfylla Klofstens affärsplattform. Detta bör ses ur skenet av att inkubatorn 

fungerar som en kuvös där företagen lär sig att generera resurser internt som de 

kan ha svårt att göra utan hjälp från inkubatorn under sina tidiga stadier i livet. 

Utifrån teorin om ”learning networks” kan denna process, där de olika 

inkubatorföretagen själva väljer vilken kunskap de delar med sig och själva 

bestämmer vilka andra inkubatorföretag de samverkar med, ses som 

lärandeprocessen i lärandenätverket.  

“Fördelen med de här torsdagsmötena är ju att man lär sig av misstagen från 18 

företag. Det är ganska viktigt.” (Respondent 5) 

Förutom aktörerna och lärandeprocessen består även ett ”learning network” av 

lärostrukturen. Denna kan anses vara de handlingar och idéer gällande lärande 

som har blivit normer inom inkubatorn. Här spelar personalen en stor roll 

eftersom de i en högre grad (tack vare att de sitter en längre tid samt även har en 



auktoritär ställning i relation till inkubatorföretagen) än någon annan aktör kan 

påverka de normer som existerar inom inkubatorn. Det är därför av väldigt stor 

vikt att se vad de gör och kan göra för att förstå det informella lärandet inom 

inkubatorn. 

Här kan respondenterna gradera hur väl de upplever det interna 

kunskapsutbytet mellan företagen men också hur i vilken utsträckning 

inkubatorn bidrar till detta utbyte. Därefter ställer författarna följdfrågor under 

intervjun men här uppmanas även respondenterna att ge konkreta exempel för 

att kunna klargöra om det faktiskt råder något kunskapsutbyte och om detta 

nyttjas.   

6.5 Slutligt ramverk 

Figur 6:Översikt av författarnas ramverk 

Ovanstående indikatorer syftar till att sammanfatta den empiriska och teoretiska 

orienteringen i uppsatsen och skapa en struktur för hur de viktigaste faktorerna 

enligt författarna bör analyseras. Detta för att skapa en bild av en inkubators 
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resurser och hur inkubatorföretagen uppfattar betydelsen av dessa. De nio 

indikatorerna har därför varit vägledande för att välja ut fokusområden till den 

kvantitativa och kvalitativa empiriska datainsamlingen.  

Utgångspunkten när indikatorerna utformades var att välja ut de områden som 

genom tidigare litteratur och genom författarnas empiriska undersökning har 

visat sig vara viktiga när det kommer till att bygga uthålliga företag. Detta 

baseras delvis på Klofstens resonemang kring affärsplattformen och vikten av att 

kunna uppfylla dessa för att företaget ska klara sina första två till tre år. 

Därutöver har indikatorerna även motiverats genom att författarna har tittat på 

hur tidigare forskare valt att definiera en inkubator och vilken vikt en inkubator 

bör lägga på respektive resursområde. 

Ramverket syftar inte till att klargöra huruvida en viss resurs är viktig för en 

specifik inkubator eller inte. Snarare bör Ramverket ses som ett verktyg som kan 

hjälpa inkubatorns verksamhetsledare att konstatera huruvida kvalitén på en 

viss resurs uppfyller inkubatorföretagens önskan. Även om det skulle visa sig att 

en resurs upplevs som undermålig på innevarande inkubator jämfört med hur 

inkubatorföretag värderar denna så betyder det inte nödvändigtvis att 

inkubatorn bör förändra sin resursfördelning. Snarare bör inkubatorns 

verksamhetsledare och styrgrupp reflektera över vad resultatet innebär för deras 

inkubator. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom olika inkubatorer har 

olika mål och därmed erbjuder olika former av resurser eller har tyngdpunkt på 

olika typer av resurser i sitt serviceutbud. Med andra ord så måste varje 

inkubator själva tolka vikten av resultaten från respektive indikatorer eftersom 

ett negativt resultat på en viss indikator inte behöver betyda att det är något fel 

på inkubator. 



7 Test  &  Validering  
För att säkerställa att enkäten hade en tillfredställande grad av validitet så genomförde 

författarna semistrukturerade intervjuer med en tredjedel av respondenterna. 

Målsättningen med dessa intervjuer var först och främst att validera  

enkätundersökningens resultat.  

7.1 Empiriinsamling 
Författarna redovisar nedan de resultat som framkom från de sex intervjuerna 

som genomfördes med slumpmässigt utvalda enkätrespondenter. I enkäten fick 

respondenterna gradera sin uppfattning kring hur de upplevde en viss resurs på 

VL. Frågorna var utformade på så sätt att respondenten graderade hur positivt 

eller negativt inställda respondenten var till resursen utifrån en sjugradig skala. 

Därefter fick respondenten svara hur viktig denna resurs var för dem i relation 

till hur de upplever den  

A: Hur upplever Du det på VL? 

(1 = Dåligt, 7 = Bra)  

B: Hur viktigt anser Du det vara för dig?  

(1 = Inte alls viktigt, 7 = Väldigt viktigt)  

• Om ”A” har liknande värde som ”B”, så innebär det att inkubatorns resurs 

motsvarar respondentens behov.  

• Om ”A” har ett högre värde än ”B”, så innebär det att inkubatorns resurs ligger över 

respondentens behov i form av omfattning/kvalité.  

• Om ”B”är högre än ”A” innebär det tvärtom att respondenten upplever resursen 

som undermålig eller otillräcklig.  
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På kommande sidor redovisas de intervjuade respondenternas genomsnitt på 

den aktuella indikatorn. Därefter följer ett resonemang kring möjligheterna att 

genom de semistrukturerade intervjuerna validera respondenternas enkätsvar. 

Samtlig data från enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna 

återfinns i Appendix 10.2. 

7.1.1 Affärsutvecklingsprocessen   

A: Hur upplever du det på VL: 5  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 4,1 

Det är en stor spridning på hur affärsutvecklingsprocessen betygssätts av de 

olika respondenterna. Under de semistrukturerade intervjuerna menade två av 

respondenterna att de inte har efterfrågat särskilt stöd inom ramen för 

affärsutvecklingsprocessen. Dessa respondenter har dock betygsatt resursen 

högre (4,6 och 4,8) än vad de semistrukturerade intervjuerna indikerar. 

Tendenserna från respondenterna under intervjuerna var att området inte 

uppfattades som särskilt viktigt och att personalen från VL inte var drivande i 

frågan. Detta beror troligtvis på att respondenterna menade att affärsutvecklaren 

främst knöt mentorer till inkubatorföretagen Detta var ett upplägg som flera av 

respondenterna menade sig vara nöjda med under de semistrukturerade 

intervjuerna. Alla respondenter förutom en ansåg att VL erbjöd mer eller lika 

mycket, av resursen affärsutvecklingen som respondenten behövde. Utifrån den 

information som framkom under de semistrukturerade intervjuerna valde 

författarna att validera samtliga respondenters enkätsvar.  

7.1.2 Coaching & Motivation   

A: Hur upplever du det på VL: 6,2  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 5
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Samtliga respondenter anser enligt enkätundersökningen att VL är väldigt starkt 

på denna resurs. Detta korrelerar väl med den information som framkom under 

de semistrukturerade intervjuerna. Då respondenterna var väldigt positiva till 

VL:s förmåga att coacha och motivera respondenterna. Författarna fann inga 

diskrepanser mellan enkätsvaren och information från de semistrukturerade 

intervjuerna.  

7.1.3 Externa nätverk 

A: Hur upplever du det på VL: 6  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 4,5 

Samtliga respondenter anser att VL har ett starkt externt nätverk, även om det 

råder delade meningar om vikten av nätverket. Flera av de respondenter som 

gav VL:s externa nätverk höga betyg menade att behovet var mindre än utbudet, 

men även att respondenterna själva borde nyttja resurserna mer. Det finns inga 

diskrepanser mellan respondenternas enkätsvar och informationen från de 

semistrukturerade intervjuerna.  

7.1.4 Interna nätverk 

A: Hur upplever du det på VL: 5,2  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 5,5 

Enkätens svar visade två tydliga grupperingar; en grupp som gav väldigt höga 

betyg på det interna nätverket på VL, och en grupp som gav konsekvent lägre 

poäng. En för författarna något förvånande relation var att de respondenter som 

hade konkreta exempel på väl fungerande samarbeten och positiva effekter av 

det interna nätverket, uteslutande tillhörde den grupp som gav lägre betyg. 

Respondenter som var mer svävande i sina beskrivningar gav konsekvent högre 

betyg. Författarna har svårt att förklara detta förhållande, men misstänker att det 

har i sin grund i respondenternas förmodade motvilja mot att kritisera VL. De 

respondenter som har mer konkreta exempel har förmodligen varit på VL under 
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en längre tid och är därför mer villiga att kritisera inkubatorn, alternativt har 

upptäckt begränsningarna inom de interna nätverken. Samtidigt som författarna 

anser att detta förhållande var oväntade, fanns det inga direkt 

motsatsförhållande mellan respondenternas enkätsvar och den information som 

framkom under de semistrukturerade intervjuerna.  

7.1.5 Nätverksmöjligheter   

A) Hur upplever du det på VL: 6,3  B) Hur viktigt anser Du det vara för dig: 4,3 

Både enkätens svar och respondenternas svar under intervjuerna visa att det på 

VL erbjuds nätverksmöjligheter och träffar i hög utsträckning. Dock har dessa 

fått lägre värde i form av vilken vikt nätverksmöjligheter har; både på enkäten 

och under intervjun. Respondenterna menar dock att nätverkande har en stor 

betydelse, men att de har begränsat med tid för att delta i olika nätverksträffar. 

Samtidigt framkom det att anledningen till varför respondenterna inte utnyttjar 

nätverksmöjligheterna, kan bero på vilket stadium företaget befinner sig i. Det 

vill säga att företaget kanske är tidigt i sin uppstartsfas och därför inte har något 

att erbjuda i samband med nätverkande och inte vet vad de söker. Ytterligare 

respondenter menade att de nätverksträffar som de deltagit i inte givit något och 

att de befintliga nätverken inte matchar det specifika företagets behov. 

Författarna menar att indikatorn kan valideras, eftersom information som 

framkom under de semistrukturerade intervjuerna överensstämmer väl med 

svaren på enkäten.  

7.1.6 Fysiska lokaler &Inventarier   

A: Hur upplever du det på VL: 5,1  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 5



Respondenterna är som grupp relativt nöjda med de fysiska lokaler som 

erbjuds av VL men samtidigt vill de poängtera att anledningen till att de är 

nöjda är att de har väldigt lågt ställda krav. En majoritet av respondenterna 

efterfrågar dock en högre nivå på inventarierna; i synnerhet gäller detta 

kvalitén på telefon och Internet. Det som framhölls som positivt var att 

respondenterna fick göra om sina kontor, såsom de själva önskade. Dessa svar 

bör tolkas som att VL uppfyller respondenternas krav väl även om det finns 

mer att önska. Intervjun bekräftar också att nivån är god även om det fanns 

vissa önskemål om förbättringar. Framförallt gällde detta Internet, telefoni och 

fräschören hos lokalerna. Författarna anser därmed att intervjusvaren 

motsvarade enkätens svar. 

7.1.7 Geografisk placering   

A: Hur upplever du det på VL: 4,7  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 5,8 

Det är en stor spridning bland respondenternas svar gällande VL:s geografiska 

placering. Två av respondenterna är väldigt nöjda, en är extremt missnöjt 

medan resterande är nöjda. Ett av dessa fall kunde inte valideras då 

respondenten menade att situationen idag var mycket bra, samtidigt som 

intervjusvaren pekade på att VL:s läge inte ger respondenten några fördelar. De 

andra respondenternas enkätsvar kunde valideras genom de semistrukturerade 

intervjuerna. Totalt sätt kunde intervjuerna validera fem av sex respondenters 

enkätsvar.  

En intressant iakttagelse var att den indikator som respondenterna var mest 

missnöjda med är VL:s geografiska läge. Samtidigt ansåg respondenterna att 

möjligheten att skapa egna nätverk, som flera menade på var starkt kopplade 

till VL:s geografiska läge och då främst Ideon, var en av de resurser som VL 

tillgodosedde mer tillräckligt. Samtidigt påverkas resultat kraftigt av att en 

respondent menade att det fanns en extremt stor skillnad mellan vad som 

behövdes och vad VL erbjöd.  



 

7.1.8 Externa utbildningsresurser 

A: Hur upplever du det på VL: 6,2    B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 5,8 

Respondenterna menar att de externa utbildningsresurser som erbjuds av VL 

såsom bokföringskurser, försäljningsträning, juridikseminarier m.m. håller en 

hög nivå på inkubatorn och respondenterna uppfattar denna resurs som viktig 

för inkubatorföretagens utveckling.  

Utifrån den information som framkom under intervjuerna bedömdes det att två 

respondenters enkätsvar inte kunde valideras. De båda respondenterna menade 

att utbildningstillfällen som erbjöds var fullt tillräckliga och att de bedömdes 

vara väldigt betydelsefulla för företagen. Paradoxalt nog hade ingen av 

respondenterna utnyttjat något av utbildningstillfällena .  

Ett frågetecken var inkubatorföretaget som deltagit i ett flertal utbildningar 

men som rankat vikten av dessa som mindre viktig under enkäten.  Övriga tre 

respondenter utnyttjade utbildningarna i förhållandevis hög utsträckning. 

Sammantaget var respondenterna väldigt nöjda med de utbildningar som de 

fått tillgång till, även utbildningarnas betydelse ligger på en något lägre nivå än 

vad VL erbjuder; vilket också korrelerar med enkätsvaren. Totalt sett kunde 

författarna validera tre av de sex respondenternas enkätsvar.  

7.1.9 Internt kunskapsutbyte   

A: Hur upplever du det på VL: 5,2  B: Hur viktigt anser Du det vara för dig: 4,6 

Under internt kunskapsutbyte menar respondenterna enligt 

enkätundersökningen att möjligheter till lärande, och inkubatorns förmåga att 

hjälpa företagen att generera detta, ligger på en högre nivå än vad 

respondenterna uppfattar som väsentligt för dem.  

Respondenterna menar i hög utsträckning att behovet är väl tillfredställt och att 

det framförallt är torsdagsmöten och informella möten som skapar möjligheter 

att utbyta erfarenheter och lärdomar. Ett svar avvek från de övriga, eftersom 
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respondenten menade att nivån var tillfredställande, men att det inte var viktigt 

för respondentens företag. Det var dock denna respondent som kunde ge det 

mest konkreta exemplet på nyttan av det interna nätverket, då denne har träffat 

en ny affärspartner på VL. Författarna bedömer därför att fem av sex intervjuer 

motsvarade enkätsvaren. 

7.1.10 Sammanfattning   

Utifrån den valideringsmetod som författarna använt anser författarna att 

samtliga indikatorer kan valideras.  Indikatorn ”Externa Utbildningstillfällen” 

var den indikator som hade lägst validering, där endast tre av sex 

respondenters svar kunde valideras. Vidare kunde fem av sex respondenters 

svar valideras på indikatorerna ”Geografisk placering” och ”Internt 

kunskapsutbyte”. I de övriga indikatorerna kunde inga större diskrepanser 

hittas.   Författarna ansåg sig därför kunna validera åtta av nio indikatorer.  

Ett problem för författarna var att koda om den kvalitativa informationen som 

framkom under de semistrukturerade intervjuerna till kvantitativ data i syfte 

att jämföra med enkäten. Författarna har därför en begränsning i sina 

möjligheter till validering då mindre skillnader mellan enkäten och de 

semistrukturerade intervjuerna är svåra att identifiera.  
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8 Slutsats  
Det avslutande kapitlet inleds med en uppsatsens resultat och akademiska bidrag. 

Därefter redogör författarna för egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag på 

framtida forskning. 

8.1  Resultat & akademisk bidrag 
Författarnas akademiska bidrag är ett utvärderingsramverk för 

studentinkubatorer. För det första har författarna genom att utgå från tidigare 

forskning som berör klassificering och utvärdering av inkubatorer lyft fram ett 

ramverk bestående av fyra delar som utgångspunkt: delade kontorslokaler, 

kontorsservice, affärsutveckling och nätverk. Detta ursprungliga ramverk har 

därefter vidareutvecklats med hjälp av empiri och teori till att innehålla faktorn 

”lärande”.  Delade kontorslokaler och kontorsservice berörde båda miljön på 

inkubatorn och slogs samman till ”strukturella resurser” eftersom de båda 

områdena ansågs ligga alltför nära varandra för att vara värda att särskiljas. 

Med hjälp av den teoretiska basen och fokusgruppen så lyftes det sedan fram 

nio indikatorer som bröt ner de fyra områdena i analyserbara delar. Dessa 

resulterade i indikatorer som genom operationalisering gjordes mätbara. Den 

slutliga uppdelningen och klassificeringen av indikatorer ser ut som följer: 
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Figur 7: Översikt av författarnas ramverk 

Utvärderingsramverket kan ej anses vara generaliserbart förrän vidare studier 

genomförts på en större mängd inkubatorer. Dock kan inte författarna se några 

särskilda argument till att ramverket inte skulle kunna passa fler 

studentinkubatorer än VL. De skillnader som författarna utvecklade ramverk 

uppvisar jämfört med det ursprungliga ramverket är underbyggda av både 

teori och empiri.  

8.2 Diskussion & reflektion 
Ett ramverk för att utvärdera studentinkubatorer måste ta hänsyn till det 

lärande som inkubator ger upphov till, både det informella lärandet mellan de 

olika inkubatorföretagen och det formella lärandet som sker genom externa 

aktörer. Ett ramverk som inte tar hänsyn till lärandet som sker ger en kraftigt 

beskärd del av inkubatorn. 

Författarna har under användandet av enkäten börjat ifrågasätta sitt 

ursprungliga val att använda en sjugradiga likertskala för att bedöma vikten av 

indikatorn för den enskilda respondenten. Anledningen är en misstanke om att 

eftersom det inte kostar respondenterna något att säga att alla enskilda 

indikatorer är väldigt viktiga, kommer detta i slutändan leda det till ett 
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genomsnittligt högre efterfrågat värde än vad som egentligen kanske är 

befogat. Ett potentiellt alternativ skulle ha varit att istället be respondenterna 

rangordna de olika indikatorerna efter hur viktiga de var. Detta skulle ha 

tvingat respondenterna att reflektera över vilka faktorer som är viktigaste och 

vilka som respondenten hade klarat sig utan.  

Det finns en svårighet att avgöra små skillnader mellan enkäterna och de 

semistrukturerade intervjuerna. Detta kan i förlängningen leda till mätfel, det 

är därför viktigt att inte förlita sig enbart på den kvantitativa delen av 

ramverket utan att även genomföra en kvalitativ undersökning. Som tidigare 

nämnt bör den information som framkommer vid den semistrukturerade 

intervjun bedömas som mer trovärdig vid en diskrepans. Utifrån den 

framkomna empirin och upplevelser kommer författarna att resonera kring 

ramverkets styrkor, svagheter och förslag på förbättringar. 

1) Vad kan skillnaden mellan enkätsvaren och intervjusvaren bero på? 

Förmodligen beror skillnaden på svaren mellan enkäten och de 

semistrukturerade intervjuerna på missuppfattningar av enkätens frågor, 

eller att respondenten inte reflekterade tillräckligt väl över enkätfrågorna 

utan istället valde att svara snabbt. Därför torde den information som 

framkom vid de semistrukturerade intervjuerna väga tyngre vid en 

diskrepans mellan de olika informationskällorna.  

2) Hur har lärande påverkat ramverket? Ramverket har frångått den 

tidigare forskningen då den information som framkom vid intervjun med 

fokusgruppen ledde till att lärande inkluderades i ramverket. VL:s 

upplevda roll med tyngdpunkt på lärande och ”testa på”-miljö kan ha gjort 

denna aspekt mer tydlig på VL jämfört med andra inkubatorer. Vidare är 

lärandet och de läronätverk som har byggts upp under inkubatorföretagets 

tid på VL något som företaget tar med sig när det lämnar VL. Som tidigare 

nämnt måste VL personal i takt med att nya företag flyttar in och gamla 

försvinner, återigen etablera de normer och kulturer som förstärker 

lärandet.  
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Samtidigt är denna aspekt mer informell till sin natur, speciellt lärandet 

mellan olika inkubatorföretag, och därför svårare att mäta än andra 

aspekter. Att författarna valde att ta med lärande innebär alltså att 

ramverket som helhet blir mer svårmätt och med högre risk för fel. Men att 

exkludera lärande från ramverket bara för att det är ett svårbedömt område 

torde vara en felaktig väg att gå. Vikten av lärande och dess påverkan på 

inkubatorns möjligheter att uppfylla sitt mål bedöms vara väldigt viktigt, 

utifrån både empiri och teori. Även om ramverket är modifierat utifrån den 

empiri som framkom vid den explorativa intervjun och ramverket därför 

passar VL bäst, menar författarna att det är rimligt, utifrån de teorier som 

författarna funnit, att inkludera lärande i ett ramverk som ska undersöka 

en inkubators resurser. Det verkar väldigt osannolikt att ett nystartat 

företag ska kunna etablera alla delar av Klofstens affärsplattform utan att 

företaget och ledningen ska vara involverat i lärande, både informellt och 

formellt. Att utvärdera en inkubator utan att ta hänsyn till hur 

lärandeprocessen hanteras inom inkubatorn är att acceptera en väldigt 

beskuren världsbild.    

3) Hur skiljer sig studentinkubatorer från andra inkubatorer? Då VL är 

en studentinkubator kan detta ha en påverkan på både resultatet och 

möjligheterna till generalisering av resultatet. Vid insamlingen av empirin 

märkts det att respondenterna i första hand var studenter, och i andra hand 

företagare. VL huvudsyfte upplevs inte vara att skapa livskraftiga och 

vinstgenerande företag som en klassisk inkubator, utan snarare att erbjuda 

en miljö där studenterna kan ”testa på” att vara företagare med begränsad 

risk.  

Då respondenternas företagande i många fall är sekundärt till skolan 

tillbringar respondenterna inte lika mycket tid på inkubatorn som normalt 

är fallet. Detta kan göra att respondenterna inte har tid att tillgodogöra sig 

lika mycket av inkubatorns resurser som om respondenterna hade 

fokuserat heltid på företagandet. Författarna är osäkra vad detta har för 

påverkan på undersökningen, å ena sidan kan ett argument göras, att 

eftersom respondenterna inte är på plats på inkubatorn hela tiden hinner 

de inte se begränsningar i inkubatorns värdeerbjudande som om de hade 
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spenderat mer tid där. Å andra sidan går det att vända på detta 

resonemang och hävda att eftersom respondenterna inte tillbringar lika 

mycket tid på inkubatorn, ser de därför inte alla de möjligheter som finns.  

4) Vilka konsekvenser medför ett användarperspektiv? Ramverket 

bygger på respondenternas upplevelse av inkubatorns resurser vilket 

potentiellt sett kan leda till problem. Enligt enkäten ansåg respondenterna 

att de fick mer än tillräckligt av affärsrådgivning genom VL samtidigt som 

affärsutvecklingen inte var något de värdesatte högt, men beror detta på att 

VL uppfyller inkubatorföretagens behov av affärsutvecklingen, eller beror 

det på att respondenterna inte förstår vikten av affärsutveckling och 

därmed efterfrågar för lite? Ett annat problem med att ramverket förlitar 

sig med respondenternas subjektiva uppfattningar är att VL är 

respondenternas första kontor och respondenterna saknar därför till stor 

del någon form av referensram från tidigare inkubatorer. Det är 

författarnas tro att respondenterna därför jämför VL med att ha kontor 

hemma i bostaden, vilket ökar deras positiva uppfattning om VL. Det 

framkom även under den explorativa intervjun med fokusgruppen att 

respondenterna upplevde det som en stor chans att få kontor på VL, 

eftersom det alltid är konkurrens om kontorsplatserna. Respondenterna 

talade i termer av tacksamhet. Det är författarnas tro att resultatet från 

enkätundersökningen påverkas av respondenternas motvilja mot framföra 

kritik mot något som respondenterna inte betalar för.  Det finns flera 

viktiga fördelar med ramverket, genom att det bygger både på kvantitativ 

och kvalitativ data ger ramverket en god och belysande bild av inkubatorn. 

Samtidigt så kräver ramverket inga externa resurser då de som utvärderar 

inkubatorn är inkubatorföretagen själva. En annan fördel med att 

ramverket bygger på inkubatorföretagens egna upplevelser är att varje 

utvärdering blir skräddarsydd till den aktuella inkubatorn. Jämfört med att 

använda observationer för att skapa dataunderlaget till ramverket, är 

ramverket oerhört snabb och kostnadseffektiv. Givet att ramverket endast 

är vägledande och riktar sig mot inkubatorns personal uppfyller ramverket 

sitt syfte.  
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5) Vet inkubatorföretagen verkligen vad som är bäst för dem? Som 

tidigare nämnts kan det ifrågasättas om respondenterna verkligen vet vilka 

resurser de behöver för att lyckas med sitt företagande. De flesta av 

respondenterna har inte tidigare drivit företag, samtidigt som majoriteten 

saknar teoretisk kunskap i ämnet. Om respondenterna inte vet vad de 

behöver för att driva sitt företag framåt, eller önskar något som de inte 

behöver, kan detta leda till fel i ramverket. Utvärderingsramverket är riktat 

till verksamhetsledare på inkubatorer, det vill säga personal med så pass 

mycket kunskap och erfarenhet att de kan tolka resultatet. Detta problem 

hanteras också till viss del av ramverket genom att ramverkets 

undersökningsområden bygger på tidigare forskning, och vad forskningen 

har visat vara viktigt för företag under uppstart, respondenterna får alltså 

ramar vilka hjälper till att styra in dem på rätt områden 

6) Vilken betydelse har författarnas tidigare erfarenheter? I syfte att inte 

låta författarnas tidigare erfarenheter påverka resultatet har författarna valt 

att utgåfrån tidigare forskning och intervjun med fokusgruppen i syfte att 

skapa ramverket. På detta sätt kan författarna undvika att påverkas i för 

stor utsträckning av sina tidigare erfarenheter jämfört med om författarna 

själva hade tagit en större roll i formuleringen av ramverket.  

8.3 Förslag på framtida forskning 
Utvärderingsramverk för inkubatorer är fortfarande ett relativt ungt område 

inom den akademiska världen och erbjuder stora kunskapsluckor och 

möjligheter till ny forskning. Författarna har identifierat ett flertal potentiella 

forskningsområden utifrån de resultat som framkom vid författarnas egen 

uppsats.  

Då författarna förmodar att trenden med ett ökat intresse för 

innovationsprocessen fortsätter, både från politiskt håll och från den privata 

sektorn, kommer mängden inkubatorer förmodligen att öka. Detta medföra att 

vikten av tillgång till utvärderingsverktyg kommer att öka. Som författarna 

noterade under diskussionen kan ramverket varken sägas vara generellt eller ej, 
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förrän ramverket har testat på ett större antal inkubatorer. Det skulle därför 

vara av intresse att utreda ramverkets generaliserbarhet genom en studie som 

applicerar ramverket på ett flertal olika inkubatorer. Vidare utgår ramverket 

utgår från inkubatorföretagens perspektiv, det skulle därför vara av intressant 

att utreda hur detta perspektiv förhåller sig jämfört med affärsutvecklarens 

perspektiv.  

En annan fråga som har väckts av författarna utifrån deras interaktion med 

många olika respondenter och studentföretagare är hur de personer som har 

suttit i en studentinkubator går vidare efter perioden i inkubatorn. Driver de 

som suttit i en studentinkubator, företag i någon högre utsträckning än det 

nationella genomsnittet fem år efter perioden de satt i studentinkubatorn? 

Då lärande var en viktig utveckling av ramverket menar författarna att detta 

område borde undersöks djupare. Är lärande en faktor som endast är kopplad 

till studentinkubatorer eller är det en central del av de flesta inkubatorer? 

Författarna är även övertygade om att en djupare studie skulle kunna finna 

ytterligare intressanta mätvariabler för lärande. Framförallt lärande mellan 

inkubatorföretag är ett ämne som författarna anser förtjänar ett fördjupat 

forskningsintresse.  
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10.1 Test av utvärderingsramverk 
Denna graf beskriver hur inkubatorföretagen upplever situationen på VL. Ett 

negativt värde innebär att respondenterna efterfrågar mer av denna resurs än 

vad VL erbjuder. Ett positivt värde innebär istället att respondenterna anser att 

VL erbjuder mer av denna resurs än vad de efterfrågar. Ju närmare noll desto 

bättre, eftersom ett nollvärde innebär att respondenterna anser att VL erbjuder 

exakt den mängd som efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: VentureLabs tillfredställelse av inkubatorsföretagens behov 

10.1.1 Redogörelse per indikator 

På kommande sidor redogör författarna för resultatet av enkätundersökningen 

och intervjuerna, indikator för indikator. 
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Affärsutvecklingsprocessen 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

Respondent  A  B  C 

R1  5,6  4,8 

Affärsutvecklaren  har  inte  läst min  affärsplan,  berättar  respondenten. 
Hon har dock kommit med  lite  idéer men  jag  tycker  inte att det känns 
särskilt viktigt. Respondenten anser sig  inte ha använt sig av resursen. 
Nej, hon har ingen specifik kompetens på mitt område. Hon hjälper mig 
att kontakta potentiella kunder och kan  få mig  att hitta nya. Hon kan 
relatera till min affärsidé, avslutar respondenten. 

R2  4,4  4,6 

Respondenten har  inte  efterfrågat om det. Affärsutvecklaren  finns där 
vid  behov.  Affärsutvecklaren  har  inte  så  mycket  kompetens  på  mitt 
område och på ett  sätt är det  synd, enligt  respondenten. ”Jag  får dock 
hela business‐biten av henne, vilket är bra”. 

R3  7,0  5,6 

Affärsutvecklaren  hjälper  till  inom  alla  områden  som  ingår  i  vår 
affärsplan. Det blir nästan en ny rubrik  i affärsplanen efter varje möte, 
berättar respondenten. ʺAlla möten utgår från hur  långt vi kommit och 
hur  väl  vi  har  uppnått  våra  målʺ.  Respondenten  fortsätter  med  att 
berätta  att  det  främst  är  kontakter  och  extern  kompetens  som 
affärsutvecklaren  bidrar med. Vad det  gäller  kompetens  på  företagets 
affärsområde  så  finns  full  förståelse, även om affärsutvecklaren  inte är 
helt insatt rent tekniskt. Hade hon inte förstått vad vi gjort och gett bra 
råd så hade inkubatorn bara varit ett kontor, avslutar respondenten. 

R4  4,6  2,6 

Respondenten upplever att de kan få ganska bra hjälp med att utveckla 
sin affärsplan. De  får även bra  information kring vad andra,  liknande, 
bolag har gjort  i  sin process. Affärsutvecklaren har  inte någon  särskilt 
hög  kompetens  inom  företagets  specifika  affärsområde,  enligt 
respondenten är den dock tillräcklig. 

R5  5,4  3,6 

Respondenter  har  ingen  affärsplan  på  papper  utan  endast  i  huvudet. 
Den  har  förändrats  mycket  senaste  åren  och  affärsutvecklaren  har 
fungerat  som  ett  bollplank.  Respondenten  analyserar  mycket  och  är 
mycket  drivande  själv  men  uppskattar  den  feedback  som  ges  från 
affärsutvecklaren.  Respondenter  avslutar  med  att  berätta  att 
affärsutvecklaren gett mycket support och ökad kompetens är inget som 
efterfrågas. 

R6  3,2  3,2 

Affärsutvecklaren  kan  framförallt hjälpa  respondenten med  kontakter. 
Det  är  respondentens  externa  mentorer  som  främst  hjälper  till  med 
affärsplanen. Affärsutvecklaren  får respondenten att reflektera över sin 
marknad och att  tänka  ʺoutside  the boxʺ. Respondenten  tycker  inte att 
det är önskvärt med mer stöd  för affärsplanen. Respondenten avslutar 
med  att  berätta  att  affärsutvecklaren  saknar  den  tekniska  kompetens 
som krävs för att vara helt insatt. De tycker att det är svårt att säga hur 
bra förståelse affärsutvecklaren har för deras marknad 

Samtliga (17 st)  5,1  4,8   
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Coaching & Motivation 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

Respondent  A  B  C 
Respondenten  är  väldigt  positiv  till  personalen  på  VentureLab  och 
återkommer  flera  gånger  till  att personalen  är personer  som man  kan 
säga sanningen  till. Den behöver  inte  förskönas eller  försämras. Vidare 
upplever  respondenten  att  personalen  ger  konkreta  och  korta  råd. 
Personalen  återkommer  mellan  de  inplanerade  mötena  och  arbetar 
aktivt med  att driva  respondenten. Personalen  hjälper  till med  främst 
praktiskt grejer, att tar ett aktivt intresse i respondentens företag.   

R1  7  7 

R2  7  6 

Respondenten  ser  VentureLabs  personal  främst  som  coacher  och 
upplever  att  de  gör  ett  bra  arbete  med  att  motivera  respondenten. 
Personalen är direkt och tydlig, vilket uppskattas respondenten. Vidare 
nämner respondenten att denne blir inspirerade att arbeta hårdare efter 
kontakter med personalen.  
Personalen från Venturelab är extremt duktig på att hjälpa respondenten 
att hålla motivation en uppe. Respondenten beskriver personalen med 
ord som glad, uppmuntrade och positiv.  

R3  7  5 

R4  5  5 

VentureLabs personal ställer frågor och hjälper respondenten att 
reflektera över vad respondenten gör. Respondenten upplever att de 
inte blir så mycket coachade av personalen från VentureLab utan mer 
från de externa kontakter de har fått genom VentureLab. Vidare är den 
dagliga kontakten med andra inkubatorföretag och all aktivitet som sker 
på VentureLab en väldigt viktig del av VentureLabs miljö.  

Respondenten menar på att respondenten själv  tar det största ansvaret 
för  att  motivera  respondenten.  Vidare  upplever  respondenten  att 
VentureLabs personals viktigaste uppgift är att sporra respondenten och 
vara en yttre bekräftelse på hur långt respondenten faktiskt har kommit. 
VentureLabs personal hjälper inte respondenten att formulera sina mål, 
det  gör  respondenten  själv. Under de planerade uppföljningssamtalen 
pratar  respondenten och personalen  från VentureLab om vad  som har 
hänt sen sist och hur respondenten ska gå vidare.  

R5  6  6 

R6  5  5 

Respondenten  upplever  att  VentureLabs  personal  ger  bra  feedback, 
både  i  syfte  att  driva  respondenten  framåt,  men  även  kopplade  till 
direkta problem  som  respondenten har. VentureLabs personal är även 
värdefull  genom  att  de  hjälper  till  och  förmedlar  kontakter  till  andra 
personer  som  de  tror  kan  motivera  och  hjälpa  respondenten. 
Respondenten  träffar  VentureLabs  personal  i  samband med  formella 
möten, har sällan mer spontana möten.  

Samtliga (17 st)  6,1  6,3   
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Externa Nätverk 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

 

Respondent  A  B  C 

R1  5  4 

Respondentan har genom det externa nätverket  fått en kund. Personal 
från VentureLab var väldigt drivande under tiden respondenten  jagade 
sin  kund.  Respondenten  känner  sig  bekväm med  att  denne  hade  fått 
tillgång till de externa kontakter som respondent potentiellt kan behöva.  

R2  5  5 

Konkreta  exempel  på  externa  kontakter  har  varit  Almi  och  Unibas. 
Unibas  erbjuder  sitt  bokföringsprogram  gratis  till  inkubatorföretag  på 
VentureLab. Respondenten menar att denne hade kunnat vara bättre på 
att  utnyttja  möjligheterna  men  samtidigt  känner  respondenten  att 
nätverket inte riktigt har de resurs som respondenten efterfrågar.  

R3  7  7 

Respondenten är väldigt nöjd över VentureLabs externa nätverk och har 
utnyttjat nätverket vid många tillfällen. Konkreta exempel som nämndes 
var bland  annat, Almi, Setterwalls och några  juridik doktorander  som 
hjälpte respondenten att utforma vissa juridiska avtal. Respondenten har 
fått ytterligare hjälp genom att VentureLab har hjälpt dem att  finna en 
mentor. Samtidigt menar respondenten att de har varit relativt dåliga på 
att  utnyttja  de  möjligheter  som  finns,  eftersom  de  har  varit 
hemlighetsfulla  med  sin  idé  och  inte  velat  berätta  för  mycket  för 
utomstående.  Respondenten  har  fått  uppfattningen  att  det  finns mer 
formella nätverk men har inte direkt nyttjat dem.  

R4  6  3 

Respondenten  har  träffat  advokater  för  gratis  rådgivning  genom 
VentureLabs  externa  nätverk.  Vidare  har  respondenten  träffat  andra 
rådgivare  för  att  diskutera  bildande  av  aktiebolag.  Respondenten  är 
väldigt nöjd över att ha kunnat utnyttja denna  resurs utan att behöva 
betala för den.  

R5  7  5 

Respondenten har varit  i kontakt med en advokat som har kontrollerat 
kundavtalet.  I övrigt har  respondenten  inte nyttjat de möjligheter  som 
finns inom VentureLabs externa nätverk. Vidare anser respondenten att 
det  till  ibland är  för mycket  fokus på externa kontakter och mer  fokus 
skulle läggas på att genera kunskap inom företaget.    

R6  6  3 

Inte  utnyttjat  de  möjligheter  som  funnits,  respondenten  har  varit  i 
kontakt med en revisor och genom denne fått ett informellt råd. Hittills 
har  det  inte  funnits  några  större  behov  av  externa  nätverk,  men 
respondenten  menar  samtidigt  att  det  är  väldigt  bra  att  veta  att 
möjligheten finns.  

Samtliga (17 st)  5,9  6,1   
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Interna Nätverk 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

 

A  B  C Respondent 

7  7 

Respondenten  ser miljön  på  Venturelab  som  främst  en  grogrund  för 
vänskapsförhållande och  i andra hand  för att  lära  sig om  företagande. 
Klimatet  uppleves  som  väldigt  öppet  och  respondenten  upplever  att 
denne  har  fått mycket mer  av  sin  plats  på VentureLab  än  vad denne 
hade förväntat sig.  

R1 

5  6 

Respondenten  har  inte  suttit  på  VentureLab  någon  längre  tid  men 
upplever  ändå  att miljön på VentureLab  är  väldigt  bra  och  alla hyser 
respekt  för  varandra.  Det  har  inte  varit  några  problem  att  etablera 
kontakter  med  andra  inkubatorföretag  vilket  har  möjliggjort  för 
respondenten att lära sig av de andra inkubatorföretagen.  

R2 

6  5 

Respondenten ser VentureLab som en mestadels trevlig och social miljö. 
Möjligheterna att  lära sig av andra  företag bedöms som begränsade då 
de  andra  inkubatorföretag  bedöms  ha  för  lite  gemensamt  med 
respondentens  företag.  Respondenten  har  mest  nyttjat  den  interna 
miljön  på  VentureLab  för  feedback  kring  respondentens  produkt. 
Respondenten  upplever  att  den  tekniska  höjden  på  de  andra 
inkubatorbolagen är begränsad vilket minskar möjligheterna till lärande. 

R3 

3  4 

Respondenten  och  en  annan  inkuban  har  gått  in  i  varandras  företag. 
Respondenten menar på  att VentureLabs personal har  fyllt  en  väldigt 
viktig  funktion  eftersom  har  kunnat  hjälpa  respondenten  och  dennes 
kollega och definiera sin relation och hur de ska jobba för att gå vidare. 
Respondenten menar  även  på den  stora  vikten  av  att  få möjlighet  att 
känna på den ”entreprenöriella känslan”. Vidare nämner respondenten 
fördelarna med  att  ha  ett mer  utvecklat  bolag  i  inkubatorn  som  kan 
hjälpa de andra, och tipsa dem hur de ska gå vidare.  

R4 

7  7 

Respondenten upplever att det interna nätverket är av stor vikt och ger 
flera  konkreta  exempel  på  vad  respondenten  har  lärt  sig  av  andra 
inkubatorföretag.  Samtidigt  menar  respondenten  att  denne  även  har 
varit behjälplig andra inkubatorföretag. Respondenten återkommer flera 
gånger till dennes åsikt om att det handlar om ett givande och tagande, 
om man hjälper andra får man sedan hjälp när man behöver det.  

R5 

3  4 

Respondentens  företag har samarbetat med ett annat  inkubatorföretag. 
Samarbetet  var  mer  vänskapligt  än  affärsmässigt  även  om 
respondentens  företag  levererade  en  produkt  till  samarbetspartnern. 
Vidare  har  respondenten  fått  mycket  feedback  från  andra 
inkubatorföretag,  respondenten  har  även  fått  kontakt  med  kunder 
genom andra inkubatorföretag.  

R6 

Samtliga (17 st)  5,8  5,7   
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Nätverksmöjligheter 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

Respondent  A  B  C 

R1  7  5 

Respondenten har fått flera inbjudningar men har valt att gå på väldigt 
få.  Nätverkande  är  inget  som  respondenten  prioriterar,  även  om 
respondenten  medger  att  de  träffar  respondenten  gått  på,  har  gett 
resultat.  

R2  6  6 

Flera  konkreta  exempel  nämns  av  respondenten,  bland  annat  Grand 
Prix, Godmorgon Lund och  innovationsbaren. Respondenten upplever 
att VentureLab  förmedlar  nödvändig  information  och  ger  bra  tips  på 
vilka  nätverkstillfällen  som  respondenten  ska  gå  på.  Respondenten 
upplever att denne blir  taggad och  laddad av nätverkstillfällena, dessa 
fyller alltså en viktig funktion för respondenten.   

R3  7  5 

Respondenten  har  inte  varit  på  några  nätverkstillfällen,  men 
respondenten  menar  att  det  är  en  fråga  om  tidsbrist.  Respondenten 
skulle  gärna  gå  oftare  men  har  andra  aktiviteter  som  bedöms  som 
viktigare, generellt anser respondenten att nätverkande inte är av så stor 
betydelse.  Inga kontakter har knutits genom  externa nätverkstillfällen, 
dock  har  personal  från  VentureLab  hjälpt  respondenten  genom  att 
förmedla kontakter till respondenten. 

R4  6  2 

Det enda nätverkstillfälle som nyttjats av respondenten är Venture Cup 
och deras  tillställningar. Respondenten har genom dessa  tillställningar 
träffat en riskkapitalist. Detta har  inte  lett  till något med respondenten 
anser att det är nyttigt med nätverkande.  

R5  6  6 

Respondenten har gått på en del frukostar som denne fått  inbjudan till 
genom  sin  kontorsplats  på  VentureLab.  Om  tid  funnits  hade 
respondenten  gärna  nyttjat  denna  resurs  oftare.  Samtidigt  har 
respondenten  egna  redan  etablerade  nätverk  och  nyttjar  dessa  desto 
oftare. Vidare har VentureLab eller Ideon inga nätverk direkt kopplade 
till respondentens bransch, och därför har respondenten förlitat sig i en 
högre utsträckning på sina egna upparbetade nätverk. Respondenten ser 
sig  själv  som  drivande  och menar  att  sin  relation med  VentureLabs 
personal är mer av rådgivande karaktär.   

R6  6  2 
Respondenten  menar  att  denne  får  många  inbjudningar  men 
respondenten  inte  nyttjar  denna  möjlighet.  Detta  beror  på  att 
respondenten inte prioriterar denna aktivitet för tillfället.  

Samtliga (17 st)  6,3  5,7   
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Fysiska Lokaler& Inventarier 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

 

Respondent  A  B  C 

R1  5,5  5 

Respondenten  menar  på  att  det  är  en  mycket  hemtrevligare  miljö 
jämfört  med  Ideon,  trivs  väldigt  bra  på  VentureLab  och  tycker  att 
gemenskapen är väldigt bra. Vidare tycker respondenten att möjligheten 
att göra vad man vill med kontoret är väldigt viktigt och bra. Inventarier 
som  telefon,  skrivare  och  Internet  fungerar  mindre  bra  och  det  kan 
ibland vara för stökigt.  

R2  6  6 
De fysiska lokalerna är schyssta. Respondenten trivs bra och uppskattar 
möjligheten  till  att  inreda  kontoren  som man  själv  vill. Vidare menar 
respondenten att det är en kreativ och rolig miljö.  

R3  4  4 
Respondenten anser att det är mer än tillräckligt även om respondenten 
ibland  tycker  det  är  lite  pinsamt  att  presentera  byggnaden  för 
människor.  

R4  5  6 
Respondenten har  försökt att  få  igång  telefonen men den  fungerar  inte 
så bra,  inte  Internet heller. Möteslokaler och skrivare är väldigt viktiga 
att ha, annars upplever respondenten inte några större behov.  

R5  5,5  6,5 
Respondenten  tycker  det  är  en  bra  nivå  på  fysiska  lokaler  och 
inventarier,  möjligtvis  att  det  skulle  kunna  vara  lite  renare  och  att 
Internet inte skulle strula.  

R6  4,5 
De  fysiska  lokalerna  och  inventarierna  förutom  Internet  håller  en  bra 
anser respondenten. Internet strular alldeles för ofta, annars är allt bra.  

6 

Samtliga (17 st)  5,0  5,4   

 

 

87 

 



 

Geografisk Placering 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

 

Respondent  A  B  C 

R1  5  5 
Respondenten har fått kunder hit, det är nära från respondentens andra 
arbetsplatser. Vidare tycker respondenten att det kan vara en stor fördel 
att kunna använda IDEON i adressen.  

R2  1  6 

Ideon‐området är väldigt tråkigt och respondenten anser att denne 
förlorar både affärs, möjliga arbetskamrater och pengar på detta. 
Respondenten skall pitcha möjliga förslag på förbättringar för chefen på 
Ideon nästa vecka. Respondenten vill göra om Scheeleparken 

R3  7  7 

Respondenten anser att det är förvånad över alla nätverk som finns och 
som en plats på VentureLab ger  tillgång. Respondenten nämner sedan 
alla föreläsningar som hålla av personer fån regionen och avslutar med 
att konstatera att det är i Öresundsregionen som allt händer.   

R4  4  5 

Respondenten menar att det geografiska läget har betytt väldigt mycket, 
hjälpt respondenten att hitta flera mentorer med entreprenöriella 
erfarenheter. Vidare har respondenten kunnat få hjälp av Ideon 
Innovation gällande patenträtt, och även av Teknopol genom 
VentureLabs kopplingar till Ideon. Respondenten berör även det faktum 
att inkubatorföretaget har ont om pengar och alla kontakter som de kan 
få och som kan hjälpa dem utan kostnad är därför väldigt värdefulla.   

R5  7  7 

Respondenten menar  att  det  viktigaste  är  att  det  är  nära  till  skolan. 
Tycker  VentureLabs  koppling  till  Ideon  är  väldigt  bra  men  menar 
samtidigt  att  det  är  viktigt  att  ha  ett  namn  inom  den  bransch 
respondenten  verkar.  Respondeten  är  beroende  av  kontakt  med 
idrottsklubbar inom sitt område, det geografiska läget är då en nackdel 
eftersom  det  inte  finns  några  elitidrottar  som  Ideon  kan  hjälpa 
respondenten att kontakta.  

R6 
Det  geografiska  läget  har  inte  spelat  så  stor  roll  för  respondenten. 
Respondenten  anser  sig  heller  inte  få  några  speciella  fördelar  eller 
nackdelar av VentureLabs geografiska läge.  

4  5 

Samtliga (17 st)  5,3  5,9   
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Externa Utbildningsresurser 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 
 

 

A  B  C Respondent 

7  7 
Respondenten menar att denne inte har tid att springa på allt och måste 
välja det väsentligaste. Anser vidare att torsdagsmötena är mest praktisk 
info och inte så mycket kunskapsspridning.  

R1 

6  6 

Det  viktigaste  är  möjligheten  till  att  gå  på  kurser  som  anordnas  av 
Lunds Universitet. Respondenten menar på att man kan  spara väldigt 
mycket pengar på det  sättet,  respondenten planerar även att gå på  en 
kurs arrangerad genom VentureLab snart.  

R2 

7  6 
Respondenten  får  ständigt  inbjudningar, och  försöker gå på  så många 
som  möjligt.  Respondenten  tycker  att  utbildningstillfällen  är  väldigt 
viktigt och en viktig del av att sitta på VentureLab.  

R3 

5  3 

Respondenten har varit på  flera  frukostseminarier  arrangerade genom 
Ideon, respondenten anser att de föreläsningar som sker i samband med 
inbjudna gäster  till  torsdagsmöten är väldigt värdefulla. Respondenten 
upplever sig ha varit på ganska många utbildningar, inom ex. avtalsrätt, 
immaterialrätt, ägarskap, försäljning m.m.  

R4 

6  6 
Respondenten har varit på en tjejhelg med Anna Mannheim ”Tro på din 
idé”,  precis  in  respondenten  flyttade  in  på  VentureLab.  I  övrigt  har 
respondenten inte deltagit i utbildningstillfällen.  

R5 
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R6 
Respondenten  får  ständigt  inbjudningar och  respondenten har gått på 
ett flertal, ungefär 10 stycken.  

6  7 

Samtliga (17 st)  6,0  5,6   

 



 

Internt Kunskapsutbyte 

A: Hur upplever du det på inkubatorn? (1-7) 
B: Hur viktigt är det för dig och ditt företag? (1-7) 
C: Kommentarer från den kvalitativa intervjun 

 

Respondent  A  B  C 

R1  4 

Respondenten anser sig ha lärt sig väldigt mycket och har hjälpt andra, 
exempelvis  med  att  välja  namn.  Respondenten  upplever  att  det 
informella  utbytet  mellan  de  olika  inkubatorföretagen  är  mycket 
viktigare än externa utbildningstillfällen. VentureLab trycker hela tiden 
på vikten av samarbete, respondenten menar att det underlättar mycket 
för att ta nya kontakter mellan inkubatorföretagen.   

4,5 
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R2  5  5,5 

Respondenten upplever att respondenten inte lärt sig något direkt utan 
fått hjälp av mer praktisk natur. Respondenten anser att  respondenten 
själv  hade  kunnat  utnyttja  möjligheterna  bättre.  Fixat  och  städat, 
tapetserad.  
 

R3  5  4,5 

Respondenten  upplever  att  VentureLabs  personal  vill  att 
inkubatorföretagen ska samarbete så mycket som möjligt, framförallt för 
de bolag som kan sälja produkter tidigt. VentureLabs personal har tagit 
upp  detta  på  torsdagsmöten  men  respondenten  har  inte  haft  något 
behov av att köpa  tjänster. Respondenten upplever att VentureLab gör 
tillräckligt inom området.  
 

R4  4,5  2 

Respondenten tycker inte VentureLabs personal uppmuntrar så mycket 
till  interaktion  mellan  företagen.  Respondenten  menar  att 
torsdagsmöten  inte  har  gett  respondenten  mycket,  även  om 
respondenten  tycker  det  är  trevligt  att  höra  hur  det  går  för  de  andra 
bolagen.  Däremot  nämner  respondenten  att  många  andra 
inkubatorföretag fått mycket hjälp med mentorer och ex‐jobbare genom 
kontakter  från  torsdagsmötet.  Respondenten  berättar  att  VentureLabs 
personal  blev  väldigt  glad  när  respondenten  och  ett  annat 
inkubatorföretag började samarbeta.    

R5  6 

Respondenten menar att de obligatoriska torsdagsmötena är navet i den 
interna  kunskapsspridningen  på  VentureLab.  Samtidigt  tycker 
respondenten att ansvaret ligger hos de enskilda inkubatorföretagen och 
torsdagsmötena är platsen där  idéerna väcks.   Torsdagsmötena  skapar 
möjligheter  till  interaktion,  även  kaffemaskinen  är  en  plats  där 
respondenten menar att många idéer väcks. Respondenten avslutar med 
att poängtera att respondenten tycker det är inkubatorföretagens ansvar 
och inte VentureLabs ansvar att se till att företagen samarbetar. 
 

6 

R6  6  5,5 

Respondenten menar att VentureLabs torsdagsmötena är ett bra sätt att 
få  reda  på  vad  de  andra  inkubatorföretagen  gör.  Annars  upplever 
respondenten det  som om VentureLab  inte kan göra  så mycket  för att 
underlätta  kunskapsutbytet.  Respondenten  tycker  också  att  hennes 
behov när det gäller kunskapsspridning är uppfyllda på VentureLab.  

Samtliga (17 st)  6  5,7   

 



 

10.2 Enkätundersökning 
A: Hur upplever Du det på VentureLab? 

 

(1 = Dåligt, 7 = Bra) 

B: Hur viktigt anser Du det vara för dig? 

 

(1 = Inte alls viktigt, 7 = Väldigt viktigt) 

 

Fråga A B Nr 

I vilken utsträckning anser du att affärsutvecklaren kan hjälpa dig att formulera din 

affärsplan? 
  1 

Hur pass väl matchar affärsutvecklarens kompetens dina behov för att kunna utveckla 

ditt företag? 
  2 

I vilken utsträckning anser du att affärsutvecklaren kan hjälpa dig att utveckla din:   3 

Definition av Affärsidé?   a 

Definition av Mål?   b 

Definition av Marknad?   c 

Har du genom inkubatorn fått tillgång till de externa företag som du vill ha tillgång till? 

(ex jurister / revisorer / patentrådgivare) 
  4 

Känner du att du bygger upp ditt egna nätverk med företag och personer direkt 

kopplade till Inkubatorn? (ex inkubatorföretag och andra kopplade till inkubatorn) 
  5 

Är du nöjd med tillgången på events, mingel och liknande arrangemang som inkubatorn 

har gett dig? 
  6 

Är du nöjd med tillgången på externa utbildningsresurser (ex. föredrag med externa 

experter) som du får tillgång till genom din plats på Inkubatorn?  
  7 

Kan du dra nytta av de andra inkubatorföretagens erfarenheter och styrkor på ett enkelt 

sätt?  
  8 

Tycker du att Inkubatorn underlättar kunskapsutbytet mellan de olika 

inkubatorföretagen? 
  9 

Är du nöjda med de fysiska lokalerna som Inkubatorn ger dig tillgång till?    10 

Är du nöjd med de funktionerna som kommer med den fysiska lokalen, exempelvis 

bredband, telefon mm?  
  11 

Är du nöjd med inkubatorn geografiskt läge, avseende exempelvis transporter tillgång 

på ytterligare personal? 
12   

Hur pass väl lyckas affärsutvecklaren hjälpa dig att hålla motivationen uppe och pusha 
13   

dig mot dina mål? 

 

 Namn: __________________________  Mobil:  __________________________ 
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