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Syfte: Studien ämnar till att undersöka hur företagens nätverk hos Ideon Innovation ser ut och om 

det finns inslag av inbäddning. Vidare vill vi utforska om denna eventuella inbäddning leder till 

att det finns en risk för att företagen blir överinbäddade. 

 

Metod: Uppsatsen bygger på  fallstudie byggd på en kvalitativ forskningsmetod där empirin är baserad på 

semistrukturerade intervjuer med ett flertal respondenter för att få en mer djupgående analys utifrån 

intervjupersonernas subjektiva uppfattningar av den omgivning som påverkar dess entreprenöriella 

utveckling.  

 



Teoretiskt perspektiv: Studiens teorigenomgång består till stor del av teorier om nätverk, dess 

konstruktion och dess effekter på entreprenörer. Teorin avslutas med att presentera begreppen inbäddning 

och över-inbäddning vilka vi bygger ett teoretiskt ramverk kring.  

 

Empiri: Empirin är byggd på data insamlad från Ideon Innovation i Lund och två företag kopplade till 

denna.  
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företag har inkuberats och att de sedan blivit inbäddade för att i ett av fallen överinbäddats.  
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Purpose: To investigate whether the companies connected to Ideon Innovation are embedded in their 

network and if there are any signs of over-embeddedness. 

 

Methodology: The thesis is a case study built on a qualitative research where the empirical foundation is 

based on semi-structured interviews with three respondents at or affiliated with Ideon. The idea behind 

this was to do a more profound analysis of the subject. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of theories about structures and effects of 

networks. The theoretical framework ends with presenting the concepts of embeddedness and 

over-embeddedness which we used to build our model.  



 

Empirical foundation: The empirical foundation consists of data collected from interviews with people 

working at Ideon Innovation and companies affiliated with the incubator.  

 

Conclusion:  In the conclusion we summarize our analysis and make some general assumptions. Here we 

discuss the final results and suggest proposals for future studies. We found a clear correlation between 

incubated companies and embeddedness, with one of the companies having become over-embedded.  
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studien varit omöjlig att genomföra. Till sist vill vi även på att tacka opponenterna under               

seminariet. Er opponering bidrog med nya synvinklar och nyttig kritik vilket förde oss i rätt               

riktning. 
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Definitioner 
 
Inbäddning - Definierat som vidden, djupet och innehållet i en individs kopplingar till sin              

omgivning, och blir en förklaringsmodell till agerande utifrån ett affärsperspektiv.  

 

Överinbäddning - Direktöversatt från den i teorierna använda termen over-embeddedness, och           

syftar till att förklara möjliga resultat av inbäddning där aktörer fastnar i sina nätverk. Termen               

innebär att aktörer inom ett nätverk väljer, på grund av bekvämlighet och tidsbrist, att inte söka                

bredda sina nätverk.  

 

Företagsinkubator - Erbjuder subventionerad kontorsplats bland andra företagare med tillgång          

till faciliteter som skrivare och internet. Oftast finns även tillgång till rådgivning och officiella              

samarbetspartners. Företag ansöker om att få en plats på en inkubator, kraven kan variera              

inkubatorerna emellan.  

 

Double sociality of entrepreneurship - Effekten av entreprenörskap på omgivningen, och i sin             

tur omgivningens effekt på entreprenören.  

 

Nätverk - En uppsättning aktörer, kopplade av en uppsättning band och utvecklas över hela              

företagets livscykel 

 

Formella nätverk - Nätverk som bygger på styrning av formella institutioner.  

 

Informella nätverk - Nätverk som inte bygger på styrning av formella institutioner utan istället              

grundar sig i personliga kontakter som kan vara både sociala och affärsrelaterade.  
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1. Inledning 

 

I följande avsnitt görs en övergripande presentation av studiens undersökning. Detta görs med 

stöd av bakgrund, problemdiskussion samt presentation av studiens syfte och frågeställningar. 

 
 
1.1 Bakgrund 

Relationen mellan uppkomsten av nya företag och ekonomisk tillväxt har under lång tid varit ett               

aktuellt ämne för både forskare och beslutfattare. Schumpeter uppmärksammade redan på           

1940-talet entreprenören som den ansvariga parten för att föra nya idéer och företag till              

marknaden (Schumpeter, 1942). På senare tid så har även forskare betonat entreprenörskap som             

den viktigaste mekanismen för att överföra ny kunskap till marknader (Audretsch & Keilbach,             

2007). För många entreprenörer är däremot det initiala skedet av företagsutvecklingen mycket            

utmanande och enligt Shane (2003) överlever inte majoriteten av nya företag de första fem åren.               

För att stödja nystartade företag har stater och privata organisationer upprättat så kallade             

företagsinkubatorer (hädanefter inkubatorer), vars verksamhet syftar till att underlätta för          

nystartade företag i deras utveckling.  

 

Idén bakom inkubatorer har funnits sedan 1960-talet och ämnar till att samla nystartade företag              

under ett och samma tak och erbjuda diverse tjänster i syfte att främja företagsutveckling.              

Särskilt under 1980-talet fick konceptet mycket fokus och i USA ökade antalet inkubatorer från              

12 till uppskattningsvis 1400 på 25 år (Knopp, 2007). Idén om inkubatorer spred sig till andra                

delar av världen och enligt en stor Europeisk studie fanns det år 2002 cirka 900 inkubatorer i                 

Europa (EC, 2002). Nu finns flera former av inkubatorer, såsom center för företagsinnovation             

och venture laboratorier, vars syfte och erbjudande av företagsstöd varierar i form beroende på              

den enskilde inkubatorns nisch och policy. Generellt sätt verkar inkubatorer i tre dimensioner             

som består av Infrastruktur , företagsstöd samt tillgång till nätverk och tillhandahåller alltså            

inkuberade företag med tjänster som täcker dimensionerna (Allen & McCluskey, 1990, Barrow,            

2001, Hansen et al, 2000).  
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Inkubatorer har i nuläget blivit ett världsomspännande fenomen och framhävs ofta som ett             

verktyg för stater att främja ekonomisk utveckling. I Sverige har det via Innovationsbron och              

Almi funnits ett nationellt program för finansiering av inkubatorer de senaste tio åren. År 2011               

hade programmet totalt etablerat en portfölj av bolag som nationellt sammantaget sysselsatte            

5500 personer och omsatte 4.5 miljarder kronor. År 2013 uttryckte även den Svenska regeringen              

explicit ett mål om att öka antalet nya och växande företag och man planerar på att fördela                 

ytterligare resurser i detta syfte (Ministry of Enterprise, 2013). Tidigare, år 2010, lade den man               

ner runt 170 miljoner kronor på att specifikt stödja entreprenöriella verksamheter (Tillväxtanalys,            

2010) och siffrorna indikerar således på att man lägger stor tillit på dessa verksamheter och deras                

ekonomisk inverkan för Sveriges välfärd. I Skåne region befann sig vid 2013 års slut 642 bolag i                 

en inkubatormiljö (Skåne region, 2015). Majoriteten av Skånes inkubatorer har idag större eller             

mindre finansiering via det nationella inkubatorprogrammet Business Incubation for Growth          

Sweden, som just Almi genom Näringslivsdepartementet och Vinnova ansvarar för. Av de 21             

inkubatorerna som får ta del av de nationella medelena så har skåne tre stycken: Ideon Science                

Park, MINC och Smile Incubator Life Science Incubator (Skåne region, 2015) 

 

1.2 Problematisering  

Entreprenörer möter många olika utmaningar under deras företagsutveckling och utmaningarna          

är ofta relaterade till tillhandahållandet av olika resurser. Att få tillgång till specialiserade nätverk              

är fundamentalt för utveckling av företag (McAdam & McAdam, 2008) och trots att             

entreprenörer ofta har tillgång till vissa resurser, behöver dessa ofta bli kompletterade med andra.              

Shane (2003) beskriver att entreprenörer ofta vänder till sitt nätverk av kontakter för att få               

tillgång till information, kunskap och de resurser som behövs och om nätverket inte kan              

tillhandahålla det som entreprenörer behöver, vänder de sig till aktörer utanför nätverket. Genom             

att vända sig till inkubatorer får start-up företag således tillgång till ett nytt nätverk av resurser                

som vidare underlättar för företagen.  

 

Att vara del av ett nätverk är därmed viktigt för nyetablerade företag, då det öppnar nya dörrar                 

och underlättar företagsutveckling. Detta fenomen beskrivs av Jack & Andersson (2002) som            
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inbäddning. Genom att inbädda sig i den sociala kontexten och de nätverket som erbjuds kan               

företag överbrygga strukturella gap och få tillgång till latenta tillgångar. Samtidigt belyser            

Welter (2011) att ett nätverk kan hämma entreprenörer genom att bekvämligheter uppstår och             

avsaknad för att vidare utveckla nätverk infinner sig. Detta fenomenet beskriver Welter (2011)             

som överinbäddning och menar att det kan hämma företag i deras utveckling.  

 

Utmaningarna för entreprenören är därmed att bli inbäddad i nätverk men samtidigt inte             

överinbäddat, då detta kan leda till att företaget stannar av i nätverksutveckling. Det är således               

viktigt för företag att hålla ett kritiskt öga och inte bli för beroende eller känna för mycket                 

bekvämlighet i de nätverk inkubatorer erbjuder. Samtidigt menar Shane (2003) att det är viktigt              

att entreprenörer urskiljer vilka resurser som verkligen behövs och sedermera utvecklar ett            

nätverk som hjälper dem att tillhandahålla dessa. Hur inkuberade företag utvecklas menar Aerts             

et al (2007) därmed även är beroende av vilka tjänster företagen tar del av från inkubatorer och i                  

vilken utsträckning detta görs. Författaren betonar därför att det är viktigt beakta hur individuella              

inkuberade företag förhåller sig till de tjänster som erbjuds vid en undersökning av hur företag               

påverkas av att vara inkuberade.  

 

1.3  Kunskapsbidrag  

Vår uppsats grundar sig i ämnet inbäddning, där vi fokuserar på hur inkubatorer påverkar              

inkuberade företags nätverk och utveckling, samtidigt som detta kan leda till att företag blir              

överinbäddade. I nuläget finns det mycket forskning kring nätverk och dess betydelse för             

entreprenöriell framgång, däremot så finns det begränsad forskning och delade uppfattningar om            

hur dagens inkubatorer påverkar inkuberade företag. Detta grundar sig i den accelererande            

utvecklingen av inkubatorers verksamheter och utbredningen i Sverige. Dess betydelse för           

uppkomsten av nya företag i Sverige och därför även för Sveriges tillväxt anser vi därför är ett                 

aktuellt  ämnet och viktigt att undersöka vidare.  

 

I denna studien har vi valt att undersöka Ideon Innovation, en av Sverige äldsta inkubatorer.               

Detta då vi anser att Ideon Innovation är ett lämpligt exempel då de befinner sig i framkanten av                  
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inkubatorers utveckling och de även ser nätverk som en betydelsefull faktor för företags             

utveckling (Ideon Innovation, 2018). Vi kommer undersöka hur två av deras inkuberade företag             

har tagit del av deras nätverk och om de har blivit överinbäddade i sin kontext. Med detta hoppas                  

vi på att kunna bidra med ytterligare kunskap i frågan om hur dagens inkubatorer påverkar               

nystartade företags nätverk och utveckling.  

 

1.4 Syftet  

Studien ämnar till att undersöka hur företagens nätverk hos Ideon Innovation ser ut och om det                

finns inslag av inbäddning. Vidare vill vi utforska om denna eventuella inbäddning leder till att               

det finns en risk för att företagen blir överinbäddade. 

 

1.5 Frågeställningar 

1. Finns det inslag av inbäddning i företagen inkuberade hos Ideon Innovation? 

2. Har den eventuella inbäddning lett till att företagen blivit överinbäddade? 

 

1.6 Disposition  

 

Figur 1: Studiens disposition  
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2. Teori 

 

Nedan följer en beskrivning av teorin och det teoretiska ramverk som ligger till grund till 

studien.  

 

2.1 Kontext disposition och motivering av teorival 

Det här avsnittet presenterar de teorier som använts för att bygga ett teoretiskt ramverk vilken vi                

utformar vår empiri och analys utifrån. Inledningsvis kommer inkubatorers erbjudande          

diskuteras för att ge en tydligare bild till varför företag väljer att vända sig till inkubatorer och att                  

inbädda sig i deras nätverk. Vidare kommer teorier rörande nätverk och dess konstruktion             

förklaras utifrån olika perspektiv. Den här delen av litteraturgenomgången förklarar vad ett            

nätverk är och hur det kan undersökas och struktureras i förhållande till vilka aktörer som finns i                 

nätverket. Därefter beskrivs teorier kring nätverks egenskaper med fokus på relationer och            

styrkan i dessa, för att på ett tydligt sätt kunna visa vad som leder till att aktörer i ett nätverk                    

inbäddas. Avsnittet presenterar inbäddning som begrepp och fenomen, beskriver hur det uppstår            

och värdet som finns att hämta av att inbäddas i ett nätverk. Vidare belyses hur inbäddning i sin                  

tur kan leda till vad som i uppsatsen benämns som överinbäddning, och kopplingen mellan              

inbäddning och överinbäddning. Detta för att i analys och diskussion kunna beskriva hur företag              

påverkas av att vara involverade i en inkubators nätverk.  

 

2.2 Inkubatorers erbjudande 

Infrastruktur är den mest grundläggande funktionen och som vanligtvis erbjuds av alla olika             

typer av inkubatorer (Allen & McCluskey, 1990). Infrastrukturen avser kontorsutrymme          

lokaliserat i en byggnad där andra inkuberade företag befinner sig och hyrs ut till förmånliga               

priser (Bergek & Norrman, 2008). Kontorsutrymme kompletteras ofta med tillgångar som           

hyresgästerna inom inkubatorn delar med varandra och att dessa kan be bestå exempelvis av              

konferensrum, kök och parkering (EC, 2002). Företagsstöd består av coaching från en            

professionell företagsutvecklare som normalt sätt arbetar individuellt med de inkuberade          

företagen (Hansen et al, 2000), Barrow (2001) förklarar att coaching syftar till att hjälpa och               

påskynda lärande och kompetensutveckling av entreprenören för att accelerera         
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företagsutvecklingen. Vidare förklarar Barrow (2001) att det ofta förekommer att inkubatorer           

erbjuder olika företagsrelaterade utbildningar. Tillgång till nätverk är en central tjänst som            

inkubatorer i regel erbjuder inkuberade företag (Hansen et al, 2000). Nätverket som erbjuds             

omfattas av inkubatorns kontakter inom olika områden och kan bestå av exempelvis            

investeringsbolag, revisionsbyråer och advokatbyråer men kan även bestå av de anställdas           

personliga kontakter (Barrow 2001).  

2.3  Introduktion till nätverk 

Entreprenören möter olika personer och organisationer i olika skeden av företagets utveckling.            

Dessa olika aktörer skapar grunden för entreprenörens nätverk. Ett nätverk kan beskrivas som en              

uppsättning aktörer, kopplade av en uppsättning band och utvecklas över hela företagets            

livscykel (Hoang & Antoncic, 2003). Nätverkets aktörer och dess relation till entreprenören            

skapar både möjligheter och hinder för entreprenören och påverkar företagets utveckling.           

Johannisson (1988) hävdar att nätverk är den mest dyrbara tillgången för företag i uppstartsfasen.              

Artikeln pekar på effekter som den legitimitet ett nätverk kan ge till okända entreprenörer och               

källan till driv som finns genom ett nätverk som stöttepelare. Vidare lyfter Welter (2011) fram               

vikten av den institutionella kontext nya företag befinner sig i, främst vad gäller påverkan på               

deras möjligheter till att etableras och befästa sin verksamhet.  

För att strukturera nätverk, i förhållande till vilka typer av aktörer som befinner sig i nätverket,                

menar (Foss, 2006) att entreprenörers nätverk kan delas in i formella och informella nätverk. En               

entreprenörs formella nätverk består av aktörer i form av verksamheter, dessa kan delas in i två                

olika kategorier, nämligen tjänsteverksamheter och industriverksamhet. Nätverkets       

tjänsteverksamhet består av offentliga och privata institutioner som hjälper företagaren att           

tillhandahålla resurser, både immateriella och materiella. Industriverksamheter avser de olika          

aktörerna som förser företagaren med resurser som avser företagets värdekedja, exempelvis           

leverantörer och distributörer (Foss, 2006). En entreprenörs informella nätverk menar Foss är            

den viktigaste delen för nystartade företags utveckling och innefattar relationer till vänner, familj             

och bekanta. Författaren menar att de är viktiga källor till information och kunskap, eller ses som                

kontakter som kan hjälpa i andra aspekter av ett företags utveckling. Informella nätverk skiljer              

6 



 

sig från formella genom att de inte officiellt styrs av organisationer och att innehållet i deras                

utbyte kan vara personligt och socialt men också arbetsrelaterat (Ibarra, 1993).  

2.4  Nätverkets effekt 

Johannisson pekar i en artikel på värdet av nätverket som en entreprenör finner sig i, och hur                 

entreprenören påverkas beroende på hur nätverket ser ut. Här lyfts framförallt fram det enorma              

värde vilket ett väl etablerat nätverk ger, där stora möjligheter öppnas genom att befinna sig i ett                 

nätverk som kan leda till ökad legitimitet och handlingsförmåga (Johannisson, 1988). I Welters             

artikel lyfts det även fram hur den omvända effekten som entreprenörskap i sin tur har på                

omgivningen, och möjligheten för the double sociality of entrepreneurship (Welter, 2011). I sin             

tur påverkas även entreprenören av en kontext i förändring. Kontakter och resurser stärks med              

tiden genom the double sociality of entrepreneurship och entreprenörer kan dra nytta av en              

omvärld i förändring där de själva har stor påverkan på sin omgivning, och den förändrade               

omgivningen i sin tur påverkar entreprenörerna. Teorin beskriver hur entreprenörskap är en            

produkt av sin omgivning och social förändring, men även i omvänd ordning. Genom att se               

entreprenörskap i sin kontext och vidareutveckla teorins resonemang kring fördelarna av att            

befinna sig i ett nätverk ger den dubbla effekten nämnd ovan, ytterligare fördelar då nätverket               

stärkts både på ett professionellt och socialt plan. 

Johannisson tar upp entreprenöriella egenskaper och personlighetsdrag som enligt författaren är           

fördelaktiga inom företagande, för tillväxt och förmåga att växa och dra nytta av sin omgivning.               

Antagandet bygger på att det finns ett stort värde i att kunna utveckla och förvalta samt                

upprätthålla personliga relationer över tid, detta när det kommer till företagarens förmåga att             

utveckla verksamheten. Författaren länkar förmågan att utveckla personliga nätverk med          

kompetensen som krävs för att driva och utveckla verksamhet och pekar på att de nödvändiga               

egenskaperna i mångt är de samma. Detta då antagandet pekar på att nya och unga företag drar                 

stor nytta av befintligt nätverk vid avgörande resursanskaffning, som kan innefatta första kunder             

och grundfinansiering för upprättandet av verksamheten. Vidare argumenterar Johanisson för en           

potentiellt hämmande effekt som kan uppstå om entreprenören driver flera projekt samtidigt, där             

utvecklingen av nätverk stannar av eftersom tid blir en bristvara. Fokus läggs då istället enbart på                
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att upprätthålla det sedan tidigare etablerade nätverket, och därifrån dra nytta till samtliga projekt              

som entreprenören har igång (Johanisson, 1988). Enligt Johannisson uppstår avstannandet ifrån           

en för hektiskt arbetsmiljö, där alternativkostnader måste tas i beaktning och ytterligare            

nätverkande inte hinns eller orkas med. Resonemanget kring avstannande i entreprenörers           

nätverkande är särskilt intressant då vår valda studie undersöker inkubatorers påverkan på            

nyligen uppstartade företag, då med fokus kring nätverkande och det möjliga resultatet av             

överinbäddning genom nätverkande.  

 

Johannisson (1988) har som utgångspunkt i sin artikel att nätverkande främjar entreprenörskap,            

som visat ovan tar han dock upp några aspekter där nätverkande kan hämma eller i viss mån                 

stanna av under tillfällen av tidsbrist. Detta kompletteras dessutom med fyra olika aspekter på de               

positiva effekter som finns att hämta från upprätthållandet av nätverkande. I vad som benämnts              

som resurs-argumentet, belyser Johannisson att enbart ett tillräckligt väletablerat och flexibelt           

personligt nätverk, kan bidra med den assistans som krävs vid anskaffning av nödvändiga             

resurser som en företagare i uppstartsskedet är beroende av. Vidare argumenterar han för             

legitimitet, som enligt artikelns antagande bara finns att hämta från ett tidigare etablerat nätverk.              

Johannisson hävdar även att förmågan till handling finns att hämta genom upprätthållen            

motivation, och att denna härstammar från entreprenörens omgivning och personliga nätverk. Att            

inte stanna av i uppstartsfasen och låta sig dras ned av motgångar, och riskera att se motivation                 

och momentum avstanna, är avgörande för företag i uppstartsfasen. Här hävdar Johannisson att             

nätverket spelar en stor roll när företagare behöver kämpa sig igenom trögare faser. Som              

avslutande argument för nätverkandets positiva effekter pekar Johannisson genom         

organisations-argumentet, på hur nätverk i sig själva skapar nya verksamheter Johannisson           

(1988). Genom tät kommunikation byggs idéer och innovation blir en produkt av gruppdynamik.             

Värdet av nätverket som belyses i avsnittet kan skapa en känsla av beroende, där entreprenören               

drar en så pass stor nytta av sitt befintliga nätverk att man upplever sig som beroende av det.  

 

Johannisson (1988) förklarar att det entreprenörens nätverk fungerar som en länkningsenhet           

gentemot andra parter och som entreprenören använder för att utbyta information och förvärva             
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resurser. Anderson et al (2010) delar denna uppfattning och menar att nätverkande utökar             

entreprenörens räckvidd och förmåga att erhålla resurser. Johannisson beskriver att en           

entreprenör blir beroende av sitt nätverk eftersom att det fungerar som ett supplement till              

entreprenörens egna resurser. Artikeln förklarar nätverk och hur det kan påverkar           

entreprenörskap genom tre aspekter varav den första förklaras som characteristics of the linkages             

vilken hänvisar till relationerna mellan aktörer i nätverket. Författaren förklarar att det finns             

relationer i ett nätverk som bygger på förtroende och de relationer som bygger på kontrakt.               

Relationer som bygger på förtroende präglas av jämlikhet och respekt mellan parterna, delade             

uppfattningar om att båda parterna kommer att kunna dra nytta av relationen på sikt. Johannisson               

menar att entreprenören, genom att förlita sig på relationer baserade på förtroende, kan bevara              

både personlighet och originalitet i verksamheten, vilket bevarar relationen och gör att den             

fortsatt är värdefull för entreprenören. 

Med den andra aspekten, s tructure created by the nodes and linkages, menar Johannisson att              

nätverket omfattas av en struktur. Strukturen i nätverket beror på huruvida aktörerna internt             

skiljer sig från varandra, och i vilken utsträckning de besitter olika kunskap, information och              

resurser. Johannisson (1988) menar att ett nätverk som är strukturerat med flera olika aktörer              

som besitter olika kunskap, information och resurser, är flexibelt. Entreprenören kan aktivera            

olika delar av nätverket och mobilisera det för att hantera existerande eller framtida problem. Att               

öka nätverkets storlek för att öka flexibiliteten menar Baker (2000) bidrar inte med nytta såvida               

de tillagda aktörerna inte bidrar med mångfald i nätverket. Författaren menar att ytterligare             

medlemmar inte ska vara överflödiga och bidra till vad tidigare uppsättning aktörer redan bidrar              

med, utan istället tillkomma med ny kunskap och information för att således bidra till ett starkare                

nätverk.  

Granovetter (1983) förklarar att en relation mellan två aktörer i ett nätverk kan beskrivas som en                

länk. Länkens styrka menar författaren beror på hur mycket tid, känslor och intimitet som              

entreprenören investerat i relationen och även av hur ömsesidig relationen är. Författaren            

förklarar att en länk i ett nätverk kategoriseras som stark eller svaga beroende på hur relationen                

är mellan aktörerna. Starka länkar består enligt Granovetter (1983) av aktörer som entreprenören             
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har nära relation till, såsom familj och vänner och menar att dessa är mer benägna att vara                 

tillgängliga och till hjälp för entreprenören. Författaren menar att starka länkar är viktiga då de               

tenderar att stödja och motivera entreprenören under företagets utvecklingen utan entreprenören           

behöver be om det. Granovetter (1983) beskriver däremot att aktörerna som entreprenören har             

starka länkar till ofta har samma åsikter som entreprenören själv och därför inte bidrar med ny                

och nödvändig information.  

Granovetter förklarar att svaga länkar inte präglas av samma tillit och förtroende som starka              

länkar gör. Han beskriver att dessa ofta består av aktörer i form av företag och som                

entreprenören ofta stöter på under det initiala skedet av företagets utveckling. Till skillnad mot              

starka länkar ger svaga länkar entreprenören tillgång till ny information, kunskap och resurser             

inom områden som entreprenören är i behov av och har även förmågan att koppla samman               

entreprenörens nätverk med andra avlägsna nätverk (Granovetter, 1983). Författaren förklarar          

däremot att en entreprenör med ett nätverk som präglas av många svaga länkar löper större risk                

att bli påverkad och tappa kontrollen över företaget. Detta eftersom att svaga länkar, som tidigare               

nämnt, ofta består av företag. Dessa har normalt sätt egna ekonomiska behov att beakta och               

agerar därför även utifrån eget intresse. Företagen som entreprenören har en relation kan därför              

ha incitament att påverka entreprenören i riktningar som är gynnsamt utifrån deras egna intresse              

och inte för entreprenören. Johannisson (1998) delar Granovetters (1983) uppfattning och menar            

att nya och små företag behöver anpassa sitt nätverk genom både starka och svaga länkar för att                 

bevara kontroll, få tillgång till information, hantera problem och ta tillvara på möjligheter i den               

kontext entreprenören befinner sig i.  

 

2.5 Inbäddning 

Jack & Anderson (2000) hävdar att man i studier kring entreprenörskap inte bara kan ta hänsyn                

till ekonomiska aspekter, utan att man även noggrant måste studera den sociala kontexten inom              

vilken entreprenörer insamlar värde. I artikeln pekar författarna på att inbäddning skapar en             

kontextuell konkurrensfördel. Teorier som denna och liknande kan ses som en trolig grund till              

policyskapande för utökat stöd till nytt entreprenörskap och innovation, sett till att det enligt              

belysta teorier har en stark inverkan just på kontexten inom vilken verksamheter uppmanas och              
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inbäddning skapas. Artikeln tar upp att inbäddning i ett nätverk ger tillgång till latenta tillgångar               

och öppnar dörrar som kanske tidigare varit stängda eller okända för entreprenörer. Det skapar              

en grogrund till att nå längre än vad som tidigare varit möjligt, och borde, givet det presenterade                 

värde som finns att hämta från nätverk, i enlighet med de teorier kring kontext och nätverk som                 

nämnts ovan, underlätta processen i att starta och utveckla nya verksamheter. 

 

Jack & Anderson argumenterar för att inbäddning överbryggar strukturella gap och bidrar till att              

underlätta flödet av nödvändig information. Vidare hävdar artikeln, med utgångspunkt ur           

Giddens (1979) teori kring entreprenören som agent och kontexten som struktur, att man genom              

att applicera denna tanke möjliggör studerande och förståelse av kontextens påverkan på            

entrepörskapet. För att vidare studera detta fenomen har det i teorin benämnts som social              

inbäddning, för att bilda uppfattning kring hur entreprenörer drar nytta av sitt nätverk och sin               

kontext. Jack & Anderson skriver att de i sina undersökningar funnit belägg för att det i vissa fall                  

funnits värde att utgöra ur lokal kännedom, och argumenterar utifrån detta för att inbäddning              

överbryggar gap och möjliggör lyckat entreprenörskap. Artikeln är dock noggrann med att            

poängtera hur den inte gör anspråk på att teoretisera social inbäddning, utan istället undersöker              

inbäddningens natur för att förstå hur struktur används av entreprenörerna som agenter.            

Antagandet kring inbäddning görs här med koppling till den definition av social kontext som              

tidigare nämnts, och grundar sig i antagandet att starka band leder till affärsfrämjande relationer.              

Resonemanget bygger på att tillit i relationer skapar många fördelar för entreprenörerna, där             

utbyte av information och erfarenheter resulterar i viljan att hjälpa till och bidra från ett nätverks                

samtliga parter.  

 

Enligt den undersökning som författarna har gjort är det uppenbart att entreprenörer tenderar att              

starta verksamheter inom områden vilka de sedan innan har erfarenheter inom. Dock fanns inga              

tydliga kopplingar till tidigare anställningar mer än erfarenheter som kan ha anskaffats på             

tidigare arbetsplatser. Undersökningen innefattade case-intervjuer med sju entreprenörer inom         

mindre samhällen, där koppling till tidigare nätverk var påtagligt och undersökningar gjordes            

kring vilken nytta som kunde dras ur starka band till entreprenörens kontext. Vad gäller bransch               
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fanns ingen märkbar korrelation. Värt att notera är att undersökningen är kvalitativt utförd,             

därför kan detta inte statistiskt säkerställas utan uppstår mer som ett förslag. Kring detta påpekar               

författarna vid flertalet tillfällen att där fanns fördelar från starka band till sin omgivning, och               

citerar entreprenörer som hävdar att de fått stor hjälp och mycket stöd från det lokala nätverket                

under uppstartsfasen. Vidare påpekas hur entreprenörerna själva såg kontexten som en           

riskminimerande faktor, där de kunde utgöra möjligheterna genom stark kännedom av sin            

kontext. Artikeln i sin helhet framhäver just de fördelar som finns att dra genom inbäddning, och                

blir därför ett starkt underlag till våra studier kring hur innovationsfrämjande inkubatorer stärker             

entreprenörskap genom att underlätta nätverkande och överbrygga gap.  

 

2.6 Överinbäddning  

Jack & Anderson nämner värdet av inbäddning när företagare bedömer risken inför att starta ett               

nytt projekt. Entreprenörerna ser sina personliga nätverk som krockkuddar och upplever risken            

för att misslyckas som lägre om de befinner sig i en kontext där nätverket upplevs som starkt                 

(Jack & Anderson, 2002). Teorin kring the double sociality of newness pekar här på att               

entreprenörens påverkan på sin omgivning ytterligare kan stärka nätverkandet, och genom att            

belysa fenomenet med hjälp av Jack & Anderson antagande kring inbäddning, kan analysen göra              

gällande att det nätverkande kretsloppet mellan entreprenör och kontext är värdeskapande. 

  

Vidare belyses i artikeln av Welter (2011) överinbäddning, vilket innebär att ett överutvecklat             

nätverk kan hämma entreprenörer genom att bekvämlighet och en känsla av beroende uppstår             

och avsaknad för att vidare utveckla nätverk infinner sig. Socio-spatial kontexter innebär att             

institutionell kontext bidrar till ökat socialt nätverk, och pekar på att detta kan ha en negativ                

effekt. Här menar författaren att det kan leda till överinbäddning, vilket i sin tur innebär stängda                

sociala nätverk och att detta blir en social blockad. Welter hävdar att för starka nätverk kan bli                 

blockader för utökat nätverkande, och benämner dessa closed local networks , som då ger motsatt              

effekt än den som är önskvärd. Målsättningen är rimligtvis att dra nytta av nätverk och kontext,                

men skapar det en bekvämlighet och instängdhet blir effekterna istället negativa. Vi har valt att ta                

upp detta i relation till vår frågeställning då vi undersöker just hur inkubatorerna i vissa fall                
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misslyckas med att underlätta entreprenörskap, och hur detta sker. Ser man återigen till Jack &               

Anderson teorier kring inbäddning och värdet i form av upplevd riskminimering som det enligt              

teorin skapar, blir Welters antagande kring den utökade effekten av inbäddning ett resultat av              

just den bekvämlighet som känslan av riskminimering som inbäddning enligt Jack & Anderson             

bidrar till att skapa (2002). Genom att länka teorierna till varandra kan ett antagande göras att en                 

balans i entreprenörernas kontexter mellan grundligt nätverkande och inbäddning är optimal. I ett             

sådant läge kan företagare tänkas uppleva de fördelar som finns att hämta av nätverkande i               

kontexten inom vilka de är verksamma, men befinner sig samtidigt i strävan om att bredda och ta                 

del av nya nätverk för att vidare söka nytt värde i form av nya kunder och partners. Detta                  

antagande kan baseras på vad Johannison lyfter fram kring värdet av entreprenörens personliga             

nätverk, där författaren påpekar att nyckeln till entreprenöriell framgång finns i förmågan att             

utveckla och upprätthålla ett personligt nätverk (Johanisson, 1988), detta belyses tydligare i            

avsnittet nedan. Återigen påpekar vi här värdet av att som entreprenör upprätta en balans mellan               

att kunna nyttja sitt personliga nätverk och dra nytta av det, utan att fastna i det eller bli för                   

beroende, som Welter benämner som överinbäddning och upprätta en social blockad.  

 

Welter lyfter även fram risken för överinbäddning genom nätverkande, där effekten av ett starkt              

och stabilt nätverk kan leda till en bekvämlighet som påverkar entreprenören negativt i den mån               

att företagaren väljer att inte aktivt utveckla sitt nätverk. En social blockad uppstår och ingen               

strävan läggs för att vidga vidden av nätverket. Genom samtlig litteraturgenomgång lyfts            

konceptet av nätverkande fram som positivt inverkande för företagande, i ett senare skede             

kommer begreppet överinbäddning att vidare belysas och möjliga effekter av nätverkande att tas             

upp och förklaras mer ingående. Detta för att i analys kunna peka på möjliga risker av ett för                  

starkt nätverk som kan leda till inbäddning.  

 

Givet den något spretiga definitionen av överinbäddning, som grundar sig i vetenskapliga artiklar             

om entreprenörskap vilka har refererats till ovan, sker här en förtydligande bild av vad den här                

uppsatsen menar att överinbäddning är i entreprenöriell kontext. Här föreslås att överinbäddning            

är den potentiella effekten av att vara inbäddad i ett nätverk, där bekvämlighet har uppstått               
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genom att för entreprenören ha dragit nytta av ett starkt nätverk och njutit dess fördelar utan att                 

ha behövt vidga sitt nätverk. Det kan också innefatta en upplevd tidsbrist vad gäller antal projekt                

som entreprenören driver, där målsättningen för entreprenören generellt sätt är att dra nytta av              

nya nätverk som bidrar med olika infallsvinklar, men istället tvingas stanna upp i sitt              

nätverkande och enbart dra nytta från det nätverk som redan är tillgängligt. Definitionen av              

överinbäddning som används i den här uppsatsen är således entreprenörens avstannande i sitt             

nätverkande, som antingen beror på bekvämlighet i det tidigare nätverket eller på grund av              

tidsbrist. Sett i relation till det värde vilket nätverkande har enligt de belysta teorierna, blir den                

uppenbara följden av överinbäddning som leder till avstannande i nätverkandet, att entreprenören            

stannar av och låter sig hämmas av att inte få nya intryck ifrån nya infallsvinklar genom ett                 

fortsatt breddat nätverk. Effekten av överinbäddning är därför oönskad och hämmande för            

entreprenörens utveckling. Sofer & Schnell (2002) beskriver överinbäddning på precis samma           

sätt i en artikel som förklarar inbäddning och överinbäddning i Arabvärlden, här definieras             

överinbäddning bland annat som barriärer framför en entreprenörs vidd av medvetenhet. Den            

pekar även på överinbäddning som en form av beroende, då entreprenörerna har svårt att ta sig ur                 

sitt stärkta nätverk som byggts på tillit och gemenskap samt delade värderingar. Artikeln pekar              

tydligt på hur överinbäddning leder till att entreprenören fastnar i sitt nätverk, och lyfter fram de                

hämmande effekterna av detta.  

 

2.7 Teoretiskt ramverk 

I sin helhet har nätverkande genom de teorier som tagits upp, beskrivits som främjande för               

företagande och dess möjlighet att etablera sig som okända aktörer och utvecklas i en ännu               

outforskad miljö. Enligt samtliga teorier som tidigare tagits upp görs antagande kring det             

tillgängliga värde som går att utvinna ur relationer byggda på tillit och delad vinst parterna               

sinsemellan. Baserat på känslan inom ett nätverk att tjänster genererar gentjänster, skapas en god              

atmosfär där företagande främjas. Avslutningsvis lyfter vi dock fram överinbäddning inom ett            

nätverk som möjligt resultat av nätverkande som lett till inbäddning. Vi belyser entreprenören i              

den kontext inom vilken denne är verksam, och pekar på risken av att stanna av i strävan av att                   
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vidga nätverkets bredd. Givet den övergripande positiva inverkan som nätverkande enligt de            

belysta teorierna har, blir effekten av överinbäddning och avstannande negativ. 

 

2.7.1 Uppkomst av överinbäddning 

Överinbäddning skapas av att nätverket inom vilket en företagare är verksam blir för starkt, detta               

resulterar i att en känsla av bekvämlighet uppstår, att det redan befintliga nätverket är tillräckligt.               

Entreprenörens ambition att vidga sitt nätverk avtar och synen på vidare nätverkande som             

avgörande för framgång och främjande för verksamheten stannar av. Entreprenören hamnar i vad             

som tidigare benämnts som en social blockad, vilket gör att denne avstår helt från nätverkande               

och låter sig istället begränsas av det tillgängliga nätverk den befinner sig i. Detta härstammar               

från det relationsbyggande som kommer från kontexten inom vilken entreprenören verkar, där            

utomstående parter tar del av entreprenörens påverkan, vilket leder till att kontexten i sin helhet               

förändras och därmed påverkar entreprenören. Relationerna stärks genom parternas påverkan på           

varandra, tillit byggs upp och starka band skapas. Det stärkta band som uppstår genom det som                

tidigare nämnts som the double sociality of entrepreneurship och belyses som starka länkar och              

ger i längden en oönskad effekt av att strävan efter att vidare utöka sitt nätverk avstannar. Vi kan                  

därför påvisa att nätverkande vilket överlag är främjande för företagande, vid starka band, kan              

leda till en känsla av bekvämlighet och detta resulterar i upphörande vad gäller entreprenörers              

ambition att fortsätta utveckla sina nätverk.  

 

2.7.2 Effekter av överinbäddning 

Givet den övergripande positiva effekt, som enligt belysta teorierna, nätverkande har på            

företagande, blir resultatet av överinbäddning negativt i den mån att det skapar en ovilja att               

bredda sitt nätverk. Innebörden av den sociala blockad som uppstår är att entreprenören avstår              

från nya intryck, inspiration och tankar, nya affärsmöjligheter och tillfällen att vidga och             

utveckla både sitt nätverk men även sin verksamhet. I enlighet med de teorier som tidigare tagits                

upp, innebär framgångsrikt nätverkande även ökad sannolikhet för framgångrikt företagande, och           

effekten av överinbäddning och upphörande av nätverkande överlag såväl som avstannande av            

företagets utveckling. Vi kan därför påvisa att överinbäddning, byggt på en känsla av beroende              
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och bekvämlighet till sitt befintliga nätverk, överlag är av negativ inverkan för såväl en              

entreprenörs nätverkande som dennes verksamhets möjlighet till utveckling.  

 

2.7.3 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

 

Figur 2: Inkubator och företag nätverksmodell 

 

2.7.4 Nätverk överinbäddningsmodell  

 

 

Figur 3: Nätverk överinbäddningsmodell 
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Modellen syftar till att visa hur bekvämlighet, beroende och starka band inom ett nätverk leder               

till vad som ovan definierats som överinbäddning. I bild A är företagen precis introducerade              

inför sitt nya nätverk inom inkubatorn och bild B visar hur företagen mer och mer centreras i                 

inkubatorns nätverk och överinbäddas utifrån teorierna vi presenterat innan. Modellen är generell            

och antar att för stora inslag av bekvämlighet, beroende och starka band leder till att företag                

överinbäddas i sina nätverk.  
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3. Metod  

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod eftersom att insamlingen av empirin har anskaffats             

genom semistrukturerade intervjuer. En multipel fallstudie har genomförts där entreprenörer          

från två inkuberade företag har intervjuats kring deras samarbete med Ideon Innovation. Dessa             

är Christine Dahlman från Nattaro AB och Magnus Alfredsson från Proethos AB. Vi har              

tillämpat en abduktiv ansats då anskaffandet av empirin och skrivandet av teorin har utförts              

samtidigt.  

 
 

3.1 Val av ansats  

Vi har valt att tillämpa en abduktiv ansats eftersom vi utgår från vårt egna ramverk för att                 

besvara uppsatsens syfte. Bryman & Bell (2005) förklarar att en abduktiv ansats ofta används i               

studier när det är problematiskt att ha en tidigare föreställning om vad resultatet av studien kan                

tänkas bli. Som tidigare nämnt har Ideons verksamhet utvecklats och förändrats mycket under de              

senaste åren, vilket lämnar utrymme och motiverar oss till att bidra med en aktuell bild av                

verkligheten. Samtidigt blir det svårt för oss att tillämpa äldre studiers resultat för att bilda oss en                 

uppfattning om vad resultatet i vårt fall kan tänkas bli. Den här studien grundar sig i en                 

blandning av olika befintliga teorier, däremot lämnas utrymme till nya insikter utifrån de svar vi               

får av de genomförda intervjuerna. Valet av den abduktiva ansats motiveras därför av att vi               

strävar efter att bidra med en så rättvisande och dynamisk återspegling av verkligheten som              

möjligt.  

 

3.2 Val av forskningsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ metod genom flertal intervjuer med respondenterna. Bryman &             

Bell (2005) förklarar att en kvalitativ metod innebär att man ser världen genom andras ögon och                

att det rör sig om komplexa forskningsfrågor så anser dem att det är betydelsefullt att               

intervjupersonerna ges möjlighet att uttrycka sina värderingar, resonemang och uppfattningar då           

författarna menar att det är orden som är betydelsefulla snarare än statistiken. I linje med               
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uppsatsens syfte och genom att undersöka enskilda fall lämpar sig en kvalitativ metod för att               

identifiera faktorer som tyder på inbäddning och överinbäddning eftersom dessa är svåra att             

kvantifiera och mäta, utan snarare bygger på åsikter och uppfattningar. En kvalitativ metod gör              

det möjligt att utföra en betydligt mer djupgående analys utifrån intervjupersonernas subjektiva            

uppfattningar av den omgivning som påverkar deras entreprenöriella utveckling (Bryman & Bell,            

2005) Vidare är vi intresserade av att belysa det enskilda, unika fallet vilket betyder att vi har en                  

ideografisk grundsyn och försöker i den mån som går att bortse från generaliseringar (Lundahl &               

Skärvad, 1999). 

 

3.3 Val av forskningsdesign  

Studien grundar sig på en multipel fallstudie och består således av en studie i vilket mer än ett                  

fall har undersökts och skiljer sig därför från en enskild fallstudie där enbart ett fall undersöks                

(Bryman & Bell, 2005). Eisenhartd (1989) redogör för att en multipel fallstudie ofta gör att det                

man kommer fram till är mer trovärdigt. Då vi undersöker två olika inkuberade företag hos               

inkubatorn Ideon innovation i Lund hoppas vi på att kunna ge studien mer djup då               

entreprenörerna hos företagen har olika upplevelser och erfarenheter av samarbetet med ideon. 

 

3.4 Urval  

För att ingå i det urval av intervjupersoner som uppsatsens primärdata bygger på sattes två               

kriterier upp. Det första kriteriet bestod av att respondenterna ska tillhöra ett företag som är eller                

har varit inkuberade på Ideon Innovation i Lund och inte tidigare än 2011, då Ideon uppdaterade                

verksamheten. Det andra kriteriet bestod av att de intervjuade skulle sitta i ledningen av företaget               

då vi förutsätter att dessa har tillräckligt god inblick i företaget för att således kunna besvara våra                 

frågor på ett rättvisande och trovärdigt sätt. Innan vi valde att avgränsa oss till de två                

entreprenörerna från respektive företag hade vi identifierat ett flertal entreprenörer som sitter            

eller tidigare suttit på Ideon Innovation i Lund. Runt tio entreprenörer identifierades varav vi              

inledde kontakt med tre stycken. Vårt urval bestod i linje med vad Bryman & Bell, (2005)                

förklarar som ett icke sannolikhetsurval där respondenterna baserades på dess tillgänglighet,           

geografisk närhet samt att de mötte våra satta kriterier. Vid urvalet av entreprenörer beaktades              
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inte deras företagsbransch eller huruvida de är ett tjänste- eller tillverkningsföretag eftersom att             

detta inte är, i enlighet med den valda teorin, aspekter som är relevant för att för att kunna                  

besvara uppsatsens syfte.  

 

3.4.1 Översikt över respondenter 

 

Figur 4: Översikt över respondenter 

 

3.5 Insamling av primärdata 

Undersökningens primärdata och empiriska material har insamlats genom intervjuer som          

genomförts med en entreprenör från Nattaro och en från Proethos samt Per Garvell från Ideon.  

 

3.6 Utformning av intervjuer  

Innan intervjuerna utfördes en pilotstudie där intervjuer genomfördes med andra inkubatorer och            

företag som hade arbetat med inkubatorer under deras företagsutveckling. Eftersom vi hade två             

olika intervjumallar, en för inkubatorn (bilaga 1) och en för företagen (bilaga 2 och 3)               

genomförde vi två pilotstudier. Angående frågorna till företaget ställdes vi t.ex. intervjufrågor till             

COO, Robert Whelan, från Emerse AB som under tidigare år hade arbetat med Emerse på Ideon.                

Vidare, för frågor till inkubatorn, ställde vi frågor till Alice Larsson från Venture Lab. 

  

Syftet med denna pilotstudie var att se till så att frågorna var lättbegripliga och för att säkerställa                 

att intervjufrågorna uppfattades i enlighet med avsikt. Efter mottagna synpunkter gjordes           

justeringar i form av ordning och textmässig tydlighet. Som exempel insåg vi att frågan              
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’upplever ni att hjälp från er kan hämma nystartade företags verksamhet?’ skulle ge ett bättre               

flöde om den ställdes som sista fråga under intervjun. 

 

Den initiala kontakten med de utvalda respondenterna gjordes först och främst via mail. Vi              

förklarade kort att vi ville diskutera deras samarbete med Ideon innovation och vi var tydliga               

med att informera om att vi var studenter från Lunds universitet och att vi skriver vår                

kandidatuppsats inom ämnet entreprenörskap. Vi undanhöll information om syftet med          

uppsatsen för att få så objektiv information som möjligt under intervjutillfället. Efter att ha fått               

bekräftelse om medverkande från de kontaktade företagen bestämdes därefter tid och plats för             

respektive intervju.  

  

När pilotstudien var färdig och justeringar gjorts, skickades en intervjuguide till de utvalda             

respondenterna som skulle användas till empiri. Detta gjordes för att ge svaranden möjlighet att              

förbereda sig inför intervjun samt för att de skulle kunna framställa mer precisa och exakta svar.                

Eftersom vi bara valde att intervjua en respondent från varje organisation (Ideon, Nattaro, och              

Proethos), gav detta respondenten också möjlighet att reflektera samt diskutera med eventuella            

partners om den övergripande erfarenheten. 

 

Intervjuerna som genomförts var semistrukturerade och Steinar & Brinkmann (2014) menar att            

dessa möjliggör flexibla svar från respondenterna. Frågorna formulerades på enkelt sätt, utan            

akademiska begrepp, så att respondenten inte skulle uppfatta intervjun som alltför avancerad.            

Frågorna i intervjun var dialogutvecklande av öppen karaktär då vi ville att svarande skulle              

känna sig obesvärad och bekväm. Tanken med de dialogutvecklande processfrågorna var främst            

för möjligheten att få in onyanserad data där respondenterna inte skulle behöva känna sig              

begränsade av svarsutrymme eller av studiens syfte (Lundahl & Skärvad, 1999). Därefter följdes             

precisa frågor som starkt korrelerade mer specifikt med utredningens syfte. Med detta försökte vi              

dock säkerställa att frågorna var så neutrala som möjligt för att undvika ledande frågor.              

Intervjuerna genomfördes i logisk strukturerad form då vi i förväg hade ett väl synligt och tydligt                

mål (Lundahl and Skärvad, 1999). Dessutom spelades intervjuerna in för att säkerställa            
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reliabilitet och akribi, genom att ha möjlighet att gå tillbaka och säkerställa svar och deras               

begriplighet. Under intervjuerna var vi också noga med att försöka undgå intervjuareffekten             

(Jacobsen, 2002). Detta gjordes genom att vi bara hade en person som ställde frågorna till               

svarande. T.ex valde vi den personen som hade tagit kontakt med respondenten för att minska               

komplikationerna av processen för svarande.  

 

3.7 Sekundärdata  

Sekundär data vi använt i uppsatsen har främst hämtats från vetenskapliga artiklar och tidigare              

gjorda undersökningar. Tillsammans med tidigare undersökt material har vi även valt att            

komplettera denna data med information hämtad från respondenternas hemsida. Här har vi            

försökt så gott det går att hålla ett källkritiskt öga till det vi väljer att inkludera i uppsatsen, då en                    

stor del av materialet kan vara subjektivt skrivit från respondenternas synvinkel. Denna typ av              

insamlad data har inte legat till grund för vår undersökning utan har använts som komplement till                

den mer säkerställda primärdata och de vetenskapliga artiklar vi använt som sekundär data. 

 

3.8 Val av studiefall 

Vi har valt att avgränsa studien till att enbart fokusera på inkubatorn Ideon Innovations med               

fokus på deras nätverk för att kunna svara på vårt syfte. Denna avgränsning beror till stor del av                  

ett bekvämlighetsurval där närheten spelade stor roll. Då vi delar den geografiska och kulturella              

samhörigheten med organisationen anser vi att det är lättare att förstå oss på dess verksamhet och                

nätverket de byggt upp. Vidare ser vi också Ideon som ett bra avstamp mot fortsatt forskning och                 

generaliseringar i den mån det skulle behövas. Detta argument baseras dels på organisationens             

långa historia och dess storlek men också på sitt sätt att arbeta med de inkuberade företagen. På                 

Ideon huserar enbart företag som utvecklat sin affärsidé och som i ett tidigare skede redan skapat                

kundkontakt. Detta gör att man, enligt Per Garvell på Ideon, i stor utsträckning väljer att fokusera                

väldigt mycket på att arbeta med de inkuberade företagens nätverk. Ett tillvägagångssätt som             

tydligare går att applicera på det teoretiska ramverket vi byggt upp för att besvara de               

frågeställningar som vi har kring inkubatorer och effekten av dess nätverk. Som komplement till              

Ideon hade vi tankar på att studera nätverkandet inom Venture Lab vilket är en inkubator               
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verksamma i samma region som Ideon. Då Venture Labs huvudsyfte är att att inrikta sig på att                 

utveckla idéer snarare än att utveckla företag och nätverk kändes det till sist rimligt att enbart                

inrikta sig på enbart Ideon för att få fram ett tydligare och mer säkerställt svar. 

 

3.9 Metod kritik 

3.9.1 Kritik mot kvalitativ metod 

Den kritik som riktas mot den valda metoden är att det alltid förekommer en undersökningseffekt               

(Jacobsen, 2002). Med detta menas att det kan vara svårt att bedöma det verkliga resultat då den                 

egentliga orsaken samtidigt kan bero på något annat. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att det              

kan uppstå en problematik kring om respondenter potentiellt kommunicerar med varandra. I vårt             

fall så finns det en möjlighet att respondenten från Nattaro, Proethos AB och Ideon              

kommunicerat med varandra då de sedan tidigare har en relation vilket skulle kunna påverka              

resultatet. Genom att diskutera med varandra skulle de ha kunnat komma fram till andra              

slutsatser, vilket skulle lett till att svaren inte antas vara instinktivt uppriktiga. Reliabiliteten i              

svaren skulle i så fall ha kunnat ifrågasättas. För att försöka undvika detta, försökte vi förklara                

syftet av undersökningen så litet som möjligt så de inte skulle veta vem vi mer har valt att                  

intervjua samt för att säkerställa att detta inte leder till svängda samt ledande frågor.  

 

3.9.2 Kritik mot val av studiefall  

När det kommer till antal inkubatorer och företag vi har valt att intervjua skulle det kunna                

argumenteras att denna studie bara ger en bild av två företag och att detta inte ger en tillräcklig                  

övergripande bild. (Körner & Wahlgren, 2006) nämner att ett högre antal respondenter är viktigt              

då detta öppnar upp för djupare analyser. Ett högre antal respondenter i varje grupp är även                

eftersträvansvärt för att kunna förbättra precisionen (Bryman & Bell, 2005). Detsamma kan            

förknippas med att vi bara valde att intervjua en person från respektive organisationer. 

När det kommer till bekvämlighetsurval så anses detta också vara för generaliserat och kan inte               

representera alla inkubatorer och företag som arbetar med dem. T.ex. skulle en person kunna ha               

upplevt eller haft en egen uppfattning av nätverksutvecklingen än någon annan. Enligt Jacobsen             

(2002) är detta som tidigare nämnt ett icke-sannolikhetsurval och resultaten kan vara svåra att              
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generalisera och inte helt representerar populationen. Vidare nämner Bryman & Bell (2005) att             

denna metod ofta förekommande i praktiken inom företagsekonomin, men som enligt god praxis             

ska användas med försiktighet.  

3.10 Undersökningens trovärdighet  

För att säkerställa att studien ses som trovärdig har vi valt att utgå från tillförlighet begreppen                

validitet och reliabilitet. Reliabiliteten går att definiera som studiens ackuratess, alltså           

noggrannheten i de mätbära värdena. Detta kan vara svårt att definiera i en kvalitativ studie i                

relation till en kvantitativ studie. För att nå en reliabilitet som ligger i linje med de krav som                  

ställt på oss har vi varit noggranna med att den information vi insamlat varit pålitlig och rimlig.                 

För att säkerställa att källorna är tillförlitliga har vi hämtat informationen från Lund Universitets              

egna system för studier och artiklar, Lubsearch. Vidare har vi försökt säkerställa reliabiliteten i              

den primärdata vi anskaffat genom att enbart intervjua respondenter med stark koppling till de              

företag och organisationer vi söker svar från. Dessa intervjuer gjordes med hjälp av teknisk              

utrustning som säkerställer svaren från de intervjuade objekten. I detta fall har bandspelare från              

en mobiltelefon legat i grund för att säkerställa den primära datans reliabilitet. 

  

Vidare för att mäta studiens trovärdighet har vi jobbat utifrån begreppet validitet. Detta görs              

enklast genom att dela upp begreppet i dess inre validitet och dess yttre validitet. Det sistnämnda                

syftar till att förstå hur vi som författare till studien kommit fram till de fynd som presenteras i                  

analysen. Den inre validiteten i det här fallet handlar om trovärdigheten i den data som samlats                

in. Med detta menas beskrivning av urvalsprocessen, analysprocessen och en klar bild av hur              

författarna använt triangulering. Triangulering innebär att man ser problemet ur flera synvinklar            

genom att som i det här fallet, intervjua objekt med olika åsikter eller erfarenheter för att få en så                   

nyanserad bild som möjligt. 

 

3.11 Analys och sammanställning av empiri 

Efter att ha utfört samtliga intervjuer och transkriberat dessa sammanfattades de enskilda            

intervjuerna i en löpande text. Sammanfattningarna består av att beskriva entreprenörens och            

företagens bakgrund samt vad verksamheten sysslar med. Med hänsyn till respondenternas svar            
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på de intervjufrågor som ställts har därefter empirin skrivits och de svar som varit mest relevanta                

för vår valda studie använts och citat har lagts in för att stärka detta.  
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4. Empiri  

 

I detta avsnitt redogörs för vilken information som har samlats in, vi kommer att presentera               

Ideon som institution utifrån intervjun med Per Garvell, samt de båda företagen som ingår i               

arbetet utifrån intervjuer med respektive ansvariga från bolagen. Upplägget kommer att följa            

vårt valda teoretiska ramverk vad gäller struktur, en beskrivande inledning finns som            

introduktion för varje institution och företag.  

 
 

4.1 Ideon  

Ideon har funnits i 35 år och har sedan dess arbetat som inkubator och stöttat nystartade företag i                  

deras utveckling. Under intervjun med Per Garvell presenterades en bild av Ideon som en              

institution där stor förändring har tagit plats, från att ha fokuserat på att erbjuda nya företagare                

med nödvändig logistik som plats och infrastruktur, till att idag fokusera långt mer på utveckling               

av idéer och personer. Ideon söker finansiering från Vinnova, vilket innebär statlig finansiering             

för innovation, och får därifrån även direktiv och målsättningar att följa. Samtliga inkubatorer             

som är finansierade av Vinnova får liknande direktiv, men inkubatorerna sinsemellan främjar            

innovation inom olika faser och branscher av entreprenörskap. I intervjun beskriver Per hela             

innovationsprocessen som en bergsklättring, där olika önskade höjder att uppnå, kräver olika            

mängder kapital i finansiering. Strukturen på den assistans inkubatorerna bidrar med ser också             

olika ut beroende på vad målsättningen och direktiven är. Ideon fokuserade mycket på att bidra               

med kontorsplats, olika tjänster och utbildningar. “Det var kronologiska mallar som man tryckte             

in företag i, då utvecklades en viss form av företag som passade i detta.” Numera ser processen                 

något annorlunda ut. “Men under senaste 5-7 år har vi istället för idé och produkter fokuserat på                 

affärsdelen, människor, och team .” Ideon ingår i samma nätverk av Inkubatorer som Smile och              

Minc, där möjlighet finns att vandra mellan inkubatorerna beroende på vilken assistans man som              

företagare behöver. “Vi har samarbete och alltid företaget i fokus, det spelar ingen roll var de                

sitter och vem annars de jobbar med.”  
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För att få delta av den assistans som finns att tillgå genom Ideon som inkubator krävs att                 

verksamheten är i form av ett bolag, detta ska även vara verifierat på marknaden. Målsättningen               

är att det ska vara fler än en person verksamma inom bolaget, helst även kunder eller påbörjade                 

kontakter mot kunder. Viktigast av allt är dock möjligheten till tillväxt, där skalbarhet av              

verksamheten är en viktig komponent i antagningsprocessen till ideon. “En modell är skalbar då              

man kan tjäna pengar när man sover.” I intervjun poängterar Per vikten av skalbara              

affärsmodeller, och hävdar även att personen som driver verksamheten är av oerhörd vikt för              

dess utveckling. “Det är inte alltid dem bästa ideerna som blir dem bästa företagen. Det beror                

på affärsmännen.” Därav insikten kring hur individen behöver spelrum för att utvecklas,            

stöttning och assistans med målsättning och beredskap för att bemöta kunder för att kunna ta               

verksamheten längre.  

 

Under intervjun beskriver Per processen för företag som går igenom systemet, och berättar om              

hur många börjar på universitetsnivå och tar sig in på uppstartsinkubatorn Venture Lab, där              

entreprenörer får möjlighet att sitta ett år. Där kan idéer prövas och kommunicera med andra som                

också är på plats. Hela intervjun igenom poängterar Per det värde som finns att hämta genom                

samtalade med andra, och påpekar att inputs från olika synvinklar är avgörande i att utveckla               

idéer och verksamheter. Detta är dock till viss del beroende på i vilken bransch man jobbar, där                 

forksningsbaserade företag kan behöva mer tid och pengar för att utveckla en produkt. Därför              

finns de olika inkubatorerna, och Smile är den inkubatorn som assisterar med en mer utstakad               

forskningsmiljö, och Ideon erbjuder affärsutveckling.  

 

Det paket som man erbjuds vid antagande till Ideon innefattar en tvåårig process med              

kontorsplats, infrastruktur, tillgång till coachning och Ideons stora nätverk av partners. De            

partners som Ideon kan sammanföra med företagarna är exempelvis Vinge, Awapatent,           

Sparbanken Skåne, PWC och Almi, samt Wihlborgs som äger fastigheterna och gärna ser att              

företag som lämnar Ideon hyr kontorsplatser i någon annan av deras fastigheter. Per poängterar              

värdet av att få tillgång till partners som kan assistera med det som krävs för att en verksamhet                  

ska fungera, men återkommer under hela intervjun till just utvecklingen av individer och idéer              
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genom kommunikation med nätverk. Han talar varmt för pitch-träning, och berättar om värdet av              

att på ett insäljande sätt beskriva sin verksamhet. “Utifrån våran del är det affärsdelen som kan                

göra något stort och man kan sälja vad som helst. Hjälper att hitta sig själv som företagare.”  

 

4.1.1 Ideons officiella huvudpartners  

 

Figur 5: Ideons officiella huvudpartners 

 

4.2 Nattaro Labs AB 

Nattaro AB som grundades år 2011 är ett företag som arbetar med att utveckla en icke giftig,                 

förebyggande behandling som upptäcker och behandlar angrepp av vägglöss. Under 2011 ökade            

antalet migrationer och resor kraftigt, vilket i sin tur ledde till ett högre antal angrepp av vägglöss                 

i västvärlden. Under en längre tid hade de befintliga behandlingarna blivit mindre effektiva             

eftersom vägglöss utvecklade motståndskraft mot medlen som användes. Christine Dahlman,          

Carl-Magnus Hansson (Calle), Magnus Bäckmark, och Camilla Ryne såg detta som en möjlighet             

att utveckla en ny lösning och strategi. De grundade således Nattaro år 2011. Deras produkt               
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består av en metod som använder olika temperaturer för att döda vägglöss genom uttorkning och               

därvid förhindra spridning. 

  

Grundarna träffades 2010 på Entreprenörsprogrammet, där cirka arton personer deltog, som           

drevs av Life Science/Mobile Height Business center på Ideon i Lund. För att komma in på                

programmet krävdes personlighetstester och intervjuer för att se om de sökande hade potential att              

bli entreprenörer. Då samtliga grundarna hade erfarenhet från arbete inom samma bransch,            

började de jobba tillsammans och bildade så småningom Nattaro Labs AB. Med Camillas             

kunskap om vägglöss, Magnus erfarenhet inom produktutveckling, Calles kompetens inom          

industrialisering och Christines kompetens inom affärsutveckling, kompletterade de varandra         

med olika färdigheter. 

  

Nattaro Labs AB satt på Ideon Innovation mellan januari 2011 och augusti 2011. Anledningen              

till varför de valde att söka till Ideon berodde på att det var svårt att hitta små kontorslokaler som                   

passade företag med två till tre anställda, nödvändigtvis inte billigare per kvadratmeter men med              

ett större serviceutbud på kunde de på så sätt dela mycket av faciliteterna med andra, så som kök,                  

skrivare och konferensrum. ”Det var framförallt de fördelarna vi ville utnyttja. Hela den här              

infrastrukturen som man behöver som vi fick genom att sitta där och bara det här att man kunde                  

ha möten och hyra konferensrum, det är helt ovärderligt att ha det”. Det var såldes efter det att                  

de blev del av Ideon som de upptäckte ett paket av flertal möjliga fördelar.  

  

Nattaro AB kan idag hittas i den innovativa miljön i Medicon Village i Lund. Dess strategiska                

läge ger Nattaro tillgång till mycket kompetens då de befinner sig nära Lunds Universitet              

samtidigt som det finns värdefull kompetens inom flera ämnesområden som flera olika företag i              

området representerar. Bolaget består idag av åtta anställda, inklusive en ny VD som de anställde               

år 2015 som de ansåg tillförde nya synpunkter och dynamik. Idag har bolaget expanderat globalt               

och finns representerat i Sverige, Frankrike och Tyskland. Vidare hoppas de inom kort på att               

börja försäljning i Spanien, Italien och Storbritannien. 
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Under intervjun men Christine Dahlman (2018) förklarar hon vikten av kontext och att ”kontext              

för Nattaro var extremt viktigt då vi genom den kontext vi befann oss i fick möjlighet att träffa                  

varandra och utveckla företaget” . Det var genom programmet som grundarna träffades och där             

de deltog i ett entreprenörskapsprojekt och samarbetade med andra entreprenörer. ”Vi fann att vi              

kompletterade varandra bra med våra färdigheter, samtidigt som vi alla hade erfarenhet inom             

samma bransch, dvs IT branschen”. Det var så grundarna började arbeta tillsammans och senare              

skapade Nattaro. 

  

Vidare påverkade Ideon och dess miljö, genom att ge Nattaro och grundarna möjlighet att              

utvecklas i den kontext de befann sig i. Tillsammans på programmet lärde de sig pitcha sina                

ideèr och de grundläggande juridiska och ekonomiska behoven som krävdes för att starta eget              

företag. De pitchade för representanter från olika branscher som skulle kunna vara intresserad av              

det de jobbade med. De fick också hjälp och tillgång till olika tjänster såsom att registrera                

bolaget, göra en aktieägarstruktur och formulär för att etablera företaget. Kontexten påverkade            

Nattaro då de ”fick en hel del stöd från programmet. Pelle kom in och han va bollplank till oss                   

och även Rikard Mosel som då var chef för Ideon Innovation. Vi hade dock inte en formellt                 

utsedd affärscoach”. 

 

Christine förklarar kontextens påverkan som en spridande effekt. Ideon underlättade i form av att              

hjälpa bygga upp Nattaros trovärdighet. ”Det är en kvalitetsstämpel att någon har visat intresse              

och förtroende för affärsidén innan finansieringen” . Detta byggde på Nattaros reliabilitet och            

enligt Christine underlättade nätverket utvecklingen samt företagets möjligheter. “Jag tror att           

det påverkar mycket. När jag pratade med andra företag visste de vad Ideon var och det fanns                 

redan ett varumärke”. Hon menar att ”idag kopplar man ihop Lund med ett högteknologisk och               

innovativt område och att denna bild skapar legitimitet” . Å andra sidan betonar Christine vikten              

av att själv bygga ett förtroende och starka band i sitt nätverk genom personlig kemi med orden                 

“blir man inte omtyckt på ett personligt plan kommer de heller inte investera i dig och ditt                 

företag”. 
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Idag befinner sig Nattaro Labs AB inte längre på Ideon men Christine förklarar att ”även efter vi                 

lämnat Ideon innovation så var vi med på olika program på Ideon, där vi agerade som sales                 

coacher för att hjälpa andra företag”. På dessa program hade de inverkan på företagen och               

kontexten runt omkring. ”Även efter vi flyttat ut har vi varit med på tisdagsmöten där vi bidrar                 

med kunskap och lyssnar. Jag tycker det är väldigt bra, man pratar alltid med någon och det                 

finns ett väldigt brett utbud och många öppna människor med bra kunskap”. 

  

Christine berättar hur Ideon öppnade nya dörrar och att ”tack vare Ideon fick vi kanalen till                

innovationsbron där vi kunde söka pengar. Vi fick även kontakt med näringslivsverksamheten i             

Lunds kommun och de hade nog inte hittat oss om vi inte befann oss på Ideon” . Ideon gav dem                   

ett nätverk och dörrar till nya resurser. Christine menar att utan Ideon skulle detta inte vara                

möjligt. ”Ideon öppnade dörrar till Almi, Connect, LUIS, privata investerare och det ingav             

trovärdighet”. Hon upplevde detta som en av de största fördelarna med att vara med på Ideon.                

Til svar på frågan kring mer utförligt vilka av Ideons huvudpartners som Nattaro har haft eller                

fortfarande har samarbete med så svarar Christine att de använt i princip samtliga av de partners                

som erbjudits via Ideon. “ När vi var på Ideon använde vi oss av Awapatent som gjorde en                 

förstudie till oss, och Brann, som vi valt att jobba med. Sen jobbade vi med Vinge men under en                   

kortare period. Almi var med och hjälpte till med finansiering och under den första tiden               

jobbade vi med Sparbanken skåne via Ideon, numera har vi SHB. PwC kom vi i kontakt med via                  

Ideon och har fortfarande avtal med, samt Mobile Heights och Connect som också är några av                

Ideons huvudpartners.” Christine påpekar i anslutning till svaret att Nattaro har vidgat sitt             

nätverk vartefter och förtydligar att de har gått vidare från några av samarbetspartners, bland              

annat har de bytt bank från Sparbanken till SHB. “Utöver det var det ju främst friends, family                 

and fools i början.” 

 

Samtidigt menar hon att ”vår forskningsbakgrund väger tungt. Inte lika mycket var vi sitter. Det               

handlar mer om den historik vi har, patent och det är det som stärker oss i deras ögon”. Hon                   

lägger stor tyngd på Nattaros personliga nätverk och menar att den hade en stor inverkan på                

deras nätverksutveckling. ”Vi hade mycket att tacka min Master i entreprenörskap där jag kom i               
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kontakt med nya institutioner som kunde bidra med hjälp”. Vidare lägger hon tyngd på deras               

egna erfarenheter och färdigheter. ”Dessa färdigheter spelade stor del i att minimera kostnader             

för oss då vi inte behövde betala för massa extra tjänster”. Deras personliga nätverk var således                

lika viktigt som de nätverk Ideon gav dem.  

  

De upplevde att ”tjänster på inkubatorer som de erbjöd för några år sedan var färre och mindre                 

sofistikerade” . Hon menar att Nattaros nätverksutveckling skedde mest på eget initiativ. Det var             

främst lokalerna och nätverket som skapades med andra företagen på Ideon som de tog till vara                

på. ”Vi upplevde att vi fick mer hjälp av företagen runtomkring” . Till exempel så kopplade               

Nattaro ihop sig med ”ett av de andra företagen som precis hade tagit in mycket pengar. De                 

tyckte att vår affärsidé lät mycket spännande så de kopplade ihop oss med deras största ägare                

som faktiskt blev vår största investerare”. I slutändan var de finansierade och det var nätverket               

som Nattaro byggde upp genom egen forskning som bidrog till deras eget nätverksutveckling.  

  

Christine menar att det fanns en absolut fördel med att befinna sig på Ideon då Ideon hjälpte till                  

att minimera möjlig risk genom Ideons nätverk. ”Det minskade vår risk eftersom de saker vi fick                

tillgång till hade vi aldrig haft råd att köpa, så det var verkligen värdefullt”. Christine pratar om                 

hur Ideon gav dem flera möjligheter att utveckla deras nätverk. Hon diskuterade samtidigt vikten              

av att veta när det är dags att lämna inkubatorn och menar att man ”kommer till ett läge när man                    

blir större och då vänder man sig utåt igen”. Nattaro kom till en punkt där de insåg att nätverket                    

inte längre var tillräckligt. ”Vi insåg att vi inte behövde vara del av inkubator längre då vi kände                  

en slags mättnadskänsla där vi började ha mer fokus på vår egen bransch, kunder och mindre på                 

omgivningen. Ju fler kunder du har själv, desto mindre behöver du nätverka i den här miljön”. 

  

Likväl menar Christine att de hade stannat längre om det inte var för labbet. ”Vi kändes oss inte                  

fast och ville gärna sitta kvar men vi hade inget labb”. Vi satt på Ideon innovation och hade labb                   

på Ekologen på universitetet men det var jobbigt att springa mellan labbet och kontoret, därför               

bytte vi till smile”. Samtidigt nämner Christine att många företag på Ideon inte växer tillräckligt               

och ”att flertal företag går runt och söker bidragspengar och finansiering utan att ta företaget               
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vidare.” Enligt Christine finns det tidsbegränsningar men ”det är på eget initiativ och så länge               

man kan betala sin medlemsavgift och hyra så är man kvar”. Enligt Christine uppfattade de               

själva att det inte krävdes att de skulle uppnå några krav för att stanna på Ideon förutom                 

medlemsavgift, hyra och några löpande möten. De fick själva bestämma när det var dags att ta                

nästa steg, vilket de senare gjorde för att utveckla deras nätverk. 

 

4.2.1 Nattaro Labs AB Nätverk 

 

Figur 6: Nattaro labs AB nätverk under tiden på Ideon 

 

4.3 Proethos AB  

Proethos AB grundades av Magnus Alfredsson under 2016 i direkt anslutning till Ideon, de              

sysslar med vad de benämner som hållbart fondsparande. “Tanken är att konkurrera            

prismässigt” . Idén uppstod efter lång egen erfarenhet inom svensk och europeisk banksektor            

inom både storbanker och private banking, där uppfattningen bildades kring de enligt Alfredsson             

skyhöga avgifter som större institut tar i betalning för att förvalta kapital. Den första januari 2017                

startade Proethos AB en fond som följer stockholmsindex till både avkastning och risk, och              

fokuserar främst på gröna investeringar. Själva fonden kommer dock inte finnas tillgänglig för             

öppna marknaden före maj 2018, men ett långt förarbete har krävts för att sjösätta hela projektet.  
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Till svar på frågan vad gäller valet att byta från storbank till Ideon som inkubator så berättar                 

Alfredsson att han tröttnade på att jobba inom en storbank, och att han länge hade upplevt sig                 

som entreprenöriell och ville därför testa något annorlunda. Valet av just ideon baserade             

Alfredsson på det rykte som han upplevde att Ideon hade, och på grund av att det var den äldsta                   

inkubatorn på marknaden. Proethos grundades också inom en inkubator baserat på den hjälp som              

fanns att få i de initiala faserna av verksamheten, Alfredsson berättar om hur det underlättade att                

överkomma vissa problem som uppstod i uppstartsfasen.  

 

Via inkubatorn fick Alfredsson och Proethos kontakt med bland andra revisorer, jurister, tillgång             

till finansiering och en avsevärd mängd coachning. Ideon gav även tillgång till ett nätverk som               

användes i form av att marknadsföra Proethos främst genom en egen hemsida där information              

gjordes tillgänglig till allmänheten. Alfredsson kom även i kontakt med tidskriften Sydsvenskan,            

Almi och konsulter som var verksamma inom ideon eller fanns i kontexten runt och omkring.  

 

Alfredsson berättar i intervjun om den hjälp som han fått under uppstartsfasen. “Filip (coach)              

har hjälpt mig när jag har kört fast. Oftast enkla grejer. Tar ofta 15 minuter. Mycket småsaker                 

som lägger sig på kö.” Men han påpekar också att nätverkandet inte varit lika fördelaktigt för                

honom på Ideon, som det skulle ha kunnat vara. “Bra om det varit fler företag inom ekonomi, nu                  

är det mycket teknikorienterade företag.” Ett antagande görs att det skulle vara mer optimalt att               

befinna sig närmare företag verksamma inom samma bransch som en själv, en slutsats som kan               

dras efter många år inom banksektor där nätverket tänker hyfsat lika och branschspecifika             

erfarenheter kan delas och dra nytta av. Samtidigt har Alfredsson svårt att överhuvudtaget se en               

uppstartsfas utanför inkubatorn. “Inget negativt eller begränsande med inkubator. Vet inte de            

negativa. Kan inte förstå att företag kan starta utanför inkubatorn.” 

 

Alfredsson berättar i intervjun om hur den kontext i vilken han har startat och varit verksam med                 

Proethos har påverkat honom, och ser ett stort värde i att ha varit en del av Ideon. Han upplever                   

sig även ha varit en stor del av att påverka andra företag och sin omgivning. “Genom att jag har                   

varit där och interagerat med de andra, och att jag är det enda företaget som håller på med                  
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kapitalförvaltning, så upplever jag absolut att jag har tillfört en färg till i paletten.” Han               

kommenterar det värde som han själv har upplevt, allra mest i de initiala faserna, av att ha tagit                  

del av kontexten som funnits på Ideon. I och med att han upplevde atmosfären som så hjälpsam,                 

blev hans egen inställning till att bidra med kunskap och erfarenheter till andra väldigt positiv.               

“Många kommer och frågar gällande min erfarenhet, det kan vara vardagsfrågor, men eftersom             

jag jobbat med det så kan jag oftast hjälpa till. Det är jag öppen för, jag tycker om att hjälpa till.                     

När jag har problem vill jag kunna gå ut och säga att jag behöver hjälp, med hemsida eller                  

något tekniskt som andra kan bättre än jag, och då får jag den hjälpen både billigt och                 

effektivt.”  

 

Alfredsson berättar också om den påverkan han har haft på andra bolag som är verksamma inom                

Ideon, och hänvisar till ett exempel då de gjorde en sammansättning av sex stycken bolag som                

skulle bidra till att öka försäljningen för ett företag. Där upplevde Alfredsson att han hade               

mycket att bidra med, och ställde gladeligen upp som en av parterna för att hjälpa till och stötta.                  

Han påpekar att det oftast handlar om ett utbyte av erfarenheter som uppstår via inkubatorn, och                

hur hela atmosfären präglas av en vilja att hjälpa varandra med vetskap om att det kommer                

tillbaka till en själv längre fram. Under intervjuerna berättade även Alfredsson om hur han inte               

hade upplevt nätverket som tillräckligt, eller någonsin känt ett minskat behov av att fortsätta öka               

dess vidd. “Jag har varit i kontakt med bolag på både Minc och på andra ställen, finns även                  

fintech-nätverk i Helsingborg, men jag lämnar helst inte Skåne.” Vidare beskriver Alfredsson hur             

han gärna hade sett ett bredare nätverk inom sin egen bransch, så att där hade funnits möjligheter                 

att utbyta erfarenheter inom områden vilka han själv är verksam, men påpekar samtidigt att ett               

enormt värde har funnits i att blanda erfarenheter och kunskaper. Vad gäller bekvämligheten och              

känslan av att befinna sig i ett fulländat nätverk så är Alfredsson tydlig med att det alltid finns ett                   

stort värde av att öka vidden av sitt nätverk, utbytet med människor är centralt och har gett                 

otroligt mycket säger han.  

 

Vidare under intervjuerna fortsätter Alfredsson att prata om nätverkets storlek, och tanken av             

dess tillräcklighet. Under samtalet kommer han då in på att nätverkande är tidskrävande och att               
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man ibland får göra avvägningar. Johannisson belyser detta i sin teori om nätverkande.             

“Tidsmässigt kan man få göra en avvägning, ibland får man strunta i att dyka upp på vissa                 

grejer.” Han påpekar att prioriteringar måste göras, där verksamheten måste finnas i första             

rummet, och påpekar hur han ibland behöver till exempel rådgivning eller guidning och får tacka               

nej till vissa evenemang som hålls inom Ideon vilka han annars gärna hade besökt.  

 

Utöver det är han överlag väldigt positivt inställd till nätverkande och effekterna av att hela tiden                

bredda sig och söka ta del av diverse erfarenheter som finns att tillgå från andra företag inom                 

inkubatorn. Vad gäller dörrar som öppnats specifikt via inkubatorn förefaller Alfredsson vara            

hyfsat övertygad om att många av de kontakter som han fått och bildat under sin tid på Ideon har                   

kommit mycket för att han har befunnit sig inom inkubatorn. “Allt som finns i huset, connect som                 

jag inte har nyttjat men fått en hel del hjälp, samma sak gäller för Almi. De båda har gett mig                    

otroligt mycket råd, även om jag inte tagit del av dem mer än på det planet, så har det                   

underlättat otroligt. Även andra företag, och alla samarbetsföretag som inkubatorn har. Där            

finns bland andra Pwc och vinge. Vårt företag är del av vinge growth, och får subventionerad                

hjälp. Utan kontakt med Ideon så hade det nog inte hänt, och där sparar jag otroligt mycket på                  

att få det gratis.”  

 

Vidare berättar han om den legitimitet som Ideons nätverk har bidragit till att bygga upp, både                

genom de aktörer han befinner sig i närheten av, men också mycket genom det faktum att han                 

arbetar under Ideons vingar. Till en fråga gällande Proethos omgivnings syn företaget baserat på              

dess involvering med ideon svarar Alfredsson: “Genom den implicita outtalade tanken att man             

tror att affärsidén är granskad, så ger det en räkmacka.” Vidare hänvisar han till de olika                

aktörer som inkubatorn har hjälpt honom att ta kontakt med. Där fanns bland andra flertalet olika                

inkubatorer där fler verksamma inom finans satt, men då gjorde ändå Alfredsson avvägningen att              

sitta kvar vid Ideon för att han fann miljön så hjälpsam och bra.  

 

Under intervjun pratar Alfredsson om risken som alltid finns när man startar ett nytt företag, och                

kommer då in på flera faktorer som spelar in och håller sig inte enbart till risken vad gäller det                   

36 



 

finansiella. Till frågan om han upplevde att risken kunde minskas genom sitt nätverk svarar han               

kort och koncist. “Definitivt.” Utvecklande förklarar han att nätverket på Ideon testar            

utomstående parter, vilket gör att när man behöver hjälp med en tjänst så finns där alltid flertalet                 

företag som kan rekommendera konsulter eller folk med kunskaper och erfarenheter inom just             

det område med vilket man behöver assistans. Han berättar humoristiskt om den enligt honom              

enda gång som han blivit missnöjd med ett utfört arbete, då han anlitat en extern part utan att                  

rådfråga med nätverket inom Ideon. “Jag gjorde en hemsida för 1.5 år sedan, då gick utanför                

inkubatorn för att leta efter någon som kunde hjälpa mig. Det är den samarbetspartnern som jag                

inte har varit nöjd med” Annars har Alfredsson enbart tagit emot hjälp där motparten har               

rekommenderats av någon inom Ideons nätverk, och hänvisar till att man då vet att de kan sin                 

grej och att de är pålitliga. Vad gäller legitimiteten som tillkommer genom att vara delaktig inom                

en inkubator, påpekar Alfredsson att han själv upplever att de externa parterna skärper till sig               

något och högpresterar när de får ett jobb av ett företag som sitter hos en inkubator. “Då vet de                   

att det finns mer business att hämta, att de blir rekommenderade internt och att flera företag                

behöver deras tjänster.” Efter intervjuer med Alfredsson blir därför uppenbart att den upplevda             

risken minskade via det nätverk som fanns tillgängligt genom inkubatorn. 

  

4.3.1 Proethos AB Nätverk 

 

Figur 7: Proethos AB nätverk under tiden på Ideon 
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5. Analys  

 

Utifrån den använda teorin kommer vi i det här avsnittet att reflektera och genomföra en analys                

av det empiriska material som vi har samlat in. Genom att analysera de båda fall-företagen               

separat och applicera valda teorier för att studera hur de påverkats av nära samarbete inom               

inkubatorn Ideon, för att sedan jämföra de två utfallen, är målsättningen att komma fram till en                

generell analys av vilken påverkan inkubatorer har på företagares nätverkande, och sedan hur             

detta i sig påverkar företagen.  

 
 

5.1 Nattaro 

Enligt figur 3, nätverk överinbäddningsmodell, påverkar Ideon startup företag i form av starka             

band, beroende och bekvämlighet. Genom att befinna sig på Ideon har Nattaro således blivit              

påverkad av dessa egenskaper genom kontexten runt omkring.  

 

Enligt Nattaro var infrastruktur en av de grundläggande anledningarna till varför de sökte till              

Ideon. Det var svårt att hitta kontorsutrymme och Ideon erbjöd dem detta. Vidare berättar              

Christine att Ideon har givet Nattaro legitimitet i form av en “kvalitetsstämpel” . Hon menar att               

Ideon haft ett stort inflytande genom sin kontext och bara genom att befinna sig på Ideon i Lund                  

så har Nattaros legitimitet byggts och nätverkande underlättat. Johannisson(1988) pekar på den            

legitimitet ett nätverk kan ge och att den hjälper företag att etablera och befästa sina               

verksamheter. Under intervjun med Christine framkommer det tydligt att Ideon har underlättat i             

denna form och hjälpt Nattaro genom att etablera nätverk.  

 

Christine menar också att en del möjligheter inte skulle uppkommit om det inte vore tack vare                

Ideon. Jack & Anderson (2002) hävdar att inbäddning ger tillgång till latenta tillgångar och              

öppnar dörrar som tidigare varit stängda vilken enligt Christine stämmer. Christine påpekar hur             

Ideon gav dem tillgång till den så kallad “innovationsbron” som gav dem kontakt till näringslivet               
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i Lund kommun. Hon menade att detta antagligen aldrig skulle ha förekommit om det inte var                

tack vare Ideon. Tack vare denna bro fick de tillgång till pengar vilket hjälpte dem inom                

affärsutvecklingen. Genom Ideon kunde Nattaro således skapa vad Foss (2006) beskriver som            

“formella nätverk”. Ideons formella nätverk gav Nattaro möjligheter att skapa och vidareutveckla            

Nattaro. T.ex genom Ideons tjänsteverksamhet så fick Nattaro företagsstöd i form av coachning             

och hjälp från Pelle och Rikard Mosell. Jack & Anderson (2002) beskriver detta som inbäddning               

samt att man genom detta överbrygga strukturella gap och flödet av nödvändig information             

underlättas. I Nattaros fall stämmer detta då Nattaro, genom att bli inbäddad, fick tillgång till               

Ideons nätverk som spelade stor roll i att underlätta nätverksutveckling och bidra till att etablera               

Nattaro som företag.  

 

Anderson et al (2010) menar att nätverkande utökar entreprenörens räckvidd och förmåga att             

erhålla resurser vilket Ideons nätverk i detta fall hjälpte Nattaro göra. Christine nämner att hon               

genom inkubatorn fick mycket hjälp av andra företag runt omkring. T.ex så ledde denna              

kopplingen till att Nattaro hittade en av deras största investerare. Genom Ideon så blev det lättare                

för Nattaro att utveckla deras nätverk och hitta resurser. Dock så beskriver Johannison (1988) att               

entreprenörer blir beroende av deras nätverk då detta fungerar som en “supplement till             

entreprenörens egna resurser”. I detta fall skulle man kunde konstatera att Nattaro blev beroende              

av Ideons nätverk då de, som Christine sa, fick tillgång till resurser som de inte skulle få tillgång                  

till utan Ideons hjälp.  

 

Vidare argumenterar Foss att en entreprenörs informella nätverk är den viktigaste delen för             

nyetablerade företag. Under intervjun framkommer det att Christine tydligt håller med om detta             

då hon lägger stor tyngd på vikten av tidigare kunskap och hennes master i entreprenörskap som                

bidragande till Nattaros utveckling. Vidare la hon märke till friends, families, and fools och att               

dessa självklart har haft stor betydelse i deras utveckling. Även om Ideon har bidragit på många                

sätt beskriver hon dessa nätverk som viktigast då de med deras informella nätverk slapp betala               

för extra företagsstöd och sparade tid. Dessa beskriver Foss som starka band, sådana aktörer som               

oftas motivera och stödjer entreprenören. Dock så menar Granovetter (1983) att dessa aktörer har              
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samma åsikter som en själv och därför inte bidrar med ny information. Ideon nämnde i intervjun                

hur viktigt det är för dem att alla umgås och att man blir bekväm med varan i form av                   

familjeskap. Man skulle konstatera att det formella nätverk Ideon erbjuder slutligen blir starka             

band. Till sitt väsen, bidrar därmed Ideons nätverk bara till en viss nivå då de aktörer inom                 

Ideons nätverk, enligt Granovetter, slutligen inte kommer med nya åsikter. Ideons nätverk kan             

därigenom varit motverkande då Ideon kan ha hindrat Nattaro i form av tid och rätt resurser från                 

att nå andra mer anpassade aktörer som hade kunnat hjälpa Nattaro.  

 

Vidare beskriver Welter (2011) om the double sociality of entrepreneurship och att en             

entreprenör inte bara blir påverkad av kontext utan också påverkar den kontexten de befinner sig               

i. Även efter att Nattaro lämnade Ideon så arbetar de fortfarande tillsammans, dock i omvända               

roller. Nattaro har varit med på möten, där de har haft en stor inverkan på Ideons kontext genom                  

att bidra med kunskap och sales coaching. Christine nämner också att man där också kan lära                

känna nya människor som bidrar på olika sätt och hjälper varandra. Den här dubbla påverkan har                

gett fördelar till både Ideon och Nattaro, med detta kan man konstatera att Nattaro har haft en                 

relativ stark relation med Ideon. Detta kan tyda på att en bekvämlighet i form av relation                

existerar då de än idag fortsätter att arbeta med varandra. Enligt Johannisson är förmåga              

upprätthålla personliga nätverk över tid en viktigt entreprenöriell egenskap dock så menar han att              

om för mycket fokus läggs på att upprätthålla tidigare etablerade nätverk kan företag stanna av i                

utvecklingen istället för att etablera nya nätverk. Detta är något Christine verkar lägga mycket              

tyngd på då hon under intervjun säger “blir man inte omtyckt på ett personligt plan kommer de                 

heller inte investera i dig och ditt företag” . Hon menar att det tar tid att bygga upp en relation                   

och att det krävs mycket kemi för att ett relation ska bli stark. Detta tyder vidare på att de nätverk                    

Nattaro har byggt har gett starka band, och således bidragit med mycket ny information. Man               

skulle därmed också kunna ifrågasätta om Nattaro har blivit beroende av deras tidigare nätverk              

på Ideon, då de lägger mycket tid på att upprätthålla dessa. Vidare har detta tagit tid från att                  

etablera och upprätthålla nya nätverk utanför Ideon och deras nätverksutveckling därmed stannat            

av.  
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Enligt teorin om överinbäddning leder bekvämlighet, beroende, och starka band till           

överinbäddning. Vidare kan man konstatera att Nattaro visar på tendenser av dessa olika             

aspekter. Nattaro var beroende av Ideon för finansiering och infrastruktur, samtidigt som de             

kände en viss bekvämlighet genom de starka band som kopplar till Ideons nätverk, vilket enligt               

modellen tyder på att Nattaro blev överinbäddade i Ideons nätverk. Dock så är det svårt att                

konstatera exakt till vilken utsträckning då det beror på hur starka effekterna av dessa aspekter               

var. Samtidigt nämnde Christine att hon och hennes kollegor kände av när det var dags att lämna                 

Ideon, då de kom till en viss punkt där Ideon inte bidrog mer. Det var då Nattaro slutade arbeta                   

med Ideon, men undantag till den coaching de ger Ideon idag. Därmed skulle man kunna               

konstatera att Nattaro inte blev överinbäddat då de slutligen växte ifrån Ideon och idag har               

etablerat nya nätverk utanför Ideon. Dock så nämner Christine att hon känner till flera företag               

som stannar på Ideon och aldrig kommer någonstans. Därmed kan man konstatera att för att               

undvika att bli överinbäddad i Ideons nätverk är det tydligt att Nattaro har förstått vikten av att                 

balansera tidigare nätverk och etablera nya nätverk samt veta när det är dags att gå vidare. Dock                 

så kan man ifrågasätta om denna punkt egentligen framkom innan Nattaro lämnade Ideon då              

prevalensen av starka band tydligt framkommer.  

 

5.2 Proethos AB 

Welter (2011) hävdar i sin artikel om kontext, att det finns en stor vikt i den institutionella                 

kontext inom vilka nya företag etableras. Vi kan se att det för Proethos AB hade precis den                 

påverkan som Welter lyfter fram i teorin. För just Proethos behövdes mycket kontakt med              

institutioner, partners och allmänt nätverkande för att starta sin verksamhet. Som           

kapitalförvaltare behövs formalia, juridisk rådgivning för att se till att allt sker inom lagens              

ramar, mycket kapital och även generell assistans som affärsrådgivning och assistans med            

marknadsföring. Proethos egen bedömning av dess tidiga skede som bolag är enligt intervjuerna             

att de inte hade klarat sig utan den hjälp som fanns att tillgå via Ideon. Proethos grundare,                 

Magnus Alfredsson, hävdar att hela det kontaktnätverk som Proethos har använt och stärkts av              

under uppstartsfasen, har funnits via inkubatorn. Vidare lyfter Welter fram teori kring hur företag              

påverkar sin omgivning, för att sedan själva påverkas av den förändring de skapat i sin kontext.                
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Alfredsson berättar under intervjun om den inverkan som han har haft på sin direkta omgivning               

under sin tid på Ideon, han lyfter fram olika erfarenheter som en stor nyckel till kommunikativt                

samarbete. Med en bakgrund inom finans har Alfredsson kunnat bidra med både privat och              

affärsmässig rådgivning till andra som också befinner sig på Ideon, och vad Alfredsson belyser              

här är framförallt utbytet och känslan av att den hjälp han erbjuder andra, betalas tillbaka med                

råge inom områden som han inte är lika kunnig i. Welters teori kring hur entreprenören påverkar                

sin omgivning och sedan låter sig påverkas, blir här uppenbar, där vad som kan benämnas som                

goda handlingar går runt och präglar en hel kontexts atmosfär. 

 

Proethos präglas likväl som Nattaro av starka band, och påverkas av just tilliten emellan olika               

aktörer inom ett nätverk. Det pekar på att det finns en tydlig styrka i nätverket, vilket gör att det                   

enligt Johannissons (1988) teori finns mycket positivt för entreprenören att hämta från nätverket.             

Welter framhäver även att detta är någonting som stärks över tiden, som utvecklas och kommer               

blir till ett kretslopp där handlingar går i cirklar inom en kontext. Detta blir väldigt tydligt, och                 

visas just i hur Alfredsson beskriver att han väldigt snabbt upplevde hjälpen som tillgänglig för               

honom själv, därför blev han mer mån om att själv bidra till att hjälpa andra i sin omgivning.  

 

Welter (2011) lyfter även fram överinbäddning som fenomen, och belyser hur nätverkande som             

annars ses som entydigt positivt för företagare, kan leda till en bekvämlighet som hämmar dess               

utveckling. Detta kan, enligt Welter, skapa vad han benämner som en social blockad, och stanna               

av förmågan och ambitionen att vidare bygga nätverk, vilket leder till att det stannas av. I fallet                 

Proethos AB har där ännu inte funnits något inslag av att vilja stanna av i sitt nätverkande,                 

istället framhävs under intervjun att Alfredssons syn på nätverkande och delandet av erfarenheter             

är enormt värdefullt. Kring frågan om han någon gång under sin tid på Ideon har upplevt sitt                 

nätverk som tillräckligt, svarar han kort och koncist att så aldrig har varit fallet. Alfredsson               

berättar om hur han blivit erbjuden att närma sig en inkubator där fler har varit verksamma inom                 

samma affärsområde som Proethos är, och säger något motsägelsefullt att han i det skedet valde               

att stanna vid Ideon. Han refererar till det värdeskapande som Ideon hade bidragit med dittills,               

och att han trivdes bra med de partners som Ideon hade bidragit med att skapa åt Proethos.                 
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Welters teori kring hur man som företagare kan fastna i sin kontext tycks därför stämma överens                

även på Proethos, även om viljan kring fortsatt nätverkande verkar stark, blir det uppenbart när               

resonemang under intervjun pekar på att Alfredsson självmant valde att stanna i sin kontext trots               

att erbjudande fanns om att bygga nya kontakter genom andra, ännu okända nätverk. Här blir en                

uppenbar möjlig effekt av Ideon att man som entreprenör väljer att stanna i det nätverk som                

erbjuds där. Alfredsson är inbäddad i Ideons nätverk och genom att avstå från att röra sig vidare,                 

trots de potentiella fördelar och erfarenheter som går att dra från att vidga sitt nätverk till flera                 

inkubatorer, väljer Alfredsson att stanna kvar, och kan därför sägas vara överinbäddat i Ideons              

nätverk.  

 

I teorin om nätverkande av Johanisson, lyfter författaren fram det enorma värde för en              

entreprenör i uppstartsfasen, som finns att hämta från sitt nätverk. Han pekar främst på fyra               

aspekter av nätverkande som spelar in under startskedet av en verksamhet, och benämnder dessa              

som resurs-argument, legitimitet , förmågan till handling och organisations-argumentet. Vidare         

hävdar Johanisson att entreprenörers personliga nätverk är den mest värdefulla tillgången. I            

analysen kring hur Proethos har tagit del av sitt personliga nätverk under uppstartsfasen av sin               

verksamhet blir utgångspunkten det nätverk som har gått att bygga inom Ideon, detta då Proethos               

enligt Alfredsson främst har nätverkat inom institutionen. Ser vi till de resurser som behövdes              

under startskedet av Proethos AB, blir det under intervjun tydligt att samtliga har anskaffats via               

det nätverk som erbjudits via inkubatorn. Alfredsson berättar om hur kontakter skapats via             

affärsutvecklare som sedan lett till finansiering, skapande av hemsida, kontakter för           

marknadsföring och att Proethos blivit utvalda och får ta del av kostnadsfri juridisk rådgivning.              

Alfredsson framhäver också att den legitimitet som går att utvinna från Ideon som nätverk har               

spelat stor roll, och pratar under intervjun om att folk utifrån inte har full koll på innebörden av                  

att bli antagen till Ideon, utan tänker att kraven är höga och att det per automatik är ett bra                   

företag som blivit tilldelad möjlighet att sitta hos inkubatorn. Vidare beskriver Alfredsson hur             

konsultföretag utför uppdrag åt bolag verksamma inom Ideon gör extra bra ifrån sig, för att de                

vet att där finns fler affärer att få tillgång till via intern rekommendation. Resonemangen              
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stämmer väl överens med den av Johannisson framtagna teorin kring hur just legitimitet och              

resursanskaffning går att utvinna ur ett starkt personligt nätverk.  

 

Teorin lyfter även fram, precis som Welter (2011), risken för att stanna av i sitt nätverkande.                

Trots att nätverk, som tidigare nämnts, framhävs som det absolut viktigaste för en entreprenör,              

kan det enligt författaren uppstå inslag av att företagaren väljer att stanna av i sitt nätverkande.                

Han hävdar att tidsbrist och för många projekt i rullning kan leda till att entreprenören istället                

väljer att helt fokusera på att dra nytta av den kontext inom vilken denne redan är verksam. Detta                  

passar väl in i hur Alfredsson har jobbat med sitt nätverkande, och exemplet kring hur han avstod                 

att vidga sitt nätverk på grund av bekvämlighet blir återigen aktuellt. Vidare i intervjun berättar               

även Alfredsson kring hur prioriteringar har behövts göras, och påpekar på att han i vissa lägen                

har behövt göra bedömningen att nätverkande får hamna i andra rummet, när företagets             

huvudsakliga verksamhet behövt fullt fokus. Här blir Johannissons (1988) teori kring brist på tid              

och många projekt igång samtidigt en uppenbar anledning till varför Alfredsson valt att stanna av               

i sitt nätverkande, och istället fokusera på sin verksamhet och den kontext inom vilken han driver                

företaget.  

 

Johannisson (1988) lyfter dock tydligast fram just vikten av nätverkande för företag, och             

återkommer till värdet som finns att utgöra från ett starkt nätverk. Han påpekar att starka nätverk                

även bildar egna organisationer, och drar nytta av varandra för att tillsammans bli innovativa.              

Kring det fenomenet berättar Alfredsson om hur han blivit tillfrågad att bidra med assistans inom               

försäljning när ett projekt drogs igång på inkubatorn, vilket han enligt sig själv med glädje ställde                

upp på. Som nämnts tidigare, består ett nätverks styrka av viljan av att bidra med erfarenheter, i                 

vetskap om att goda gärningar kommer tillbaka. Detta blir tydligt i Alfredssons fall, och hans               

nätverk beskrivs som bestående av strong ties. Vad som också blir tydligt efter att applicera               

Johannissons antagande på den insamlade empiri om Proethos efter intervjuerna med Alfredsson,            

blir att antagandet kring hur en entreprenörs nätverk är den mest värdefulla tillgången, stämmer              

väl överens med verkligheten. Detta sett till det värde som nätverket har gett till Proethos,               

framförallt när det gäller anskaffning av resurser, både i direkt anknytning och via             
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rekommendation från nätverket, men också mycket genom den legitimitet som delges per            

automatik och byggs upp under tid av nätverket.  

 

I artikeln av Jack & Anderson (2002) om entreprenörers inbäddning i nätverk tas det upp vilka                

fördelar som går att utgöra från ett nätverk som byggts tillräckligt starkt för att så småningom                

benämnas som inbäddning. Här belyser författarna värdet framförallt genom den uppskattade           

riskminimering som entreprenörer upplever sig dra från ett starkt personligt nätverk. Kring detta             

berättar Alfredsson om hur Proethos AB har kunnat minska den upplevda risken genom det              

nätverk som erbjudits via Ideon. Han lyfter fram ett exempel kring hur han använt sig av en enda                  

extern partner under hela sin tid på Ideon, och hur det blev den enda affärsrelationen som han                 

blivit missnöjd med. Han lyfter fram att risken minimeras genom att samtliga partners som man               

arbetar med kommer via rekommendationer från ens nätverk på Ideon, eller direkt via             

affärsrådgivarna. Detta gör att man som företagare aldrig behöver betala mer än vad en tjänst               

verkligt är värd, att den utförs väl och i tid, och att ens affärspartners är pålitliga eftersom de                  

redan prövats av ens nätverk. Vidare hävdar teorin som belyser inbäddning att effekten av ett               

starkt nätverk kan lyfta fram vad som benämns latenta tillgångar, och hänvisar till dörrar som               

öppnas genom nätverket vilka kanske annars inte hade tillgängliggjorts entreprenören.          

Alfredsson påpekar gällande detta att de flesta överbryggande av gap som han upplevt under sin               

tid som företagare har utgjorts genom nätverket vilket han har fått ta del av via Ideon. Han syftar                  

speciellt på den institutionella hjälp som funnits att tillgå, och berättar övertygande om hur detta               

utan Ideons hjälp hade varit både svårare och långt mer tidskrävande. Här blir därför tydligt att                

Jack & Anderson antagande kring värdet som finns att tillgå från en inbäddning i ett nätverk blir                 

uppenbart i fallet Proethos, som dragit stor nytta av latenta tillgångar och en upplevd              

riskminimering via nätverket inom Ideon.  

 

Under intervjuer med Alfredsson har det uppstått flertalet exempel på där avstannande från             

nätverkande har existerat, där möjligheter till att utveckla sitt nätverk har funnits med avståtts.              

Alfredsson har rakt igenom hyllat värdet av att befinna sig på Ideon, och har uttryckt sig                

ifrågasättande kring hur företagande ens är möjligt utan att starta via en inkubator. Som nämnts               
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tidigare lyfter Welter (2011) och Johannisson (1988) båda fram antagande om vad som leder till               

att företag stannar av i sin vilja och förmåga till att nätverka och vidga sina nätverk. Här hamnar                  

fallet Proethos in väl i båda exemplen av hur tidsbrist och bekvämlighet leder till att               

entreprenörer avstår från att vidare vidga sina nätverk. Alfredsson beskriver hur han tackat nej              

till att skapa nya kontakter utanför Ideons nätverk och istället valt att behålla stark kontakt med                

aktörer internt.  
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6. Diskussion och slutsats  

 

I den avslutanden delen presenteras studiens slutsats med en diskussion där analysen 

sammanfattas och utvecklas. Avslutningsvis lämnas förslag på framtida forskning. 
 

 

6.1 Sammanfattande reflektioner 

Målet med studien har varit att uppfylla syftet “att undersöka hur företagens nätverk hos Ideon               

Innovation ser ut och om det finns inslag av inbäddning” samt “utforska om denna eventuella               

inbäddning leder till att det finns en risk för att företagen blir överinbäddade”. Tillsammans med               

syftet har vi även haft som mål att besvara de frågeställningar vi i uppsatsens början ställde oss. 

 

● Finns det inslag av inbäddning i företagen inkuberade hos Ideon Innovation? 

● Har den eventuella inbäddning lett till att företagen blivit överinbäddade? 

 

Enligt den empiriska datan vi samlat in under våra intervjuer med de studerade företagen kan vi                

se att nätverket som våra båda fallföretag anskaffat sig under sin tid på Ideon har varit viktiga för                  

dess utveckling. Dessa var även nästintill uteslutande påverkade av inkubatorn. Detta gör dem,             

enligt vår presenterade litteraturgenomgång, inbäddade. Enligt denna definition av begreppet ses           

det som positivt att vara inbäddad, något vi också kan uppleva utifrån den analys vi gjort av                 

företagens nätverk då de båda uppvisar positiva känslor inför detta begrepp. Ett genomgående             

tema i intervjuerna har varit just de positiva aspekter som har gått att utgöra ur nätverket, den                 

bredare erfarenhet som företagen har kunnat dra nytta av genom att befinna sig i närheten av                

andra företagare med blandade erfarenheter och kunskaper. Vi har benämnt detta som            

inbäddning och har, med förankring i litteraturgenomgången, benämnt detta fenomen som           

stärkande för företagen och det har visat sig genom intervjuer och analys att det stämmer väl                

överens med den verklighet vi har gjort en studie av.  
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Genom att ha studerat två företag i olika faser av sin kontakt med Ideon kunde vi få en tydligare                   

överblick i hur nätverkandet kan se ut över tiden under och efter inkuberingstiden hos Ideon. Än                

mer när de båda företagen var i helt olika faser, det gjorde att vi fick en långt mer berikande                   

överblick av hur företag påverkas av att vara inkuberade hos Ideon. Genom att använda oss av                

två företag som befinner sig i olika skeden inom sitt företagande kan vi skapa en mer                

generaliserande modell för hur inbäddning påverkar företagare som är inkuberade hos Ideon,            

detta har gett vår studie en tydligare validitet. Vi kunde se att ett företag som Nattaro AB vilka                  

flyttat vidare från Ideon också naturligt med tiden blivit mindre inbäddade i Ideons nätverk när               

de fått stått på egna ben, medan Proethos som var mitt uppe i sin tid hos inkubatorn valt att,                   

enligt vårt ramverk, överinbädda sig och avstanna i sitt nätverkande för att fokusera till fullo på                

sin kärnverksamhet. Vad vi dock kan utgöra är det tydliga drag av att Nattaro AB fortfarande har                 

god kontakt med många av de aktörer som de bildade partnerskap med under sin tid på Ideon,                 

och att nya kontakter oftast kommer via rekommendationer från befintliga nätverk.  

 

De facto att Ideon erbjuder möjligheten till ett utvidgat och starkt nätverk för att företag ska                

kunna fokusera på kärnverksamheten är något som vi tycker saknas i tidigare forskning om              

ämnet, vi anser därför att det vore intressant att inte enbart dra slutsatsen utifrån tidigare               

forskning som hävdar att överinbäddning oavkortat är hämmande för verksamheter. Tidigare           

forskning som vi kommit över, har främst belyst ämnet ur ett främjande perspektiv och tar upp                

positiva aspekter av nätverkande och ambition att bredda nätverk. Det hade varit väldigt             

intressant att studera de positiva aspekterna som finns att utgöra i att bli överinbäddad, och               

ifrågasätta om ett ännu starkare nätverk som bygger på lojaliteten hämtad ur att parterna inte vill                

bredda sina nätverks vidder skulle ha för påverkan som helhet då avtal ska slutas och affärer ska                 

göras. Här har vi oavkortat följt det som påpekats av teorierna som pekat på att avstannade vad                 

gäller nätverkande helt har haft negativ inverkan, det hade istället kunnats breddas till att              

analysera huruvida det finns positiva inslag att utgöra från detta beteende. Vidare skulle vi kunna               

hävda att detta har begränsat oss något i analysen, då vi helt och hållet utgått från just antagandet                  

att avstannande från nätverkande har en genomgående negativ inverkan på företagande. Hade vi             

sett problematiken från ett bredare perspektiv kanske vi hade kunnat dra andra slutsatser,             
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samtidigt bör påpekas att det hade skapat större problem i form av avgränsning och              

fokusområde, vilket hade lett till en alltför spretig analys.  

 

Vår slutsats gällande nätverkandets påverkan på företag som har varit inkuberade hos Ideon är att               

de genom att bygga starka band till Ideons huvudpartners fastnar i Ideons nätverk. Genom att               

hela tiden kommunicera och dra nya erfarenheter och skapa sig nya uppfattningar via diskussion              

med andra företag som också inkuberats, blir de således inbäddade i Ideons nätverk. Vi har               

kunnat utgöra tydliga drag av att företagen sedan avvägt alternativ för att hålla sig nära Ideon, de                 

har fortsatt god kontakt med de parter som de byggt upp kontakter med via Ideon, och har enbart                  

positiva saker att berätta om partnerskap som etablerats via Ideon. Vi kan genom detta              

avstannande i nätverkandet påvisa att tydliga inslag av överinbäddning har uppstått. Utifrån det             

syfte vi har haft med uppsatsen, och de frågeställningar som vi har använt oss av, kan vi dra som                   

slutsats att där har funnits tydliga inslag av överinbäddning genom att företag har varit              

verksamma inom Ideon.  

 

6.2 Begränsningar och framtida forskning 

För framtida forskning hade vi tyckt det skulle vara intressant att utöka urvalet för att få en mer                  

generell bild om nätverkets effekt på inkuberade företag. Här skulle man i framtida forskning              

kunna inkludera fler inkubatorer och påverkade företag i sin respondentlista för att öka studiens              

trovärdighet och statistiska säkerhet. En sådan generell studie skulle sannolikt uppvisa avvikelser            

jämfört med vårat resultat. Vi har gjort en kvalitativ studie med två stycken fallföretag, det har                

gett oss en bred och väl nyanserad bild då vi gått på djupet med båda företagen. Det hade dock                   

varit intressant att se en kvantitativ studie där ett hundratal företag får svara på frågor vad gäller                 

just inbäddning och överinbäddning för att faktiskt säkerställa att trenderna är generella.  

 

En ytterligare slutsats som vi har lyckats dra är att enbart det företaget som har tagit sig utanför                  

Ideon, även har lyckats ta sig utanför Sveriges gränser. Detta blir mest tydligt då vi får en kort                  

genomgång av Per Garvell gällande Ideons nätverk, och uppenbart blir då att fokus ligger främst               

på Svensk marknad och inte så mycket utomlands. Genom att ha en marknadsledande produkt              
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har Nattaro lyckats ta sig ut på internationell marknad och exporterar nu sina produkter till ett                

flertal länder främst inom EU, men detta är något som påbörjades en tid efter att Nattaro lämnat                 

Ideon. En mer globaliserad värld kräver tydligare samarbete med internationella marknader, där            

upplever vi att Ideon hade kunnat vara ännu mer i framkant. En diskussion kring detta ämnet kan                 

leda till att man drar slutsatsen att eftersom Ideon har många teknikbaserade företag så kanske               

inte billigare arbetskraft eller importerade produkter av lägre pris är avgörande för företagen som              

sitter där, utan att det oftast är mer kompetensbaserade verksamheter som kräver lokal kännedom              

och spetskunskaper. Men det hade varit intressant att se en tydligare länk mellan internationella              

inkubatorer för att sammanväva kompetenser över internationella gränser, vår slutsats gällande           

just den frågan är att det ytterligare hade gett konkurrensfördelar till företagen som är              

inkuberade. Detta då vi genom använd litteratur, ramverk och analysmodell kan konkludera att             

breddat nätverk med ytterligare bidragande erfarenheter enbart är av positiv inverkan på            

företagen. Hade vi då kunnat se ytterligare erfarenheter genom att blanda både kultur och              

internationella marknader, hade den troliga effekten varit utökad förståelse och möjlighet till nya             

uppfattningar som hade kunnat stärka än mer. Vi har därför som förslag för framtida forskning               

att studier skulle göras kring ett mer säkerställt värde av internationellt nätverkande, för att på så                

sätt uppmana inkubatorer generellt att bredda sitt nätverk till en mer internationell kontext.  
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Bilaga 1 - Frågor till Ideon 

1. Vad säger policymakers till er? 

2. Vilka direktiv får ni uppifrån? 

3. Hur mycket kravställning har ni på er från politisk toppnivå eller kommunal nivå? 

4. Vilken hjälp finns tillgänglig från er institution till nystartade företag? (Infrastruktur, 

kontorsplats, delade resurser, stöd, coachning, juridisk/ekonomisk rådgivning etc. Vilken 

kravställning har ni mot nystartade företag för att bevilja hjälp?)  

5. Hur ser uppföljningen ut från er sida mot nystartade företag? Under/efter?  

6. Hur ser målbilden ut för den hjälp ni ger till nystartade företag? 

7. Har ni olika krav/ ger ni olika typer av hjälp beroende på typ  av företag som vill ha 

hjälp? 

8. Hur följs detta upp?  

9. Hur tror ni att företag som har fått hjälp av er hade fått för fördelar om de hade varit helt 

självständiga?  

10. I vilken fas blir man som nystartat företag ombedd att lämna institutioner?  

11. Upplever ni att hjälp från er kan hämma nystartade företags verksamhet?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Frågor till Nattaro AB och Proethus AB 

 

1. Vid de initiala faserna av er verksamhet, vilka inkubatorer har ni tagit hjälp av? I Lund? 

Varför sökte ni er till dessa?  

2. Hur kom ni i kontakt med dessa? 

3. Vilka krav finns för att bli antagen? 

4. Kan ni beskriva processen? 

5. Tillgången till infrastruktur ( kontorsplats och delade resurser m.m.) 

6. Vad fanns det för Företagsstöd –gällande  intern coachning, träningsprogram, affärsplan 

upplärning, utbildning, ekonomistyrning, redovisning, hjälp med juridiska frågor, patent, 

och hjälp med legala bestämmelser bland annat? 

7. Hur såg tillgången till nätverk ut, vad gav det er? Hjälpte det i form av extern coachning, 

hitta nya hyresavtal, kunder, kapitalanskaffning,  leverantörer, allianser/samarbeten med 

externa aktörer? 

8. Har samarbetet medfört några problem?  

9. Såg ni någon bekvämlighetsfaktor med att sitta på Ideon? 

10. Vad saknade ni i hjälpen? Hade ni hade behövt mer hjälp med något? 

11. Hur hade er verksamhet sett ut om den varit fristående från inkubatorn - kan ni se några 

fördelar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 - Nattaro Labs gäst föreläsning 

 

Timeline:  2010 entered entrepreneurship program at Ideon, programming selecting people with 

ambition and ability to become entrepreneur. Here she met her co-founders and started working 

together 2011. Entered master of entrepreneurship (therefore spent a lot of time writing business 

plane, haven’t rewritten it since 2012) 2011 whilst starting company parallel with co-founders. 

Entered venture cup and were one of 10 winners of first round, came to regional finals but did 

not get to national finals. 2016 were elected to 33 list (in Sweden that think have best potential of 

company that year). 

  

Members:  4 founders, decided on 25% each (important decision- how much control we want to 

have, what do we see in the future, how successful will we be?). Role of sales and marketing but 

she’s worked with everything since small org. Started with doing accounting, do everything. Carl 

and Magnus background in engineering, and Camilla had done biology research for 17 years and 

she was one of first to study how bed bugs are communicating with scents. With her results we 

founded our business 

  

Funding: FFF (friends, families, fools)- First funding. Invested own money from previous work 

and funding from CSN by doing master, part time jobs. ALMI- state owned authority where u 

can apply for funding (very good for early funding). Wanted to do patent search and here we 

could get necessary funding. They were our first external investor together with business angels. 

Worked with connect skåne/south (privat org tying together business angels and investors, 

arrange opportunities for companies that want to pitch ideas)- here we presented. LUIS 

(department within Lund University) and here we applied for scholarship and got something like 

300,000 SEK (first stepping stone to being able to pay salary to use working at company). 

Enabled us to apply LLSI (incubator, now called SMILE)- get help from business support, 

somewhere to sit, necessary infrastructure to work and start company. Joined LLSI in 2011 and 

became alumni’s 2017 (so now we have our own space, and not part of any incubators-standing 



 

on our own). Now: 10 other private investors and ALMI remained one of more important 

funders 

  

Business idea: B2B, targeting professional pest control companies in Sweden and many other 

companies. Developing non toxic detection, prevention and treatment of bed bug infestations. 

Global issues and challenge. Business opportunity comes from them being such a challenge to 

treat. DDT used to treat bed bugs back in the day but now some have grown resistant. Need to 

find new strategy (use, heat, cold)- 10-12 week growth rate- important to find early. Discussed 

with Swedish migration board (9/10 times found bed bugs in beds). In apartments with our 

product on bed only found small infasation and this was huge success and were selected as 

supplied to migration control and partner to… 

  

Patented products: nattaro safe, nattaro scout (based on research Camilla did and were only 

able to this year release it on the market), bed bug lure 

  

Org structure:  Now 8 people in organization: chemist, chief scientists, two fellow founders, 

2015 hired external CEO (Camilla died of cancer and felt that we wanted to have outside view 

on things, got new dynamics- wanted someone who internationally sales experience. Found 

through head hunter), 2017 hired sales reprehensive, lab assistant. Selling in Sweden, France 

Germany and going to start selling in Spain, Italy and UK.  Now closer to 10% following rounds 

of investments made and new colleges but value of company has increased. Estimate 50 million 

kroners worth and from beginning 50,000 kr each. 

  

Marketing of product: Product kills them through dehydration, will prevent from spreading. 

Latest product Nattaro scout which is a trap, which is the small of bed bugs. Challenge from 

mostly tech perspective to get it to work. Many partnerships.  Producing products in Sweden but 

bouth some resources from China.  

 



 

Environment friendly: made out of corn starch, lasts as long as dry and clean, has been for 

more than year. 

  

Competitive advantage: differentiate through patents, with knowledge and expertise. 80% of all 

bed bugs treatments presently made with insecticides but since it working less good their 

customers are looking for new solutions and they can choose from heat, cold, that we are using. 

Sometime we are compliment but yea 

  

Biggest challenge: funding, were so close and though we only had three months of funding and 

then we got an order and couldn’t move on. Another important player is Vinnova- can apply for 

funding for research projects- we applied for scholarship and that was like a bridge. Challenge to 

estimate how dip will go before it will go up. Challenge of deciding how much to invest from 

beginning. 

  

Business model: Saw how they were working and got understanding of biology of bed bugs, 

organic growth of ideas. Did not know we would use it as a preventive measure when we came 

up with it. 

  

Being female: Think its important to have diversity in a company. “Open innovation”. One 

success factor was that were all from different backgrounds, different angles of looking at thinks. 

Importance of not being all the same. Entrepreneurship program was good to find people of 

different backgrounds. 

  

Investors: concerns and questions have before investing? Most private and see the business 

potential but really want to like the people otherwise they wont invest. If they don’t like you they 

won’t invest. They want to believe in you- very personal thing.  Might not invest due to personal 

chemistry. Also context- we had opportunity to present to other org and they said “we know 

these people that may be interested in your company”- e.x. have worked with many companies 

from SMILE (good thing about being an incubator). Importance of transparency. 



 

  

Expansion strategy: Only expanding to Europe right now but many poor countries have 

problems? Need to have registered product to sell product, which was hard (had to choose 

market where it was easiest to get registered). 3000-15000 euro per country. Can use consultants 

to help you or by yourself- we have very good relations with those who have registration of 

substance and they are one of the investors in our company 

 


