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Abstract 
This study aims to create an understanding of how companies are assessed in the selection 

process of business incubators and identifying the qualities that business incubators value in 

the assessment. A business incubator is a company that provides start-ups with local, 

consulting and different types of services. Entrepreneurs with business ideas are applying to 

incubators to get help develop their ideas and their business. The empirical material has been 

gathered through six qualitative semi-structured interviews with individuals who have an 

insight into the selection process of a business incubator. The empirical material is analyzed 

using the research and literature on business incubators, but also using the model Business 

Model Canvas. 

 

With the help of the empirical material and the theory of this study, an understanding has been 

created for the selection process. The study shows that all those applying to a business 

incubator are in different phases and business incubators have different main criteria. That’s 

why the company has to find the right business incubator for them. The idea and the 

entrepreneur have been raised as two independent parts as it has been found that business 

incubators assess these two parts separately. We have found a pattern that shows that there are 

two different selections in the selection process with a verification phase in between. The 

selection process is also seen from a sustainability perspective where it can be concluded that 

it is not a matter of course that it is weighted in the assessment of the companies. 

 

Please note that the thesis language is in Swedish. 
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Sammanfattning 
Den här studie syftar till att skapa en förståelse för hur företag bedöms i urvalsprocessen hos 

inkubatorer och identifiera de egenskaper som inkubatorerna ser till i bedömningen. En 

inkubator är ett företag som förser start-ups med lokal, rådgivning och olika typer av tjänster. 

Entreprenörer med affärsidéer söker sig till inkubatorer för att de behöver hjälp med att iterera 

och verkställa sina idéer samt utveckla sitt företag. Studiens empiri har samlats in genom sex 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som har insyn i urvalsprocessen hos en 

inkubator. Empirin analyseras sedan med hjälp av den forskning och litteratur som finns 

gällande inkubatorer men även med hjälp av modellen Business Model Canvas. 

 

Med hjälp av empirin och teorin i denna studie har det skapats en förståelse för hur 

urvalsprocessen går till. Studien visar på att alla de som söker sig till inkubatorer är i olika 

faser och inkubatorerna har olika huvudkriterier. Det gäller därför för företaget att hitta rätt 

inkubator för just dem. Idén och entreprenören har lyfts som två självständiga delar då det har 

visat sig att inkubatorer bedömer dessa två delar var för sig. Vi har hittat ett mönster som 

visar på att det finns två olika urval i urvalsprocessen med en verifieringsfas däremellan. 

Urvalsprocessen ses även ur ett hållbarhetsperspektiv där det kan konstateras att det inte är en 

självklarhet att det vägs in i bedömningen av företagen. 
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Förord 
Initiativet till den här studien startade genom den enkla frågan “Vad ska vi skriva om?”. Men 

med ett stort gemensamt intresse för företagande samt en vilja att skapa idéer, driva processer 

och utveckla organisationer blev området tillslut självklart. De här tre begreppen, idé, process 

och organisation är det som fått den här studien verkställd och har även fått stor betydelse i 

vårt arbete. 

 

Studien har genomsyrat vår vardag under det senaste månaderna och vi har haft fullt fokus 

oavsett var vi befunnit oss. Vi har huvudsakligen suttit i tre olika städer och skrivit, Halmstad, 

Stockholm och Varberg. En distans som fått oss att tänka annorlunda för att ta oss framåt. 

 

Med dessa ord vill vi nu tacka er som deltagit i studien, era intervjusvar som nu ligger till 

grund för studien och möjligheterna det skapat. Vi vill även tacka våra klasskamrater för 

inspiration under de här tre åren som lett fram till denna studie, som vi efter detta arbete säger 

farväl till och önskar alla lycka i framtiden! Vår programansvariga Anders Hultén som till stor 

del har bidragit till vår entreprenörsanda. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Helgi-Valur Fridriksson som stöttat och gett tips under arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1950 i Batavia, Illinois, skapades världens första inkubator (Peters 2017). En stor fabrik 

fick stänga igen och lämnade en lokal på 80 000 kvadratmeter ledig. Samtidigt hade samhället 

en arbetslöshet på cirka 18 %. Den mest framgångsrika familjen i staden såg möjligheterna i 

det hela och ville göra något åt arbetslösheten. Joe Mancuso fick då i uppdrag att fylla lokalen 

och minska arbetslösheten, vilket var svårt. “Har man ett stort företag som behöver den 

sortens plats förlägger man inte affärerna i lilla Batavia i en 80 år gammal lokal” (Peters 

2017). Joe fick tänka utanför boxen och erbjöd då istället ovanliga tjänster till fler och mindre 

företag. Han erbjöd delade kontorsplatser och utrustning samt företagsrådgivning och 

finansieringshjälp. Joe tog vara på sina kunskaper om företagande för att dela det med andra 

och erbjöd ett nytt och spännande koncept för småföretagare. Det var starten för världens 

första inkubator (Peters 2017).  

 

Samhället är i ständig förändring och speciellt digitaliseringen har gjort stort avstamp med 

marknadsföring som nu kan nå ut till hela världen och digital e-handel. Digitaliseringen har 

lett till att avstånd minskat, ett litet lokalt företag kan med ett knapptryck nå ut till hela 

världen (Orbelin 2017). Detta ställer också högre krav på företagen och skapar större 

konkurrens. Förr i tiden stod den lokala bonden som konkurrent till granngården bredvid, i 

dagens samhälle behöver han mäta sig med världens alla bönder på grund av de förminskade 

avstånden.  

 

Dagens samhälle kräver ett större kontaktnät av entreprenören för att nå ut (Andersson 2012) 

och också en produkt som fyller ett behov hos kunden. Det är inte lätt att vara nyföretagare i 

dagens samhälle och just av den anledningen har inkubatorer blivit en populär och effektiv 

tjänst för start-ups.  

 

Inkubatorer bidrar till utvecklingen av nya företag i start-up-processen och hjälper dem att 

överleva i sin mest sårbara fas (Löfsten & Lindelöf 2002; Hackett & Dilts 2004a; Dettwiler, 

Löfsten & Lindelöf 2006; Blackburne & Buckley 2017). Freeman, Carroll och Hannan (1983) 

använder begreppet “liability of newness” för att förklara sårbarheten och den höga risken för 

misslyckande unga företag har under de första åren av marknadsinträdet. I vissa fall har de 

ännu inte tillräckligt eller de nödvändiga resurserna för att överleva (Freeman et al. 1983; 

Hannan & Freeman 1984). Studier kring inkubatorer uppmärksammar att inkubatorers stöd 

inte betyder att företaget överlever utan att andra faktorer behövs tas i åtanke (Mas-Verdú, 

Ribeiro-Soriano & Roig-Tierno 2015; Schwartz 2013). Det är många företag som söker sig 

till inkubatorer utan att bli antagna. Vissa företag blir antagna till processen och vissa inte 

(Seno Wulung, Takahashi & Morikawa 2014). 

 

Sverige har många inkubationsföretag, både små och stora som erbjuder inkubationsprocesser 

i olika former. Science Park i Jönköping är ett exempel på ett svenskt inkubationsföretag som 

arbetar med att förse start-ups med rådgivning, finansiering och lokaler. Science Park coachar 

på ett år cirka 1 000 olika företag men inte alla får ingå i deras inkubationsprocess (Science 

Park 2018). Vad är det då som avgör vilket företag som är tillräckligt intressant och lönsamt 

att satsa på?  
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1.2 Problemdiskussion 

Vad är egentligen en inkubator? Inkubatorer är företag som förser start-ups med lokal, 

rådgivning och olika typer av tjänster (Allen & McCluskey 1990). Många hävdar dock att en 

inkubator endast är en variant av en investerare, konsult eller mentor (Hackett & Dilts 2004a). 

Definitionen av en inkubator kan vara lite olika i olika sammanhang, och en inkubator kan 

vara organiserad på många olika sätt.  

 

Man kan ställa sig frågan varför företag ska gå igenom en inkubationsprocess. Fördelen med 

att gå igenom en inkubationsprocess är att du får hela paketet i ett med rådgivning, lokaler och 

olika typer av tjänster (Allen & McCluskey 1990). Forskning visar på att dessa medel är 

avgörande för företag i start-up-processen (Arlotto, Sahut & Teulon 2011). Vi kan även 

genom forskning se att företag som går igenom en inkubator skapar fler arbetsmöjligheter än 

företag som inte går via en inkubator (Arlotto, Sahut & Teulon 2011).  

 

Urvalsprocessen till en inkubator kan delas upp i två övergripande tillvägagångssätt, antingen 

sker urvalet på idén eller på entreprenören (Bergek & Norrman 2008; Thierstein & Willhelm 

2001). Enligt Bergek och Norrman (2008) är det vid ett idéfokuserat urval som kunskap om 

idén och idéns bransch är avgörande. Man kan då ställa sig frågan om företag väljs bort på 

grund av okunskap? Ett urval med fokus på entreprenören kräver en mer generell kunskap om 

marknader i stort, men kan också leda till att urvalsprocessen blir öppen för fler (Bergek & 

Norrman 2008).  

 

Schwartz (2013) studerar hur inkubatorer påverkar start-ups chanser att överleva. Studien 

väcker misstankar kring om inkubatorer verkligen ökar chanserna till överlevnad, chanserna 

minskar snarare enligt studien. För att öka sin överlevnadschans behövs andra faktorer tas 

hänsyn till, bland annat storleken på företaget (Mas-Verdú, Ribeiro-Soriano & Roig-Tierno 

2015). Thierstein och Willhelm (2001) påstår att med rätt utvärdering och val av affärsidéer 

minimeras risken att företagen som blir antagna till processen inte överlever. 

 

Bland annat Thierstein och Willhelm (2001) och Schwartz (2013) ger en uppfattningen om att 

inkubatorer som får företagen att överleva är de inkubatorer som ses som framgångsrika. 

Synen på vad en framgångsrik inkubator är varierar då Hackett och Dilts (2004b) beskriver att 

inkubatorer vars företag inte överlever fortfarande är framgångsrika inkubatorer. Vad som 

menas med detta är att just för att de inkuberade företaget inte överlever efter 

inkubationsprocessen finns fortfarande erfarenheten, kontakterna och den nya kompetensen 

kvar. Det ökar chansen för nya entreprenöriella möjligheter och bidrar till näringslivet genom 

att ge nya företag en chans. Det tar troligtvis sig an företag som de flesta inkubatorerna inte 

hade gett en chans då de brister i kriterierna för överlevnad (Hackett & Dilts 2004a).  

 

Den här studien ska underlätta för företag i förståelsen om vad de bedöms på i en 

urvalsprocess. Chesbrough (2010) lyfter i sin studie att produkter endast är idéer om de inte 

har en genomtänk affärsmodell. För att sälja en produkt behöver den en kommersiell 

affärsplan som ger värde till produkten. Detsamma gäller för företag när de ansöker till en 

inkubator, ansökan kräver en tydlig affärsmodell (Chesbrough 2010). Är nystartade företag 

medvetna om hur de bedöms i en urvalsprocess, och vet dem att det är viktigt med en tydlig 

affärsmodell? 

 

Inkubatorer bör enligt forskare satsa på företag som har god potential men inte styrkan att 

utföra (Hackett & Dilts 2004a; Thierstein & Willhelm 2001). Det är viktigt att hitta rätt 

företag, det görs på flera olika sätt men en viktig aspekt är affärsmodellen. Den ska vara 
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korrekt och visa på potentialen företaget har på marknaden (Thierstein & Willhelm 2001). 

Science Park Jönköping är en inkubator som använder sig av modellen Business Model 

Canvas för att bedöma företag i urvalsprocessen och vi finner det intressant att se hur 

inkubatorer som till exempel Science Park gör sitt urval (Science Park 2018). Därför kommer 

studien att utgå från Alexander Osterwalders modell ”Business Model Canvas” (BMC) som 

är en sammanfattande kanvas över affärsmodellen. BMC består av nio olika byggstenar som 

visar på hur företaget ska tjäna sina pengar (Osterwalder & Pigneur 2013). Modellen kommer 

i denna studie att vara en utgångspunkt från formulering av intervjufrågor till analysering av 

material. 

 

Då det i dagens samhälle är mycket fokus på hållbart företagande är det viktigt att lyfta detta i 

affärsmodellen (Joyce & Paquin 2016). Enligt Levinsohn (2013) handlar dagens hållbara 

företagande inte bara om att vara ekonomiskt lönsamma utan även om vad företaget har för 

påverkan på den sociala och ekologiska miljön. Det handlar om att ha ett modernt företagande 

och hänga med i marknadens trender för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. “Triple 

Layered Business Model Canvas” (TLBMC) är skapad för att komplettera den redan 

existerande, ekonomiskt inriktade, Business Model Canvas (Joyce & Paquin 2016) och 

“Triple Bottom Line” (TBL) funkar som en förlängning av modellen för att kunna se 

företagets påverkan på den sociala och ekologiska miljön (Osterwalder & Pigneur 2013). 

Inkubatorer letar efter morgondagens nästa storsäljare, ett företag med en skalbar 

affärsmodell. En skalbar affärsmodell definieras av Nielsen och Lund (2018) genom två 

dimensioner, den första handlar om att öka inputen och skapa högre output, den andra 

dimensionen handlar om att accelerera avkastningen på investeringar. Inkubatorn kan vara en 

del av inputen och då accelererar företaget genom att utvecklas och genom ett modernt 

företagande byggs en hållbar affärsmodell (Nielsen & Lund 2018). 

 

1.3 Problemformulering 

Forskning om urvalsprocesser hos inkubatorer är begränsad och här finns ett stort gap. Vi kan 

dock från den forskning som finns utläsa att urvalsprocessen grundas i två stora huvudämnen, 

idébaserat urval och entreprenörsbaserat urval. Frågan är då om urvalet sker på ett korrekt sätt 

eller är det påverkat av inkubatorers kunskap om vissa branscher? Söker de efter en viss 

personlighet eller kontaktnät för deras inkubationsverksamhet? På samma sätt som de är 

viktigt att inkubatorer väljer ett företag med potential för utveckling är det minst lika viktigt 

att företag väljer en inkubator som kan se deras fulla potential, förstå deras produkt och se 

viljan hos entreprenören.  

 

Även om vissa forskare hävdar att inkubationsprocesser inte ökar chanserna för överlevnad 

kan vi med tidigare forskning komma fram till att inkubationsprocesser ger stöd, nya 

kontaktnät, ökade arbetschanser och snabbare uppstartsprocess. Det är viktiga delar i dagens 

konkurrenskraftiga samhälle. Men är företag medvetna om vad som ligger till grund för 

inkubatorers urvalsprocess, vad man bör fokusera på och vilka egenskaper som bör stärkas 

hos bolaget? Meningen är att denna studie ska fokusera på att göra det enklare för företag att 

förstå just det. Det är viktigt i dagens samhälle att företaget är hållbart för att vinna 

marknadsandelar, men hur ser inkubatorer på hållbarhet i företagen? 

 

Science Park Jönköping är ett exempel på en inkubator som i dagsläget använder sig av BMC 

som ett verktyg (Science Park 2018). Med hjälp av BMC ska vi göra en bedömning av hur 

inkubatorer bedömer företagens egenskaper i en urvalsprocess. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera de egenskaper som är avgörande i urvalsprocessen 

och därmed tolka hur inkubatorer bedömer företag som ansöker till deras inkubationsprocess. 

 

1.5 Forskningsfrågor  

● Vilka egenskaper studerar inkubatorer i urvalsprocessen hos företag som vill ingå i en 

inkubationsprocess? 

 

● Hur värderas dessa egenskaper och hur väger de olika egenskaperna in i beslutet om 

antagning? 
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2 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen består av rubrikerna; Inkubator, Business Model Canvas, Triple 

Bottom Line och Urvalsprocessen. Detta eftersom de är väsentliga delar i studien. Då det är 

inkubatorer som ska studeras innehåller referensramen ett stycke där begreppet “inkubator” 

reds ut och det förklaras även vad en inkubator gör. Under rubriken Business Model Canvas 

förklaras modellen som används för att ge en tydlig och översiktlig bild av en affärsmodell. 

Syftet med studien är delvis att identifiera egenskaper som inkubatorerna ser till när ett 

företag ansöker till dem. BMC kommer att användas som en utgångspunkt när empirin och 

teorin ska analyseras. Underrubriken Triple Bottom Line är en förlängning av BMC där det 

även ges möjlighet att analysera hur inkubatorerna ser på den sociala och ekologiska 

hållbarheten i företagen. Inkubatorerna bedömer företagens egenskaper under urvalsprocessen 

vilket gör att urvalsprocessen blir en central del i studien. I denna del lyfts olika 

urvalsmetoder och bedömningar, bland annat idé och entreprenör som visar sig vara två 

viktiga aspekter när det gäller bedömning. 

 

2.1 Inkubator 

En inkubator är ett företag som förser start-ups med lokal, rådgivning och olika typer av 

tjänster (Allen & McCluskey 1990). Genom dessa tjänster ska inkubatorn öka företagets 

chans att överleva (Löfsten & Lindelöf 2002; Hackett & Dilts 2004b). Hackett och Dilts 

(2004b) konstaterar att en inkubator är en anläggning med med delade kontorsutrymmen som 

vill ge värde genom strategisk inblandning från inkubatorn samt bidra till affärsutveckling. 

Under decennier har inkubatorer utvecklats, (Bruneel, Ratinho, Clarysse & Groen 2012) det 

har förändrat definitionen av vad en inkubator är. Samtliga definitioner återspeglas av Hackett 

och Dilts (2004b) konstaterande.  

 

“Business incubator is an economic development tool primarily designed to 

help create and grow new businesses in a community. Business incubators 

help emerging businesses by providing various support services, such as 

assistance in developing business and marketing plans, building 

management teams, obtaining capital, and access to a range of more 

specialized professional services. They also provide flexible space, shared 

equipment, and administrative services.” 

(Sherman & Chappell 1998, s. 313) 

 

“A business incubator is an organization that accelerates and systematises 

the process of creating successful enterprises by providing them with a 

comprehensive and integrated range of support, including: Incubator space, 

business support services, and clustering and networking opportunities. By 

providing their clients with services on a ‘one-stop-shop’ basis and enabling 

overheads to be reduced by sharing costs, business incubators significantly 

improve the survival and growth prospects of new start-ups.” 

(European Commission 2002, s. 9) 
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“Business incubation is a business support process that accelerates the 

successful development of start-up and fledgling companies by providing 

entrepreneurs with an array of targeted resources and services. These 

services are usually developed or orchestrated by incubator management 

and offered both in the business incubator and through its network of 

contacts. A business incubator’s main goal is to produce successful firms 

that will leave the programme financially viable and freestanding. These 

incubator graduates have the potential to create jobs, revitalize 

neighbourhoods, commercialize new technologies, and strengthen local and 

national economies.”  

(NBIA 2007 se Bruneel et al. 2012) 

 

Då definitionerna av inkubator har utvecklats har forskarna identifierat olika typer av 

inkubatorer (Allen & McCluskey 1990; Aernoudt 2004; Grimaldi & Grandi 2005; Barbero, 

Casillas, Wright & Garcia 2013). Forskarna har identifierat olika typer av inkubatorer genom 

att analysera dem med olika variabler. Det går då att urskilja om inkubatorer är vinstdrivande 

eller inte (Allen & McCluskey 1990) och om inkubatorn är teknologisk inriktad eller socialt 

inriktad (Aernoudt 2004; Grimaldi & Grandi 2005). Barbero et al. (2013) studie tar fram fyra 

olika typer av inkubatorer för att studera innovationer, vilka som producerar de främsta 

innovationer. Kategorierna av inkubatorer går att urskilja genom de variablerna som använts 

och Barbero et al. (2013) sammanfattar de här med universitets-, privata-, basic research och 

ekonomisk utvecklingsinriktade inkubatorer. De här kategorierna går att identifiera även över 

generationer av inkubatorer (Bruneel et al. 2012).  

 

Bruneel et al. (2012) studie bygger vidare på teorin kring inkubatorer, de studerar 

infrastruktur, affärsutveckling och nätverkstillgångar hos inkubatorer som representerar tre 

generationer. Under generationerna utvecklas inkubatorn och en tredje generations inkubator 

definieras av Bruneel et al. (2012) med att de erbjuder tillgång till teknologiska, professionella 

och finansiella nätverk med en teoretisk bakgrund och externa resurser, kunskap och 

legitimitet. Inkubatorns roll i samhället har utvecklats och även dess mål har förändrats.  

 

Rollen inkubatorn har i samhället blir att utveckla näringslivet från forskningens nya 

uppfinningar till regionalt entreprenörskap (Barbero et al. 2013; Bank, Fichter & Klofsten 

2017). Målet för inkubatorn är att genom att öka företagets överlevnadschanser (Löfsten & 

Lindelöf 2002) även öka sysselsättningen (Thierstein & Willhelm 2001) och bidra med en 

starkare innovationskraft (Barbero et al. 2013).  

 

Utifrån den teorin som lyfts om inkubatorer ser vi flera gemensamma faktorer och därmed 

väljer att European Commission (2002, s.9) definition av en inkubator är den definition som 

studien kommer att utgå ifrån. Genom definitionen går det att analysera en inkubators 

affärsmodell, och i sin tur hur de bedömer ansökande företag. Genom att använda Business 

Model Canvas ska en bedömning göras av deras process.  
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2.2 Business Model Canvas 

Business Model Canvas (BMC) är en modell skapad av Alexander Osterwalder. Han ville 

skapa ett koncept som var lätt att förstå där hans mål var att företag på ett enkelt sätt skulle 

kunna beskriva sin affärsmodell (Osterwalder & Pigneur 2013). Modellen ska förklara hur 

företaget planerar att tjäna sina pengar, detta genom nio centrala byggstenar. Tanken är att om 

alla använder sig av BMC blir det ett gemensamt språk som gör att det enklare går att jämföra 

ett företag med andra företag och konkurrenter (Osterwalder & Pigneur 2013). BMC är 

uppbyggt på samma sätt som hjärnan. De vänstra byggstenarna bygger på logik, de högra 

bygger på känsla och de två nedersta blocken bygger på jämvikt (Jackson, Scott & Schwagler 

2015). 

 

Frick och Ali (2013) påstår att små och medelstora företag behöver bra verktyg för att 

överleva och i sin studie använder de sig av just BMC som verktyg. Alla små och medelstora 

företag brukar komma till ett läge där de måste utvecklas för att överleva. Då är det bra att 

använda sig av verktyg som hjälper till att beskriva hur företaget bör utvecklas och gå vidare 

(Frick & Ali 2013). Entreprenörerna behöver se en tydlig karta framför sig som alla kan förstå 

och ta till sig, i detta läge är BMC ett bra verktyg (Frick & Ali 2013; Osterwalder & Pigneur 

2013). Resultatet som Frick och Ali (2013) kom fram till var bland annat att BMC passar bäst 

för start-up-företag. De uppfattade det som att vissa byggstenar var svåra att definiera i vissa 

företags affärsmodeller (Frick & Ali 2013). Enligt Osterwalder och Pigneur (2013) funkar 

BMC på alla slags organisationer men vissa organisationer kan kräva en viss anpassning av 

modellen. Fá och Zilber (2014) använder BMC för att skapa värde och för att uppnå en 

dynamisk utveckling av innovation. Det är lätt att förstå processen i företaget genom att 

använda sig av BMC. Modellen innehåller de tre viktiga delarna en affärsmodell bör innehålla 

– skapande av värdet, leverans av värdet och infångandet av värdet (Fá & Zilber 2014). 

Rytkönen och Nenonen (2014) testar effektiviteten av att använda BMC som ett verktyg i 

ledningen av ett universitet. Resultatet blev att BMC kan erbjuda en framtidsinriktad 

plattform för att föreställa sig olika konceptuella infrastrukturarrangemang i fysiska, sociala 

och virtuella format för ett flertal kundsegment med hjälp av flera partnerskap. För ledningen 

kunde modellen tillföra en bra insyn i universitetets verksamhet (Rytkönen & Nenonen 2014). 

 

Istället för att ställa sig frågan ”Hur kan vi tjäna pengar på våra kunder?” frågar man sig 

”Vilka värden är kunderna beredda att betala för?” Osterwalder och Pigneur (2013) 

förespråkar att affärsmodelldesignen ska vara kundcentrerad istället för 

organisationscentrerad. Om en diskussion ska förberedas om företagets BMC kan storytelling 

vara rätt verktyg att använda sig av för att sätta in det i rätt kontext och för att undvika 

oklarheter (Osterwalder & Pigneur 2013). 

 

De nio centrala byggstenarna i BMC enligt Osterwalder och Pigneur (2013) 

● Kundsegment - Vem är det som har behov av produkten/tjänsten? 

● Värdeerbjudande - Vad är problemet på marknaden och hur löser produkten/tjänsten 

det? Vilket värde är det företaget vill leverera? 

● Kanaler - Genom vilka kanaler ska företaget kommunicera och leverera 

värdeerbjudandet till sitt kundsegment? 

● Kundrelationer - Ska kundrelationerna vara automatiserade eller ska de bestå av 

personlig service och rådgivning? 

● Intäktsflöden - Var kommer intäkterna från och varför? 
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● Nyckelresurser - Resurserna kan vara immateriella, mänskliga, ekonomiska eller 

fysiska, vilka nyckelresurser krävs för att verkställa modellen? 

● Nyckelaktiviteter - Nyckelaktiviteter kan kategoriseras efter produktion, 

problemlösning och plattform/nätverk. Vilka nyckelaktiviteter behövs för att verkställa 

modellen? 

● Nyckelpartnerskap - Vilka partnerskap får verksamheten att fungera? 

● Kostnadsstruktur - Vilka är de viktigaste kostnaderna när verksamheten drivs? 

 

 
Figur 1: De nio centrala byggstenarna i BMC (Osterwalder & Pigneur 2013). 

 

Då det i dagens samhälle är mycket fokus på hållbart företagande som innehåller både den 

sociala- och den ekologiska aspekten är det viktigt att lyfta detta för att få in alla aspekter i 

affärsmodellen. Det handlar om att ha ett modernt företagande och hänga med i marknadens 

trender och affärsplanen utvecklas då därefter (Osterwalder & Pigneur 2013). 

 

2.2.1 Triple Bottom Line 

Osterwalder och Pigneur (2013) har vägt in aspekterna kring den sociala miljön och den 

ekologiska miljön. BMC utvidgas och aspekterna kallas då för “Triple Bottom Line” (TBL). 

Aspekterna bygger vidare på modellen och skapar en ökad relevans i dagens samhälle 

(Osterwalder & Pigneur 2013). Med hjälp av TBL ska företag kunna visa sina sociala och 

ekologiska fördelar och nackdelar, det vill säga positiv och negativ inverkan på samhället. 

Forskarna Joyce och Paquin (2016) bygger vidare på BMC och skapar verktyget och 

modellen “Triple Layer Business Model Canvas” (TLBMC). Den bygger vidare på TBL för 

att skapa organisatorisk hållbarhet för att integrera ekonomiska, sociala och ekologiska värden 

i skapandet av affärsmodellen (Osterwalder & Pigneur 2013; Joyce & Paquin 2016).  

 

TLBMC väljer precis som TBL att illustrera vilken positiv och negativ inverkan en 

affärsmodell har på de sociala och de ekologiska värdena (Joyce & Paquin 2016). Målet är att 

minimera den negativa inverkan och maximera den positiva och därmed bygga hållbara 

affärsmodeller (Osterwalder & Pigneur 2013; Joyce & Paquin 2016). Det typiska i en 



 

 9 

affärsmodell är att de sociala och de ekologiska målen är kopplade till de primära målen att 

skapa ett ekonomiskt värde i företaget. De senaste åren har företag uppmuntrats att se till 

exempel finansiella framsteg och ekologiska framsteg för sig. Det bör därför i dagens läge 

finnas enskilda strategier för den ekonomiska, den ekologiska och den sociala hållbarheten 

(Stubbs & Cocklin 2008). En hållbar organisation ska kunna uttrycka sitt syfte, sin vision och 

sitt uppdrag med hjälp av begrepp inom social, ekologisk och ekonomisk påverkan. Att som 

företag se till miljön runt omkring är inte bara “det enda rätta” utan även “det smartaste” 

företaget kan göra. Hållbara företag måste vara lönsamma för att finnas men de drivs inte 

endast av att tjäna pengar (Stubbs & Cocklin 2008). 

 

BMC’s syfte är att vara ett enkelt sätt att beskriva ett företags affärsmodell och genom 

modellens byggstenar kan vi analysera inkubatorers sätt att se på ett ansökande företag. BMC 

och även förlängningen TBL kommer då under denna studie vara vårt synsätt för att analysera 

materialet och en grund för intervjuguiden i syfte att kunna formulera relevanta intervjufrågor. 

 

2.3 Urvalsprocessen 

En väsentlig del i inkubatorns verksamhet är urvalet av företag (Bank, Fichter & Klofsten 

2017; Bergek & Norrman 2008; Hackett & Dilts 2004b; Lumpkin & Ireland 1988; Bearse 

1998). I teorin kan vi urskilja en process som inkubatorer genomgår, urvalsprocessen som 

består av tre steg, ansökning, hur viktigt det är att ha en planerad struktur för hur inkubatorn 

ska attrahera företag (Bank, Fichter & Klofsten 2017; Bergek & Norrman 2008), bedömning, 

en process för att avgöra hur ett företag passar in i inkubatorn och kan genomgå en 

inkubation, bedömningen sker både av idén och entreprenören (Thierstein & Willhelm 2001; 

Bergek & Norrman 2008; Seno Wulung, Takahashi & Morikawa 2014). Slutligen tas ett 

beslut av urvalet, inkubatorn antar de företag som anses vara lämpliga till att ingå i en 

inkubation (Bearse 1998; Seno Wulung, Takahashi & Morikawa 2014; Bank, Fichter & 

Klofsten 2017).  

 

Urvalsprocessen startar i att företag söker sig till inkubatorer, på grund av behovet att stärka 

sin överlevnad och utvecklas (Löfsten & Lindelöf 2002; Hackett & Dilts 2004b). 

Konkurrensen kring att attrahera start-ups till inkubatorerna ökar och inkubatorer med ett 

snävt urval får det svårare att locka till sig företag (Bank, Fichter & Klofsten 2017). Med ett 

snävt urval ökar däremot värdet för kunden då inkubatorn kan erbjuda fler branschinriktade 

tjänster (Schwartz & Hornych 2008) Bank, Fichter och Klofsten (2017) drar slutsatsen att 

bland annat ett förebyggande arbete i att lära ut om entreprenörskap och företagsamhet är 

viktigt för att i framtiden säkra ett inflöde av företag. Aktiviteter som stärker intresset och 

bygger framtida innovationer med just inkubatorn samt projekt för att driva på 

samhällsutveckling och locka företag till att delta i utvecklingen (Bank, Fichter & Klofsten 

2017). En attraktiv inkubator har starkt socialt nätverk (Bøllingtoft & Ulhøi 2005; Bank, 

Fichter & Klofsten 2017). Inkubatorn behöver bygga ett starkt socialt nätverk för att bli 

attraktiv samt stärka företagens framgång (Adlesic & Slavec 2012). Det sociala nätverket 

består av investerare, nyckelpersoner lokalt, inflytelserika personer i branschen samt tidigare 

inkuberade företag. Sociala aktiviteter skapar relationer mellan de inkuberade företagen dem 

gynnas av varandra, aktiviteter med tidigare inkuberade företag gynnar även nuvarande 

företag och skapar lyckade inkubationer för inkubatorn (Bøllingtoft & Ulhøi 2005; Adlesic & 

Slavec 2012). 

 

Nästa steg i urvalsprocessen är att bedöma de ansökningar som kommit in till inkubatorn. För 

att bedöma företag krävs ett helhetsperspektiv (Osterwalder & Pigneur 2013) där 
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bedömningarna kan göras utifrån affärsmodellen, (Thierstein & Willhelm 2001; Frick & Ali 

2013) entreprenören och idén (Bergek & Norrman 2008; Monsson & Jørgensen 2016). En 

affärsmodell är avgörande för företag och beroende på hur den är upplagd kan det leda till helt 

olika utfall (Chesbrough 2010). När ett företag söker till en inkubator är det viktigt att 

ansökan innehåller en tydlig och välarbetad affärsmodell (Chesbrough 2010). Tre fjärdedelar 

av alla investerare kräver en affärsmodell innan de ens överväger att investera i ett bolag 

(Mason & Stark 2004). De flesta böcker utgår från att alla investerare bedömer en 

affärsmodell på samma sätt men enligt Mason och Starks (2004) upptäckt ser olika typer av 

investerare en och samma affärsmodell på olika sätt. De har olika kriterier som de analyserar 

och de lägger vikt i olika egenskaper (Mason & Stark 2004). Affärsmodeller har blivit mer 

intensiva de senaste åren (Werani, Freiseisen, Martinek-Kuchinka & Schauberger 2016). Att 

göra en bra och innovativ affärsmodell kan vara svårt, även med väl utformade verktyg. 

Entreprenörerna måste ha en positiv attityd till att experimentera med sin affärsmodell. De 

måste vara beredda på att de kommer att misslyckas på vägen men ta det som lärdomar istället 

för motgångar (Chesbrough 2010).  

 

Bergek och Norrman (2008) urskiljer huvudsakligen två tillvägagångssätt för att bedöma 

urvalet, genom ett entreprenörs- och ett idéfokuserat perspektiv. Bedömandet av 

entreprenören görs främst genom tre utmärkande drag; erfarenheter inom entreprenörskap, 

idéns utvecklingsfas samt entreprenörens sätt att tänka (Monsson & Jørgensen 2016). Har 

entreprenörerna det driv och den kunskap som kommer att krävas för att verkställa 

affärsmodellen? Det är viktigt att entreprenörerna är medvetna om vad de har för kompetenser 

i gruppen och hur de ska lyckas implementera sin idé (Osterwalder & Pigneur 2013). 

Thierstein och Willhelm (2001) skriver om att det finns tre urvalsmetoder som används av 

inkubatorn de studerar. “The champion method”, den här metoden bygger på att inkubatorn 

samlar ihop bra affärsidéer och skickar iväg entreprenörerna på utbildning för att de ska 

kunna starta sitt företag, en idéfokuserad urvalsprocess från start. Efter det ska de presentera 

sina idéer för en expertkommitté som utvärderar om företaget får gå vidare, 

entreprenörsfokuserat urval. Här spelar både affärsidéen och entreprenörerna roll (Thierstein 

& Willhelm 2001). “The pragmatic method”, den här metoden lägger vikt i den personliga 

erfarenheten vid val av framgångsrika grundare. Det viktigaste verktyget för att bedöma 

affärsidén och personligheten hos en villig entreprenör är med hjälp av en djupgående intervju 

(Thierstein & Willhelm 2001). Ett mer entreprenörsfokuserat urval. Den tredje metoden heter 

“The business plan focused method” och fokuserar till största del på att affärsplanen ska vara 

korrekt och uppnå strikta kriterier. Om alla kriterier uppfylls blir entreprenören automatiskt 

accepterad och får chansen att ingå i en inkubationsprocess (Thierstein & Willhelm 2001).  

 

Genom att fokusera på entreprenören bygger inkubatorn antingen en portfolio med drivna 

entreprenörer representerar en bredd av olika ventures eller en portfolio med få handplockade 

entreprenörer som driver idéer kopplade till varandra (Bergek & Norrman 2008). I sin studie 

drar Monsson och Jørgensen (2016) slutsatsen att ett inkubationsprogram ska anpassa sig efter 

entreprenören för att det ska bli en lyckad inkubation. För att uppnå framgångsrika 

innovationer krävs att entreprenörerna har ingående kunskap om kunderna. Vilka intressen de 

har, vilka miljöer de befinner sig i och vad de värderar. Företag måste förstå sig på kunderna 

och inte bara fråga dem vad de vill ha. Med hjälp av en bra affärsmodell visar entreprenörerna 

på att de behärskar sin idé (Osterwalder & Pigneur 2013).  

 

För att välja en idéfokuserad urvalsstrategi behöver inkubatorn tillgång till kunskap inom det 

givna området för att kunna utvärdera idén och dess potential (Bergek & Norrman 2008; Seno 

Wulung, Takahashi & Morikawa 2014). I sin studie drar McMillan, Siegel och Narasimha 
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(1985) slutsatsen att den främsta variabeln riskkapital använder för att bedöma en produkt är 

om det tagits patent på produkten eller någon annan form av mönsterskydd. Företag och dess 

idéer bedöms även utifrån deras lönsamhet, teknologiska nivå samt företagets 

överlevnadschanser och totala tillgångar (Seno Wulung, Takahashi & Morikawa 2014). 

Kriterierna för att kunna bedöma en idé varierar beroende på om det är en tjänst eller en 

produkt och vilken bransch som idén tillhör (Barbero et al. 2013). Inkubatorn kan strategiskt 

arbeta med att rikta sig mot ett område eller en specifik bransch för att enklare anskaffa 

kunskapen för att bedöma de idéer som kommer in (Bergek & Norrman 2008). Enligt 

Chesbrough (2010) är en produkt endast en produkt om den inte har en genomtänkt 

affärsmodell bakom sig. För att kunna sälja produkten krävs en kommersiell affärsmodell som 

ger värde till produkten. 

 

Slutligen behöver inkubatorn ta ett beslut om vilka företag de vill ska bli antagna till 

inkubationsprogrammet. Beslutet i urvalet påverkas av bedömningen av entreprenören, idén, 

affärsmodellen och i sin helhet företaget (Hackett & Dilts 2004b; Bergek & Norrman 2008; 

Chesbrough 2010; Seno Wulung, Takahashi & Morikawa 2014). Det har stor betydelse för 

inkubatorn huruvida företaget överlever uppstartsfasen (Löfsten & Lindelöf 2002; Schwartz 

2013). Ett enkelt sätt för inkubatorn att säkerställa att företaget överlever är att ta in företag 

som kommit längre i sin utvecklingsfas (Bearse 1998; Vedel, Stephany & Gabarret 2011) 

medan ett företag som är i början medför större risker för inkubatorn (Hackett & Dilts 2004b). 

Beslutet inkubatorn tar om vilka företag som ska väljas in byggs på den bedömningen som 

görs och vilken potential företaget har i framtiden (Hackett & Dilts 2004b; Seno Wulung, 

Takahashi & Morikawa 2014). 
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3 Metod  

3.1 Val av metod  

En kvalitativ studie med ett konstruktivistiskt synsätt har varit fördelaktigt för att få svar på 

våra forskningsfrågor. En kvalitativ studie lägger tyngd på respondenternas egna uppfattning 

och tillåter ett bredare svarsalternativ (Bryman & Bell 2015). Vi har sett det fördelaktigt att 

göra en kvalitativ studie då vi söker efter inkubatorernas uppfattning om en del i deras 

arbetssätt, vi har genom denna studie skapat en förståelse för processen gällande urval. För att 

göra detta behövde vi då kunna ställa öppna frågor till de olika respondenterna för att få deras 

uppfattning av vad som är relevant och avgörande i en urvalsprocess. Enligt Bryman och Bell 

(2015) kan en studie utförd på det här sättet ge oss ett bredare synsätt och mer utvecklade svar 

från respondenterna. Vi ser ett värde av att kunnat vidareutveckla våra frågor på plats för att 

få kvalitativa svar som kan ligga till grund för att besvara syftet. Intervjuerna kunde då inte 

vara allt för strukturerade, det måste finnas utrymme för anpassning och improvisering på 

plats. 

 

3.2 Urvalsram 

Vi har valt att använda oss av ett generiskt urval som är ett ändamålsenligt urval då vi har 

vissa kriterier att se till när respondenterna väljs ut. För att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna på ett bra sätt behövdes intervjuer med personer som var insatta i 

urvalsprocessen hos en inkubator. Generiskt urval används i studier där man söker kunskap 

och förståelse för en eller flera organisationer (Bryman & Bell 2015). Vi ville ha kunskap om 

den urvalsprocess som sker innan en inkubationsprocess och få förståelse för de egenskaper 

inkubatorn värderar hos företagen vid ett urval och hur dessa värderas. De kriterierna har 

varit; företag med inkubationsverksamhet eller som hanterar urvalet till en inkubator och 

organisationen ska vara etablerad i Sverige. Personen som intervjuas ska ha insikt i hur 

urvalsprocessen går till samt vem eller vilka som tar besluten. 

 

3.2.1 Respondenter 

Studiens empiri baseras på intervjuer med personer från sex olika företag/inkubatorer (Bilaga 

1) med olika typer av positioner på företagen (Tabell 1). Alla var insatta i urvalsprocessen på 

det företaget dem arbetade på då det var förutsatt för att personerna skulle kunna svara på 

frågorna och bidra med relevant information till studien. Företagen som respondenterna 

arbetar på är av olika storlekar, varierar i antal anställda, antal ansökande företag, antal 

företag i inkubation, omsättning och befinner sig på olika platser runtom i Sverige. 

 

Vi var tydliga med att påpeka att personen som intervjuades måste ha bra insyn i 

urvalsprocessen på respektive företag men vi hade inget krav på någon längre erfarenhet på 

företaget. Fyra av sex intervjuade hade arbetat på företaget i minst fyra år och hade därför en 

bra erfarenhet om hur företaget bedömer de ansökande. Vissa hade även liknande erfarenhet 

från tidigare tjänster. En av intervjuerna utfördes på plats hos företaget och varade i cirka 60 

minuter. Resterande intervjuer utfördes via telefon och varade mellan 25 - 35 minuter. Fyra av 

sex respondenter titulerade sig som affärsutvecklare. 
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Tabell 1: Information om respondenter. 

 
 

3.3 Datainsamling 

Då studien studerar flera organisationer av inkubatorer krävdes det en viss struktur i 

insamlingsmetoden för att följa samma spår, men samtidigt ha en öppenhet. De utfördes 

därför med semistrukturerade intervjuer. Det uppstod en problematik med urvalet och vi har 

därför fått utföra flertalet intervjuer över telefon. Det har varit en form av tidsbegränsning då 

respondenterna inte har prioriterat intervjuerna högt bland sina vardagliga operativa 

arbetsuppgifter. Det har lett till att telefonintervjuerna varade i cirka 30 minuter och intervjun 

på plats varade i cirka 60 minuter då respondenten tog sig mer tid till intervjun. Vi ser dock 

inte att detta försämrar resultatet då svaren har varit väl utvecklade och givande för studiens 

resultat.  

 

Intervjuerna strukturerades efter en intervjuguide, för att behålla en teoretisk utgångspunkt 

samt vara öppen för flexibilitet gentemot respondenten (Bryman & Bell 2015). Genom 

intervjuguiden öppnade det upp för den som blir intervjuad att utforma sina svar på sitt sätt 

samt lät intervjuerna ta olika vägar i den mån att de fortfarande håller sig till ämnet, som 

enligt Bryman och Bell (2015) är signifikant för semistrukturerade intervjuer. Frågorna lyfte 

inkubatorns urvalsprocess och hur de bedömde affärsidén, entreprenören och affärsmodellen i 

företaget. BMC låg till grund för intervjuguiden för att säkerställa att frågorna skulle vara 

relevanta och väl kopplade till studien. 

 

Samtalsledaren förde även minnesanteckningar för att enklare kunna ställa följdfrågor och 

föra samtalet vidare. Inför intervjutillfället informerades det om att intervjun kommer att 

spelas in, för att säkerställa att intervjun dokumenterades ordentligt. Alla intervjupersoner 

accepterade att intervjun spelades in. Inspelning av intervjun underlättade i samtalet och 

skapade bättre förutsättningar för följdfrågor, enligt Bryman och Bell (2015) är detta även 

fördelaktigt när materialet ska analyseras. 

 

3.4 Trovärdighet  

För att säkerställa trovärdigheten i denna studie har respondentvalidering skett, 

respondentvalidering är när resultat rapporteras till de respondenter som deltagit för att 

säkerställa att det vi skrivit är uppfattat korrekt och stämmer överens med verkligheten, vilket 

är viktigt enligt Bryman och Bell (2015). Urvalet sträcker sig till sex stycken inkubatorer 

varav en person från varje företag har blivit intervjuad. Med det antalet respondenter kan vi 

inte generalisera resultatet över branschen, vi kan dock se samband och liknande processer 

som går att dra slutsatser ifrån.  
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3.5 Etiska aspekter  

Vi söker efter inkubatorers sätt att se på urvalsprocessen och hur de arbetar, inte individers. Vi 

har då valt att ge alla respondenter påhittade namn i denna studie. En annan anledning till 

varför personerna gjorts anonyma i studien är för att det inte ska bli för personligt för de som 

medverkat. Respondentvalideringen som har gjorts är även det ett sätt att säkerställa att 

materialet vi har använt är kopplat till verkligheten och stämmer överens med deras 

intervjusvar, detta för att inte förvränga någon av respondenternas ord. Vi gav alla 

respondenternas företag möjligheten att vara anonyma i studien varav en valde att vara 

anonym och benämns därför som “Inkubator 1”. Resterande företag benämns med deras 

riktiga namn. Bryman och Bell (2015) tar upp etiska aspekter man bör ha i beaktning. De 

handlar bland annat om att respondenterna ska vara informerade om deras deltagande och 

syftet med intervjun, att respondenterna deltar frivilligt, att vi som intervjuare behandlar 

respondenternas uppgifter med aktsamhet och att använda uppgifter som samlas in endast i de 

syfte de tagits in för. Alla dessa etiska aspekter har tagits i beaktning under denna studie.  

 

3.6 Dataanalys 

Alla intervjuer har spelats in och transkriberats för att sedan tematiskt analyserats. Tematisk 

analys är ett vanligt tillvägagångssätt i en kvalitativ studie, trots att det är en anmärkningsvärt 

underutvecklad procedur då det saknar tydliga riktlinjer (Bryman & Bell 2015). Tematisk 

analys är ett flexibelt angreppssätt där man ser till de insamlade materialets tema, repetition är 

det vanligaste kriteriet för att fastslå ett tema (Bryman & Bell 2015). Vi har gjort en tematisk 

analys av vårt material i denna studie med hjälp av de olika teman som intervjuerna haft, 

materialet har efter intervjuerna delats in i områdena “urvalsprocessen”, “bedömning av 

affärsmodell”, “Idé och entreprenör” och “hållbarhet”. 

 

3.7 Reflektion av metodval 

Genom en kvalitativ studie fick vi mer djupgående och personliga svar än om vi skulle använt 

oss av en kvantitativ studie (Bryman & Bell 2015). Det gav en större insikt i varje inkubators 

urvalsprocess. Nackdelen med kvalitativa studier är att även om vi fick väldigt omfattande 

svar på våra frågor innehåller kvalitativa studier ofta färre respondenter än vad kvantitativa 

studier gör. Det gör det därför svårare att dra generella slutsatser på resultatet om underlaget 

brister i mångfald (Bryman & Bell 2015). Vi är då medvetna om att vi inte kan generalisera 

våra resultat över hela branschen. Vi ser däremot möjligheter att dra slutsatser som kan stärka 

den nuvarande teorin om urvalsprocessen och för företag underlätta vid ansökningsstadiet. 

 

Kvantitativa intervjuare kritiserar kvalitativa eftersom deras tolkning av svaren inte är lika 

strikta som i kvantitativa undersökningar. Under analysen av data kan svaren uppfattas på 

olika sätt beroende på vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell 2015) Ett sätt vi 

minskat misstankar av tolkningsfel och ökat trovärdigheten är genom respondentvalidering. 

Eftersom kvalitativa intervjuer är ostrukturerade spelar de personer som intervjuar stor roll. 

Olika saker läggs vikt på och lyfts fram beroende på kön, ålder och intressen hos de som 

intervjuar respondenterna (Bryman & Bell 2015). Det är en nackdel enligt kvantitativa 

intervjuare men själva tycker vi att det är en av de saker som gör att vi valde att ta oss an en 

kvalitativ studie. Vi ville inte ha några strikta svar och en ostrukturerad kvalitativ studie känns 

enligt vår synvinkel mer innehållsrik, tolkningsbar och levande. 
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För att uppnå en intern reliabilitet och relevanta svar under intervjuerna krävs det att man har 

en samsyn på hur man tolkar materialet (Bryman & Bell 2015). Samsynen var att vi 

strukturerade resultatet efter de teman som togs fram ifrån teorin och låg till grund för 

intervjuguiden samt att fokus var att använda BMC som vårt gemensamma synsätt.  

 

En kvantitativ studie hade kunnat genomföras i detta fall. Utfallet hade antagligen blivit mer 

generellt, statistiskt och strukturerat (Bryman & Bell 2015). Men med tanke på att det vi ville 

samla in är en mer rik och fyllig data för att förstå en process var en kvantitativ studie inget att 

rekommendera för oss. Det finns ingen hypotes att testa utan vi vill istället förstå 

respondenterna och deras arbetssätt i sina naturliga miljöer och därmed generera egen 

djupgående empiri inom området. Dock genomfördes intervjuerna framförallt via telefon 

vilket gjorde att de naturliga miljöerna inte togs in. Som tidigare nämnt, ser vi inte det som ett 

problem då svaren var väl utförliga och fokus låg på en abstrakt process med endast fysiska 

aktiviteter fåtal tillfällen.  

 

Det finns även en annan åsikt när det gäller frågan om reliabilitet och validitet är lämplig för 

att bedöma kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2015) beskriver två grundläggande 

kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar, trovärdighet och äkthet. Lagom antal 

utvalda inkubationsföretag ger studien en rättvis bild av forskningsområdet. Genom att se det 

ur en annan vinkel av inkubationsprocessen än vad tidigare forskning gjort bidrar den här 

studien till samhället och branschens förståelse av ämnet. Det ger studien en äkthet enligt 

Bryman och Bell (2015). 

 

Att vi väljer en tematisk analys bero på att vi tittar på en process och vill förstå hur den ser ut i 

olika organisationer. Bryman och Bell (2015) beskriver tematisk analys som sökandet av 

teman, för en del är det samma sak som en kod medan andra ser det som något större som 

består av koder. Genom att ha skapat dessa teman har vi även skapat ett gemensamt synsätt 

för att tolka samt utveckla orden mot något nytt. Då det i urvalsprocessen går att urskilja en 

utveckling. 
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4 Empiri 

4.1 Urvalsprocessen 

De intervjuade inkubatorerna arbetar aktivt med att bygga en attraktivitet både bland nya 

entreprenörer och omvärlden, bland annat hos riskkapital, näringsliv och industrin. 

Inkubatorerna GU Ventures, SmiLe Incubator och SU Innovationskontor har starkt samarbete 

med ett närliggande universitet i respektive stad. Max1 säger att GU Ventures verksamhet 

skiljer sig mycket från privata inkubatorer då de arbetar med nyttiggörande för Göteborgs 

Universitet som huvudfokus och därför är det mestadels forskare och studenter på 

universitetet som är idégivare. Peter2 förklarar hur det krävs ett konstant flöde av nya 

spännande bolag för att kvarhålla ett intresse hos andra aktörer. De tre inkubatorer som 

arbetar nära ett universitet behöver återkommande presentera sig för nya studenter för att 

upprätthålla en kännedom på universitetet. De tre andra inkubatorerna arbetar mer mot att 

bygga samarbeten med andra näringslivsaktörer. Magnus3 förklarar att INK Borås sitter i 

samma hus som Drivhuset, där idéer passerar innan de kan ingå i en inkubationsprocess. Det 

är bra för att tidigt synas för nya entreprenörer.  

 

Ansökning till en inkubation sker genom en personlig kontakt, mail, telefon, eller genom 

inkubatorns hemsida där man antingen får fylla i ett formulär eller svara på frågor och maila 

in svaret. Annelie4 berättar att ansökan på hemsidan är omfattande då entreprenörerna får fylla 

i mycket information. De ser direkt om affärsidén passar dem eller inte, vilket sedan avgör om 

det blir något möte. 

 

Alla intervjupersoner förklarar hur de arbetar med den första kontakten med företagen. SU 

Innovationskontor och SmiLe Incubator träffar alla de som söker till dem i ett första fysiskt 

möte enligt Mikael och Peter. Då de arbetar med forskare och studenter har de inte lika stort 

antal ansökningar och har då möjligheten att träffa alla ansökande. De har även hårdare krav 

på företagen som ska ingå i inkubationsprocessen. Peter berättar att de har cirka 40 variabler 

som de internt går igenom för att se om företaget är moget för deras inkubation. Andra 

inkubatorer behöver sålla i ett tidigare stadie och detta utförs till exempel genom ett första 

telefonsamtal som Magnus på INK Borås berättar om.  

 

Här har inkubatorerna vi intervjuat olika kriterier. SU Innovationskontor, GU Ventures och 

SmiLe Incubator arbetar alla med forskare och ser att idén måste vara unik, skalbar och 

patenterbar. Framtidens Företag, INK Borås och Inkubator 1 ser mer att det är skalbart och 

Magnus berättar att de gärna ser att företagen har ambitioner som till exempel att nå en 

omsättning på 30 miljoner och 10 anställda inom de kommande åren efter 

inkubationsprocessen. 

 

Alla tar ett första möte med de företagen som är intressanta för inkubatorn men alla olika 

inkubatorer hanterar dessa möten på olika sätt. GU Ventures är en av de som arbetar med 

forskare och Max berättar då att de tar in experter på området för att förstå sig på idén om 

expertisen inte redan finns i huset. Ett första möte avgör hur intressant företaget är. Finns det 

potential i idén, behöver idén verifieras, är det skalbart? Annelie berättar att de endast tar in 

                                                 
1 Max, Affärsutvecklare, GU Ventures, intervju den 26 april 2018. 
2 Peter, Affärsutvecklare, SmiLe Incubator, intervju den 7 maj 2018. 
3 Magnus, Affärsutvecklare, INK Borås, intervju den 7 maj 2018. 
4 Annelie, Kommunikationsansvarig, Inkubator 1, intervju den 4 maj 2018. 
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företag som har kommit en bit på vägen, det ska minst finnas en prototyp. Linda5 poängterar 

att det är viktigt att hitta kärnan i vart entreprenören vill nå med företaget, de är enligt henne 

den viktigaste delen i detta möte. Framtidens Företag och GU Ventures kan gå vidare från 

detta stadiet utan att idén är verifierad, de hjälper då till att göra även detta som ett förstadie 

innan de får flytta in hos inkubatorn. Resterande inkubatorer vill dock att entreprenören har 

till största del verifierat kunderna innan de kommer till inkubatorn. Annelie berättar hur de ger 

företagen “hemläxor” för att komma in i rätt stadie innan de ingår i inkubationsprocessen.  

 

Annelie på inkubator 1 förklarar att om företaget efter det första mötet är tillräckligt intressant 

tas det vidare till en verifieringsfas, denna fasen kan ta flera månader. Är företaget väldigt 

intressant kan det dock gå fortare. Här vill man enligt Annelie lära känna teamet för att förstå 

vad som ligger till grund för affärsidén, men även verifiering i form av teknisk hållbarhet och 

ta reda på hur långt de kommit i processen. Max säger att GU Ventures lägger fokus på det 

tekniska och tar ofta in en jurist för att se om det är patenterbart.  

Vid tillfällen där entreprenören som söker sig till inkubatorn är i ett tidigt stadie av 

bolagsbyggandet är riskerna högre och då är det viktigt att ha en driven och passionerad 

entreprenör bakom idén enligt Max. Magnus förklarar det som en för-inkubation där man vill 

känna på varandra för att se om företaget har kommit på en tillräckligt bra idé och om de är 

tillräckligt drivna eller inte. Detta stadiet är då till för att känna på både idéen och 

entreprenören i ett vidare stadie, för att verifiera och möjligtvis utveckla för att hitta det 

perfekta utgångsläget för en inkubation.  

 

Under denna verifieringsfas tas ett beslut när företagen är tillräckligt mogna för att flytta in 

hos inkubatorn. Vissa inkubatorer investerar då pengar i idén som till exempel GU Ventures, 

men alla intervjupersoner berättar att de då arbetar nära företagen för att hjälpa de bygga 

bolag som har ett långsiktigt tänkande. Linda beskriver hur Framtidens Företag tar in en 

extern panel från näringslivet vid ett invalsmöte för att avgöra om företaget ska ingå i 

inkubationsprocessen eller inte. Peter förklarar att SmiLe Incubator arbetar på ett liknande sätt 

då de efter inledande intervjuer med bolagen har ett skarpt screening-möte för att ta beslut om 

inkubation. Däremot på GU Ventures lägger affärsutvecklarna fram ett förslag till styrelsen 

som sedan tar beslutet om finansiering enligt Max. 

 

4.2 Bedömning av affärsmodell 

Fasen företag är i när de ansöker till inkubatorer är väldigt olika. Peter lyfter att rimligheten i 

den affärsmodell som presenteras är viktig, affärsmodellen ska ha rimliga mål som är 

genomförbara. Har man kommit långt in i processen bör det finnas en affärsmodell i samma 

stadie och har man endast en idé stöttar inkubatorn och hjälper till med att upprätta en 

affärsmodell med validitet. Mikael6 berättar att SU Innovationskontor även dem hjälper de 

företag som inte har en klar affärsmodell att upprätta en. För att säkerställa att företaget 

validerat sin idé kan Inkubator 1 ge hemläxor enligt Annelie. För att konstatera att det finns 

ett problem som lösningen, tjänsten eller tekniken löser.  

 

“Att man itererar och pratar med kunder, det tycker jag är det viktigaste av allt. Det är viktigt 

att man ser till problemet och inte bara lösningen”. - Mikael, SU Innovationskontor, 

personlig intervju 4 maj 2018. 

                                                 
5 Linda, Affärsutvecklare, Framtidens Företag, intervju den 7 maj 2018. 
6 Mikael, Affärs- och innovationsrådgivare, Stockholms Universitets (SU) Innovationskontor, intervju den 4 maj 

2018. 
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Peter lyfter att han helst ser att företaget har tänkt igenom en affärsmodell och verifierat en 

kundgrupp. Max förklarar att då GU Ventures arbetar med väldigt nya idéer och företag 

hjälper dem företaget att utveckla en affärsmodell. Det väsentliga alla inkubatorer lyfter är att 

det är en skalbar affärsmodell. 

  

Affärsmodeller förändras oftast i verifieringsfasen enligt Annelie och då är det inkubatorn 

som hjälper dem hitta rätt. Hon ser dock gärna att de har sin målgrupp identifierad. Linda 

berättar om ett exempel där ett företag med drivna entreprenörer kom med en bra idé, dock 

insåg de att den tänkta målgruppen inte köpte deras tjänst. Genom att ändra målgrupp nådde 

de ut på marknaden och hittade en marknad för många affärer. Linda berättar även att företag 

nästintill aldrig ser ut precis som de gör när de går in i en inkubationsprocess, då skulle inte 

inkubatorer behöva existera.  

 

Detta stadie är en av de delar som skiljer investerare och inkubatorer åt, inkubatorer stöttar i 

hela processen och då även runt affärsmodellerna. Investerare går endast in med pengar och 

ställer då krav på redan färdiga affärsmodeller enligt Max.  

 

Mikael säger att SU Innovationskontor arbetar utifrån modellerna Business Model Canvas 

(BMC), Jobs to be Done, Customer Discovery som är en del av BMC och NABC (Need, 

Approach, Benefits och Competition) som är en mer vetenskapligt framtagen modell. 

Modellerna används för att utveckla och för att få en överblick av affärsmodellen. Han säger 

även att de arbetar med den främre delen av BMC då han påstår att den bakre delen är för 

enkel och att alla kan den. Med den bakre delen menar Mikael bland annat vilka aktörer och 

aktiviteter affärsmodellen har. Men aktiviteter brukar finnas i överflöd, det kluriga är istället 

vilka kunder bolaget tror sig ha. Det är den svåra biten och det är där det är bra att arbeta med 

Customer Discovery och pratar med kunderna enligt Mikael. De utgår helt från målgruppen 

och värdeerbjudandet, det är det viktigaste. 

 

4.3 Idén och entreprenören 

Alla inkubatorer bedömer och värderar affärsidén och entreprenören. Hur långt företaget 

kommit påverkar inkubatorernas bedömning. Max berättar att GU Ventures går in tidigt i en 

idé, ofta innan ett bolag har skapats, samma sak gäller för INK Borås enligt Magnus. Han 

förklarar att det kan vara bättre att driva en idé som ett projekt för att minska problemen om 

man inser att det inte finns en marknad för idén. Alla inkubatorer har sina interna kriterier för 

företag innan de kan ingå i inkubatorn. Peter beskriver det som variabler, Magnus som ett 

ramverk och Annelie genom deras “caselista” där varje potentiellt företag får stjärnor när de 

närmar sig att bli antagna.  

 

Som tidigare nämnt, i första mötet bedöms framförallt affärsidén, inkubatorn tar reda på hur 

idén är verifierad, om den är skalbar och om den har utvecklingspotential att nå en stor 

marknad. Det som alla inkubatorer lägger vikt vid är att idén ska vara skalbar. Nästa kriterier 

är att verifiera idén, det handlar då om att ta reda om det finns en marknad och om det finns 

kunder. Vill kunderna betala för erbjudandet? Hur ser marknaden ut, finns det andra aktörer 

som konkurrerar? Linda förklarar att affärsidén måste vara uthållig, ta konkurrensfördelar 

samt ha potential till att nå en internationell marknad. Peter säger att idén bör vara skyddad 

antingen i form av patent eller liknande mönsterskydd och att bolagen skall verifiera sin 

affärsmodell med tilltänkta kunder. Både Max och Annelie lyfter att de tittar över det tekniska 

och om idén verkligen fungerar. Behöver företaget teknisk hjälp att utveckla 
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produkten/tjänsten eller juridisk hjälp kring lagar, avtal och skydd. Max och Annelie lyfter 

även värdet av att presentera en prototyp. Max förklarar att den inte behöver vara 

färdigutvecklad men det ger en större förståelse för idén och erbjudandet. I verifieringsfasen 

kan affärsidén förändras och utvecklas efter den information som tillkommer. Precis som 

Linda tidigare nämnde då det var fel målgrupp och tjänsten behövde anpassas till en ny 

målgrupp. 

 

Till idén finns alltid en eller flera entreprenörer. De tre inkubatorer som arbetar nära ett 

universitet möter oftare en mer oerfaren entreprenör, de är forskare och akademiker som vill 

utveckla sin forskning eller studenter som vill utveckla sina idéer. Inkubatorerna som arbetar 

vid ett universitet lyfter olika åsikter kring forskare. Peter beskriver att forskare inte är lika 

affärsinriktade utan brukar komma med projekt som är väldigt baktunga med massa 

forskning. I de fallen väger forskningen ofta tyngre än marknadskunskaperna. Mikael jämför 

istället forskare med studenter och påstår att forskare ofta kommer med mer unika idéer, då 

forskning bygger på nytänkande. Studenters idéer är inte alltid lika unika och finns oftast 

redan på marknaden. Max på GU Ventures lyfter även han att forskarnas idéer är unika men 

att man samtidigt inte ska se förbi ambitiösa studenter. 

 

De ord som har varit genomgående i alla intervjuer vid frågor om entreprenören är att en 

entreprenör ska vara driven, engagerad och uthållig. Magnus beskriver entreprenören som 

driven, engagerad och beslutsam om att inte ge upp. Det ska finnas en ambition och vision 

enligt Peter som sträcker sig långt fram. Viktigt är att entreprenören är villig att ta åt sig 

feedback från inkubatorn och tänka utanför boxen. Både Peter och Linda lyfter det som en 

väsentlig del i att fortsätta en inkubation. Linda beskriver ett fall där ett stort engagemang och 

driv fanns men entreprenören tog inte till sig den information och feedback som både 

inkubatorn och extern hjälp gav dem. 

 

Alla inkubatorer lyfter att det inte är entreprenören som skapar ett lyckat bolag utan hela 

teamet. Enligt Annelie ska teamet komplettera varandra i kompetenser, någon ska vara 

tekniskt kunnig medan någon annan bör tänka affärsmässigt, sälj och marknadsföring. Linda 

reflekterar även hon över att ett team är det som bygger ett bra tillväxtbolag där medlemmarna 

stärks av varandras kompetenser. Peter förklarar att forskare som utvecklat en idé sällan blir 

företagets VD eller CEO. Dem har inte den kompetensen utan där behövs en mer affärsdriven 

person, någon som vill hantera och bygga budgetar samt styra verksamheten. Forskarna 

hamnar istället på en mer rådgivande position. Redan i början av urvalsprocessen kräver 

Inkubator 1 att det finns två grundare enligt Annelie. Det här för att återigen ha 

kompletterande kompetenser i teamet. 

 

4.4 Hållbarhet 

Enligt Magnus är den ekonomiska hållbarheten aktuell varje dag då det handlar om 

överlevnad. Bolagen har inte pengar från dag ett och det gäller att hitta hållbarheten i 

ekonomin för att inte behöva stänga ner. Det ekologiska och sociala handlar mer om att 

attrahera sina kunder vilket även det är väldigt viktigt. Han nämner även att hållbarhet arbetas 

med på ett naturligt sätt då deras bolags finansiärer och kunder efterfrågar detta. 

 

Mikael ser att hållbarhet börjar bli viktigare och viktigare, det har inte varit lika viktigt med 

social och ekologisk hållbarhet tidigare. Men Mikael säger ändå att hållbarhet inte är något 

som i dagsläget påverkar urvalet hos SU Innovationskontor, men inom en snar framtid påstår 

han att det helt klart kommer att vara avgörande i urvalet. Framtidens Företag bedömer inte 
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heller företagen efter hållbarhet då Linda anser att det är en mognadsprocess som brukar 

komma i efterhand. Även SmiLe Incubator anser att det är ett för tidigt stadie att bedöma 

bolagens framtida hållbarhet enligt Peter. SmiLe Incubator blir istället bättre på att utbilda och 

coacha bolagen i att bygga processer och framtida tillverkning hållbart. SmiLe Incubator har 

en miljöpolicy men skulle kunna bli bättre på hållbarhet påstår Peter. Framtidens Företag 

arbetar med att skapa hållbara företag, på så sätt att de ska finnas i mer än tre år. De ska 

behandla sina anställda bra och ha en bra företagskultur. 

 

Inkubator 1 har en hållbarhetsplan. De har egna etiska riktlinjer och skulle till exempel inte ta 

in bolag som relaterar till pornografi, vapenindustrin eller betting enligt Annelie. De 

förutsätter att deras bolag gör sina affärer på ett schysst sätt och har även ett inflöde av bolag 

med hållbarhetsfokus och en del av teamet som arbetar med just dessa bolagen. Annelie 

förespråkar även att det är idealiskt för dem med etnisk fördelning, könsfördelning och 

mångfald i alla bolag de tar sig an. 

 

Hållbarhet är genomsyrande i GU Ventures område och projekten de driver strävar ofta efter 

att uppfylla FN:s globala mål. De har även egna värderingar där de till exempel arbetar med 

en positiv samhällspåverkan och jämställdhet säger Max och de gillar att arbeta med problem 

som är väldigt humanitära och bra för miljön just för att de tror att det är framtiden. Annelie 

påstår att om man bygger ett företag idag måste man förhålla sig till hur man bygger sin 

verksamhet, det är klart bra att ha ett hållbarhetsperspektiv men det är inte det som är i fokus 

hos Inkubator 1. 

 

Hållbarhet bedöms hårt i urvalsprocessen hos GU Ventures och på INK Borås. INK Borås 

arbetar med hållbarhet på ett naturligt sätt eftersom det efterfrågas av deras bolags finansiärer 

och kunder, men även inkubatorns egna finansiärer. Därför sållas bolag i urvalsprocessen om 

de inte är tillräckligt hållbara. Inkubator 1 väger inte in hållbarhet lika mycket i urvalet enligt 

Annelie men om det är ett företag som tydligt inte är hållbara blir dem bortvalda. Max säger 

att om ett bolag är väldigt lönsamma, spelar det ingen roll när de ändå slänger plast i havet – 

det är inte framtiden. Hållbarhet är en grundsten för dem på GU Ventures då dem tror att det 

till 100 % är framtiden. 
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5 Analys  

5.1 Urvalsprocessen 

Genom den insamlade empirin kan vi se att företag kommer till inkubatorer i väldigt olika 

stadier eftersom inkubatorerna i denna studie tar in företag i olika faser. Annelie berättar att 

de endast tar in företag som har kommit en bit på vägen, det ska finnas minst en prototyp 

medans INK Borås ser det som en fördel att driva en idé som ett projekt för att minska 

problemen om den inte blir verifierad. GU Ventures fokuserar huvudsakligen på idéer i den 

tidiga fasen. 

 

Nästan alla inkubatorerna vi har pratat med har ett förebyggande arbete för att locka nya 

företag till inkubationsprocessen oavsett om de är privata inkubatorer eller om de är kopplade 

till olika universitet. Vi kan även identifiera ett urval som sker tidigt i processen där företag 

sållas bort på grund av de krav som ställs av inkubatorerna. Ofta är kraven kopplingar till 

universitet eller att de ska tillhöra specifika branscher. Uppfyller företagen de grundliga 

kraven som inkubatorer har kan vi utläsa att det sker en ansökan och enligt Bank, Fichter och 

Klofsten (2017) och Bergek och Norrman (2008) är det viktigt att ha en bra struktur för att 

attrahera företag. Linda på Framtidens Företag poängterar även hur viktigt det är att synas hos 

entreprenörer och framförallt att förklara hur en inkubator fungerar i förebyggande syfte. 

Bank, Fichter och Klofsten (2017) menar att samarbeten med andra organisationer gynnar 

inflödet av nya ansökningar. Detta stämmer väl överens med Lindas exempel på hur de 

arbetar förebyggande. Genom att öka det sociala kapitalet hos inkubatorn ökar även 

attraktiviteten (Bøllingtoft & Ulhøi 2005; Adlesic & Slavec 2012). Även samarbeten med 

universitet och andra entreprenöriella organisationer gynnar inkubatorn säger fem av sex 

intervjuade. 

 

Empirin visar på att om företaget klarar sig igenom de första kriterierna och en gallring 

bedöms företaget mer djupgående. Intressant är den förändring som sker just i det här stadiet. 

Ett färdigutvecklat företag eller en färdigutvecklad idé ser nästan aldrig ut som den gjorde när 

den kom till inkubatorn, då skulle inte inkubatorer behövas enligt Linda. Empirin visar oss att 

alla inkubatorer har en verifieringsfas innan företagen flyttar in i den riktiga inkubatorn. Hur 

länge, och om de behöver gå igenom denna verifieringsfasen, beror på hur långt företaget 

kommit innan de tar kontakt med inkubatorn bekräftar samtliga intervjupersoner. Det ger även 

inkubatorn en chans att säkerställa att företaget kan utvecklas och verkligen klarar av 

kriterierna enligt Bank, Fichter och Klofsten (2017). Under verifieringsfasen kan företaget 

identifiera målgruppen och om det finns en affär att hämta hem. Osterwalder och Pigneur 

(2013) förespråkar att ha en kundcentrerad affärsmodell och det är precis vad detta stadie går 

ut på, “vilka värden är kunderna beredda att betala för?”. Magnus förklarar även att i det här 

skedet utvecklas relationen till entreprenörerna och enligt Monsson och Jørgensen (2016) får 

inkubatorn en bättre uppfattning av hur de arbetar, hur de tänker och vad de har kvar att lära 

sig. 

 

Alla företag har ett första sätt att sålla i kandidater genom att ha kriterier i olika former, här 

ser deras process olika ut beroende på vad deras huvudsyfte är. Bank, Fichter och Klofsten 

(2017) nämner att en snävt vald bransch gör det svårare att locka till sig företag. SmiLe 

Incubator är en branschinriktad inkubator och vi kan då även se att antalet ansökningar 

sjunker i relation till de andra inkubatorerna (Bilaga 1). Dock påstår Peter att inkubatorn inte 

ser detta som ett problem, de som har ett mindre antal sökande har oftast större idéer och 

företag som söker sig till en. Som Peter berättar är forskarnas projekt ofta unika, nya på 
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marknaden och kräver ibland ett större arbete. Peter förklarar att då de är väldigt snäva 

erbjuder dem faciliteter där företagen kan arbeta i riktiga laboratorium för att utveckla sina 

produkter. Schwartz och Hornych (2008) konstaterar att inkubatorer med ett snävt urval kan 

erbjuda just bättre tjänster för urvalet och ge ett större mervärde.  

 

Bergek och Norrman (2008) fyra urvalsstrategier som utgår ifrån de tidigare nämnda 

förhållningssätten, entreprenör eller idé, syns tydligt bland inkubatorerna. Peter förklarar hur 

de har tydliga variabler för att verifiera idén, dem tar endast in idéer som är nischade inom rätt 

bransch. Ett väldigt idéfokuserat arbetssätt medan Magnus på INK Borås väljer att mer 

fokusera på en bredare skala och ge större möjlighet för entreprenören att arbeta med idén 

redan i projektform. Framtidens Företag tar enligt Linda in externa paneler för att få ett bra 

urval och Max säger att GU Ventures tar in experter inom specifika områden om expertisen 

inte redan finns på plats. Alla dessa urvalsstrategier är även sätt att arbeta på för att minska 

okunskap runt idéerna.  

 

När BMC skapades var tanken att det skulle vara ett koncept som var lätt att förstå där målet 

var att företag på ett enkelt sätt skulle kunna beskriva sin affärsmodell (Osterwalder & 

Pigneur 2013). Osterwalder och Pigneur (2013) påstår att om alla skulle använda sig av BMC 

blir det ett gemensamt språk som gör att det enklare går att jämföra företag med varandra. 

Enligt Chesbrough (2010) är en affärsmodell avgörande för företag och beroende på hur den 

är upplagd kan det leda till helt olika utfall. Chesbrough (2010) menar även att när ett företag 

söker till en inkubator är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig och välarbetad 

affärsmodell. Mason och Stark (2004) påstår att tre fjärdedelar av alla investerare kräver en 

affärsmodell innan det ens överväger att investera i ett bolag. De två senare påståenden blir 

ifrågasatta efter resultatet av intervjuerna då det visar sig att långt ifrån alla idéer kommer 

med en färdig affärsmodell till inkubatorerna. Peter påstår att om man kommit långt in i 

processen bör där finnas en affärsmodell men om entreprenören endast har en idé säger 

Annelie, Peter, Max och Mikael att inkubatorn hjälper entreprenören att upprätthålla en. Linda 

och Magnus vill helst att det ska finnas en affärsmodell tillgänglig som istället senare kan 

utvecklas och itereras. Max påstår att detta stadie är en av de delar som skiljer investerare och 

inkubatorer åt, inkubatorer stöttar i hela processen och är då även med i utvecklingen av 

affärsmodellen. Investerare går endast in med pengar och ställer då krav på redan 

färdigutvecklade affärsmodeller. 

 

Enligt Chesbrough (2010) kan det vara svårt att göra en innovativ affärsmodell, även med väl 

utformade verktyg och entreprenörerna måste därför ha en positiv attityd till att experimentera 

med sin affärsmodell. De måste vara beredda på att de kommer att misslyckas på vägen men 

ta det som lärdomar istället för motgångar. Enligt både Löfsten och Lindelöf (2002) och 

Hackett och Dilts (2004b) söker sig företag till inkubatorer delvis för att just utvecklas. Fá och 

Zilber (2014) använder BMC för att skapa värde och för att uppnå en dynamisk utveckling av 

innovation, då det är lätt att förstå processen i företaget genom att använda sig av BMC. 

Enligt Fá och Zilber (2014) innehåller BMC de tre viktiga delarna en affärsmodell bör 

innehålla – skapande av värdet, leverans av värdet och infångandet av värdet 

 

Mikael säger att SU Innovationskontor arbetar utifrån modellen BMC för att utveckla och få 

en överblick av affärsmodellen. De arbetar med vad dem kallar främre delen, bland annat 

kundsegment och värdeerbjudande. Mikael menar på att det är lätt att göra aktiviteter kring 

sin produkt och att det svåra är att lära känna kunderna och problemet. Även Annelie och 

Peter säger att det är viktigt att entreprenören lär känna sin målgrupp och problemet som 

produkten löser. 
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5.2 Bedömning 

Alla intervjupersoner påstår att inkubatorer går igenom olika stadier av bedömning, till 

exempel första mötet och verifieringsfasen. Enligt Osterwalder och Pigneur (2013) krävs ett 

helhetsperspektiv för att göra en fulländad och validerad bedömning av ett företag. Max 

berättade att de vill se något som är av nytta för samhället, ett större mål och en större vision. 

Han fortsätter förklara; för att bygga ett företag kring idén kommer inkubatorn att hjälpa 

entreprenören. Precis som European Commission (2002) menar att inkubatorns yttersta 

uppgift är att stärka företagets utveckling. Bedömningen sker på flera plan och varje inkubator 

har sitt tillvägagångssätt. Magnus med ett ramverk och Annelie med en caselista. Seno 

Wulung, Takahashi och Morikawa (2014) menar att den första bedömningen görs främst på 

affärsidén och att idén bedöms på konkreta kriterier, till exempel teknologisk nivå, lönsamhet 

och lagliga grunder. De kriterier som intervjupersonerna tar upp för idén är att den ska vara 

skalbar, den ska vara verifierad mot målgruppen, det ska finnas en utvecklingspotential att nå 

en större internationell marknad och slutligen ska det vara patenterbart, något Peter lyfter som 

en väsentlighet och vilket även McMillan, Siegel och Narasimha (1985) lyfter i sin studie. 

Utifrån affärsidén utvecklas affärsmodellen enligt Chesbrough (2010), vilket stärker hur 

vidare bedömningen blir.  

 

Enligt Chesbrough (2010) blir affärsmodellen ett ytterligare steg för inkubatorn att bedöma. 

Det bygger vidare på det alla inkubatorer nämner – att verifiera sin idé. Osterwalder och 

Pigneur (2013) menar att det handlar om att hitta ett kundsegment, skapa en relation, hitta 

möjligheter att nå kunderna och bygga upp bolaget med rätt resurser och aktiviteter. Är 

inkubatorn med i affärsidéer som är väldigt unga hjälper inkubatorn till att utveckla 

affärsmodellen som Max nämnde tidigare. Det slutliga kriteriet är att man verifierar 

målgruppen och problemet samt ser en lönsamhet framåt.  

 

Personerna som intervjuades påstår att inkubatorerna möter entreprenörer från olika 

bakgrunder och olika branscher. Tre av inkubatorerna arbetar i starkt samarbete med ett 

närliggande universitet vilket gör att många forskare söker sig till dem. Enligt Monsson och 

Jørgensen (2016) utvärderas entreprenörens erfarenhet, idéns utvecklingsfas samt 

entreprenörens sätt att tänka. Peter förklarar att forskare oftast kommer med baktunga idéer 

där det ligger mycket forskning i grunden, vilket i vissa fall leder till mindre 

marknadskunskap. Alla som intervjuades lyfte framförallt egenskaperna att entreprenören ska 

vara driven, engagerad, uthållig, kompetent, vilja lära sig nya saker och vilja ta sin idé vidare. 

Linda ger ett exempel på när entreprenören inte tar till sig feedback vilket leder till att 

inkubatorn avslutar samarbetet. Även Monsson och Jørgensen (2016) menar att 

entreprenörens erfarenhet av entreprenörskap och företagande påverkar inkubatorns val. Det 

är något som Peter håller med om. För inkubatorerna kopplade till universitet handlar det om 

att bygga team då forskaren oftast inte antar VD-rollen utan lämnar den åt någon som är mer 

affärsdriven, har mer erfarenhet av affärer och har mer erfarenhet av att driva bolag. Alla 

inkubatorer lägger stor tyngd vid att det är ett team bakom idén och sällan endast en person. 

Annelie förklarar att det bör vara två grundare bakom idén. 

 

Löfsten och Lindelöf (2002) påstår att egenskaperna från entreprenören och idén vägs in 

under hela urvalsprocessen och påverkar företagets utveckling. Inkubatorerna värderar först 

hur väl utvecklad idén är, inkubatorerna värderar här olika. Annelie på Inkubator 1 förklarar 

att ju mer välutvecklad idén är desto bättre medan Max på GU Ventures och Magnus på INK 

Borås ser att idén fortfarande kan vara just en idé och att man påbörjar utvecklingen 

tillsammans med inkubatorn. Därefter bedöms det om idén är skalbar och om den kan bli 

lönsam. Alla de intervjuade nämner att de tar reda på hur väl entreprenören har verifierat det 
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dem säger. Inkubatorn kan då välja att gå vidare eller inte. Därefter antas företaget antingen i 

en för-inkubation eller genomgår en djupare verifiering. Peter förklarar att SmiLe Incubator 

arbetar först med ett screening-möte och sedan ingår det cirka sex månaders arbete med 

verifiering i inkubationsprocessen. Annelie förklarar att de sätter upp företagen på en lista där 

de får stjärnor beroende på hur nära dem är att bli antagna, har företaget fyra stjärnor ingår 

dem i inkubatorn. Nu värderas arbetet företaget utför och även entreprenören. Vilket ger 

möjlighet för inkubatorn att ta reda på om det finns ett tillräckligt stort engagemang att 

genomföra idén. Under verifieringsfasen bekräftas det om idén är lönsam, om den har 

utvecklingspotential, affärsmodellen utvecklas om den inte redan varit på plats och som sagt 

ger det inkubatorn tid att se att entreprenören har det driv som krävs menar Magnus. 

 

Osterwalder och Pigneur (2013) påpekar att det i dagens samhälle är mycket fokus på hållbart 

företagande och att det är viktigt att se till de aspekterna i affärsmodellen. Även Annelie 

påstår att om man bygger ett företag i dagens samhälle måste man ha hållbarhet i beaktning. 

Alla de intervjuade företagen ser tydligt att hållbarhet blir viktigare och viktigare men alla 

arbetar med det på olika sätt och i olika grad. Till exempel säger Max att hållbarhet är 

genomsyrande i GU Ventures, Magnus säger att INK Borås har krav på sig att se till de 

hållbara och Annelie, Peter och Linda förutsätter att deras bolag gör sina affärer på ett schysst 

sätt och påstår att det är en mognadsprocess.  

 

Magnus säger att det ekologiska- och det sociala aspekterna handlar om att attrahera sina 

kunder. Affärsmodellen måste utvecklas med samhället enligt Osterwalder och Pigneur 

(2013), vilket resulterar i TBL som är en förlängning av BMC. Genom den kan företag även 

visa sina sociala och ekologiska fördelar och nackdelar i företaget. Etnisk fördelning, 

könsfördelning och mångfald är något som Max och Annelie trycker väldigt mycket på. 

Resterande respondenter nämner det i förbifarten men har inte lika mycket fokus på det i ett 

sånt tidigt stadie. Modellen TBL skapar en större relevans i dagens samhälle och bland annat 

Mikael säger att hållbarheten kommer att spela en ännu större roll för dem inom en snar 

framtid. Stubbs och Cocklin (2008) menar att som företag se till miljön runt omkring är inte 

bara “det enda rätta” utan även “det smartaste” företaget kan göra. Det är dock inte många av 

de som intervjuats som har hållbarhet som en självklarhet i bedömningen. 

 

Enligt Löfsten och Lindelöf (2002) och Hackett och Dilts (2004b) är inkubatorns uppgift att 

öka företagets överlevnadschanser genom sina tjänster och det påstår även att det är en av 

anledningarna till att företag söker sig till inkubatorer. Målet är även enligt Thierstein och 

Willhelm (2001) och Barbero et al. (2013) att öka sysselsättningen och bidra till näringslivet. 

Seno Wulung, Takahashi och Morikawa (2014) säger att företag och dess idéer bedöms bland 

annat utifrån deras lönsamhet, teknologiska nivå samt företagets överlevnadschanser och 

totala tillgångar. Enligt Magnus är den ekonomiska hållbarheten aktuell varje dag då det 

handlar om överlevnad. BMC innehåller byggstenarna “Intäktsflöden” och 

“Kostnadsstruktur” där företaget ska beskriva var intäkterna kommer från och vilka som är de 

viktigaste kostnaderna (Osterwalder & Pigneur 2013). Magnus påstår att bolagen inte har 

pengar från dag ett och det gäller att hitta hållbarheten i ekonomin för att inte behöva stänga 

ner. Även Löfsten och Lindelöf (2002) och Schwartz (2013) påstår att det har stor betydelse 

för inkubatorn huruvida företaget överlever uppstartsfasen. 

 

Hur mycket hållbarhet vägs in i urvalet varierar mellan olika inkubatorer. Max och Magnus är 

de som pratar mest om hållbarhet och Magnus säger att det vägs in i bedömningen då 

finansiärerna och kunderna efterfrågar hållbara företag hos INK Borås. Enligt Max är det helt 

klart en fördel i urvalet att företaget är hållbart på alla plan och miljöbovar blir inte antagna 
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till GU Ventures inkubationsprocess. Annelie påstår att Inkubator 1 inte väger in hållbarhet 

direkt i urvalet men hon säger ändå att etnisk fördelning, könsfördelning och mångfald är en 

viktig aspekt för dem. Mikael, Linda och Peter säger att hållbarhet inte är avgörande i deras 

urval. Det kommer enligt dem i en senare mognadsfas och inkubatorns uppgift är delvis att 

leda och coacha företaget i rätt riktning i hållbarhetsperspektivet. 

 

Seno Wulung, Takahashi och Morikawa (2014) och Bank, Fichter och Klofsten (2017) menar 

att det slutligen sker ett beslut om företaget ska ingå i inkubatorn eller inte, detta sker först när 

man verifierat sin idé och när inkubatorn har haft tid att lära känna teamet för att veta att det 

fungerar. Inkubatorerna använder sig av olika sätt att ta beslut beroende på hur deras 

organisation ser ut. Max förklarar att det är affärsutvecklarna som gemensamt lägger fram ett 

beslut till styrelsen, Linda beskriver hur dem tar in en extern panel som får vara med och 

avgöra. Det gemensamma är att beslut tas i grupp, sällan av enskild person. Avgörandet 

värderas av resultatet från bedömningen och Hackett och Dilts (2004) ser ett mönster kopplat 

till företagets överlevnad. Ju mer utvecklat företaget är desto mindre risk finns det att 

företaget inte överlever säger Annelie på Inkubator 1 som förklarar att dem tar in bolagen som 

utvecklats mer. Det är enklare att hantera och mindre riskfyllt för inkubatorn. Det går inte att 

se i de andra inkubatorerna på samma sätt då det finns en annan sorts finansiering samt att 

företagen gallras redan på var i utvecklingen dem är vid första urvalet, långt innan de kan ingå 

i inkubatorn.  

 

5.3 Diskussion av analys 

Genom den empiri som samlats in och analyserats med den teoretiska referensramen går det 

att urskilja ett tydligt mönster, en process som sker i urvalet. Bergek och Norrman (2008) 

lyfter teorin om urvalsprocessen som ett steg medan empirin visar på en längre process med 

två urval och en verifieringsfas. Det finns en längre process att ta hänsyn till och det som kan 

utläsa från intervjuerna är att de sker en gallring redan innan det första mötet via kriterier som 

alla inkubatorer har. Framförallt hur långt i utvecklingen idén är samt bransch och område för 

idén. Under första mötet gör affärsutvecklaren den bedömning om företaget och känner 

affärsutvecklaren att de är en skalbar idé, det finns en framtida affär och utvecklingspotential 

att bli ett tillväxtbolag med en engagerad entreprenör bakom som vill driva detta framåt 

startas en verifieringsfas. Här gör inkubatorerna olika, en del väljer att genomföra en för-

inkubation andra väljer istället att göra den processen i samband med inkubationsprocessen.  

 

Denna verifieringsfasen, enligt empirin, fastställer kundsegmentet och att det finns en 

lönsamhet av idén. Entreprenören sätts på sin spets och vikten av att vara driven, ha 

kompetensen, en vilja att lära sig och viljan att utvärderas, är viktig. Under verifieringen 

utvecklas både idén och entreprenören och de intervjuade inkubatorerna går ifrån att berätta 

om en idé till att prata om affärsmodellen. Med frågor där kundsegmentet och 

nyckelaktiviteter verifieras samt kostnader och intäkter. Entreprenören klarar inte av allt själv 

utan det krävs ett team på minst två personer, flera kompetenser behövs för att fortsätta 

utveckla företaget. Det är nu ett företag börjar byggas utifrån en idé.  

 

Ett sista urval görs bland företagen innan de kan ingå i inkubatorn. Har de verifierat sin idé 

och utvecklat en affärsmodell kan dem i inkubatorn nu påbörja resan mot ett starkt 

tillväxtbolag. Med hjälp av den teoretiska referensramen och den insamlade empirin går det 

att skapa en process som kan anpassas efter varje inkubator. I Figur 2 ser vi urvalsprocessen 

och utvecklingen mot att bygga ett bolag. Vi ser att det görs två urval med en period emellan 

där idén verifieras. Hackett och Dilts (2004b) förklarar hur en mer utvecklad idé minskar 
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risken för inkubatorn och det ser vi i Inkubator 1 som väljer att anta företag som är mer 

utvecklade. Figur 2 går att anpassa efter inkubatorns kriterier, behöver det finnas en 

affärsmodell innan första urvalet eller inte, verifieringsfasen kan vara olika lång och som 

Peter på SmiLe Incubator förklarar har dem inte en för-inkubation utan det sker efter andra 

urvalet.  

 

 
Figur 2: Urvalsprocessen med utvecklingen av bedömningen. (Författarnas egna modell)  

 

I den teoretiska referensramen framgår det att det i dagens samhälle läggs stor vikt vid 

hållbarhet och hur man arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Till exempel 

studerar Bank, Fichter och Klofsten (2017) hur ett ständigt flöde av nya företag ska 

upprätthållas. Även om vissa av inkubatorerna vi intervjuat delvis arbetar med hållbarhet 

skiljer sig det från vad som framgår i den teoretiska referensramen och då framförallt synen 

på hållbarhet. Vi tror att krav gällande hållbarhet kommer från marknaden i sig och inget 

inkubatorer behöver ställa ytterligare krav på. Barbero et al. (2013) menar att fokus ligger mer 

på att hitta innovativa företag som kan nå den stora marknaden och i många fall kopplar detta 

redan an till hållbarhet. Med tanke på att resultatet från intervjuerna tyder på att hållbarhet 

inte vägs in i urvalet i en speciellt hög grad blir TLBMC överflödig när det gäller granskning 

av urvalsprocessen, dock kan TBL vara användbar i vissa inkubatorer då den inte är lika 

omfattande. Det framstår även genom intervjuerna att affärsmodellen inte alltid är fullt 

utvecklad och att tankar kring hållbarhet växer fram i en mognadsfas. 

 

När det gäller BMC är kundsegment, nyckelpartners och värdeerbjudande tre väsentliga delar 

då de framkommer både i teorin och empirin, dessa bedöms tidigt i urvalsprocessen. 

Nyckelaktiviteter, nyckelresurser och kanaler lyfts inte alls av intervjupersonerna utan verkar 

vara nästa steg, när de väsentliga delarna är uppfyllda och godkända. Empirin lyfter att 

företagen bör vara ekonomiskt hållbara och därför är det viktigt att ha koll på inkomstflöden 
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och kostnadsstruktur. Inkubatorerna säger att det vill förstå sig på hur entreprenörerna tänker 

tjäna pengar. 

 

BMC har legat till grund för denna studie och studien stödjer att Alexander Osterwalders 

modell är ett bra verktyg för att analysera företag och deras affärsmodell. Modellen har varit 

ett hjälpmedel i denna studie för att hela tiden kunna ta nästa steg och för att författarna ska 

hålla en gemensam syn när den teoretiska referensramen och empirin har analyserats. 
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6 Slutsats 
Den här studien undersöker bedömningen inkubatorn gör inför en inkubationsprocess av 

företag. Urvalet är en central del i inkubatorns arbete och resultatet visar på att det framgår en 

process av urvalet som tidigare inte angivits kring studier om inkubatorer. I urvalsprocessen 

görs två urval och en verifiering för att säkerställa att det finns en affär. Första urvalet görs på 

grundläggande kriterier, där inkubatorns val att rikta in sig på en särskild bransch eller att 

entreprenörerna måste ha en viss anknytning till annan organisation eller liknande. Sedan 

genomför inkubatorn en verifieringsfas där kundsegment faställs och nyckelaktiviteter 

planeras och en affärsmodell skapas. För att sedan i andra urvalet bedöma helheten av 

företaget och entreprenören.  

 

Urval 1 - Idé och idégivare 

Under första urvalet genomförs en bedömning av idén. Produkten eller tjänsten ska vara 

skalbar, den ska ha utvecklingspotential att nå en stor marknad samt ett definierat 

kundsegment. Inkubatorerna kan även ställa krav på att det ska finnas ett mönsterskydd eller 

att det ska finnas potential att nå en internationell marknad. Här sker ett ganska hårt urval på 

strikta kriterier då vissa inte passar in i de ramverken inkubatorn har. 

 

Urval 2 - Entreprenören och verifiering  

En viktig egenskap inkubatorer tittar på är entreprenörens vilja att genomföra denna 

uppskalning. Är entreprenören engagerad, uthållig och kompetent inom sitt område, finns det 

villighet att lära sig och ta till sig feedback. Under andra urvalet vägs entreprenörens 

kompetens och engagemang in. Idén ska ha verifierats och en plan ska finnas för fortsatt 

utveckling. Urvalet sker mer på entreprenören då det finns tid och möjlighet till att förändra 

eller anpassa idén. Inkubatorerna ser helst eller kräver att det är fler än en entreprenör som 

driver idén. Att bygga ett team ger fler möjligheter att ingå i inkubatorn då teamet 

kompletterar varandras kompetenser. 

 

Emellan dessa urval sker en för-inkubation eller verifieringsfas. Under den här fasen 

utvecklas idén till att bli en affärsmodell och kundsegment verifieras och en målplan sätts. 

Arbetet ger även inkubatorn en bättre bild av entreprenören och dess driv, för att även där 

säkerställa att entreprenören inte kommer att ge upp vid motgångar. Inkubatorns uppgift blir 

att hjälpa företaget att utveckla och iterera affärsmodellen och bygga ett fungerande team. 

Olika inkubatorer bistår med olika tjänster under verifieringsfasen vilket ligger i relation till 

när inkubatorn tar in idén efter dess utveckling. Finns där en färdig affärsmodell är det en 

fördel och en bra grund att stå på när affärsmodellen ska vidareutvecklas. Det visar även att 

idégivaren har ett bra grepp om sin idé. Verifieringsfasen är starkt kopplad till det andra 

urvalet då det ses som en testperiod för företaget. Andra urvalet sker om inkubatorn ser att det 

finns potential och att verifieringen är säkerställd. 

 

Vi kan dra slutsatsen att urval sker i första hand på idén och i andrahand på entreprenören 

bakom idén, även fast entreprenören är en viktig aspekt. Genom att lyfta dessa egenskaper vi 

definierat och fått fram som viktiga i ett urval kan vi svara på syftet i denna studie. Vi kan 

även tydliggöra den process som sker i urvalet hos inkubatorer som visas i Figur 2. Då fokus 

tidigare har legat på att enbart särskilja strategier som ligger till grund för urvalet har vi 

genom vår modell och denna studie en mer generaliserad bild av processen för urvalet. 

Studien lyfter även de egenskaper inkubatorer väljer att värdera. Genom de här slutsatsen ser 

vi att forskningsfrågorna är besvarade av vilka egenskaper som bedöms, hur dem bedöms och 

hur de vägs in i beslutet vid antagning.  
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Den teoretiska referensramen som tagits fram har stadgat slutsatsen och analysen samt att 

ytterligare information har tagits fram av studien. Användningen av Business Model Canvas 

som ett synsätt för att studera inkubatorers bedömning, har gett inblick i vilka egenskaper som 

värderas högre och vilken utveckling ett ansökande företag genomgår. Slutsatsen kan dras att 

BMC är ett bra verktyg för att analysera ett företag.  

 

6.1 Praktiska tips till ansökande företag 

 

● Ett företag eller en entreprenör som söker sig till en inkubator behöver inte ha en 

färdigutvecklad affärsmodell beroende på vilken inkubator de söker sig till. Men med 

hjälp av denna studie ser vi att det är en stor fördel att ha tänkt igenom en 

affärsmodell. Detta för att man får en bra översiktlig bild av sin produkt/tjänst och det 

är en bra utgångspunkt när en inkubator ska hjälpa till att utveckla och iterera 

företaget. Vi anser att Business Model Canvas är ett bra verktyg för företag att 

använda sig av i detta stadie. 

 

● De som ansöker till en inkubator måste vara redo för att utveckla och driva sin idé 

framåt samt villig att lära sig nya saker och lyssna på den rådgivning som ges. 

  

● Samtliga intervjupersoner i denna studie lyfter hur viktigt det är att 

idégivarna/entreprenörerna verkligen förstår sig på problemet och målgruppen och inte 

bara fokuserar på produkten/tjänsten som i detta fall ses som en lösning. 

 

● För att idén ska utvecklas till ett företag krävs ett starkt och drivet team. Alla 

inkubatorer kräver inte att det ska finnas ett team redan från start men vi ser genom 

denna studie att det är en stor fördel och att det skapar bra förutsättningar. Teamet bör 

bestå av minst två personer som kompletterar varandra med olika kompetenser och 

erfarenheter. 

 

6.2 Vidare forskning 

Genom denna studie har vi lyckats hitta egenskaper och en process gällande urvalet för en 

inkubationsprocess. Dock kan vår studie inte generaliseras över hela branschen då 

urvalsramen är för tunn. Vi kan se att vidare forskning skulle skett kvantitativt för att bredda 

studien och kunna få en mer generell bild på hur företagen bedöms under en urvalsprocess. 

Då den här kvalitativa studien visar ett nytt synsätt kring urvalsprocessen kan frågorna 

formuleras därefter i en kvantitativ studie för att stadga nuvarande slutsatser. 

 

Andra frågor som denna studie har lett till är bland annat hur bolagen och entreprenörernas 

utveckling ser ut under och efter utförd inkubation. Hur hög är överlevnadsgraden hos 

företagen och hur ser motivationen ut hos entreprenörer som ingår i en inkubationsprocess? 

 

Vi har även sett skillnader mellan akademiker/forskare och entreprenörer som går in i en 

inkubationsprocess, vad vi kan utläsa har de väldigt olika erfarenhet och utvecklingsstadier 

under denna process. Det är ett intressant område som skulle kunna ligga till grund för vidare 

forskning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Beskrivning av intervjuade företag 

Framtidens Företag 

Framtidens Företag är en företagsinkubator i Göteborg som jobbar med tjänsteföretag. De har 

idag 10 stycken bolag hos inkubatorn och 12 stycken bolag i deras miljö. Varje år tar de in 

cirka 6 nya bolag.  

Antal anställda: 2 st.  

 

GU Ventures 

GU Ventures är en inkubator kopplad till Göteborgs Universitet. De är statligt finansierat med 

målet att nyttiggöra för Göteborgs Universitet. Mer är 50 stycken bolag ingår i deras 

inkubationsprocess i dagsläget. De träffar och pratar med cirka 70 stycken idégivare per år 

och investerar i runt 10 stycken av dem. 

Antal anställda: 25 st. 

 

INK Borås 

I Borås hittar vi inkubatorn inom teknik, textil och mode. De får in ca 150 stycken 

ansökningar per år och tar in cirka 16 stycken bolag i sin inkubationsprocess löpande under 

året.  

Antal anställda: 7 st.  

 

Inkubator 1 (anonym) 

Detta är en privat inkubator som i dagsläget har 27 stycken bolag som ingår i deras 

inkubationsprocess. Det är cirka 300 - 400 bolag som söker sammanlagt till alla deras 

program. Hur många som blir antagna till inkubationsprogrammet varierar men brukar ligga 

på mellan 12 - 15 stycken bolag per år. 

Antal anställda: 17 st. 

 

SmiLe Incubator 

SmiLe är en inkubator som jobbar med medicinska lösningar och forskare inom medicin.  

De har idag 24 stycken bolag i deras inkubationsprocess. De får in cirka 30 stycken 

ansökningar per år och ambitionen är att 8 - 10 stycken av dem blir antagna. 

Antal anställda: 12 st. 

 

Stockholms Universitets (SU) Innovationskontor 

Innovationskontoret är ett förberedande steg innan företaget tar sig vidare till en inkubator, till 

exempel SU Inkubator. Innovationskontoret är en del av myndigheten medan inkubatorn är ett 

bolag som ägs av universitetet. 

Antal anställda: 4 st. 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Kort om inkubatorn 

 

Vad är din roll i inkubatorn?  

Hur länge har du arbetat hos inkubatorn?  

Hur många arbetar på inkubatorn?  

Hur många företag ingår i inkubatorn idag? 

Hur många ansökningar från företag får ni in per år?  

Hur många blir antagna per år?  

Vad är målet med er inkubationsprocess? 

 
 

Urval 

 

Hur lockar ni företag till inkubatorn?  

  

Beskriv hur er process vid urvalet av företag går till? Från första kontakt till att ett företag 

startar sin inkubation. 

 

Beskriv en ideal ansökan. Hur ser det ansökande företaget ut?  

 

Beskriv en misslyckad antagning. En ansökning som snubblade på mållinjen samt ett som 

gallrades snabbt i urvalet.  

 

Affärsmodellen (Entreprenören/Idén)  

 

Hur ser du på affärsmodellen i ett ansökande företag? 

 

Vilka egenskaper värderar ni hos entreprenören/entreprenörerna och vilka är mindre bra? 

 

Vilka egenskaper värderar ni i affärsidén/produkten och vilka är mindre bra? 

 

Socialt och ekologisk hållbarhet 

 

Hur arbetar ni i inkubatorn med hållbarhet?  

 

Vägs hållbarhet in i urvalsprocessen?  

 

Kan påverkan på hållbarhet vara avgörande under ett urval? 
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