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―Att starta eget kan liknas vid att bygga en flotte som man sätter sin familj på, 

sjösätter den och simmar ut på öppet hav hållandes en tamp i munnen med flotten och 

där kursen är satt mot ett nytt land, men där man varken kan se vart man startade 

eller sin slutdestination‖ 

- John Nilsson, Division By Zero, 2010-11-03 
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Förord 

 

Följande uppsats är på C-nivå och ingår i civilingenjörsprogrammet System i Teknik 

och Samhälle (STS). Det har varit mycket givande och intressant att få en förståelse 

för vilka problem och hinder ett företag står inför i uppstartsfasen och hur en 

inkubators verksamhet kan vara till hjälp i denna fas. Det har också varit berikande att 

få möjlighet att träffa sex duktiga entreprenörer och höra om deras företag. 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som har tagit sig tid att intervjuas för denna 

uppsats och övriga som har hjälpt oss i vårt arbete.  

Vi vill också tacka vår handledare Susanne Åberg som har varit ett mycket viktigt 

stöd genom hela vårt arbete. 

Stefan Bengtlars, Erik Tano och Arya Yazdani 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inkubatorn Uppsala Innovation Centre 

(UIC) arbetar med nystartade företag. För att uppnå detta har företagens 

etableringsprocesser och de hinder de stöter på under denna process studerats, för att 

sedan analysera hur UIC arbetar för att överbrygga dessa hinder. Uppsatsen bygger på 

kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning med företag som samarbetat med 

UIC, samt en kvalitativ intervju med UIC:s VD Per Bengtsson. Slutsatsen är att UIC 

är en välfungerande och uppskattad inkubator, deras största förtjänst är att de med sitt 

affärscoachprogram lyckats hålla en hög flexibilitet som ger dem möjlighet att 

anpassa sig efter de olika företagens behov. 
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1 Inledning 

I inledningen behandlas bakgrund till det valda forskningsområdet. Därefter förs en 

problemdiskussion som följs av problemformulering och syfte. Avsnittet avslutas med 

avgränsningar för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Bara under 2010 registrerades 65 072 företag i Sverige enligt NyföretagarCentrum 

(Svenska Dagbladet, 2011). Nystartade företag har visats vara väldigt viktiga för 

Sveriges tillväxt eftersom de bland annat bidrar med många nya arbetstillfällen 

(Davidsson et al, 1994). Det är dock inte helt lätt att för första gången starta ett 

företag och många svåra utmaningar väntar på vägen (Öhrwall Rönnbäck, 2008, s 19). 

Speciellt är de två till tre första åren kritiska och brukar anses som de absolut svåraste 

åren i ett företags livscykel. Under dessa år har svenska företag en väldigt låg 

överlevnadsgrad jämfört med andra länder (Casson et al, 2006) och som ett resultat av 

detta har det dykt upp en rad olika stödtjänster runt om i landet. Så kallade 

inkubatorer är ett exempel på organisationer som erbjuder liknande stödtjänster. 

En inkubator är en organisation som syftar till att skapa förutsättningar för företag att 

utveckla sin marknadskapacitet, teknologiska kapacitet och entreprenöriella förmåga 

(Lindelöf, 2002, s 14-17).  

De första inkubatorerna introducerades på 1950-talet i Stanford, USA, där en 

inkubators roll betraktades som en ”kuvös” där forskningsidéer med stor kommersiell 

potential skulle utvecklas till nya företag. I Sverige började den första 

inkubatorsverksamheten 1971 vid Chalmers tekniska högskola och fortfarande har en 

stor del av inkubatorerna en nära anknytning till universitet och/eller högskolor. Men 

det finns även de som är enbart inriktade mot näringslivet (Lindholm Dahlstrand, 

2004, s. 148). Idag finns det mer än 50 inkubatorer utspridda i landet (www.sisp.se).  

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en inkubator som inriktar sig på unga 

tillväxtföretag i Uppsalaregionen. De har som syfte att bidra till att fler hållbara 

företag etableras i regionen och att potentiella idéer får det stöd som behövs. UIC ägs 
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av STUNS
1
, Uppsala universitet, SLU och Almi Företagspartner Uppsala AB som 

finansierar UIC tillsammans med deras företagspartners. UIC är inte vinstdrivande 

och kräver inga andelar av företagen de stödjer utan verkar helt och hållet för att 

företagen ska utvecklas till att bli självgående.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte med denna uppsats är att få en insikt i UIC:s verksamhet, hur de arbetar med de 

nystartade företagen och hur detta underlättar för en lyckad företagsetablering. Detta 

kommer att göras genom att först undersöka hur etableringsprocessen för ett företag 

går till och vilka hinder de stöter på under denna process, för att sedan analysera hur 

UIC arbetar för att överbrygga dessa hinder. Mer specifikt kommer dessa 

frågeställningar att analyseras. 

 Vilka hinder kan förekomma för nystartade företag i etableringsprocessen? 

 Vilka åtgärder vidtar UIC för att underlätta för företag att ta sig över dessa 

hinder? 

 Vad fungerar bra och vad kan förbättras i UIC:s stöd till företagen? 

 

                                                 

1
 Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle 

(STUNS)  
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2 Teori 

I detta avsnitt behandlas etableringsprocessen för nystartade företag med fokus på de 

hinder som uppstår i de tidiga faserna. Avsnittet avslutas med en diskussion om 

teorins relevans för att uppnå uppsatsens syfte. 

2.1  Etableringsprocessen 

Etableringsprocessen avser den process då en entreprenör går från att föra sin produkt 

och tjänst från idéstadiet till en kommersialisering. Historiskt har denna process 

beskrivits med linjära modeller, där de olika aktiviteterna en entreprenör genomför 

vid etableringen av sin produkt eller tjänst har identifierats och därefter har dessa 

aktiviteter sammanställts i ett antal faser. De olika studier som genomförts har ofta 

inte varit eniga om vilka aktiviteter eller faser som ingått, eller i vilken ordning dessa 

har skett och om samtliga aktiviteter varit oumbärliga. Detta har resulterat i att 

slutsatserna ofta varit motstridande. Däremot har samtliga studier lyft fram vilka 

problem som entreprenören står inför och vilka resurser och kompetenser som är 

nödvändiga för att etablera ett företag (Landström, 2005). 

2.1.1 Aktivitetsorienterad etableringsprocess 

En etableringsmodell som är mer dynamisk än tidigare linjära modeller har utvecklats 

av Reynolds och Miller (1992). Denna modell bygger vidare på tidigare studier gjorda 

av Katz och Gartner (1988). I Reynolds och Millers studie undersöktes över 3 000 

nystartade företag och deras etableringsprocess har karaktäriserats i fyra 

nyckelhändelser som kan ske oberoende av varandra och ta olika mycket tid i anspråk 

beroende på vilken bransch entreprenören verkar i. De fyra nyckelhändelserna är 

individens engagemang för idén, första försäljningen, första anställningen och initial 

extern finansiering.  
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Figur 1. Nyckelhändelser i en aktivitetsorienterad etableringsprocess 

 

Trots att även Reynolds och Miller (1992) konstaterade att de fyra nyckelhändelserna 

inte behöver ske i en viss ordning lägger olika företag större vikt vid vissa aktiviteter. 

Hur denna prioritering ser ut och hur företaget agerar vid varje aktivitet kan komma 

att spela en stor roll för utvecklingen av företaget. 

 

Individens engagemang för idén 

Reynolds och Miller (1992) belyser att individens engagemang för idén är en 

avgörande faktor för den fortsatta utvecklingen av företaget och att den verkligen blir 

av. Detta har även belysts i senare studier gjorda av Carter et al. (1996) där 

entreprenörens engagemang för idén var viktigt för både de företag som lyckats och 

misslyckats. De entreprenörer som lyckades med sitt företag visade stor 

handlingskraft för att förverkliga sin idé och arbetade ständigt på att utveckla den. De 

följer även en målinriktad strategi och utnyttjar ständigt det nätverk de befinner sig i 

för att nå sina mål (Samuelsson, 2004). Liknande mönster visade även entreprenörer 

som valde att lägga ned sitt företag i ett tidigt skede. Istället för att driva företaget för 

långt så insåg de i relativt god tid att deras ursprungliga affärsidé inte skulle kunna bli 

framgångsrik och därmed valde att lägga ner företaget (Carter, et al, 1996). De 
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entreprenörer som inte har ett starkt engagemang för idén riskerar att ta för lång tid på 

sig för att etablera företaget vilket kan leda till att företaget aldrig startas (Landström, 

2005). 

 

Första försäljningen 

Även om Reynolds och Millers modell (1992) poängterar att nyckelhändelserna kan 

ske oberoende av varandra visar studier bland nystartade företaget att de företag som 

genomgår en tidig första försäljning har lyckats bättre än andra (Reynolds, 2000). 

Detta skulle kunna förklaras med att en tidig försäljning ökar möjligheten till att 

finansiera företaget och även möjliggöra en tillväxt då företaget har råd att anställa 

personal. En annan dimension som visar på att det är viktigt med en tidig första 

försäljning för en lyckad etableringsprocess är enligt Samuelsson (2004) att företaget 

snabbt provar sin prototyp mot marknaden vilket kommer leda till att själva 

prototypen i sig självt samt företaget utvecklas.  

 

Första anställningen 

Ett nystartat företag har ofta likviditetsproblem i ett tidigt skede vilket innebär att det 

är svårt att anställa personal även om detta skulle behövas. Entreprenörerna själva 

arbetar ofta utan lön de första åren och investerar dessutom mycket tid i bolaget. Detta 

medför att även om det finns behov av ytterligare personal kan det vara svårt att 

skjuta till med extra kapital. Vanligt förekommande för att kunna ha anställda är att 

erbjuda dem att bli delägare i företaget eller att söka extern finansiering. Den första 

anställningen för ett nystartat företag är väldigt viktigt för att få företaget att växa men 

Reynolds (2000) belyser även att ett nystartat företag ofta är i behov av extern 

expertis. En entreprenöriell aktivitet som är vanligt förekommande bland lyckade 

företagsetableringar är att företaget skaffar sig ett flertal företagspartners med expertis 

i de områden där erfarenhet saknas (Chrisman, 1997).  

 

Initial extern finansiering 

Ett nystartat företag kan finansiera sin verksamhet genom en rad olika alternativ, till 

exempel kan de välja att satsa eget kapital, få tillgång till kapital från investerare eller 
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få anslag från forskningsinstitut
2
. Att inrikta sig på att söka extern finansiering från 

investerare och institut har både fördelar och nackdelar. Genom att bjuda in 

investerare till företaget blir det fler personer som har möjlighet att bestämma 

riktningen för företaget vilket både kan försvåra genom intressekonflikter, men även 

underlätta om personer med expertis kommer in i företaget. Nackdelen med att söka 

efter externa finansiärer är att ofta det är en tidskrävande uppgift vilket stjäl tid från 

övrig verksamhet. Entreprenörer som satsar eget kapital tenderar till att utnyttja sin tid 

till att få ut sin produkt på marknaden och leta efter kunder vilket leder till att 

företaget kommersialiseras snabbare (Reynolds, 2000). 

 

2.2  Etableringshinder 

Att bli framgångsrik eller inte som ett nystartat företag beror ofta på hur väl företaget 

lyckas ta sig förbi de hinder och barriärer som de ställs inför under de första åren av 

sin verksamhet. Dessa hinder beror på en rad olika faktorer som till exempel miljön 

och den situation som det nystartade företaget befinner sig i (Gartner, 1985). Den 

enskilda situationen och omständigheter skiljer sig mellan företag till företag och det 

kan vara svårt att identifiera problem som är generella (NUTEK, 2003). I den 

inledande litteraturstudien identifierades tre återkommande hinder för nystartade 

företag: finansiering, nätverk och brist på erfarenhet och kunskap. 

2.2.1 Finansiering 

Ett stort problem under etableringsprocessen är att många saknar eget kapital att satsa 

i sitt företag och det är svårt att få banklån eller annat ekonomiskt stöd. Brist på 

kapital är också en återkommande orsak till att nya företag är tvungen att lägga ned 

sin verksamhet under uppstartsfasen. Vid kontakt med banker och andra potentiella 

finansiärer är ett problem att sökande inte har kunskap att presentera sin affärsidé och 

affärsplan på ett tillräckligt sätt (NUTEK, 2003). 

Studier av aktiemarknaden och människors syn på försäkringar visar på att gemene 

man ogillar och gärna undviker att ta risker. Den typiske entreprenören är visserligen 

mer riskbenägen än en vanlig anställd, men att starta ett nytt företag innebär också 

ofta att entreprenören utsätter sig för mer och större risker än ‖normalt‖ (Casson et al, 

                                                 

2
 Några exempel på dessa är Innovationsbron, Vinnova, ALMI företagspartner AB 
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2006). Många nyföretagare uppfattar också ”det sociala skyddet” som sämre än vid en 

vanlig anställning. Sjukfrånvaro, karensdagar och föräldraledighet är exempel på 

sådant som en egenföretagare känner en osäkerhet kring. Det är heller inte ovanligt att 

företagare uppger att de inte vill riskera sina egna pengar (NUTEK, 2003). Under de 

första åren är det få entreprenörer som har råd att ta ut en marknadsmässig lön. Det tar 

ofta tre till fem år för att nå upp till en lön i höjd med sin förra anställning (NUTEK, 

1992). 

2.2.2 Nätverk 

Många som funderar på att starta ett företag vill ha tillgång till en mentor och ett 

nätverk redan i det skedet som affärsidén börjar ta form. Ett nystartat företag står inför 

många nya frågor och problem som kan få stora konsekvenser för företagets framtid. 

En mentor och ett nätverk kan underlätta detta genom att ge svar på frågor eller i 

många fall hänvisa till en expert inom det aktuella området (NUTEK, 2003). 

Detta styrks av en studie utförd av Gloor och Raz (2007) där de följde 100 nystartade 

företag i Israel mellan 1997 och 2000. De fokuserade sin studie på att undersöka om 

det fanns ett samband mellan informella nätverk och företagens överlevnad. 

Företagen kontaktades igen 2004 för att ta reda på vilka som överlevt lågkonjunkturen 

i början av 2000-talet. Resultaten visade att ett stort nätverk ökar nystartade företags 

överlevnadschanser. 

Att hitta nödvändig information som behövs kan också vara ett kritiskt hinder vilket 

underlättas om det finns tillgång till ett nätverk. Ett speciellt svårt område rör 

anställning av personal som är ett mycket omfattande och kritiskt område, eftersom en 

anställning ofta kan vara första steget i en positiv spiral (NUTEK, 2005). Frågor som 

ofta kommer upp kan exempelvis vara, vad kostar en anställd mitt företag? Vilka 

regler är jag skyldig att följa? Vilka skatter och avgifter ska jag som arbetsgivare 

betala? (NUTEK, 2003) 

2.2.3 Brist på kunskap och erfarenhet 

Erfarenhet av att tidigare startat upp ett företag bidrar ofta till kunskap som är till stor 

nytta för att ta sig förbi de hinder och problem som ett nystartat företag möter. Detta 

kan till exempel vara administreringskunskap eller kunskap om hur det går att hitta 

eller behålla sin första kundbas (Politis, 2008). 
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Byråkrati 

Entreprenörer i nystartade företag saknar ofta erfarenhet och grundkunskaper inom 

ekonomi och relevanta lagar och regler. Bokföringslagen, lagen om årsredovisning, 

aktiebolagslagen och skattelagarna är bara några exempel på saker som en 

nyföretagare ska hålla reda på (Axlin, 1994). Många tycker att mängden regler är ett 

problem i sig, de vill göra rätt för sig men klarar inte av det på grund av den stora 

omfattningen. Blivande företagare upplever också att det är många 

myndighetskontakter, blanketter och långa handledningstider i samband med 

företagsstarten (NUTEK, 2003).  

Kommersialisering 

Ett vanligt problem hos entreprenörer och nystartade företag är att de ofta har en 

bristande eller ingen erfarenhet av kommersialisering av en produkt eller tjänst. 

(Chiesa & Piccaluga, 2000) De blivande företagarna har ofta god kunskap om det 

aktuella ämnesområdet men saknar kunskap i marknadsplanering. 

Teknikbaserade företag har traditionellt sin styrka inom teknologin och saknar ofta en 

klar marknadsplan. Grundaren till ett teknologibaserat företag kommer ofta från 

teknisk bakgrund och har startat företaget med hjälp av en unik teknologisk idé. Detta 

gör ofta att deras fokus ligger på produkten och mindre på marknadsaktiviteter
3
 

(Chorev & Anderson, 2006). Meier (1998) menar på att just detta är en huvudorsak 

till att många nystartade företag misslyckas. 

Marknadsföring är en stor del i detta och är essentiellt för att ett nystartat företag ska 

attrahera potentiella kunder till företaget och börja sälja produkten i ett tidigt skede. 

För att göra detta gäller det att hitta sitt rätta kundsegment och förstå deras behov, i 

vissa fall vet inte heller kunden vad den vill ha och det gäller då att skapa ett behov 

hos de potentiella kunderna. Det är också viktigt att ha en klar lanseringsplan, en väl 

utförd lansering kan reducera osäkerhet kring produkten, underlätta kundens adoption 

av den och öka sannolikheten att kunden byter från en konkurrerande produkt. I 

kontrast till detta kan en ineffektiv lansering göra att till och med en brilliant 

innovation misslyckas att nå ut på marknaden (Schilling, 2010).  

 

                                                 

3
  Marknadsaktiviteter innefattar marknadsstrategi, marknadsanalys och 

marknadsföring  
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Kommersialiseringskunskap är speciellt viktigt för teknikbaserade företag, en 

tillfrågad expert uttrycker sig i Chorev & Andersons (2006, sid 288) studie: “With a 

few exceptions, high-tech start-up CEOs may know technology, but they are clueless 

about marketing. They simply believe that if they build it, customers will come.”  

2.3  Inkubatorns funktion 

En inkubator bedriver förenklat uttryckt en verksamhet som syftar till att understödja 

en kommersialisering och spridning av forskning och utveckling samt tillväxt och 

lönsamhet för nystartade företag. Hur inkubatorerna bygger upp denna verksamhet 

skiljer sig mellan olika inkubatorer men i huvudsak kan de bedriva verksamhet i två 

olika fält där den ena går ut på att skapa en miljö för att överbrygga klyftor mellan 

universitet/högskolor och industrin. Det andra fältet handlar om att verksamheten ska 

utgöra en entreprenöriell miljö för nystartade småföretag som ska hjälpa dem till 

lönsamhet och tillväxt (Löfsten et al., 2006). 

Då inget företag som kontaktar en inkubator är det andra likt är det viktigt att kunna 

vara flexibel och anpassa sina resurser utefter företagens situation i etablerings-

processen och till företagens behov av hjälp. Därmed är det viktigt att inkubatorerna 

inte försöker applicera en liknande modell på alla företag utan anpassar den till varje 

enskilt företag (Thompsons & Downing, 2007).  

Den miljö som inkubatorer skapar ska enligt Lindelöf och Löfsten (2005) främja 

tillväxt och lönsamhet och förutom att inkubatorn ska understödja småföretag kan 

andra aktörer knytas till verksamheten. Dessa aktörer kan till exempel vara banker, 

riskkapitalbolag, revisorer och andra former av expertis. I inkubatorsmiljön ska det 

även skapas förutsättningar för formella och informella kontakter vilket ska bidra till 

att företagen kan starta sitt nätverksbyggande. Genom att vara anslutna till en 

inkubator erhålls även en större trovärdighet för företaget, vilket kan bidra positivt till 

utvecklingen av affärsverksamheten (Löfsten et al, 2006).  

2.4  Teoridiskussion 

Denna uppsats undersöker hur inkubatorn Uppsala Innovation Centre arbetar och hur 

de hjälper nystartade företag från att utveckla sin affärsidé till att bli ett etablerat 

företag. Etableringsprocessen för ett nystartat företag är en dynamisk process som 
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Figur 2 Bild över hur inkubatorn underlättar etableringsprocessen genom att överkomma hinder 

innefattar fyra nyckelhändelser: individens engagemang för idén, första försäljningen, 

första anställningen och initial extern finansiering. 

Under etableringsprocessen möter de nystartade företagen på hinder och problem som 

varierar beroende på den situation och miljö företagen befinner sig i samt vilka 

erfarenheter entreprenören har av att etablera ett företag. Av den inledande 

litteraturstudien var följande hinder mest återkommande: finansiering, nätverk och 

brist på erfarenhet och kunskap. 

För att underlätta etableringsprocessen kan företag söka stöd hos en inkubator som 

erbjuder olika tjänster för att överbrygga de hinder som företagen stöter på. 

Inkubatorer kan bland annat hjälpa företag med direkt och indirekt finansiering, 

kunskap om till exempel immaterialrätt och hur en affärsplan skrivs. Inkubatorer har 

ofta ett omfattande nätverk som de nystartade företagen kan ha nytta av. Nedan följer 

en schematisk bild som visar hur de olika teoridelarna är sammankopplade. 

 

Till vänster i bilden har en affärsidé tagit form och därefter inleder företaget sin 

etableringsprocess. Från starten genomför företaget en rad aktiviteter, benämnt 

nyckelhändelser, som för företaget närmare en etablering men stöter även på hinder 

där expertis saknas. För att prioritera företagets aktiviteter och övervinna hinder finns 

det möjlighet att få hjälp av en inkubator. Anslutning till en inkubator ska underlätta 

etableringsprocessen och öka möjligheten att företaget blir självgående, höger i bild.   
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3 Metod 

Detta avsnitt beskriver hur studien är utförd och motiverar de olika val som 

författarna gjort under arbetets gång. Här diskuteras också de problem som de olika 

besluten har lett till. 

3.1  Forskningsansats 

Arbetet med denna uppsats inleddes med ett deduktivt förfaringsätt genom att utföra 

en litteraturstudie som sedan intervjufrågorna baserades på. Det ställdes också frågor 

som inte hade någon teoretisk grund, vilket mer kan liknas vid en induktiv ansats. I en 

abduktiv ansats varvas teori och empiri växelvis och kan liknas vid en slags ”gyllene 

medelväg” mellan en induktiv och deduktiv ansats. Detta arbetssätt kom sedan att 

spegla det resterande arbetet med denna uppsats då det utgicks från empirin utan att 

avvisa teorin. Genom att göra detta kan teorin användas som en inspirationskälla både 

före och under analysen av empirin.  

En abduktiv ansats är lämplig för denna uppsats eftersom företags 

etableringsprocesser och etableringshinder är unika beroende på företagets situation 

och i vilken miljö de verkar.  

3.2  Insamling av empiri 

För att uppnå syftet med denna uppsats användes tre olika infallsvinklar: kvalitativa 

intervjuer med företag anslutna till UIC (hädanefter: inkubatorsföretag), en 

kvantitativ undersökning med resterande inkubatorsföretag samt en kvalitativ intervju 

med UIC:s vd Per Bengtsson. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika 

momenten. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer med inkubatorsföretag 

För att få en fördjupad förståelse för vilka hinder och behov inkubatorsföretagen hade 

i etableringsprocessen före sin kontakt med UIC utfördes djupintervjuer med sex olika 

företag. Syftet med intervjuerna var också att få en förståelse för hur UIC arbetar, vad 

som fungerar bra, eventuella brister och hur verksamheten kan förbättras. Intervjuerna 

var av semistrukturerad karaktär vilket innebar att intervjufrågorna var skrivna på 

förhand, däremot fanns det ingen bundenhet att ställa frågorna i en bestämd ordning. 
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Frågorna var öppna vilket gav respondenterna frihet att utveckla sina idéer och tankar 

samt att tala mer fritt (se bilaga 1 – Exempel på frågor för inkubatorsföretag).  

Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter och alla förutom en ägde rum hos 

företaget. Här nedan sammanfattas respondenterna i en tabell: 

Namn: Företag: Roll: 

Patrik Holman Nova Diamant AB Grundare & VD 

John Nilsson jDome Grundare & VD 

Jesper Rudberg Doctor Entertainment AB Grundare & VD 

Erik Ring Guru Pro Audio Grundare & VD 

Harald Klomp Imint - Image Intelligence AB Grundare & Managing Director 

Håkan Toll Valueguard Grundare & VD 

 

3.2.2 Enkätundersökning med inkubatorsföretag 

För att få en övergripande bild av de resterande inkubatorsföretagen skickades en 

webbaserad enkätundersökning ut till de företag som inte var tillgängliga för en 

djupintervju. Sammanlagt kontaktades 45 företag via e-mail och totalt svarade 15 

företag med utförliga svar. Enkätundersökningen utfördes anonymt för att företag 

skulle kunna svara så ärligt som möjligt. Enkätundersökningen innehöll frågor om 

företagens upplevda hinder före och efter kontakt med UIC samt frågor om vad som 

fungerade bra och vad som kan förbättras med deras verksamhet (se bilaga 3 – 

Enkätundersökning med inkubatorsföretagen).  

3.2.3 Kvalitativ intervju med UIC:s VD Per Bengtsson: 

Intervjun med Per Bengtsson var, precis som intervjuerna med inkubatorsföretagen, 

av semistrukturerad karaktär med öppna intervjufrågor och varade cirka 60 minuter. 

Syftet med intervjun var att få en förståelse för UIC verksamhet samt att förstå vad de 

har för strategi och bakomliggande tanke med de aktiviteter och det stöd de erbjuder 

inkubatorsföretagen. Vidare har Per Bengtsson varit i kontakt med hundratals 

nystartade företag i olika skeden i etableringsprocessen och bör därigenom ha 
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erfarenhet vilka hinder företagen brukar stöta på (se bilaga 2 – Frågeformulär för Per 

Bengtsson).  

3.2.4 Utformning av intervju- och enkätfrågor 

Intervjufrågorna och enkätundersökningen utformades främst från studiens teoretiska 

referensram, för att besvara vilka aktiviteter, hinder och faser inkubatorsföretagen 

hade gått igenom samt vilket stöd de fått av UIC.  

3.3  Val av företag 

För valet av inkubatorsföretag anslutna till UIC ställdes det upp ett antal kriterier som 

studieobjekten skulle uppfylla. Först och främst skulle företagen ha lyckats eller 

misslyckats med att kommersialisera en produkt eller tjänst och således ha ställts inför 

de utmaningar som detta innebär. Företagen skulle vara tillräckligt gamla för att ha 

gått igenom etableringsprocessen och tillräckligt unga för att inte hunnit glömma bort 

denna period. Det var vidare viktigt att företagen låg på nära geografiskt avstånd till 

Uppsala och var tillgängliga under tidsperioden för uppsatsskrivandet. För det 

faktiska urvalet användes UIC:s databas av företag som finns tillgänglig på deras 

hemsida (www.uic.se). De företag som uppfyllde de uppställda kriterierna 

kontaktades och en intervjutid bokades in med de företag som ställde upp. 

3.4  Metodproblem 

Här behandlas generaliserbarhet, reliabilitet, validitet och källkritik. 

3.4.1 Generaliserbarhet 

Eftersom enbart företag kopplade till UIC är intervjuade i denna uppsats kan inte 

slutsatser generaliseras över andra inkubatorer. Denna uppsats kan istället användas 

för att få en förståelse för nystartade företags behov och svårigheter i etablerings-

processen och vad UIC gör för att underlätta dessa. De etableringshinder som är 

framtagna genom att sammanväva teori och empiri kan ses som lite mer generella 

eftersom informationen kommer från ett större underlag. 

3.4.2 Reliabilitet 

Det är ofta svårt att uppnå en hög reliabilitet vid utförandet av en kvalitativ studie. 

Det är praktiskt taget omöjligt att göra om en kvalitativ intervju under samma sociala 
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inramning. Svaren från respondenterna tolkas också individuellt av uppsatsförfattarna 

och den så kallade intervjuareffekten
4
 är svår att bortse från (Denscombe, 2000). För 

att öka reliabiliteten vid intervjuerna har det genomgående varit två personer som 

skrivit ned och tolkat respondenternas svar. Intervjuobjekten fick dessutom läsa 

författarnas intervjusammanfattning från den gångna intervjun så att eventuella sakfel 

och feltolkningar kunde redigeras. För att intervjuobjekten skulle kunna tala fritt och 

öppenhjärtigt ska inte empirin kunna kopplas tillbaka till ett enskilt inkubatorsföretag. 

Intervjuerna presenteras istället som en sammanställning av det totala intrycket från 

samtliga intervjuer. Nackdelen med detta är att intervjuarnas tolkningsfrihet ökar och 

reliabiliteten minskar något. 

3.4.3 Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som är relevant för sammanhanget, med andra ord, 

huruvida det som undersöktes var tänkt att undersökas. För att stärka validiteten i 

denna uppsats angreps ämnet från tre olika håll. Dels genom intervjuer och 

enkätundersökning med företag kopplade till UIC, dels genom en djupintervju med 

UIC:s VD Per Bengtsson och dels genom den inledande litteraturstudien som 

mynnade ut i ett teoretiskt ramverk. 

                                                 

4
 Intervjuareffekten innebär att både svaren och frågorna tolkas annorlunda beroende 

på individen som intervjuar och intervjuas. 
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4 Empiri 

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av UIC verksamhet, en sammanställning 

från intervjuer och enkätundersökning med inkubatorsföretagen om deras upplevda 

hinder i etableringsprocessen samt det stöd de erhållit från UIC. 

4.1 Uppsala Innovation Centre 

Informationen i detta avsnitt baseras på information från UIC:s årsberättelse, deras 

hemsida samt från en intervju med UIC:s VD Per Bengtsson 

UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorsprogram och deltar även i EU-projekten 

PRIM och IIM som delfinansieras av EU. UIC ägs till lika stor del av fyra ägare, 

ALMI företagspartner Uppsala AB, SLU Holding AB, STUNS och Uppsala 

universitets Utveckling AB. Omsättningen för UIC och den totala investeringen i 

inkubatorsföretagen 2009 var 12,6 miljoner respektive 210 miljoner. Den offentliga 

Return On Investment (ROI) för UIC är 6,8 gånger investerat kapital.
5
  

 

UIC erbjuder fyra olika inkubatorsprogram och viktiga resurser som komplement till 

dessa. De fyra programmen är Business Start, Business Lab, Business Accelerator och 

Alumni. Beroende på vilken fas företaget befinner sig i och vilka behov det har så 

avgör UIC vilket program som är lämpligt. I de olika programmen får företagen 

tillgång till partnerföretag, affärscoach och andra resurser som UIC erbjuder. 

Antal företag som ansökt till något av programmen under ett år, hösten 2009 till våren 

2010, är totalt 175 stycken. Däremot antogs inte alla utan endast 65 företag bereddes 

en plats i något av programmen. Som nämnt tidigare kommer denna uppsats att 

fokusera på två av dessa, UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Nedan 

följer en kort beskrivningar av samtliga delar för att ge en övergripande bild av UIC 

verksamhet. 

                                                 

5
 ROI för UIC - Uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen 

till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen återbetalat till staten under 

2009.  
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4.1.1 UIC:s Program 

Business Start: Business Start riktar sig till de företag som fortfarande är i idéstadiet 

och känner sig osäkra på vad som är nästa steg att ta i etableringsprocessen. Här kan 

företaget tillsammans med UIC förstärka hållbarheten i idén samtidigt som UIC ger 

företagen möjlighet att öka sin kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag. 

Totalt antogs 39 deltagare 2009/2010 för detta program. 

Business Lab: Detta program har som syfte att stötta redan startade bolag eller 

projekt som är på väg mot bolagisering, med den tidiga affärsutvecklingsprocessen. 

UIC erbjuder gemensamma halvdagsträffar där företagen får sina affärsidéer och 

affärsplaner granskade av eventuella framtida affärspartners. Det ingår även 

individuella möten med affärsrådgivare, retoriker, presentationscoacher och experter 

inom marknadsprofilering, många av dessa är UIC:s företagspartner som beskrivs mer 

ingående nedan undan kompletterande resurser. Under halvdagsträffarna så går 

företagen i Business Lab igenom en del specifika moment. Dessa moment är: 

 Affärsutveckling 

 Kunden och marknaden 

 Finansiering och ekonomi 

 Juridik och immaterialrätt 

 Att presentera och bygga organisation 

Kravet för att få vara med i Business Lab är att bolaget redan ska vara bildat och det 

tas sammanlagt in ungefär 20 företag om året i tre olika omgångar. UIC sätter ihop 

team av företag som helst inte har som avsikt att verka inom samma bransch. Detta av 

två anledningar, dels för att företagen ska få ett så brett kontaktnät som möjligt och 

dels för att de ska kunna hjälpa varandra utan att de gynnar eventuella konkurrenter. 

Utbildningen avslutat med att UIC bjuder in investerare till ett presentationstillfälle 

där företagen får öva på att sälja sin företagsidé och affärsplan. Dessa investerare får 

däremot inte erbjuda företag finansiering under denna period. UIC tycker det är 

viktigt att inte gynna några enskilda investerare. 

Business Accelerator: Detta program vänder sig till nystartade bolag som är på väg 

att kommersialisera en produkt eller tjänst. De företagen som är inne i Business 

Accelerator erbjuds tillgång till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, 



 23 

finansiering, seminarier som stärker bolagets affärsutvecklingskompetens och 

nätverk. Kraven på att vara med i acceleratorsprogrammet är betydligt hårdare än 

tidigare nämnda program. Per Bengtsson nämner fem kriterier som måste uppfyllas av 

inkubatorsföretagen: Det ska vara ett bra team, ha en god affärsidé och skapat ett 

skydd för produkten eller tjänsten. Finansiering ska vara klar för sex månader framåt 

och slutligen ska företaget ha tillväxtpotential både nationellt och internationellt. 

Acceleratorprogrammet pågår i två år och går därefter att förlänga ytterligare ett år 

vid överenskommelse. För acceleratorprogrammet är affärscoachen det viktigaste 

momentet och det beskrivs utförligare i stycket Kompletterande resurser nedan. Antal 

företag som var verksamma under 2009/2010 i programmet var 22 stycken. 

Alumni: UIC Alumni är ett program som går att söka till vid tidigare deltagande i 

antingen Business Lab och/eller i Business Accelerator. Programmet erbjuder fortsatt 

stöd och stimulans i form av återträffar med erfarenhetsutbyten och möjligheter till att 

förstärka och utöka sitt nätverk. Antal företag som var anslutna 2009/2010 var 24 

stycken vilka hade en fortsatt nära kontakt med Uppsala Innovation Centre och 

näringslivet i regionen. 

4.1.2 Kompletterande resurser 

Affärscoacher: Företag som blir antagna till acceleratorsprogrammet erbjuds en eller 

flera affärscoacher som arbetar tillsammans med företaget, dock max åtta timmar i 

veckan. Som tidigare nämndes så är affärscoacherna det viktigaste momentet i 

acceleratorprogrammet och en stor anledning till varför företag söker sig till UIC. En 

affärscoach är en person som har stor erfarenhet och kunskap om företagande 

antingen allmänt eller inom en specifik bransch. UIC har över 50 olika affärscoacher 

kopplade till sin organisation, vilket ger inkubatorsföretagen möjlighet att välja en 

coach som passar just för deras behov. UIC har utvärderingsmöten med 

affärscoacherna och företagen var tredje månad för att säkerställa att allt fungerar. Om 

det inte gör det eller att nya behov har dykt upp, har företagen möjlighet att byta sin 

affärscoach. Inkubatorsföretaget betalar själva för affärscoachen vilket enligt Per 

Bengtsson är det bästa sättet att samtidigt kvalitetssäkra tjänsten, eftersom 

inkubatorsföretagen då blir mer måna om att samarbetet ska fungera bra. Har 

företaget inte tillräckligt kapital för att finansiera affärscoachen, vilket många företag 

kan sakna i tidiga skeden, kan UIC betala affärscoachens arvode vilket gör att 
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företaget har en skuld att lösa ut. Denna skuld löser företagen ut efter samarbetet med 

UIC om företaget har lyckats med att bli vinstdrivande. 

Partnerföretag: Denna resurs innefattar en stor del av kunskap och kompetens-

bidraget från UIC genom att de bland annat håller i föreläsningar, seminarier och 

individuell rådgivning med inkubatorsföretagen. UIC:s partnerföretag innefattar allt 

från advokatbyråer till potentiella finansiärer och fungerar som nätverk för 

inkubatorsföretagen om de till exempel behöver hjälp med patentansökan eller 

revision. Inkubatorsföretagen får betala för dessa tjänster själva men får genom UIC 

ett enligt Per Bengtsson ”mycket förmånligt pris”. Det ska alltid finnas minst två 

partners av varje tjänst (exempelvis två revisorer, två banker etcetera) så att 

inkubatorsföretagen har en valmöjlighet. Partnerföretagen bidrar också till 

finansieringen av UIC. 

UIC Resurs: Denna del är till för att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång 

till resurser som de behöver. Resurser som påskyndar utvecklingen av företagets 

produkter och tjänster. Med hjälp av det nätverk som har skapats kan UIC bland annat 

erbjuda avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum och verktyg för 

informationshämtning. 

4.2 UIC:s strategi  

De viktigaste delarna i UIC verksamhet sammanfattas här nedan och informationen 

kommer från en intervju med Per Bengtsson.  

Hård urvalsprocess 

För att överbrygga de hinder som inkubatorsföretagen står inför, har UIC valt att 

lägga upp sin strategi i ovan nämnda program. För varje program ställs högre krav på 

inkubatorsföretagen samtidigt som de samlar på sig mer kunskap och erfarenheter 

under resans gång. När väl acceleratorsprogrammet är avslutat ska företaget kunna stå 

på egna ben och sälja sin produkt eller tjänst till sina kunder. 

Skapa nätverk 

I miljön runt UIC finns det många affärspartners anslutna vilket ska främja 

nätverksbyggande bland inkubatorsföretagen. Affärscoacherna besitter ofta ett brett 

kontaktnät och tanken är att de ska dela med sig av sitt kontaktnät med 
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inkubatorsföretagen. Under seminarieserierna lär inkubatorsföretagen även känna 

varandra och delar då erfarenheter och kunskaper sinsemellan. 

Vässa affärsplan 

När företagen kommer till UIC för att få hjälp är det som ofta saknas en riktigt vass 

affärsplan. Ofta saknas en närmare specifikation på vilka som är kunderna för 

produkten eller tjänsten samt hur företaget ska nå ut till kunden. Ibland finns det 

nästan en övertro på hur snabbt det ska gå för kunden att hitta till företaget. Därför 

börjar UIC väldigt tidigt med att belysa frågor som rör kundnytta och vem kunden är 

vilket sammanförs i en utförlig affärsplan. Inkubatorsföretagen lär sig även presentera 

sin produkt eller tjänst på en mängd varierande sätt. Det kan vara allt ifrån en så 

kallad pitch till en lång presentation för framtida investerare.  

Behovsspecifik coachning 

UIC arbetar efter en modell där stor vikt läggs vid att knyta inkubatorsföretagen till en 

affärscoach som besitter tidigare erfarenhet och kunskap inom efterfrågade områden. 

UIC matchar de olika affärscoacherna mot inkubatorsföretagen, allt för att 

coachningen ska vara så lyckad som möjlig. Skulle inkubatorsföretaget inte vara nöjd 

med sin coach så är det inga problem att söka en ny. 

4.3 Inkubatorsföretagens hinder i etableringsprocessen 

Till grund för detta avsnitt ligger resultat från de sju kvalitativa intervjuerna med 

inkubatorsföretagen och UIC:s VD Per Bengtsson samt resultaten från 

enkätundersökningen (bilaga 3). 

4.3.1 Finansiering  

―… jag satt själv en period när jag nästan hade slut på pengar och var utförsäkrad 

på allt för att jag hade levt på sparade pengar och satsat min tid i företaget – extremt 

frustrerande efter att betalt skatt i många år och inte ens kunna vara hemma med 

barnen när de var sjuka‖ – En av de intervjuades uttalande om den finansiella risken 

som tas när företag startas.  
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Alla de intervjuade har förstås fått investera mycket tid och även pengar i sitt företag, 

framförallt genom utebliven lön. Flera av dem saknar det sociala skyddet de hade vid 

sin tidigare anställning och tryggheten att veta vilken lön de skulle få nästa månad. 

Många av de intervjuade menade på att de har haft stora problem att erhålla 

finansiering tidigt i etableringsprocessen av företaget. Utan tidigare erfarenhet är det 

svårt att hitta rätt sorts finansiärer som är villiga att investera pengar i företaget. 

Samtidigt är det också svårt att formulera och presentera en affärsplan på rätt sätt för 

att väcka investerarnas intresse. I enkätundersökningen anger 5 av 15 företag att 

problem att erhålla finansiering var det största hindret i etableringsfasen. Per 

Bengtsson menar också på att det finns en stor brist bland nyföretagares kunskap och 

erfarenhet om hur de ska sälja sin affärsidé till potentiella investerare. Mer om brist på 

kunskap och erfarenhet behandlas i avsnitt 4.3.3. Även om samtliga företag lyckades 

med en första försäljning inom två år från start tog det mycket längre tid innan 

försäljningen kunde finansiera hela verksamheten.  

4.3.2 Nätverk 

Drygt hälften av företagen som svarade på enkätundersökningen anger att brist på 

marknadskännedom och avsaknaden av de rätta kontakterna var ett stort hinder i 

etableringsprocessen. Samtliga av de intervjuade företagen ansåg att de hade ett 

begränsat nätverk i uppstartfasen och flera ansåg att det var svårt att veta var de skulle 

vända sig för att få tag på rätt information. De två soloföretagen ansåg också att det 

var svårt att arbeta ensam och skulle föredra att få extern hjälp, främst för att ha någon 

att utbyta idéer med. 

4.3.3 Brist på erfarenhet och kunskap 

De flesta av de intervjuade företagsrepresentanterna hade ingen eller väldigt liten 

erfarenhet av att starta eget företag. Majoriteten saknade även kunskap i hur 

marknaden skulle kunna ta emot deras produkter i hur de bäst skulle kunna nå sina 

kunder. Brist på erfarenhet och kunskap gjorde också att vissa moment tog betydligt 

längre tid än vad som egentligen behövdes. En av respondenterna hade tre oberoende 

erfarenheter av detta. Ett målande exempel var när företaget skulle färdigställa en 

produktionsserie till slutkund och behövde ett beställningsjobb från en leverantör. De 

hade ingen erfarenhet av detta tidigare och besatt inte ett nog stort nätverk att hitta 
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tillräckligt många alternativ. De anlitade då det enda alternativet de kände till och fick 

tillbaka en otillräcklig produkt som ledde till att de var tvungna att göra om hela 

processen igen. 

Ett annat stort problem för företagen var att veta vad som behövde göras i nästa steg i 

etableringsprocessen. Till exempel var ett problem att veta vilka aktiviteter som ska 

prioriteras och när. ‖…nu har vi vår affärsidé - vad ska vi göra sen, söka patent? 

Utveckla produkten? Göra en marknadsundersökning?‖ (Harald Klomp, Imint AB). 

Byråkrati uppfattades inte som ett stort hinder av merparten av de tillfrågade 

företagen. Per Bengtsson ansåg också att detta inte utgjorde ett stort problem för de 

flesta av företagen han hade kontakt med. Ett av de intervjuade företagen ansåg dock 

att just byråkrati var en av de största anledningarna till att de först sökte hjälp av UIC. 

Detta företag hade utvecklat en ny teknik som de ville skydda och behövde hjälp med 

information och strategi kring immaterialrätt. Svår/omfattande byråkrati var det 

hinder som uppfattades som minst av inkubatorsföretagen i enkätundersökningen.  

Per Bengtsson ansåg att företag ofta inte förstår marknaden och har problem att visa 

kunden varför de just ska gå till deras företag. Han tycker att företagen ofta har en 

övertro på att kunden kommer att hitta produkten och kanske inte lägger ner nog tid 

på att hitta sin kundbas, vilket är problematiskt eftersom kundfokus anses vara mycket 

viktigt framförallt i ett tidigt skede.  

4.4 Inkubatorsföretagens upplevda stöd av UIC 

All information i detta avsnitt är hämtat från de sex intervjuerna med 

inkubatorsföretagen och från enkätundersökningen. Av hänsyn till företagen har vi 

valt att inte publicera vem som sa vad, de citat vi har med är godkända av personen i 

fråga. 

De flesta av de tillfrågade företagen är mycket nöjda med UIC:s stöd till deras 

företag. På en sexgradig skala i enkätundersökningen har 8 av 15 företag gett dem 

högsta betyg och tre företag näst högsta betyg, bara två företag har gett dem betyg tre 

eller under. Snittet var 5,0 av max 6,0, vilket kan anses vara väldigt högt betyg. Det 

speglar också de sex intervjuade företagens åsikt, alla förutom ett företag var väldigt 

nöjda med UIC arbete.  
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4.4.1 Negativ kritik 

Det företaget som däremot var missnöjt med samarbetet med UIC tyckte att det fanns 

mycket som behövdes förbättras. De tyckte att de borde ändra allt ifrån rutiner och 

betalning till ansvar. De tyckte vidare att de var dålig transparens i organisationen och 

att det var svårt att förstå var pengarna gick. De ansåg i det stora hela att de inte fått 

hjälp med varken byråkrati, administration, organisation eller finansiering. På frågan 

vad företag saknar i UIC verksamhet, tycker flera företag att deras föreläsningar 

kunde vara lite för teoretiska i sin natur även om de var intressanta och givande på 

andra sätt. Två företag upplevde att vissa föreläsare snarare var där för att sälja sina 

egna tjänster än att lära ut kunskap. 

‖…många av föreläsarna visar bara på problemen och vill sedan sälja sina tjänster‖  

är en kommentar från enkätundersökningen angående detta.  

Två av företagen efterlyser också mer hjälp med produktdelen av sin verksamhet. Då 

nystartade företag ofta inte har tillgång till finansiella resurser kan det vara svårt med 

själva produktutvecklingen då det ofta är en dyr process. Ett förslag på detta var att ta 

in produktcoacher i ett tidigt skede som hjälper till att göra produkten ”säljduglig”. 

4.4.2 Positiv kritik 

Som nämnt ovan var majoriteten av kritiken positiv. Det var framförallt tre faktorer 

som återkom både i enkätundersökningen och i merparten av intervjuerna med 

inkubatorsföretagen: tillgång till UIC:s nätverk, genomlysning av affärsplan och den 

starka referensen UIC kan användas som.  

Nätverk 

‖Ett fantastisk bra nätverk och en resurs att bolla olika tankar med.‖ – kommentar 

från enkätundersökningen 

Samtliga intervjuade inkubatorsföretag har haft nytta av UIC:s nätverk på något sätt, 

och merparten har flera bra erfarenheter av det. Samtidigt som UIC nätverk är väldigt 

omfattande så har också de enskilda affärscoacherna ett eget nätverk som många 

inkubatorsföretag har haft nytta av. Tre av företagen fick även via UIC:s nätverk 

kontakt med finansiärer eller lånefinansiärer. 
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Två av de intervjuade företagen kunde också utnyttja de kontakter de skapade med 

andra inkubatorsföretag under UIC Business Lab. Ett av dem har fått hjälp av det 

andra företaget att hitta kontakter för att kunna flytta sin produktion utomlands och 

därigenom sänka produktpriset avsevärt.  

På frågan Vad var det bästa med ert samarbete med UIC?, i enkätundersökningen 

svarade fem av tio företag att det var tillgången på UIC:s nätverk.  

UIC som referens 

‖Att samarbeta med UIC ger en kvalitetsstämpel‖, säger Erik Ring, Guru. 

‖Att vara UIC-företag är positivt vad gäller finansiering, externa parters tilltro till 

företaget osv.‖ – kommentar från enkätundersökningen 

Många företag ansåg att referensen som UIC utgör var mycket viktig i deras 

etableringsprocess. Att ha kommit in på UIC program, framförallt UIC Business 

Accelerator, fungerade som ett betyg på att företaget var seriöst och lovande. Detta 

var framförallt viktigt när företagen sedan skulle söka forskningsstöd eller 

utomstående investering. För ett av inkubatorsföretagen gick även UIC i godo för 

företaget när de sökte finansiering. 

Genomlysning av affärsidé och affärsplan 

‖Mest värdefullt var alla föreläsare som försökte skjuta ner affärsplanen‖(Håkan 

Toll, Valueguard). 

Att få gå igenom, förtydliga och förbättra sin affärsidé och affärsplan var högt 

uppskattat bland de intervjuade företagen. Under föreläsningsserien på UIC Business 

Lab fick företagen gång på gång argumentera för sin affärsplan som föreläsarna 

försökte ”skjuta ner”. Företagen uppskattade också att under UIC Business Lab få 

möjlighet att samverka och lyssna på andra inkubatorsföretags erfarenheter. Vissa var 

i samma fas som de själva medan andra en bit före eller efter i etableringsprocessen. 

Genom att höra om deras upplevelser kunde samma misstag som de andra företagen 

gjort undvikas. Några menade också på att de blev säkrare i sin egen affärsmodell 

genom att jämföra sig med andra företag.  

Handledning och vägledning 
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‖Det är väldigt bra att ha en som håller en i handen när man går framåt‖ – ett av de 

intervjuade företagen 

Ett av de intervjuade företagen liknande att starta upp ett företag med att köra in i en 

stad som du aldrig varit i förut, du vet vart du vill men du har ingen aning om hur du 

tar dig dit. UIC:s stöd fungerar då som din GPS som leder dig rätt genom de beslut du 

måste ta under vägens gång. Just att kunna använda UIC som handledare och 

bollplank var något som var högt uppskattat bland inkubatorsföretagen, både under de 

tidiga och sena faserna i etableringsprocessen. Brist på erfarenhet var också det hinder 

som minskades mest i enkätundersökningen, från ett medel på 3,6 till 2,1 och 

medianen gick ned från 4,5 till 2. Övriga medeltal redovisas nedan, för fullständig 

statistik se bilaga 4. 

 

Figur 3:Medelvärdesdiagram av inkubatorföretagens upplevda hinder 
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5 Analys 

Analysavsnittet behandlar först de intervjuade företagen i etableringsprocessen och i 

vilket skede de kontaktade UIC. Sedan följer en analys av de etableringshinder 

inkubatorsföretagen mötte och hur UIC:s verksamhet hjälpte dem förbi dessa. 

5.1 Etableringsprocess 

De företag som har blivit antagna till UIC har genomgått en hård urvalsprocess och 

har under samarbetets gång förberetts för att genomföra en lyckad etablering av sin 

företagsidé. Beroende på vilket stadium företaget befann sig i när de anslöt sig till 

inkubatorn har UIC försökt bygga på företagets erfarenheter.  

De företag som saknar tidigare erfarenhet av att starta företag och som inte har 

kommit så långt i etableringsprocessen knyts an till Business Start för att öka på 

denna kunskap. För att inkubatorsföretaget ska ha en målinriktad strategi belyser UIC 

vikten av att ha en genomtänkt affärsplan med en marknadsanalys vilket sker i både 

föreläsningsserien Business Start och Business Lab. Under samarbetet får inkubators-

företaget även möjligheten att undersöka och utveckla en prototyp och/eller ett 

servicekoncept i en skyddad miljö vilket görs i seminarieserien i Business Lab. Där 

kritiseras produkten eller tjänsten hårt vilket gör att den ständigt omarbetas och 

förfinas så att den är mogen när den sedan ska lanseras på den riktiga marknaden.  

Bland de sextio företagen som har tagit sig genom UIC:s sista program, accelerator-

programmet, är det endast fem företag som hittills har misslyckats och lagt ner sitt 

företag. Detta ger en överlevnadsgrad bland UIC:s inkubatorsföretag på 92 procent, 

vilket kan ses som ett facit för att UIC bedriver en bra inkubatorsverksamhet.  

5.1.1 Nyckelhändelser i etableringsprocessen 

De aktiviteter som de undersökta företagen fokuserade på innan de anslöt sig till UIC 

varierade men den gemensamma faktorn var att de alla hade ett stort engagemang för 

sin idé, vilket också är ett av kraven för att vara ansluten till UIC. I ett initialskede var 

även en stor del av företagen väldigt fokuserade på nyckelhändelsen initial extern 

finansiering då avsaknaden av kapital minskade möjligheten till att utveckla 

verksamheten. Väl anslutna till inkubatorn minskade fokus på detta och istället 

fokuserade UIC tidigt på en första försäljning och genom alla UIC:s program fanns en 
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kontinuitet att ständig utveckla affärsplanen. Den fjärde nyckelhändelsen första 

anställning, fanns även den representerad i miljön kring UIC där det gick att ta in 

extern expertis till företaget.  

Engagemang för idén 

I Reynolds & Millers (1992) modell med fyra nyckelhändelser fanns det en 

gemensam nämnare bland samtliga inkubatorsföretag. Detta var engagemanget för 

idén, vilket var väldigt påtagligt och genomsyrade samtliga intervjuer med företagen. 

Detta skulle kunna förklaras med att kravet från UIC för att vara ansluten till 

inkubatorn är att ha en god affärsidé där entreprenörerna ska vara villiga att satsa 

helhjärtat på sin produkt eller tjänst (Bengtsson, intervju 2010-11-19). Enligt Carter et 

al. (1996) ska detta starka engagemang och entreprenörens handlingskraft resultera i 

att företaget snabbt läggs ner eller kommersialiseras. Majoriteten av de intervjuade 

företagen spådde en ljus framtid för sin idé och endast ett företag var inte verksamt 

längre. Även om inkubatorsföretagen påpekade att kommersialiseringen av företaget 

tog längre tid än väntat hade samtliga fått en första kundorder inom en tvåårsperiod 

från start.    

Initial extern finansiering 

Finansiering utgör också ett stort hinder och finns ytterligare beskrivet i 

Etableringshinder och Finansiering i avsnitt 5.2. 

De företag som hade sökt sig till UIC ville framför allt få hjälp med hur de skulle 

kommersialisera företaget och få hjälp med att utforma en affärsplan. En ytterligare 

stor del av anledningen till att de anslöt sig till UIC var att få en möjlighet till extern 

finansiering och när inkubatorsföretagen väl var anslutna till UIC öppnades en rad 

möjligheter för att få extern finansiering genom UIC:s nätverk. Detta gjorde att det 

var lättare att få sökt kapital beviljat då företaget ansågs seriöst genom att vara 

anslutna till UIC och kapitalet kunde investeras för att utveckla produkten eller 

tjänsten. Endast ett företag valde att avstå den externa finansieringen som de hade 

sökt och beviljats utan bekostade sin verksamhet med eget kapital från 

konsultverksamhet.  

Initial extern finansiering var extra viktigt för inkubatorsföretagen som tillverkade en 

fysisk produkt då mycket kapital behövdes investeras för att kunna tillverka 
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produkten samt minska dessa kostnader vid tillverkning. Reynolds (2000) belyser 

även att inte all tid ska läggas på att söka efter finansiärer vilket tar bort fokus från 

andra viktiga nyckelhändelser, men i och med samarbetet med UIC underlättades 

kontakten med externa finansiärer vilket gav utrymme för att fokusera mer på 

affärsplan och försäljning.  

Första försäljning 

De intervjuade företagen hade lagt stor vikt på att försöka sälja sin produkt eller tjänst 

och gjorde detta tidigt i etableringsprocessen. Detta är även något som UIC tidigt 

förberedde inkubatorsföretagen på genom att ständigt arbeta för att vässa affärs-

planerna i först Business Start och därefter i Business Lab där produkten eller tjänsten 

ytterligare granskas av potentiella investerare. I den teoretiska ansatsen visar studier 

av Reynolds (2000) och Chrisman (1997) att en första försäljning medför tillgång till 

kapital som kan investeras i företaget och snabbar på tillväxten i företaget, som sedan 

ligger till grunden för en lyckad etableringsprocess. Bland de intervjuade företagen 

var detta moment mycket trögare än vad studierna ger sken av och erfarenheten var 

den att en första försäljning inte automatiskt ledde till en större tillgång på kapital. 

Dessutom tog det väldigt lång tid från en första försäljning till att försäljningen hade 

ökat tillräckligt för att täcka alla kostnader och för att få företaget att gå med vinst. 

För företag som till exempel sålde fysiska produkter blev vinstmarginalen väldigt 

liten vid en första försäljning, då fasta kostnader för produktion blev väldigt höga 

samt att oförutsedda utgifter tillkom. Detta gav däremot en bra inblick i vilka hinder 

som kunde förekomma vid försäljning och ledde till ny erfarenhet och kunskap för 

hur liknande problem skulle undvikas i framtiden. 

Den viktigaste erfarenheten bland företagen var att en första försäljning ledde till att 

produkten eller tjänsten utvecklades genom feedback från kunden och att företagen 

erhöll kunskaper om hur marknaden fungerade. Denna respons på en tidig utveckling 

av produkten och erfarenheterna från detta är något som enligt Samuelsson (2004) 

ökar sannolikheten för företagets överlevnad och kan anses vara minst lika viktigt 

som att en första försäljning ger företaget tillgång till kapital.  
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Första anställningen 

Inkubatorföretagens finansieringsmöjligheter för att anställa personal var väldigt små, 

men i och med samarbetet med UIC fanns det tillgång till ett nätverk av 

företagspartners och även en möjlighet att ta in extern expertis av en affärscoach. 

Finansieringen av detta möjliggjordes genom att inkubatorsföretaget fick en framtida 

skuld till UIC. Denna externa expertis kan ses som en första anställning då en extra 

person bidrar till företagets fortlöpande verksamhet. Däremot finns det ytterligare 

exempel på hur inkubatorsföretagen fick tillgång till extern expertis genom UIC:s 

nätverk och anlitade personer inom viktiga roller och finansierade detta genom att 

dessa fick en procentandel i företaget. Då många av företagen även ansåg att 

samarbetet med UIC gav ett bevis på att företaget var seriöst och lovande 

möjliggjorde detta även tillgång på kapital från forskningsinstitut och intresse av 

affärsänglar
6
. Detta tillskott på kapital möjliggjorde att en del inkubatorsföretag kunde 

anställa personer för att utveckla produkten eller bedriva forskning inom området. 

Reynolds (2000) och Chrisman (1997) studier visar att företag ofta är behov i extern 

expertis och att det är viktig att ett företag skaffar sig företagspartners där erfarenheter 

saknas. Detta är något som möjliggörs i UIC:s nätverk vilket gör att runt varje 

inkubatorsföretag finns det resurser som kan tas in vid behov.  

5.2 Etableringshinder 

Det förekom många likheter mellan teori och empiri gällande de hinder som 

nystartade företag stöter på i etableringsprocessen. Samtliga hinder behandlade i 

teoridelen förekom hos åtminstone ett av de intervjuade företagen, vissa mer frekvent 

än andra. Det sammanfattande intrycket är dock som Gartner (1985) uttrycker det; 

företag har olika hinder beroende på den situation och miljö de befinner sig i. En stor 

förtjänst med UIC:s verksamhet är att de genom sitt samarbete med affärscoacherna 

just kan erbjuda denna flexibilitet som olika företag i olika situationer och faser 

behöver. Ett företag inom läkemedel kan få en affärscoach specialiserad på 

läkemedelsbranschen medan ett företag som är på väg att etablera sig utomlands kan 

                                                 

6
 Affärsängel är en privatperson som satsar sitt kapital vilket kan vara monetärt eller 

intellektuellt kapital i nystartade företag och köper sig på så sätt in i företaget 
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få en affärscoach specialiserad på sådana etableringar. Förutom detta har UIC tillgång 

till ett stort och utbrett nätverk vilket också ökar deras flexibilitet.  

Här nedan analyseras de mest frekventa hinder som företagen stötte på i 

etableringsprocessen samt det stöd som UIC bidrar med för att överbrygga dessa. 

5.2.1 Finansiering  

Att erhålla finansiering är enligt NUTEK (2003) ett stort problem för nystartade 

företag likaså för flera av de intervjuade företagen. UIC erbjuder med sin verksamhet 

ingen hjälp med direkt finansiering som många företag eftersträvar. Däremot lägger 

de stora resurser, framförallt i UIC Business Lab, på att hjälpa företag att utforma och 

förbättra sin affärsplan så att företag lättare ska få gehör från framtida finansiärer. 

UIC hjälper också företag att träna på sin ”säljteknik” vilket flera företag uppskattade. 

Samtliga företag har fått sätta in kapital och såklart också mycket tid i företaget och 

upplever det som en risk att inte få tillbaka pengarna. Ett sätt för UIC att minska det 

personliga risktagandet är att erbjuda företagen en betalningsplan för kostnaden att ta 

in en affärscoach, vilket innebär att om företaget inte överlever är personen i fråga 

inte tvungen att betala tillbaka de investerade pengarna. I enkätundersökningen gick 

problem att erhålla finansiering ner från ett medel på 3,2 till 2,3 efter att de erhållit 

stöd från UIC. 

5.2.2 Nätverk 

Att vara ensam i uppstartsfasen av ett företag är inte alltid lätt, företaget ställs inför en 

rad nya frågor och problem som, om de inte löses på rätt sätt, kan vara kritiska för 

företagets överlevnad (NUTEK, 2003). Även om inte alla företag nämnde detta som 

ett hinder innan de tog kontakt med UIC så var just att få tillgång till UIC:s nätverk en 

av de största förtjänsterna med att ansluta sig till dem. Många företag knöt flera 

viktiga kontakter genom detta nätverk, vissa fick tillgång till finansiärer och andra 

fick tillgång till exempel advokatbyråer till ett förmånligt pris. Ett tecken på att UIC:s 

nätverk är en viktig del av det stöd de erbjuder är svaren från enkätundersökningen, 

där fem av tio företag har det som svar på frågan Vad var det bästa med UIC:s 

verksamhet?  
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Även om inga jämförelser finns med företag som inte har haft stöd av UIC:s nätverk 

så tyder det på, precis som Gloor och Raz (2007) skriver, att ett stort nätverk är viktigt 

för ett företags överlevnadschanser.  

5.2.3 Brist på erfarenhet och kunskap 

Brist på erfarenhet och kunskap om hur ett företag startas upp är ett utbrett hinder för 

många företag i etableringsprocessen (eg.Politis, Chiesa & Piccaluga 2000). Sådan 

kunskap innefattar ett stort område och genom den inledande litteraturstudien 

identifierades emellertid två stora problemområden: byråkrati och kommersialisering. 

Nedan följer en redogörelse av dessa två kategorier separat eftersom de skiljde sig 

markant från varandra utifrån det empiriska materialet. 

Byråkrati 

Byråkrati kan vara en djungel för nystartade företag som saknar erfarenhet inom 

ekonomi och juridik (Axlin, 1994). Svår och omfattande byråkrati uppfattades dock 

som det minsta hindret för företagen som svarade på enkätundersökningen. Generellt 

så ansåg inte heller de intervjuade företagen att detta var ett stort problem, detta 

styrktes också av Per Bengtsson som menade på att ofta har även företag från vitt 

skilda branscher liknande byråkratiproblem, vilka lätt kan förutspås och överbryggas. 

Intressant nog visade resultaten från enkätundersökningen på samma sak, medelvärdet 

på företagens upplevda hinder var exakt samma före och efter kontakten med UIC, 

vilket tyder på att de flesta inte fått (och/eller kanske inte behövt) hjälp med byråkrati. 

Två företag ansåg till och med att byråkratin hade försvårats efter sin kontakt med 

UIC. Vad detta beror på är dock oklart.  

Kommersialisering 

Till skillnad från kunskap om byråkrati så saknade många företag kunskap och 

erfarenhet i hur de skulle kommersialisera sin produkt, vilket som är nästa steg att ta i 

etableringsprocessen och vem de skulle kontakta när. Marknadsplanen var ofta 

bristfällig (enligt UIC) då företagen sökte sig till UIC, precis som Chorev & Anderson 

(2006) såg i sin studie. Inget av de intervjuade företagen upplevde det som ett 

problem att hitta kunder eller att marknadsföra sin produkt. Både teorin (Schilling, 

2010; Chorev & Anderson, 2006) och Per Bengtsson hävdar emellertid det motsatta, 

generellt tycker de att företag har en övertro att kunden ska hitta produkten och inte 
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tvärtom. Enkätundersökningen visar på ett mellanting mellan de båda sidorna, dock 

verkar majoriteten av företagen inte se det som ett stort hinder. Kommersialisering 

fick inkubatorsföretagen främst hjälp med under föreläsningsseminarierna i Business 

Lab där de dels fick lära sig direkt fakta om olika delar i kommersialiseringen och 

dels bolla sina idéer med föreläsare och de andra deltagande inkubatorsföretagen. 

Affärscoacherna var också stor del av kommersialiseringsstödet eftersom de har stor 

erfarenhet av företagande och inkubatorsföretagets specifika branschen.  

5.2.4 Övrigt 

Det var i huvudsak två återkommande faktorer som många av inkubatorsföretagen tog 

upp under intervjuerna som inte är behandlat i det teoretiska avsnittet: UIC som 

vägledare och bollplank och UIC som referens. Det första kan låta självklart, men att 

ha någon att rådfråga och bolla idéer med var något som många av företagen 

värderade högt. Den andra faktorn var mer oväntat men likaså en viktig del i det stöd 

UIC bidrog med. Att UIC fungerar som en stark referens och en kvalitetsstämpel för 

inkubatorsföretagen beror troligtvis på UIC:s hårda antagningsprocess. Har väl 

företag tagit sig igenom den, så är det som nämnt tidigare, en stor sannolikhet att 

företaget kommer överleva.  

Avslutningsvis kan jämförelser göras med UIC:s verksamhet och teorin om 

inkubatorns funktioner. Av de två olika fält som beskrevs av Löfsten (2006) tillhör 

UIC:s verksamhet den sistnämnda. Nämligen den som går ut på att utgöra en 

entreprenöriell miljö för nystartade småföretag med stöd som inte drivs av 

egenintresse. Och när det gäller att anpassa stödet till varje enskilt företag har UIC:s 

en del moment som tar hand om detta. Vid tilldelningen av affärscoachen sker det 

bedömningar om vem som skulle vara den mest passande och det ges utrymme för 

företagen att byta. I Business Lab programmet indelades företagen i grupper som 

verkar i skilda branscher och representerar de informella kontakterna i nätverket. Det 

som kan sägas är att UIC:s arbete motsvarar den teoretiskt beskrivna inkubatorn trots 

att de har delat upp det i egna program och moment. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Genom vår studie har vi strävat efter att undersöka hur UIC:s inkubatorsverksamhet 

fungerar. För att ta reda på detta har vi först valt att studera etableringsprocessen hos 

nystartade företag, undersöka vilka hinder de stått inför och slutligen det stöd de 

erhållit från UIC.  

Våra resultat indikerar på att erhålla initial finansiering var den aktivitet som 

företagen var mest fokuserad på i ett initialt skede av etableringsprocessen, denna 

aktivitet var också en stor bidragande anledning till att många företag sökte sig till 

UIC i första taget. Under samarbetet med UIC verkade det däremot som om fokus 

skiftades mot andra aktiviteter. Flera företag insåg då att de var tvungna att ändra och 

förbättra delar i sin verksamhet och produkt eller tjänst, för att ens kunna börja tänka 

på att få hjälp med finansiering.  

Av de genomförda intervjuerna kan vi dra slutsatsen att första anställningen 

egentligen uppstår efter att företaget är självgående och stabilt. Som nämnt i analysen 

löste företagen denna aktivitet med hjälp av outsourcing av tjänster de inte klarade av 

själva. Det går också att argumentera för att UIC:s affärscoacher kan verka som en 

anställd även om denna anställningsform mer ska ses som en extra resurs. 

Det som också var anmärkningsvärt i etableringsprocessen var att det tog mycket 

längre tid för ett företag att bli självgående än vad de själva hade uppskattat även om 

entreprenörerna lade ner sin själ i företaget.  

Under uppsatsens gång observerade vi också att många hinder är starkt sammanvävda 

med varandra. På samma sätt som ett specifikt hinder kan leda till ytterligare 

svårigheter så kan upplösandet av ett specifikt hinder förenkla andra steg i 

etableringsprocessen. Till exempel leder ofta ökad kunskap och erfarenhet om 

etableringsprocessen till minskade nätverk- och finansieringshinder. 

En viktig faktor till att det går bra för inkubatorsföretagen är att de ställs inför höga 

krav redan vid ansökningstillfället till programmen. Baksidan av myntet är dock att 

många företag och företagsidéer aldrig får chansen, vilket förmodligen är bra för 

UIC:s statistik men kanske inte för näringslivet i längden. Mycket av den kritik från 

inkubatorsföretagen gentemot UIC är företagsspecifika problem, som att något 
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företag ville ha mer hjälp med patentansökning och något företag ville ha mer hjälp 

med att hitta potentiella kunder. Ett sätt att lösa detta är att utöka UIC:s nätverk och 

framförallt inkubatorföretagens nätverk.  

I dagsläget tycker vi inte att UIC tar till vara på att det finns många företag i likadana 

roller och att dessa företag kan hjälpa varandra mer. Idag sker den enda kontakten 

mellan inkubatorsföretagen i seminarieserierna och denna är mer av en slumpvis 

karaktär. Inkubatorsföretagen själva tycker att det har varit lärorikt att få insyn i vilka 

problem andra företag står inför och vilka erfarenheter de fått. Därför skulle detta 

kunna vara en plattform att vidareutveckla och på så sätt förenkla kunskaps- och 

erfarenhetsutbytet. Med en ökad och mer systematisk integration mellan fler 

inkubatorsföretag skulle företagen få integrera med fler företag som är eller har varit i 

samma situation som dem. Detta skulle kunna ske genom exempelvis kontinuerliga 

mingelkvällar och events där företagen får träffa varandra i en avslappnad miljö. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att UIC:s verksamhet fungerar väldigt bra och 

de företag som antas till deras program går ofta en ljus framtid till mötes. För att 

visualisera detta följer nedan en grafisk representation av enkätundersökningen av 

inkubatorsföretagen. 

 

Figur 4: Diagram över upplevt hinder före kontakt med UIC. 
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Figur 5: Diagram över upplevt hinder efter kontakt med UIC. 

Det finns vissa faktorer i UIC:s verksamhet som vi tror har haft betydande påverkan 

på deras framgång. Först och främst det faktum att de inte är en vinstdrivande 

organisation tror vi bland annat bidragit till att de har fått ett långsiktigt perspektiv 

som går ut på att företagen ska utvecklas i sin egen takt. En annan stor anledning till 

deras framgång är att de insett att företagens behov och situation ofta är vitt skilda 

från varandra. Detta ledde fram till utvecklingen av affärscoachmodellen som har 

visat sig vara kanske den mest uppskattade delen i UIC:s stöd till inkubatorsföretagen. 

Vi tror också att det är en bra metod att låta företagen själva betala för 

affärscoacherna då de blir mer måna om att tjänsten ska vara värd pengarna. De har 

även satt en gräns på antal företag som de tar sig an varje år som leder till att samtliga 

företag får mycket uppmärksamhet med bland annat uppföljningsmöten var tredje 

månad. 

6.1 Framtida forskning 

Detta arbete har enbart fokuserats på inkubatorn UIC:s verksamhet och deras 

metoder. Även om teorin för inkubatorsverksamhet är enkel att hitta bedrivs olika 

metoder av de olika inkubatorerna. Således skulle det vara intressant att studera och 

jämföra olika inkubatorer både i Sverige och utomlands. Speciellt vilka tjänster som 

har varit de mest positiva hos andra inkubatorer och vilka olika moment som finns 

med i deras så kallade program. Det skulle även vara intressant att fokusera på ett 

specifikt hinder och gå in djupare i det. Vidare skulle studier kunna utföras på olika 

företag som är i liknande situation men då endast det ena antas till inkubatorsprogram.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1-Exempel på Intervjufrågor till inkubatorföretagen 

Hur uppkom iden? 

Vilken kunskaps/erfarenhetsbaggrund hade du? 

Hade du några erfarenheter av att starta eget? 

Arbetade du heltid med företaget? 

Hur aktivt har du arbetat under olika perioder av uppstarten?  

Var du ensam eller var ni ett team från början? 

Vilka hinder upplevde ni som störst? 

Hur gjorde ni för att nå ut till era kunder? 

Hur upplevde ni byråkratin runt företagsstarten? 

Hur upplevde ni det finansiella? 

Hur upplevde ni att kommersialiseringen gick? 

Hur upplevde ni det nätverk ni befann er i? 

Vid vilket skede tog du/ni kontakt med inkubatorn? 

Vad fick er att kontakta inkubatorn? 

Hur skulle du beskriva arbetet med inkubatorn? 

Vilka krav ställde ni på inkubatorn? 

Vilka krav ställde inkubatorn på er? 

Vad ville ni ha hjälp med? 

Vad var det bästa med inkubatorn? 

Vad mer har de hjälpt med? 

Vad saknades i samarbetet? 

Vilken sorts finansiell hjälp har ni fått? 

Har ni fått ytterliga stöd från andra aktörer än inkubatorn? 

Hur länge har ni samarbetat med inkubatorn? 

Vad har ni lärt er av samarbetet? 

Vilken fas befinner ni er nu? 



 46 

Bilaga 2- Frågeformulär för Per Bengtsson 

Hur länge har du arbetat för UIC? 

Vad har du för bakgrund? 

När startade UIC? 

Har ni någon ”sucess rate” för företagen som blir antagna? 

Vilka hinder är det som företagen upplever som mest problematiska? 

Vad är företagens oftast förekommande brister? 

Vad har företagen för förväntningar när de ber om stöd? 

Vilka krav ställer ni på företagen för att de ska bli antagna i de olika programmen? 

Kan ni avbryta ett samarbete?  

Vad är grundtanken för de olika programmen? 

Hur går ni till väga för att ge finansiellt stöd? 

Hur går ni till väga för att utbilda och vägleda företagen? 

Hur ser det nätverk som ut företagen får tillgång till? 
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Bilaga 3-Enkätundersökning 

Totalt skickades enkätundersökningen till 45 mailadresser från UIC’s 

företagslista. 

1. Mitt företag har deltagit i följande aktivitet hos Uppsala Innovation Centre (UIC): 

 

Program Antal  

UIC Business Start 3 

UIC Business Lab 11 

UIC Business Accelerator 5 

 Besvarade frågan: 14 företag 

2. Upplevt hinder innan UIC kontaktades:  

 1-inget 2 3 4 5 6-Mycket  

Problem att erhålla 

finansiering 

3 3 4 1 1 3 

Brist på erfarenhet 

av företagande 

2 2 2 4 4 1 

Svårt att hitta och 

nå ut till målgrupp 

och kunder 

1 5 4 3 0 2 

Svår/omfattande 

byråkrati 

3 7 1 2 0 2 

Brist på 

marknadskännedom 

och kontakter 

2 2 4 4 3 0 

Annat upplevt hinder: Otillräcklig tid p.g.a. finansiering och immaterialrätt. Bristande 

kontakter i Uppsalas innovationsnätverk.  

Besvarade frågan: 15 företag 

3. Upplevt hinder efter hjälp/stöd av UIC: 

 1-inget 2 3 4 5 6-Mycket  

Problem att erhålla 
finansiering 

3 5 7 0 0 0 

Brist på erfarenhet 3 8 4 0 0 0 
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av företagande 

Svårt att hitta och 

nå ut till målgrupp 

och kunder 

4 5 5 0 0 1 

Svår/omfattande 

byråkrati 

5 5 3 1 0 1 

Brist på 

marknadskännedom 

och kontakter 

4 3 7 1 0 0 

Besvarade frågan: 15 

 

4. Vad var/är det bästa med ert samarbete med UIC (Fria svar): 

 Ledare och vissa av föreläsarna mycket duktiga och kompetenta. Gav bra 

input och feedback på de frågeställningar som dök upp 

 nätverk rent allmänt samt specifikt stöd i uppstart av verksamheten 

 Att lära sig att tänka om och tänka rätt, det ärt inte alltid ett lätt steg att gå 

från forskare till entreprenör. 

 Den övergripande kunskapen som erhålls. 

De nya dörrar som öppnas genom att vara i UIC. 

Hjälp med aktuella frågor. 

Kontaktnät. 

 Generella stödet, rådgivning samt kontaktnät. 

 Kontaktnätverket som skapas. 

Inspiration från andra företagare. 

Att vara UIC-företag är positivt vad gäller finansiering, externa parters tilltro 

till företaget osv. 

 Affärscoachen. 

 Få tillgång till kunskap och nätverk. 

Uppmuntran och stöd när man är liten och ensam i början. 

 Den status UIC har, vilket ger bolaget ökad tyngd. 

 Genomlysning av affärsidéen. 

 

5. Vad saknar du i ert samarbete med UIC? 

 Djupare kunskaper som kan bespara kostnader, många av föreläsarna visar 

bara på problemen och vill sedan sälja sina tjänster.  

Kunskaper inom varumärkesbyggande. 

Konkreta workshops. 

 Direkt finansiering 
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 Accelerator och dess system med en afärscoach skulle behöva ett alternativ. 

Vi är t.ex. inte beroende av någon extern affärscoach men skulle vilja 

forsätta i UIC på annat sätt. 

 Access till kunder. 

 Kanske lite bättre nätverk med riskkapitalbolag i Stockholm. Och kanske 

föreläsningar som beskriver hur det *egentligen* är att dra igång ett bolag, 

alltså inte teoretiskt kring hur man gör med registrering osv. utan t.ex. saker 

som hur ett F&U bolag *egentligen* värderas och hur man *egentligen* 

fixar första kunden osv. En del föreläsningar kanske var lite väl teoretiska till 

sin natur, även om alla var mycket intressanta och de flesta var givande på 

ett eller annat sätt. 

 

 

6. Sammantaget så är mitt omdöme av UIC:  

1- Inte nöjd alls 1 

2-  0 

3-  1 

4-  2 

5-  3 

6- Väldigt nöjd 8 

Besvarade frågan: 15 företag. 

7. Övriga relevanta kommentarer: 

 Isconovas koppling till UIC är från ca 10 år sedan i anslutning till 

kuvösverksamheten på SLU 

 Ett fantastiskt bra nätverk och en resurs att bolla olika tankar med.  

 Väldigt duktiga och engagerade medarbetare.  

 Vissa föreläsningar var riktigt bra.  

 

 


