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Abstract 
Titel Ord, tid & pengar 
En kvalitativ studie av hinder och motsättningar i arbetsprocessen med 
forskningskommersialisering i högskolenära inkubatorer 
Författare Daniel Kvarnström, Amanda Mannervik 
Nyckelord Forskningskommersialisering, akademiskt entreprenörskap, akademiska normer och 
värderingar, företagsinkubator, intressekonflikt  
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka hinder och motsättningar som rådgivare och forskare 
upplever i forskningskommersialiseringsprocessen inom högskolenära inkubatorer. Studien bör ses 
som en förstudie för att i ett senare skede kunna skapa en effektiv innovationsprocessmodell för 
högskolenära inkubatorer. Uppsatsens frågeställningar har undersökts ur ett innovationstekniskt 
perspektiv med hjälp av teorier om bland annat inkubatorer, innovationsprocesser och akademiskt 
entreprenörskap. Resultatet visar att det finns ett antal kulturkrockar som medför risk för att 
rådgivare och forskare talar förbi varandra. Andra hinder och motsättningar i 
forskningskommersialiseringsprocessen är skillnader i språkbruk, forskarens multipla roller, 
uppfattningar om arbetstempo samt att matchningen mellan entreprenör och forskare är 
svårorganiserad och tidskrävande. 
 
 

 

Abstract 
Titel Ord, tid & pengar 
A qualitative study on obstacles and oppositions in the research commercialization process in 
university business incubators. 
Author Daniel Kvarnström, Amanda Mannervik 
Keywords Research commercialization, academic entrepreneurship, scientific norms and values, 
conflict of interest, business incubator 
This essay seeks to examine which obstacles and oppositions business coaches and researchers 
experience in the research commercialization process in university business incubators. This study 
should be seen as a pre-study with the intention of contributing to later on building a new 
innovation process model for university business incubators. Essay questions have been examined 
from the perspective of innovation technology and are linked to theories about incubators, 
innovation processes and academic entrepreneurship. The result is that there is a number of cultural 
clashes that brings along a risk for misunderstandings between business coaches and researchers. 
Other obstacles and oppositions in the research commercialization process is differences in 
linguistic use, the multiple roles of the researcher, interpretation of working pace and also that the 
matching between researcher and entrepreneur is time-consuming and hard to organize.  
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1 INLEDNING 

 
Denna uppsats kommer att behandla hur högskolenära företagsinkubatorer arbetar med 
kommersialisering av forskningsresultat. En bakgrund till problemområdet och författarnas syn på 
det kommer nedan att följa. Efter det en beskrivning av hur studien gått till och vilka resultat som 
framkommit. Slutligen sker en analys av materialet utifrån teorier kopplade till studiens tema. 
Studien har ett innovationstekniskt perspektiv. Det betyder att vi har ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt. I vårt examensarbete vill vi bidra till kunskapsbyggande men vi har även en mer 
praktiskt problemlösande inriktning som vi presenterar för vår uppdragsgivare. När vi använder 
uttrycket högskolenära inkubator inkluderar vi även de företagsinkubatorer som ligger i anslutning 
till universitet i begreppet.  
I oktober 2012 utkom regeringens forsknings- och innovationsproposition. I propositionen 
redovisas bland annat åtgärder för ökat nyttogörande av offentligt finansierade forskningsresultat. 
Propositionen vill ge innovationsstödjande verksamheter som bedrivs vid universitet och högskolor 
en mer betydande roll i innovationsstödssystemet och dessa behöver därför utvecklas (Regeringen 
2012). Vår studie ligger i linje med den aktuella propositionen och sker på uppdrag av den 
högskolenära inkubatorverksamheten Idélab vid Mälardalens Högskola. Vår studie är därmed ett 
bidrag både till kunskapsbyggande inom området, till processinnovation inom högskolenära 
inkubatorer såväl som till näringslivet och andra intressenter.  
 
 
1.1 Bakgrund 

I en globaliserad omvärld där produktcyklerna blir allt kortare och produkter och affärsmodeller blir 
alltmer beroende av avancerade tekniska lösningar och komplexa arbetsprocesser ökar behovet av 
snabb och effektiv innovation. I den offentliga debatten talas det idag ofta om den snabba 
teknikutvecklingen som i kombination med ökad global kommunikation gör att forskningsresultat, 
nya rön, produkter och idéer snabbt behöver nå ut för att vara aktuella. Det finns ett tydligt uttalat 
tankesätt som förutsätter att Sveriges sociala välfärd är intimt sammankopplad med ett fungerande 
inhemskt näringsliv (Bryman 2008). För att bibehålla ett samhälle som ligger i framkant när det 
gäller teknik och social välfärd behöver därför fungerande strukturer för effektiv innovation finnas 
tillgängliga. Det finns därför ett stort intresse både från företag och från politiskt håll att tillvarata 
och realisera ny forskning. Detta på grund av synen att nya forskningsrön skapar samhällsnytta i 
olika former samt lägger grogrund för både regional och nationell tillväxt. En välfungerande och 
effektiv realisering av forskningsresultat är därför viktig oavsett om det handlar om pedagogik, 
sjukvård eller nya tekniska lösningar. I regeringens forsknings- och innovationsproposition som 
utkom i oktober 2012 skriver man under rubriken Ökat nyttiggörande av forskningsbaserad 
kunskap följande:              
                       
“Avgörande för tillväxt och välfärd och en hållbar samhällsutveckling, såväl i Sverige som globalt, 
är att forskningsbaserad kunskap kommer samhället till nytta, eftersom sådan kunskap utgör 
nyckeln till en stärkt innovationsförmåga. Det gäller oavsett om kunskapens ursprung är 
nyfikenhetsdriven forskning eller behovsmotiverad forskning.” (Regeringen 2012 s.21) 
 
På landets högskolor och universitet finns spetskompetens inom en rad ämnesområden genom den 
forskning och undervisning som där bedrivs. Flera av landets universitet och högskolor har under de 
senaste decennierna utvecklat olika inkubatorsinrättningar i syfte att stödja studenter och forskare 
som önskar ta sina idéer eller forskningsresultat vidare ut i samhället. Stora summor satsas på 
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inkubatorsverksamhet såväl i Sverige som internationellt (Peters mfl 2004). Svenska staten, som är 
huvudman för majoriteten av Sveriges lärosäten, (Högskoleverket 2012) efterfrågar att 
inkubatorsverksamhet skall bedrivas. Vårt eget lärosäte Mälardalens Högskola har exempelvis 
uttryckliga krav på sig att bedriva inkubatorsverksamhet för att erhålla sina statliga anslag 
(Ekonomistyrningsverket 2011). Ofta sker realiseringen av forskningsresultaten genom en 
kommersialiseringsprocess med ett uttalat mål att livskraftiga företag skall grundas. Arbetssätten 
kan ta sig flera uttryck på de olika inkubatorsinrättningarna. Dels förekommer coaching och 
vägledning av studenter och forskare för att hjälpa dessa att själva på ett entreprenörmässigt sätt 
driva sina idéer vidare. Andra försöker arbeta efter principer med matchning mellan forskare, 
entreprenörer och organisationer med intresse för forskarens kompetens och resultat. (Bergek & 
Norrman 2008) 
Uppdragsgivaren till denna undersökning är Idélabs forskarspår. Idélab är en företagsinkubator vid 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås och forskarspåret är ett av de två huvudsakliga 
arbetsområdena, där det andra spåret är inriktat på att arbeta främst med att stötta studentdrivna 
idéer. Forskarspåret har specialiserat sig på att tillvarata affärsmöjligheter i resultaten av lärosätets 
forskning, alltså det vi benämner forskningskommersialisering. Forskarspåret på Idélab riktar sig 
därför aktivt till högskolans forskare och doktorander snarare än till dess studenter och övriga 
personal. Idélabs forskarspår har även stöttats av Affärsplan Västmanland (Länsstyrelsen). Dessa 
organisationer har till uppdrag att främja regionalt innovationsarbete och näringslivsutveckling. 
Från dessa organisationer har det efterfrågats en effektiv arbetsmodell som kan säkerställa att 
forskningsresultat får genomslag effektivt och snabbt. Denna studie är en del av det långsiktiga 
arbetet för att skapa grundförutsättningar och bakgrund för att utveckla en ny effektiv 
processmodell. För att detta skall vara möjligt görs i denna undersökning en inventering av hur ett 
par högskolenära inkubatorer arbetar med forskningskommersialisering idag, med fokus på att 
identifiera upplevda hinder och motsättningar.  
 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
2.1 Syfte 

I inledningsfasen till denna studie har författarna funnit att man inom organisationer som arbetar 
med regional tillväxt och nyttogörande av forskning hyser en oro för att nya rön och upptäckter 
tillvaratas dåligt eller ineffektivt i samarbetet mellan näringsliv och högskola.  
Studien syftar till att studera arbetssättet hos några av landets högskolenära inkubatorsinrättningar 
och bör ses som en förstudie för att i ett senare skede kunna skapa en effektiv arbetsmodell för 
inkubatorer. Det uttalade långsiktiga målet från dessa organisationer är att hålla ledtiderna så korta 
som möjligt mellan forskningsresultat och implementeringen av dessa utanför högskolans väggar. 
Alltså, hur man effektiviserar processtiden för forskningskommersialisering. 
Vi som skrivit uppsatsen är av meningen att spridning av forskningsresultat, i form av ny tjänst eller 
produkt eller att en ny kunskap visualiseras och tillgängliggörs, medför samhällsnytta. 
        
 
2.2 Frågeställningar 

Vi önskar studera arbetsprocessen kring kommersialisering av forskningsresultat i högskolenära 
inkubatorer. Exempel på aspekter vi kommer att studera är hur effektivt arbetssättet upplevs av de 
inblandade, det vill säga de som arbetar i de högskolenära inkubatorsverksamheterna samt forskarna 
på dessa lärosäten, och vilka hinder och problem som måste hanteras i den dagliga verksamheten. 
 
Studiens konkreta frågeställning lyder: 
- Vilka hinder och motsättningar upplever rådgivare och forskare i 
forskningskommersialiseringsprocessen inom högskolenära inkubatorer? 
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2.2.1 Studiens innovationsbidrag 

En ny upptäckt, metod eller uppfinning blir en innovation först när den förs ut och får genomslag, 
se begreppsdefinition nedan. Det är i mötet mellan nya tekniker och arbetssätt samt dess 
tillämpningar som innovation sker. I vår studie är det mötet mellan forskning och näringsliv som 
studeras som en potentiell plattform för innovation.  
Ett direkt innovationsbidrag vår studie ger är ett tillskott till kunskapsbasen inom området 
forskningskommersialisering i högskolenära inkubatorer. 
Förutom uppsatsen i den form ni nu läser den så avser vi även att popularisera vårt examensarbete 
genom att göra det tillgängligt i ett nedkortat och mer lättläst format. Vi kommer även att ha en 
separat muntlig och visuell presentation för våra uppdragsgivare där vi för en diskussion inriktad på 
konkret problemlösning och processinnovation i verksamheten.  
 
 

3. TEORI 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner  

 
3.1.1 Inkubator och arbetssätt i inkubatorer 

I litteraturen och inom forskningsdiskursen råder tämligen hög samsyn kring vad en inkubator är 
även om vissa skillnader alltid föreligger (Bergek & Norrman 2008). Den definition vi har valt av 
inkubatorsbegreppet är "ett stödsystem för nystartade och blivande företag […] en framväxande 
innovativ organisationsform som är ett medel för företagsutveckling" (Peters et al 2004 s 83, egen 
översättning). Med högskolenära inkubator avser vi inkubatorsinrättningar som antingen drivs i regi 
av, eller i direkt samarbete med, ett lärosäte. Vi gör i arbetet ingen åtskillnad mellan universitet och 
högskolor utan benämner alla inkubatorsinrättningar med koppling till ett lärosäte som 
högskolenära. 
 
Peters m.fl. (2004) som har studerat inkubatorers arbetssätt i USA delar in inkubatorer i tre 
kategorier: 
-Vinstdrivande: Ofta privatägda med riskkapitalbolag eller industriföreningar som huvudmän. 
-Icke vinstdrivande: Ofta regionala tillväxtinkubatorer arbetandes på uppdrag av stat eller kommun 
och offentligt finansierade. 
-Högskolenära: Kopplade till ett lärosäte. 
Vi har funnit att dessa tre kategorier förekommer även i Sverige. Det förefaller dock som att de 
vinstdrivande fördelningsmässigt är något ovanligare här än i exempelvis USA där de utgör ca en 
tredjedel av beståndet (Peters et al 2004). Detta arbete kommer att fokusera på de högskolenära 
inkubatorerna. 
 
När man beskriver inkubatorers arbete gör man ofta detta utifrån fyra aspekter: 
- Den fysiska samlingsplatsen med delad kontorsmiljö 
- Stödjande tjänster för nystartade företag i syfte att minska det nya bolagets overhead-kostnader. 
- Affärsrådgivning och coaching av deltagare. 
- Nätverksmöjligheter - såväl med andra blivande företagare samt utomstående potentiella 
affärspartners.  
(Bergek & Norrman 2008) 
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3.1.2 Forskningskommersialisering  

Med forskningskommersialiering menar vi att tillgängliggöra forskningsresultat genom att starta 
företag, patentera eller licensiera ut forskningens resultat. Alla företagsformer är inkluderade i vår 
definition. Företaget kan även vara av non profit-karaktär, vilket betyder att eventuell vinst 
återinvesteras i företaget istället för att delas ut till aktieägare. 
 
3.1.3 Innovation 

Innovation är problematiskt att definiera då det är ett tvärvetenskapligt ämne och en komplex 
process.  Begreppet används ofta svepande och ibland som en synonym för en uppfinning eller ny 
teknik.  Utifrån vårt innovationsvetenskapliga perspektiv utgår vi dock ifrån lite annorlunda 
definitioner. Det som framför allt utmärker en innovation är två kriterier: Dels att den tillför 
någonting nytt, dels att den på något sätt är värdeskapande. (OECD 2005) En ny idé eller ny teknik 
behöver inte alltid vara ny i objektiv mening, men ny i det sammanhang där den tas in. (Rodgers 
2003) Vi har i denna uppsats valt att använda oss av svenska näringsdepartementets breda men 
tydliga definition: 
 
”Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. 
Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. 
Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många 
former - ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden. ” 
(Regeringskansliet web 2012) 
 
Bessant & Tidd (2007) nämner 4P av innovation för att beskriva olika nivåer av innovation: 
- Produktinnovation - förändring i produkt/tjänst som organisationen erbjuder 
- Processinnovation - förändring i sättet som produkt/tjänst tillverkas och/eller levereras 
- Positionsinnovation - förändring av kontext där produkt/tjänst introduceras 
- Paradigminnovation - förändring i attityder och tankesätt kring eller i organisation eller 
produkt/tjänst 
(ibid. Egen översättning) 
 
Carlson & Wilmot beskriver i sin bok Innovation - The Five Diciplines for Creating What 
Customers Want (2006) följande fem discipliner för innovation:  
- Disciplin 1: Viktiga behov: verktyg för att identifiera viktiga behov i ett tidigt skede 
- Disciplin 2: Värdeskapande: NABC, ett verktyg för att skapa kundvärde 
- Disciplin 3: Innovation Champions: förstå mål, roller och attribut hos en Innovation Champion 
- Disciplin 4: Innovationsteam: Bygga tvärvetenskapliga och högpresterande team 
- Disciplin 5: Kontinuerlig organisationsanpassad innovation: Anpassad innovationsstruktur för 
ständig förbättring i organisationer.  
(ibid. Egen översättning) 
 
3.1.4 Innovationsprocess 

Det finns otaliga modeller uppritade för att beskriva innovationsprocesser och hur man kan arbeta 
enligt dessa. En teoretisk modell som vi har haft med oss i vår analys är Bessant & Tidd:s 
Simplified model for managing innovation som återfinns i Innovation and Entrepreneurship. 
(Bessant & Tidd 2007 s.20). Modellen beskriver en search-select-implement-process som går ut på 
att man först omvärldsbevakar och söker information för att identifiera möjlighet till innovation. I 
steg två gör man ett strategiskt urval och steg tre handlar om att implementera, det vill säga införa 
och testa förändringen. Allt detta görs inom den innovativa organisationen och under ett strategiskt 
ledarskap (ibid).  
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3.1.5 Entreprenör och entreprenörskap 

Att tydligt definiera entreprenörsbegreppet är inte helt enkelt. Viss forskning drar likhetstecken 
mellan entreprenörer och egenföretagare (Howorth et al 2005). Den snäva distinktionen ger en 
tydlig avgränsning, men lämnar i det här fallet en stor del av begreppet outforskat. Med en sådan 
definition anser vi att man i många fall gör det alldeles för lätt för sig då man både i dagligt tal och i 
samhällsdebatten ofta menar någonting mer än strikt egenföretagande. I strategidokument från 
myndigheter framkommer en något svårgripbar bild av en samling egenskaper: 
 
”Mycket av det som utmärker en bra entreprenör – förmågan att lösa problem, tänka 
nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra – är också egenskaper 
som studerande på olika nivåer behöver utveckla 
--------------------------------------------------------------------- 
Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till 
något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet 
och i föreningslivet.” 
(Utbildningsdepartimentet 2009 s 2-4) 
 
Tydligt är här att man med ordet entreprenör avser en samling egenskaper eller möjligen ett 
förhållningssätt till tillvaron och yrkeslivet. Kritik mot att försöka sammanställa entreprenöriella 
egenskaper har framförts under många år inom entreprenörskapsforskning (Gartner 1988) men 
mytbilden om entreprenörens egenskaper tycks ofta leva kvar. Kritiken har handlat om att det är 
tämligen irrelevant att försöka mäta vilka inre egenskaper en entreprenör har, utan man bör snarare 
försöka kartlägga vilka yttre förutsättningar som råder när människor stimuleras till entreprenöriellt 
beteende. Inom modern entreprenörskapslitteratur (Burns 2007) avråder man från att försöka länka 
entreprenörskapsbegreppet alltför hårt till en samling personliga egenskaper hos individen, utan 
menar att det är ett samspel mellan inre egenskaper och yttre faktorer. Entreprenörsegenskaperna 
kan alltså stimuleras genom att rätt förutsättningar finns. Här görs även åtskillnad mellan olika typer 
av entreprenörer och småföretagare. Burns (2007) definierar entreprenören som en småföretagare 
som arbetar expansivt med såväl företagets utveckling som för sin egen vinning. I småföretag blir 
detta ofta synonymt och egenföretagare är många gånger intimt känslomässigt förknippade med sitt 
företag. (ibid) Det som är utmärkande för entreprenören är benägenheten att själv starta upp nya 
verksamheter, expandera och söka nya områden, men framförallt att entreprenören självgående 
söker utvecklingsmöjligheter både för sig själv och för sin verksamhet. 
En nyckelfaktor i synsättet är att så kallade enteprenöriella egenskaper inte nödvändigtvis är stabila 
och beständiga karaktärsdrag, utan även en spegel av kringliggande faktorer och socialt 
sammanhang. Med andra ord någonting som under rätt förutsättningar kan stimuleras, läras ut, och 
rent av skapas. Vi vill därför i denna undersökning försöka undvika en diskussion om 
entreprenöriella egenskaper och vilka dessa är utan snarare beskriva fenomenet som ett 
entreprenörielllt förhållningssätt.  
 
 
3.1.6 Akademiskt entreprenörskap 

I artikeln Application of Knowledge Management for Research Commercialization ges följande 
definition på akademiskt entreprenörskap:                       
 
"Vi kan definiera akademiskt entreprenörskap som företagande inom lärosätena som syftar till ökat 
deltagande från lärosätena i den ekonomiska utvecklingen, samt att finansiera skolans egen 
verksamhet genom forskningskommersialisering, tekniköverföring och företagsutveckling." 
(Yadollahi Farsi & Talebi 2009 s.452. Egen översättning.) 
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Vi anser att definitionen är relevant men använder oss inte själva av termen akademiskt 
entreprenörskap och det är inte heller något som någon av våra respondenter använt sig av. Vi anser 
dock att det är viktigt att ha med en begreppsförklaring här eftersom begreppet förekommer i 
artiklar relaterade till forskningsområdet. 
 

3.1.7 Författarnas syn på nyttogörande och samhällsnytta 

Nyttogörande såväl som samhällsnytta är flitigt brukade ord i forskningskommersialiserings-
sammanhang. Så vad är då detta? Samhällsnytta och nyttogörande är svepande begrepp som kan 
användas till att betyda i stort sett vad man själv önskar. Vi väljer i denna rapport att låta begreppen 
förbli något vaga och omfatta såväl ekonomisk tillväxt som andra mer svårgripbara värden. Vi är av 
meningen att nyttogörande i den här kontexten har en positiv inverkan i ett större perspektiv än ett 
fåtal individer. Samma definition gäller för samhällsnytta, där vi dessutom vill inkludera perspektiv 
på hållbar utveckling, hållbar tillväxt och välfärd. 
 
3.2 Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera några exempel av den tidigare forskning som berör vårt uppsatsämne, 
är del av ett större forskningsområde eller har bidragit till att öka vår förståelse för området. 
 
Gabrielsson et al har i studien Mind the gap and bridge the gap: research excellence and diffusion 
of academic knowledge in Sweden (2011) kommit fram till att högpresterande samt etablerade 
seniora forskare är de som nyttogör mest av sina forskningsresultat. Kriterier för högpresterande 
forskare är bl.a. att man skall ha publicerats vetenskapligt minst fyra gånger de senaste tre åren samt 
forska på minst halvtid. I begreppet nyttogörande inkluderar Gabrielsson et al förutom 
kommersialisering även övrig interaktion utanför akademin, exempelvis deltagande i 
samhällsdebatt. 
Det finns en idé om en svensk paradox som går ut på att det pumpas in mycket pengar i forskning 
och utveckling (FoU) men att outputen i form av nya innovationer och ekonomisk tillväxt är relativt 
liten internationellt sett (McKelvey et al 2007). I The Swedish Paradox (Ejermo & Kander 2006) 
summerar författarna en stor del av debatten inom området och visar även på att vetenskapligheten i 
påståendet om den svenska paradoxen är låg. Författarna är istället av meningen att det är en 
generell debatt som inte är tillräckligt teoretiskt underbyggd.           
Lam (2011) framhåller i sin studie What motivates academic scientists to engage in research 
commercialization: ‘Gold’, ‘ribbon’ or ‘puzzle’? att det finns tre olika faktorer som kan påverka 
motivationen hos akademiker på högskolor och universitet. Pengar, akademisk status, samt inre 
tillfredställelse genom intellektuell stimulans. Ekonomisk potential är den variabel som har minst 
genomslag på akademikers motivation. Att rangordna de andra två låter sig inte göras så enkelt då 
de båda är en komplex sammansättning av faktorer som är svåra eller omöjliga att isolera. Det är 
dock intressant att notera att mycket av den moderna motivationsforskningen pekar åt samma håll: 
Ekonomiska belöningar i sig är en oerhört liten motivationshöjande faktor. När människor tjänar 
nog mycket på sitt arbete för att uppleva lönen som rättvis och tillräcklig har ytterligare påslag 
väldigt liten motivationshöjande effekt om det inte kombineras med andra faktorer (Bonnera & 
Sprinkleb 2002). Forskare med en positiv grundsyn på fenomenet kommersialisering har under en 
längre tid framhållit att det är ett problem för universitet och högskolor att framgång på 
marknadsmässiga områden inte ger någon akademisk status. (Braunerhjelm et al 2003). Lam (2011) 
baserar sin studie mycket på den socialpsykologiska motivationsteorin Self-Determination Theory 
(Deci & Ryan 2000) som förklarar varför människor väljer att ägna sig åt något. Teorin analyserar 
motivation och berättar om tre viktiga faktorer för att det vi gör skall kännas meningsfullt att hålla 
på med en längre tid; självbestämmande, upplevd kompetens och sammanhang (ibid. Egen 
översättning). 
Vi har även funnit ett antal intressanta examensarbeten från de senaste åren med koppling till 
forskningsområdet. Dessa refereras inte i uppsatsen, men har varit en inspirationskälla och har 
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stärkt oss i övertygelsen att ämnet är dagsaktuellt och viktigt. 
Forskningsområdet som sådant är spretigt eftersom det dels är tvärvetenskapligt, har många olika 
intressenter samt rör sig på olika nivåer. Allt från micro-perspektivet med den enskilde individens 
motivationsfaktorer till ett macro-perspektiv där man diskuterar policy-dokument och vilka åtgärder 
som krävs på nationell och internationell nivå.  I vår studie rör vi oss på en meso-nivå eftersom vi 
studerar arbetsprocesser i organisationer samt relationen mellan krav på samverkan uppifrån och 
den enskilda individens upplevelse av detta. 
 
 

4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I detta kapitel presenterar vi metodval, urval av respondenter och hur vi gått tillväga i 
genomförande och analysförfarande av vår studie. 
 
4.1 Metodval 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där insamling av förstahandskällor har skett genom två 
parallella metoder. Dels i form av semi-strukturerade intervjuer, dels i form av den något mer 
experimentella KIT-metoden som kommer att beskrivas under en egen rubrik nedan. Valet att 
arbeta med dessa två kvalitativa datainsamlingsformer kommer sig av en önskan att kunna tränga 
under ytan av modeller och förenklade processflöden och därigenom bättre förstå hur anställda vid 
högskolenära inkubatorer reflekterar kring sitt uppdrag och upplever sina arbetsprocesser i 
praktiken. 
Vi har i vår studie haft en abduktiv ansats, vilket är en kombination av ett deduktivt och ett 
induktivt förhållningssätt (Larsson et al 2005). Vårt arbete och frågeställning har utvecklats under 
resans gång i och med att vår egen förståelse har vuxit. Vi gick in i en studie om att effektivisera 
arbetssättet hos inkubatorerna, bland annat med teori om innovationsprocesser i ryggen. Den har 
delvis förändrats till ett arbete som fokuserar mycket på kulturkrockar mellan akademiker och 
näringsliv. Utifrån detta har vi fortsatt “varvet runt” för att använda denna kunskap till att hjälpa 
högskolenära inkubatorer att arbeta effektivare med forskningskommersialisering. 
 
4.2 Intervjuer 
Kännetecken för den kvalitativa forskningen är bland annat att man, istället för att likt det 
kvantitativa förhållningssättet hålla en strikt objektivitet till det man studerar, går in och är 
medveten om sin förförståelse och subjektivitet samt försöker få en så noggrann bild som möjligt av 
respondenternas uppfattning av verkligheten i den aktuella kontexten för att sedan tolka denna 
utifrån vald teoretisk grund (Carlsson 1991). En intervjusituation kan enkelt beskrivas som ”ett 
samtal som har en struktur och ett syfte.” (Kvale & Brinkmann 2009 s 19). 
En semistrukturerad intervju är designad för att försöka fånga en företeelse mer på djupet än vad 
exempelvis ett frågeformulär kan göra. Nackdelen är att metoden är tidskrävande då varje intervju 
behöver sammanställas och analyseras enskilt innan jämförelser mellan flera intervjuer kan göras. 
Kvalitativa intervjumetoder riktar därför oftast in sig på ett förhållandevis litet urval av 
respondenter eftersom en forskare sällan har obegränsade tidsresurser till sitt förfogande. 
Vidare är en intervjusituation av det slaget oerhört beroende av intervjuarens personliga egenskaper 
samt färdigheter när det kommer till att bygga upp ett förtroende hos respondenten samt skapa 
möjligheter att få fram det empiriska material som behövs (Kvale & Brinkmann 2009). Kvalitativa 
forskningsmetoder kritiseras därför ofta på grund av svårigheterna såväl med att verifiera samt 
generalisera resultaten. (Lantz Friedrich 2008). Till skillnad från ett vardagligt samtal eller 
diskussion är det uteslutande den intervjuade parten som förväntas ge sin syn på ämnet. 
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4.3 KIT-metoden 

Förutom de intervjuer som genomfördes önskade vi röra oss bortom de klassiska metoderna för 
datainsamling och tillåta oss att experimentera med alternativa format för informationsinhämtning. 
Anledningen till detta är att området vi valt att utforska är komplext och mångfacetterat med många 
processflöden. Vi ansåg det vara av yttersta vikt att dessa metoder hade vetenskaplig förankring och 
valde därför att parallellt med intervjuerna arbeta influerat av KIT-metoden, en metod som delvis 
har utarbetats av doktorander på Mälardalens högskola och använts i tidigare projekt kopplade till 
lärosätet. Tanken med att använda denna metod var att konkretisera och komplettera de resultat som 
framkom vid intervjuerna. Förhoppningen var också att denna metod lämnade utrymme för 
respondenterna att på ett sätt svara även på de frågor som vi som forskare inte visste att vi behövde 
ställa i en intervjusituation eftersom vi med vår förförståelse och ofrånkomliga subjektivitet inte 
täckt in området. KIT står för KundInvolverad Tjänsteutveckling. I korthet går metoden ut på att 
fånga deltagarnas upplevelser av en företeelse i det ögonblick det sker. Metoden har utarbetats i 
syfte att användas vid kund- och marknadsundersökningar för att fånga kundens intryck och 
upplevelser. Deltagarna i en sådan undersökning får dokumentera sina upplevelser med bild 
och/eller skriftliga kommentarer löpande. Detta för att undvika senare narrativ tillrättaläggning av 
upplevelsen (kitmetoden.se 2012). 
 
4.4 Urval 
Sammanlagt har åtta intervjuer utförts inom ramen för vår studie. Sex av respondenterna har varit 
coacher/affärsrådgivare samt projektledare med ansvar för forskningskommersialisering vid 
högskolenära inkubatorer. Två har varit forskare vid ett lärosäte som har en inkubatorsverksamhet. 
En kort beskrivning av de åtta respondenternas olika yrkesfunktioner återfinns under rubriken 
resultat. Inga av de tillfrågade respondenterna har visat någon tveksamhet till att medverka i en 
intervju.  
Kriterier för urval av respondenter var mestadels baserat på det lärosäte där de verkade. Vi ville att 
lärosätet skulle ha en bred ämnesmässig spridning på sina utbildningar och även att den inkubator 
som fanns vid lärosätet skulle syfta att finnas till för samtliga utbildningar vid lärosätet. Vi ville 
med detta komma bort från att enbart fokusera på realisering och kommersialisering av tekniska och 
medicinska forskningsresultat. Det kan argumenteras för att för att detta urval kan skapa en 
snedvriden bild av hur realisering av forskningsresultat som regel går till eftersom dessa processer 
till största delen idag tycks vara kopplade till forskningsområdena teknik och medicin. Vi önskade 
dock försöka fånga en så bred bild av området som möjligt inom studiens ramar och hade 
uppfattningen att det är högintressant att fånga upp forskning som kan omsättas i andra typer av 
innovationer. Respondenterna vid dessa lärosäten som valdes ut skulle ha en tydlig koppling till och 
arbeta med en forskningskommersialiseringsprocess i en högskolenära inkubatorsverksamhet. 
De första respondenterna valdes utifrån ovan beskrivna kriterier. Det slutliga respondenturvalet 
fastställdes dock i ett betydligt senare skede i studien på grund av att urvalet omvärderades löpande. 
Dels genom att vår förståelse för ämnet växte och även eftersom det värdefulla kontaktnätet 
succesivt växte med varje intervju. Detta kan benämnas som en snöbollsmetod (Larsson et al 2005) 
där varje intervju bygger på och ökar kunskapen och förståelsen hos forskaren vilket därigenom 
påverkar riktningen som studien tar. Det kan argumenteras för att detta angreppssätt är 
problematiskt då det riskerar att tappa sitt fokus samt genererar svårtolkade resultat. Arbetssättet är 
dock väletablerat inom exempelvis etnografisk forskning. Eftersom man som forskare befinner sig 
mitt i det område man studerar är det svårt att inledningsvis skaffa sig en översikt. Undersökningar 
måste därför anpassas efter dessa förutsättningar. (Bryman 2011)  
Arbetet kan sägas ha en viss etnografisk karaktär då det studerar arbetsätt i en miljö där en av oss 
som är studiens författare arbetar och verkar. 
Respondenterna blev med våra urvalskriterier en ganska homogen grupp i fråga om könsidentitet 
och kulturell bakgrund. Vi ser inte detta som ett stort problem då vi anser att respondenterna är 
representativa för det större sammanhanget, att de arbetar med eller har haft kontakt med en 
högskolenära inkubator 
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4.5 Avgränsningar 

Studien har avgränsats på flera sätt för att matcha den generella begränsningen i tid och omfattning 
en kandidatuppsats har. Bland annat har vi begränsat antalet intervjuer som genomförts. Metodvalet 
är även det i viss mån kopplat till denna avgränsning. Vid en mer omfattande studie hade man 
exempelvis kunnat tänka sig flermetodsforskning för att täcka in fler aspekter, få fördjupning i de 
teman som framkommit samt få en större generaliserbarhet.   
Vår studie har främst fokuserat på de två sistnämnda faktorerna, Affärsrådgivning och coachning 
samt Nätverksmöjligheter, i Bergek & Norrmans fyra aspekter av inkubatorers arbete då vi sett 
dessa som mest framträdande och av störst vikt, en uppfattning som vi delar med andra forskare 
(Bergek & Norrman 2008). De två sistnämnda faktorerna kallas även coaching och matchning. 
I vår studie har vi fokuserat på rådgivarnas upplevelser av sitt arbete snarare än att studera modeller 
och policydokument. Detta i ett försök att komma närmare hur verksamheten fungerar i vardagen 
samt ge en fyllig och problematiserande bild av dagsläget. Studien har breddats till att förutom 
enbart arbetande i inkubatorsverksamheter även omfatta två forskare som båda varit i kontakt med 
en högskolenära inkubator, men som har uttalat olika syn på värdet av inkubatorns arbete och 
forskningskommersialisering i sig. 
Vi har även avgränsat analysförfarandet. På grund av en relativt omfattande intervjuguide och semi-
strukturerade intervjuer har vi fått ett stort och fylligt material att analysera. Vi har därför valt att 
fokusera på de teman vi kunnat utläsa som vi tycker berör våra grundfrågeställningar med koppling 
till att identifiera var i forskningskommersialiseringsprocessen det finns hinder och upplevda 
problem. 
 
4.6 Etiska överväganden 

Bryman (2011) beskriver följande grundläggande etiska principer som gäller inom svensk 
forskning; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 
Dessa etiska principer har vi som författare haft i beaktning under hela arbetets gång.  
De tillfrågade respondenterna har alla, vid den första kontakten, erhållit information om 
undersökningens syfte och upplägg (se bilaga). Denna information har vi även återgett vid 
intervjutillfället för att respondenterna skall ha möjlighet att ställa frågor eller diskutera kring 
upplägget med oss personligen. Vi gjorde bedömningen att det ej fanns några skäl att hemlighålla 
några aspekter av studiens syfte för respondenterna. I syfte att försöka få så öppna och ärliga svar 
som möjligt har respondenterna vid intervjuns början informerats om att författarna har för avsikt 
att avidentifiera samtliga respondenter i studiens slutliga rapport. Samtliga har givit sitt medgivande 
till att intervjun spelats in under förutsättning att detta material ej sprids vidare i obehandlad form. 
Respondenter som deltagit i studiens påbyggnadsdel med KIT-metoden har även givit ett skriftligt 
medgivande till användning och spridning av insamlat material (se bilaga). Övriga respondenter har 
givit muntligt samtycke, som finns inspelat, efter att ha tagit del av informationen via e-post samt 
muntligen.  
I början av varje intervju har vi informerat respondenterna om att hela intervjuerna kommer att 
spelas in samt bett om deras medgivande till detta. Vi har även informerat om att intervjuerna 
kommer att transkriberas och att vi då kommer avidentifiera respondenterna samt information som 
vi anser möjliggör identifiering. Då vi utöver intervjuer även använt oss av bild- och 
textdokumentation med KIT-metoden har vi även varit noga med att informera om att även detta 
material kommer att behandlas med största konfidentialitet och bara analyseras av oss författare i 
samråd med respondenten. De bilder från respondenternas dokumentation som vi eventuellt väljer 
att ha med i själva uppsatsen granskas så att de inte innehåller känslig information om exempelvis 
patent eller annat som kan förekomma i inkubatorsmiljö. Vi har också tagit hänsyn till bilder där 
enskilda individer kan identifieras eftersom vi har garanterat respondenterna att de kommer att vara 
anonyma i den slutliga versionen av uppsatsen.  
Vi är medvetna om den maktassymetri som finns i kvalitativa forskningsintervjuer, det vill säga att 
forskaren är i maktposition och att risken finns att respondenten anpassar sina svar till något som 
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den tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann 2009). I detta fall så har vi försökt tydliggöra 
för respondenterna att det inte finns några rätt eller fel svar utan att vi är ute efter att kartlägga deras 
bild och upplevelse av det vi studerar. Vi är dock medvetna om att vi redan vid valet av frågor i 
intervjuguiden eventuellt styr respondenterna. Vi har i intervjusituationen försökt att vara öppna och 
lyssnande samt ge respondenterna utrymme för egna tankar som inte är direkt kopplade till de 
förformulerade frågorna i intervjuguiden.  
Respondenterna i studien är intervjuade utifrån deras professionella position med anknytning 
antingen till en högskolenära inkubator eller som forskare vid ett lärosäte där en sådan finns.  
När vi presenterar empirin har vi valt att benämna respondenterna och deras respektive intervju R1-
R8, där “R” är en förkortning för respondent. Detta gör vi dels eftersom vi givit löfte om att i största 
möjliga mån avidentifiera respondenterna men också för att det i analysen skall vara möjligt att 
följa vem som säger vad. Respondenterna får på så vis också möjlighet att själva följa sina egna 
resonemang genom texten. Detaljer som skulle kunna bidra till identifiering av respondenten, som 
exempelvis referenser till namnet på det lärosäte man arbetar på, har vi plockat bort ur uppsatsen. 
Även namn på städer och regioner har maskerats. Detaljerna som maskerats är inte av betydande 
vikt för studiens resultat.  
På detta sätt har vi i vår studie kontinuerligt reflekterat över och tagit hänsyn till forskningsetiska 
principer. 
 
4.7 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Huruvida man överhuvudtaget kan eller skall använda begrepp som reliabilitet och validitet när det 
handlar om kvalitativa studier är en vattendelare inom forskningsvärlden. Larsson et al (2005) 
menar att detta går att göra men att det handlar om lite vidare definitioner av begreppen än normalt 
vid kvantitativ forskning. Forskaren i en kvalitativ studie behöver också vara medveten om sin egen 
roll och den förförståelse man alltid bär på (Larsson et al 2005) samt att denne själv är ett 
mätinstrument i den forskning som bedrivs (Carlsson 1991). Delar av studiens resultat är jämförbart 
exempelvis med andra studier som undersöker kulturkrockar på arbetsplatser såväl som studier av 
inkubatorsverksamhet. 
 
4.8 Genomförande 

Intervjuerna har bandats för att man på så sätt skall kunna gå tillbaka och lyssna igen för att på så 
sätt minimera risken att missa viktiga delar. Intervjuerna har noga genomlyssnats samt skrivits ned i 
referatform. Valda delar som bedömts extra intressanta med koppling till studiens frågeställning har 
transkriberats för att kunna analyseras mer djupgående. Småprat och diskussioner som inte haft 
koppling till uppsatsens ämne har inte skrivits ut då detta bedömts ha mycket lågt värde i 
förhållande till tidsåtgången. Intervjuerna har i genomsnitt pågått en timme vardera och har med ett 
undantag utförts på respondenternas arbetsplatser. En intervju har utförts via telefon. Intervjuerna 
har varit av semistrukturerad karaktär. Under dessa har respondenterna fått berätta tämligen fritt om 
synen på sitt arbete med koppling till ett par givna områden. Naturliga följdfrågor har ställts för att 
få respondenterna att fördjupa sig kring områden de själva tagit upp. Vi har vid varje 
intervjutillfälle följt en intervjuguide. Denna guide har varit utformad i likhet med Kvale & 
Brinkmanns (2009) riktlinjer för semistrukturerade intervjuer vid kvalitativ forskning. 
Detta innebär att guiden har innehållit förslag på ett tiotal frågor i syfte att säkerställa att alla de 
aspekter vi önskat ta del av har tagits upp under intervjun. Uttryckliga frågor från intervjuguiden 
har ställts när det varit nödvändigt. Vissa frågor har ibland inte ställts under intervjuerna om 
respondenterna självmant utförligt lyft upp och bidragit med sin syn på ämnet. Frågorna vi tog fram 
handlade om respondenternas arbetssätt och var inledningsvis av allmän karaktär i syfte att få en 
grundläggande bild av verksamheten och organisationen samt få respondenten att komma igång att 
prata om sitt arbete. Övriga frågor försökte fånga aspekter kopplade till hinder och motsättningar i 
verksamheten. Detta arbetssätt har används för att skapa en så bred förståelse som möjligt kring 
vilka förutsättningar som råder inom olika inkubatorsinrättningar. Vi har under samtliga intervjuer 
arbetat efter principen om informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2009). Detta genom att 



11 

samtliga respondenter vid intervjuns början har informerats om att studien undersöker realisering 
och kommersialisering av forskningsresultat, samt inkubatorernas roll i denna process. 
Som tidigare beskrivits bestod denna studie av två delar. Dels intervjuerna samt även en 
påbyggnadsdel bestående av KIT-metoden. Konkret gick KIT-metoden ut på att ett flertal av 
studiens deltagare, i samband med intervjun, även fick en förfrågan om att delta i en 
påbyggnadsdel. I denna uppmanades de att dokumentera sina vardagsupplevelser under en 
arbetsvecka i en fotodagbok. Denna skapades med hjälp av mobiltelefon med inbyggd kamera och 
skickades löpande in till oss via e-post. Detta syftade till att försöka ge en mer omfattande bild av 
hur deltagarna upplevde sitt dagliga arbete och sin verksamhet. Ett stort antal frågor från 
respondenterna väcktes kring vilken typ av bildmaterial vi som författare var intresserade av samt 
vilken omfattning som begärdes. Vår önskan var att inte styra respondenterna i en särskild riktning 
utan vi uttryckte att det handlade om att dokumentera upplevelser av den dagliga verksamheten 
samt att mängden bilder var helt upp till var och en att avgöra. 
 
4.9 Analysförfarande  
Redan under intervjutillfällena har vi gjort vissa anteckningar för att komma ihåg att belysa särskilt 
intressanta passager i intervjumaterialet. När vi sedan gått igenom och skrivit ut materialet har vi 
koncentrerat oss på de delar som vi funnit extra intressanta med koppling till våra frågeställningar, 
till frågorna i intervjuguiden eller som knyter an till teori vi valt att arbeta med. Vårt 
analysförfarande har varit tematiskt och vi har försökt urskilja beröringspunkter mellan de olika 
intervjumaterialen. Tematisk analys innebär att materialet sorteras upp utefter ett antal teman och 
analyseras utifrån dessa. (Larsson et al 2005) 
När vi inledde projektet gjorde vi detta med ett tydligt effektiviseringstänkande för ögonen. Många 
av intervjufrågorna som formulerades hade koppling till att identifiera olika så kallade flaskhalsar, 
stödbehov, samt hinder och motsättningar i inkubatorns dagliga verksamhet. Allteftersom vår egen 
förståelse för studieområdet växte började vi identifiera andra tydliga teman i vårt material, bland 
annat rörande förekomsten av kulturkrockar. Dessa har vi sedan själva tolkat och bildat teman 
utifrån. Våra teman är skapade under bearbetningen av vår empiri och har växt fram dels med 
koppling till våra frågeställningar. En del är kopplat till frågorna i intervjuguiden och vi har även 
hela tiden bollat dessa mot vår teoretiska utgångspunkt och referensram. De tre övergripande teman 
som vi kunnat urskilja och sedan inriktat oss på är följande; Arbetssätt, Attityder, samt 
Kommersialisering av forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. 
 

5 RESULTAT 

 
Vi har i detta kapitel valt att föra fram arbetets empiri parallellt med analysen av dessa. Vi 
motiverar detta med argumentet att vi i egenskap av författare och intervjuare har dubbla roller. 
Dels är vi tolkare av empirin, de som skall analysera resultaten, men i egenskap av forskare är man 
också verktyget för att ta fram dessa resultat (Carlsson 1991). 
 
5.1 Bearbetning av empiriskt material 
Vi anser att det i många fall inte är möjligt att förhålla sig värderingsfritt i den här typen av 
kvalitativ studie och har därför valt att inte presentera empirin för sig som ett enskilt kapitel. Även 
kandidatuppsatsens begränsning i omfång talar för denna uppställning. Redan i skedet då man sållar 
ut och behandlar de fakta som skall redovisas och analyseras sker en första tolkning utifrån 
föreställningar och förförståelse för ämnet. Detta kan ske på ett mer eller mindre medvetet plan. Att 
medvetandegöra sig själv och sina läsare om detta faktum kan benämnas som reflexiv objektivitet 
(Kvale & Brinkmann 2009). Nämligen att sträva efter att synliggöra sin förförståelse i egenskap av 
forskare för att på så sätt reflektera över hur man tolkar resultaten. 
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Vi kommer här nedan att presentera våra resultat under följande tre teman under rubriken 
”Resultatredovisning”: 
TEMA 1 - Arbetssätt 
TEMA 2 - Attityder och kulturkrockar   
TEMA 3 - Kommersialisering av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 
 
Det tredje temat, angående kommersialisering av forskningsresultat inom hum/sam, var något som 
vi identifierade tidigt i processen och respondenterna problematiserade själva mycket kring 
området. Under denna studies tillkomst upptäckte vi ett pilotprojekt, Forskningsföretagsprogrammet 
(hum/sam) vid SU Innovation, i sin slutfas där vi fick möjlighet att delta i den sammanfattande 
programkonferensen “Samverkande forskningsföretag inom hum/sam”.  
Programkonferensen har givit oss viktiga tankar och infallsvinklar som vi tar upp dels under 
rubriken TEMA 3 och även i slutdiskussionen såväl som i rekommendationer till fortsatt arbete.  
Pilotprojektet leddes av Milda Rönn och kommer nu att följas upp under tre år av samma 
projektledare i samarbete med en forskargrupp. Såhär skriver SU Innovation på sin hemsida den 
artonde december 2012 angående tre delprojekt som uppföljningen skall innehålla:   
- Uppbyggandet av en ideell yrkesförening för forskare som vill driva samverkande 

forskningsföretag inom hum/sam och vilken även utgör en resurs för akademin och organisationer 
utanför. 

- Kartläggning av möjligheter med och hinder för den typ av verksamheter samverkande 
forskningsföretag inom hum/sam bedriver, inom och utanför akademin. 

- Utformning av ett forskningsföretagsprogram och ett tillhörande digitalt verktyg som kan 
användas av forskare både direkt via föreningen och via lärosäten (genom bl.a. inkubatorer, 
innovationskontor, forskningsservice, fakultet etc.). 
(innovation.su.se 2012) 
 
5.2 Resultat av KIT-metoden 
När det kommer till att utvärdera vårt arbete med KIT-metoden (KundInvolverad 
Tjänsteutveckling) lägger vi stor tonvikt på att man vid användning av denna metod behöver avsätta 
tid för ordentlig uppföljning i direkt samband med överlämnandet av materialet, något som vi i 
efterhand inser att vi var för knapphändiga med. Detta för att kunna ställa kompletterande frågor 
kring respondentens upplevelser. Tolkningen av materialet riskerar annars att bli godtycklig. Även 
om respondenterna lämnat korta skriftliga kommentarer blir materialet ofta svårtolkat. Svårigheter 
vi har stött på ligger i att tolka vilka element i bilden respondenten avsett då mottagarens tolkning 
av bilden kan bli en helt annan än vad respondenten önskat förmedla. Till skillnad från mer 
konstnärlig bildanalys finns det tolkningar som kan anses mer rätt och fel eftersom det är 
bildskaparens tanke man vill åt, inte den upplevelse materialet skapar hos betraktaren. Ett samtal 
med respondenten är av vikt för att säkerställa att forskaren inte tolkar element i bilden annorlunda 
än avsett. Ett större antal respondenter kan också vara av vikt för att få in ett rikligt material då vi 
funnit stora skillnader i vilken omfattning olika respondenter inkommer med material. Vi såg en 
viss nervositet bland respondenterna kring att vi lämnade arbetet med KIT-metoden så fritt. Vi ville 
ändå göra detta eftersom vi är medvetna om vår subjektivitet som forskare och den maktassymetri 
som är svår att undvika i intervjusituationen. Med KIT-metoden hoppades vi istället på att kunna 
öppna för att nya frågor och teman kan utkristallisera sig i ett analyssamarbete med respondenterna.  
Påbyggnadsdelen med bild- och textdokumentation blev tyvärr lidande av ett ganska stort bortfall. 
Endast ett fåtal tillfrågade respondenter valde att gå vidare med påbyggnadsdelen av studien 
baserad på en individuell bilddagbok med kommentarer om respondenternas vardagliga arbets-
process. Givet vår bakgrund i innovationsämnet tycker vi också att det är viktigt att våga göra den 
här typen av experiment. Att parallellt med en mer beprövad metod, i det här fallet kvalitativ 
intervjumetodik, våga testa hittills obeprövade saker och processer i liten skala samt lära och 
utveckla beroende på utfall. Vi har ändå valt att plocka in ett par av bilderna i uppsatsen som vi 
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bedömer har koppling till de teman vi tagit fram. Det mesta av bildmaterialet var dock så specifikt 
kopplat till de olika lärosätena att vi inte kunnat ha med detta i uppsatsen. 
 
5.3 Respondenter 

En förteckning över våra respondenter: 
R1: Aktiv forskare som under flera år har drivit företag i liten skala och står i begrepp att 
expandera. 
R2: Aktiv forskare som tagit ställning mot kommersialisering av forskningsresultat. 
R3: VD för en tillväxtinkubator. 
R4: Ledare för en högskolenära inkubator vid ett större lärosäte. 
R5: Innovationssamordnare vid ett större tekniskt lärosäte. 
R6: Tidigare affärsrådgivare och coach på en högskolenära inkubator. 
R7: Ansvarig för forskningskommersialisering på en inkubatorsinrättning vid ett mindre lärosäte. 
R8: Grundare av forskningskommersialiseringsinriktning vid en högskolenära inkubator. 
 
 

6 RESULTATREDOVISNING 

 

6.1 TEMA 1 – Arbetssätt  

Respondenterna vid de olika lärosätena beskriver en likartad process för arbetet med 
kommersialisering av forskningsresultat.  Samtliga beskriver att man är med forskaren så gott som 
hela vägen i kommersialiseringsprocessen. Ingen av respondenterna menar att man i deras 
organisation har en specifik modell för hur man arbetar med forskningskommersialisering. En 
respondent nämner dock NABC som ett verktyg de ibland utgår ifrån. NABC är en metod som står 
för Need-Approach-Benefit-Competiton. Metoden går ut på att man arbetar iterativt i en lärprocess 
med att identifiera just dessa delar hos sin idé. Vad är behovet? Hur skall vi gå tillväga? Vad är 
nyttan för kunden? Samt, vad finns det för konkurrens? (Carlson & Wilmot 2006) 
Angående rådgivarnas studie- och yrkesmässiga bakgrund så var den väldigt differentierad mellan 
lärosätena. Man hade olika syn på vad som var viktigt när man rekryterade och även vilka 
kompetenser som nödvändigt skulle finnas inom inkubatorn respektive vilka man kunde hyra in. En 
gemensam nämnare var att respondenterna tyckte det var viktigt med egen erfarenhet av 
entreprenörskap och företagande hos de som arbetade i inkubatorn. Ett av de större lärosätena 
framhåller exempelvis att de försökt reflektera kring byggandet av teamet som arbetar med och 
kring forskningskommersialisering. Där har man sett till att könsfördelningen är ungefär 50/50, att 
man har en spridning i ålder på de som arbetar, att vissa har en mer operativ funktion och andra en 
mer strategisk etc. De har även valt att ha de flesta av expertkompetenserna de oftast behöver tillgå 
i arbetsprocessen inhouse, exempelvis patentrådgivare, jurister och en kommunikatör. Detta är 
naturligtvis lättare att få till när man arbetar i en sådan miljö där det finns ett större utbud av 
forskarcase att arbeta med, fler att anställa och så vidare. Ett annat av lärosätena vars respondent är 
den av de vi intervjuat som lägger allra störst vikt vid forskarens inre motivation berättar att de 
förutom affärsrådgivare även valt att anställa en kognitionsvetare till teamet. 
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Respondentbild från KIT-metoden. Vilka kompetenser behövs inom en högskolenära inkubator?  

 
En frågeställning som flera inkubatorer brottas med är huruvida rådgivarna själva behöver vara 
disputerade eller ej för att lättare få kontakt med forskarna. R8 tror inte att man behöver vara 
disputerad som rådgivare men däremot att man behöver kunna ställa rätt frågor och snabbt kunna 
förstå forskarens område. En del respondenter menar att en akademisk examen i någon form är 
närmast nödvändigt. Andra är av åsikten att erfarenhet av eget entreprenörskap är viktigast och att 
det snarare är intressant att ha arbetat internationellt eller gått igenom en konkurs. 
 
“...ja, akademisk examen [är] nästan nödvändigt även om vi då har undantag. Doktorsexamen är 
bra men inte nödvändigt […] inom [medicin] så så har det faktiskt större betydelse, det är en 
ganska konservativ bransch. Man ska gå och prata med en senior medicin professor så är det bra 
att ha ett fint visitkort.” (R4) 
 
”...jag tror i alla fall att med en akademisk bakgrund skulle de [forskarna] nog tycka att man var 
mer representabel, eller vad man nu ska kalla det för. ” (R7) 
 
Samtliga lärosäten verkar ha svårigheter att effektivt kommunicera sina tjänster till forskarna på 
respektive lärosäte. Trots att lärosätet själva satsar pengar i organisationen är det inte allmänt känt 
bland forskarna att de finns och vilket stöd de erbjuder. Respondenterna beskriver att de försöker 
jobba mycket med uppsökande verksamhet, som att hälsa på i forskarnas fikarum och kort berätta 
om verksamheten eller bjuda in till lunch och lättsamma informationsträffar. Respondenterna 
betonar att det är forskarna själva som måste göra ett medvetet val eftersom vi i Sverige har 
lärarundantaget, vilket gör att forskaren bestämmer helt själv vad denne önskar göra med sina 
forskningsresultat. Från inkubatorernas sida kan man bara informera och inspirera. R7 betonar 
vikten av att träffa studenter och doktorander i ett tidigt skede så att de redan då blir medvetna om 
vilket stöd som finns att tillgå från inkubatorn men även för att väcka dialog kring vad 
kommersialisering är och på vilka sätt det skulle kunna ske med just deras forskning. R8 nämner att 
man behöver ha ett annat tillvägagångssätt när man skall nå forskare än när man arbetar för att nå 
studenterna. Respondenten menar att många av de aktiviteter i inkubatorn som är riktade mot 
studenterna skulle upplevas som för oseriösa och ”lekiga” av forskarna. R6 tror mycket på att 
informera om och lyfta vikten av, och de olika typer av, entreprenörskap som finns samtidigt som 
man avdramatiserar begreppet. Angående hur man kan närma sig forskarna så nämner ett par 
respondenter att det ibland kan vara bättre att gå genom akademiledare och forskningsledare än att 
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direkt till forskaren själv. Viktigt också att man som rådgivare kan beskriva processen tydligt för 
hur kommersialiseringen kan gå till menar de. De som arbetar med forskningskommersialisering i 
inkubatorer bjuder bland annat in till dagar där man pratar immaterialrättigheter, publikationer, 
forskarens roll med mera. 
 
”…avdramatisera företagandet och visa på goda exempel och inspirera och att det mer är att lyfta 
kunskapen kring entreprenörskap... ...Oavsett om man är anställd eller om man anställer sig själv. 
Vad är det? Vad är ett entreprenörskap? Är vi inte entreprenörer lite till mans så stannar ju 
utvecklingen! Så entreprenörskap kan ju finnas i olika former.” (R6) 
 
En av frågorna vi ställde rörde könsfördelning hos de som arbetar med forsknings-
kommersialisering i inkubatorerna respektive i de forskningscase som kommer in. Vi fick mycket 
olika svar. På två av lärosätena var det uteslutande manlig personal i inkubatorn och i en av dessa 
var även casen som kom in till nästan hundra procent ägda av män. På det lärosäte som hade 
jämnast könsfördelning bland personalen i inkubatorn tyckte man inte att det var intressant att föra 
statistik över könsfördelningen på de case som kom in. 
 
“...vi har det som ett fokusområde för vår verksamhet att att jobba och verka för att attrahera fler 
kvinnor. Vi tittar nu över hur vi kommunicerar på hemsidan [...]det pågår ett aktivt arbete men vi 
har en lång resa kvar. I verksamhetsplanen så står det att vi ska ha en jämställd verksamhet, 
däremot så pratar vi inte så mycket om etnicitet eller så.[...] Sen så det som fortfarande tyvärr är 
liksom högaktuellt det är ju att de bolag som har kvinnor som innovatörer tenderar att både få 
mindre kapital och söka mindre kapital. Vi hade senast i i förra veckan två potentiella bolag som 
håller på och tittar på om de skall gå in i tillväxtinkubatorn eller inte som var uppe och pitchade för 
(den fond) som är det lokala riskkapitalet i regionen. Den ena kvinnan begärde 50.000 kronor den 
andra kvinnan begärde 350.000 kr. Och jag menar det här är liksom, förlåt uttrycket, men det är 
skitpengar [...] Hade de gått in och sagt så här: ‘Vi behöver en och en halv miljon under det 
kommande året och två och en halv miljon till under de kommande tre åren’ då hade det liksom 
rimmat mer med hur männen presenterar sig. Och en utav de har idéerna är bland dem jag tror 
skulle vara snabbast att realisera.” (R3) 
 
Vad gäller kriterier för vilka forskarcase som hamnar i inkubatorn så ser det olika ut från fall till 
fall. Samtliga rådgivar-respondenter beskriver att de finns till för hela lärosätet med alla dess 
forskningsområden men att det är vissa områden som är dominerande när det gäller forsknings-
kommersialisering. Någonting genomgripande från flera inkubatorer är att de när de väljer ut vilka 
case att gå vidare med gör en bedömning där idéägarens personlighet och engagemang är ett viktigt 
kriterium. En ledare för en inkubator vittnar om att han vid ett tillfälle tagit in en idé i inkubatorn 
som egentligen hade väldigt låg höjd. Respondenten tvekade dock inte att ta in projektet på grund 
av att denne ansåg personen vara så driven. (R3) Detta synsätt går igen hos flera inkubatorer. En 
annan ledare för en inkubator beskriver det som att de alltid gör en ”amatörspykologisk 
bedömning” (R4) av vad de kallar forskarens egna ”driv”. 
Angående att bedöma idéer så var flera av våra respondenter som arbetar som rådgivare vid 
inkubatorsverksamheter inne på att det blir problematiskt om de agerar för mycket bedömare. För 
vem har egentligen rätt eller erfarenhet nog att bedöma en idé? Som respondenterna säger så är det 
många faktorer som spelar in för huruvida en idé lyckas eller ej. R3 nämner även att det är viktigt 
att som rådgivare fortfarande vara nyfiken och ödmjuk trots att man sett många idéer under sin 
arbetstid. R7 beskriver att de tyvärr inte kan ställa så stora krav på de forskarcase som kommer in 
eftersom de är ett så litet lärosäte och att inflödet är för litet för att det skall kunna ske något direkt 
urval. 
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”...vi jobbar i en dialogmodell där vi sitter i ett möte. Bestämmer vad var och en skall göra. Har det 
inte hänt något när man följer upp så kanske man ger en chans till, men till sist.. händer det 
ingenting så drar vi ju ned det, vi är inte hårda och säger ’UT!’ Men vi drar oss tillbaka.” (R4) 
 
Det finns dock en medvetenhet om att ”drivet” inte är en stabil egenskap utan även är kopplat till 
vilket gensvar man som blivande entreprenör får från omgivningen. Detta kan kopplas till vår 
tidigare diskussion om entreprenöriella egenskaper eller ett entreprenöriellt förhållningssätt. Andra 
kriterier som respondenterna nämner är krav på anknytning till det aktuella lärosätet, krav på 
potentiell innovation samt att forskaren själv fortfarande skall äga sina forskningsresultat och inte 
redan ha sålt idéerna till annat institut eller företag. Stor tillväxtpotential och innovationshöjd är ord 
som man ofta hör i inkubatorssammanhang. Vi frågade våra respondenter hur de ser på begreppen. 
Respondenterna verkade också vara av uppfattningen att det är svårdefinierat. En av respondenterna 
uttryckte sig såhär angående att bedöma idéers tillväxtpotential: 
 
”I den bästa av världar så tittar man på vad det är för bransch och så tittar man på hur den 
branschen har utvecklats. Man tittar på hur bra marginaler man skulle kunna tänkas ha på den här 
produkten. Vi tittar på hur skalbar den är... ...Ja men det är ju det vi tittar på: Skalbar produkt, är 
den baserad på en innovation, går den att skydda? Har den internationell marknadspotential? Och 
sen så ska man väl inte sticka under stolen med att får vi in någon som vi tror är riktigt bra 
entreprenör men där vi har tveksamheter kring marknaden så backar vi ju inte. Utan då kör vi för 
att vi tror att det är bättre att satsa på en bra entreprenör.” (R3) 
 
Flera av respondenterna beskriver en signifikant skillnad i studentidéer och forskardrivna idéer där 
de menar att studenterna ofta kommer till inkubatorn för att de identifierat ett tydligt behov och vill 
lösa ett problem medan det för forskarna ofta blir lite bakvänt. Forskarcasen startar nästan alltid 
med en teknisk ide eller lösning som de sedan vill pusha ut på marknaden. Samtliga beskriver att de 
ställer högre krav på forskarna än på studenterna. 
 
”...i studentverksamheten så hjälper vi ‘me-too’-projekten [de mindre unika] också. Där är vi 
bredare.” (R4) 
 
En upptäckt vi gjort i vår analys är att de flesta respondenter beskriver att man bland studentfallen 
arbetar mer med att coacha och lära ut entreprenörskap medan man bland forskarna snarare pratar 
om dem som att de antingen redan är entreprenörer eller så är de inte det och då behöver de istället 
matchas ihop med en driftig entreprenör som gör jobbet åt dem. Detta tycker vi är mycket intressant 
då synsättet att man kan lära sig att bli mer kreativ och entreprenöriell förespråkas ivrigt bland 
studenterna men verkar vara något som man frångått eller rent av glömt bort i arbetet med 
forskarna. 
 
”...vi ska inte göra entreprenörer utav bra forskare för de kommer inte att bli briljant bra 
entreprenörer så jag tror att vi skulle komma väldigt mycket längre om vi hittade en modell som 
faktiskt funkar för att ganska tidigt skjuta in ägarkapital i den här idéerna alltså att man kan gå ut 
och rekrytera en entreprenör som sen driver entreprenörskapsspåret i det forskningsresultat som 
tagits fram…” (R3) 
 
Den så kallade matchningen mellan forskare och entreprenör är populär och något som de beskrivna 
inkubatorsverksamheterna lägger stor vikt vid. Matchning benämns även nätverkande eller 
nätverksmöjligheter (Bergek & Norrman 2008). Samtliga verkar övertygade om att detta är en av de 
viktigaste aktiviteterna för en lyckad och effektiv forskningskommersialisering men ingen av våra 
respondenter verkar ha något tydligt exempel på hur man kan bedriva matchningen. 
Respondenterna nämner också flera problemområden rörande just matchningen. R8 nämner en 
upplevd brist på entreprenörer som är villiga att arbeta operativt med att få ut forskningsresultaten 
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på marknaden. Respondenterna är eniga om att forskaren oftast inte själv är den som är entreprenör 
utan att man behöver rekrytera in en sådan som jobbar tillsammans med forskaren. Vissa av 
respondenterna benämner forskaren innovatör men drar då likhetstecken mellan innovatör och 
uppfinnare och menar att innovatören behöver en entreprenör för att få ut sin innovation på 
marknaden. 
 
”Entreprenörskapsmatchningen är en utav min verksamhets största utmaningar. Det är svårt för vi 
ser ganska ofta att det kommer bra idéer men som inte har med sig rätt personer. Och personen kan 
ibland vara rätt men då har de inga som helst pengar och sitter med fyra barn hemma och jag 
menar, personen i sig har drivet att kunna göra det här men det finns en massa andra 
omständigheter. Man skulle behöva teama upp med fler entreprenörer. Det jag tror är ju att när det 
kommer till forskningsresultatskommersialisering så är vinsten om man lyckas med det så stor så 
att man ska orka ta mödan med att se till att göra en bra matchning...” (R3) 
 
Flera av respondenterna beskriver att det är ganska ofta som matchningen mellan forskare och 
entreprenör sker av en slump. De beskriver att det exempelvis kan handla om en student som inom 
ramen för sitt examensarbete kan göra några uppdrag åt forskaren eller så stöter man på någon ur 
det egna nätverket som kan handplockas direkt in. Just dessa beskrivna exempel håller vi dock inte 
med om att de är slumpmässiga utan vi är av meningen att dessa möten kan faciliteras. Att plocka 
på en student i processen är konkret och görbart eftersom dessa befinner sig i den högskolenära 
inkubatorns omgivningar.  
Flera respondenter beskriver att det gärna får vara en lite yngre person som är beredd att arbeta 
operativt som rekryteras in som entreprenör. Rekryteringen sker i de flesta fall inom nätverket. 
Vissa rådgivare är enligt respondenterna för en öppen rekryteringsprocess medan andra 
handplockar. En rekryteringsbas är exempelvis masterstudenter inom entreprenörskapsområdet. R8 
nämner bland annat avsaknaden av specifika pengar för den här typen av rekryteringar som ett 
problem: 
 
”Ett utav problemen är att de som finansierar det här, de tror att det bara handlar om pengar. 
Alltså det finns hur mycket pengar som helst för prototyper och patent men det är ju liksom inte det 
som är problemet. Problemet är att det finns ju ingen tid för folk att jobba och eftersom vi inte får 
använda några mjuka pengar till att tillsätta folk som springer. Vi får ju köpa konsulter som gör en 
utredning men ibland behöver man någon som bara fixar lite. Programmerar lite, fixar lite, 
springer lite ärenden... ...det är klart att ibland kan man hitta partners eller kompanjoner, men det 
är ju jättesvårt för oss att hitta någon som blir partner med någon annan - det är ju krystat, det är 
som tvångsgifte nästan!... ...Jag tror att vi måste skapa flexibla team kring varje enskilt case. Det 
tror jag liksom, och där är vi inte än, men vi har en process och en idé om hur vi ska komma dit... 
...det är det jag ser framför mig är forskningskommersialiseringens framtid. Att ha flexibla enheter 
där vi som jobbar med det är väldigt lyhörda och förstående för vi kan analysera behoven och 
identifiera vad det behövs för resurser - och sen fixa dem resurserna. DET är vår roll, inte att 
rådge den enskilde forskaren om vad den ska göra med sin kommersialisering... ...det där är ju 
något som innovationssystemet inte gillar för det är väldigt svårt att strukturera upp i ett 
VINNOVA-projekt eller Tillväxtverksprojekt eller i ett Innovationskontor... ...utan det där måste 
man på något sätt skruva till. Det är därför Silicon Valley är så himla framgångsrikt, för att det 
finns en kritisk massa av myllrande människor som byter mellan projekten. Jag tror ju på myllret, 
det är den enda beståndsdelen jag har sett i min erfarenhet som funkar. Och myllret kan man inte 
planera in. Man kan skapa förutsättningar för det men jag tror att de bästa förutsättningarna är att 
få så många individer som möjligt att jobba med så många projekt som möjligt och DET är ju inte 
populärt om du skriver det för, hur gör man det då? Det är ju jättesvårt att mäta effekten av det när 
man stoppar ner en påse statliga pengar, men samtidigt är det jag tror man behöver göra. Fler 
människor med F-skattsedel, fler människor som inte tänker att de ska gå en utbildning för att få en 
fast anställning i trettio år och fler projekt. Ungefär som kommunala musikskolan. Alla får börja 
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spela blockflöjt och så ser man vilka som har drivkraften, det är inte nödvändigtvis den som ser 
bäst ut dag ett. Och det är så vi jobbar i innovationssystemet idag, vi försöker välja ut den bästa 
blockflöjtisten efter tre spelningar och så satsar vi allt på den men vem säger att det är stjärnan? 
Det svenska musikundret är en mycket bättre studie på hur vi ska lyckas med framgångsrik 
kommersialisering än att titta på någon, jag vet inte vad, MBA-utbildning som jag har gått... ...Tänk 
om man kunde jobba med detta i en regional modell där man byter studenter mellan varandra och 
hade ett gäng flexibla coacher, om man nu ska kalla dem det, som jobbar med varandras case. Men 
det är ju inte så lätt att få till det men jag tror att det vore ju mycket bättre för effektiviteten än att 
alla sitter här med sin egen lilla låda och gör sitt eget lilla system.” (R8) 
 
En annan aspekt kopplad till nätverkande och entreprenörsmatchning som respondenterna nämner 
är att själva kunskapsöverföringen mellan forskare och andra som skall arbeta med en 
kommersialisering av forskningsresultaten är ett svårt kapitel i sig. 
 
”…det beror på hur ung eller gammal forskaren är eller hur lättbergriplig eller icke lättbegriplig 
forskningen är. Det finns ju forskningsbolag som jag har jobbat med där forskarna är den absoluta 
eliten i hela världen. Det är väldigt svårt att hitta personer att anställa med liknande kompetens. 
Det tar ju fler år att lära upp den när de har bedrivit sin forskning i tjugo år [...] jag säger alltid 
det att ska det skapas värde i ett bolag så behöver den kompetensöverföringen ske vid någon 
tidpunkt.” (R4) 
 
Det finns en önskan från flera inkubatorer att kunna följa en del nystartade företag längre men en 
gradvis utfasning av rådgivningen i syfte att inte lämna de nystartade företagen vind för våg innan 
de är helt redo att klara sig själva. 
 
”Vi släpper ju doktoranderna eller företagen när de börjar tjäna pengar. Och då kanske de 
egentligen skulle behöva lite ännu mer hjälp för att bli ett lite större bolag, kunna anställa folk och 
så.” (R7) 
 
“Alltså jag tror att en inkubator skulle kunna följa bolagen mycket längre, men där är det ju en 
kostnadsfråga. [...] För när bolagen kliver ur inkubatorn då har de ju styrelse på plats, de har 
börjat sin försäljning, dom ska ha gjort marknads-segmentering [...] Och på pappret så ser det ju 
skitbra ut då. [...] Men: då kommer likviditetsproblematiken, då kommer strulet med leverantörerna 
[...] det finns en massa fortsatta utmaningar för ett bolag att brottas med." (R3) 
 
När det handlar om företagens överlevnad på sikt efter att de gått vidare från inkubatorn så ser det 
väldigt olika ut och det är svårt att få en tillförlitlig bild av hur livskraftiga företagen är generellt. 
Somliga lärosäten kan endast presentera statistik på de case som gått vidare med lärosätets 
holdingbolag som delägare. På andra lärosäten saknas det helt detaljerad uppföljning på hur det går 
för bolagen efter att de lämnat inkubatorn. 
 

 

6.2 TEMA 2 – Attityder och kulturkrockar  

Att det förekommer kulturkrockar mellan forskare och företrädare för näringslivet är i sig knappast 
en kontroversiell eller revolutionerande upptäckt. Detta arbete har dock försökt konkretisera mer 
exakt på vilka områden de största kulturkrockarna i vår undersökning sker för att på så sätt bidra till 
ökad förståelse för fenomenet samt bidra till att förenkla kommunikationen mellan parter. Vi tycker 
att vi har identifierat tre kulturkrockar; Attityder till forskningskommersialisering, Språkbruk och 
Tempo. Vi kommer här nedan att behandla de tre kulturkrockarna var och en för sig som 
underkategorier. 
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6.2.1 Attityder till forskningskommersialisering 

Vad vi finner talande är att båda de respondenter som är aktiva forskare anser sig ha fullt tillräcklig 
lön från lärosätet, båda menar att den starkaste drivkraften de har är intresset för sin forskning samt 
anser att deras forskning har stor potential att användas och komma till nytta. Forskning på 
motivation på arbetsplatser gör gällande att ekonomiska incitament ensamt har en låg 
motivationshöjande effekt förutsatt att individen i grund har en lön som upplevs som rättvis och 
tillräcklig. (Bonnera & Sprinkleb 2002) Även Lam (2011) som specifikt har studerat akademiskt 
entreprenörskap och motivationen till forskningskommersialisering menar att potentialen att tjäna 
pengar är den lägsta motivationsaspekten hos akademiker. Betydligt mer relevant är akademiskt 
erkännande och status samt det lite svårfångade begreppet inre tillfredställelse. Känslan av att få 
arbeta med det som intresserar en och ha en intellektuellt stimulerande tillvaro. Skillnaden mellan 
de båda visar sig i synen på kommersialisering av deras egna forskningsresultat. Då R2 ser det som 
ett slöseri med resurser (underförstått att forskare skall ägna sig åt att forska) så ser R1 det som ett 
spännande och stimulerande projekt att driva samt ett effektivt sätt att föra ut och nyttogöra sin 
forskning. R2 är tydlig med att dennes forskning är direkt applicerbar på flera områden och ser inga 
problem med att den används kommersiellt, men framhåller att det är viktigt att inte en enskild 
aktör blir otillbörligt gynnad utan att alla har tillgång till resultaten från lärosätet. 
 
“Jag kan väl tycka att det kan vara lite slöseri med resurser ibland att forskare lägger sin tid på att 
vara entreprenörer [...] jag är forskare jag har inget intresse av att kommersialisera det här på 
egen hand, utan jag gör det för att lösa ett problem. Och när det är löst så [...]är ju liksom min del 
avklarad. Och sen om någon vill ta upp det och tjäna pengar på det är ju upp till någon annan. [...] 
Man kan ju forska på precis allting. Och vissa saker funderar man på: Vad ska vi med det här 
till?[..] det blir en avhandling och det producerar en massa papper [..] men ja.. resultaten används 
inte till något speciellt. […] jag har inställningen att det jag gör skall bli användbart, skall kunna 
hjälpa till, sedan om någon tjänar pengar på det eller inte, det spelar ingen som helst roll. Jag 
tjänar tillräckligt bra som forskare.” 
(R2) 
 
”Jag har ju ett fast jobb på [lärosätet], och det är ju en ekonomisk trygghet och bas.[...] Om jag 
såg att företagsutveckling [av forskningen] är en svårt olönsam affär [..] då tror jag inte att jag 
skulle utveckla företaget.[...] Detta kommer sig ju väldigt mycket av att jag är forskare och att jag 
är nyfiken.[...] Jag är inte beredd att betala för att få föreläsa eller att hjälpa företag. [...] jag vet ju 
hur de ekonomiska realiteterna ser ut, om det är så att man har nytta av min kunskap då tjänar 
företaget [..] ofantliga pengar på det här. [...] jag jobbar inte gratis, det ska man inte göra. […] 
Pengar är inte oviktigt, men den fundamentala drivkraften finns i upptäckten. [...] Det är ju det som 
är basen. [...] Det är en oerhörd tillfredsställelse. [Att ha upptäckt något] Det finns en drivkraft och 
upptäckaranda i entreprenörskapet i sig, men hade det varit svårt olönsamt hade jag inte utvecklat 
det som företag.” 
(R1) 
 
Vi har under arbetets gång inte stött på någonting i varken intervjuer eller litteratur som indikerar 
att det finns forskare som är likgiltiga till huruvida deras resultat används och nyttogörs. Tvärt om 
tycks forskare måna om att deras resultat på något sätt skall komma till användning. De forskare vi 
har intervjuat är övertygade om att deras resultat är både värdefulla och användbara. (R1, R2) Hur 
realisering av resultaten skall gå till finns det dock delade meningar om. Här har två synsätt i viss 
polemik till varandra utkristalliserat sig: I det ena är man väldigt skeptisk till att forskningsresultat 
kommersialiseras av den enskilde forskaren. Kritiken bottnar i att det är djupt problematiskt att 
enskilda företag ensidigt gynnas av forskningsresultat som finansierats av offentliga medel. Att 
publicerade resultat plockas upp och används kommersiellt ses i sig inte som ett problem, eftersom 
offentliga forskningsresultat är öppna för alla att ta del av.  Det är när enskilda forskare eller privata 



20 

företag exempelvis patentskyddar tekniker som forskats fram med hjälp av offentliga medel som 
man har hamnat i ett oetiskt tillvägagångssätt. 
Det andra synsättet bottnar i två grundantaganden: Dels det att kommersialisering skapar tillväxt 
som i sin tur leder till ökat välstånd i samhället. Att tillväxt är i sig en samhällsnytta ifrågasätts 
sällan i debatten som förs. Det andra antagandet är att kommersialisering är det effektivaste sättet 
att nå ut, sprida och popularisera forskningsresultat. (R1, R8) Synsättet att avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar är något som läses av ett försvinnande fåtal och därigenom oftast förblir 
irrelevanta genomsyrar denna världsbild (R8). 
I teorin är alla publicerade forskningsresultat öppna för alla att ta del av, men i praktiken är det 
givetvis lätt att forskningsresultat glöms bort och drunknar i mängden rapporter och avhandlingar 
som finns att tillgå om inte forskaren själv marknadsför och populariserar resultaten på andra sätt än 
via akademisk publicering. Det framhålls av en av våra respondenter att om inte forskaren själv 
populariserar sina resultat, vem skall då göra det? Denne menar att det är forskarna själva som har 
den bästa kompetensen i sitt område och därför är de som behöver ta steget ut att popularisera de 
nya rönen. Att tro att det skall komma samhället till gagn i ett ”arkiv någonstans” är naivt enligt 
denne (R8). Dessa två sidor i debatten skall dock inte ses som alltför tydliga läger då författarna 
under studiens gång upplevt att en ömsesidig respekt råder för skillnader i synsätt kring denna 
fråga. 
En respondent beskriver att det givetvis finns ett tryck från lärosätets ledning att resultat skall 
kommersialiseras och nära band med det lokala näringslivet skall upprätthållas. Dock har denne inte 
upplevt några konflikter eller dolda repressalier i någon form på grund av sin uttalade skepsis mot 
forskningskommersialisering (R2). R8 beskriver en förståelse för att det finns en möjlighet att det 
kan bli problematiskt och konfliktfyllt för forskare att kommersialisera sin forskning, speciellt när 
det handlar om att sälja kunskap och tjänster.  
 
”...säg att man gör ett utbildningsprogram som man startar ett bolag och börjar sälja som man 
kallar för [metod X] och sen så jobbar man men samtidigt så är man kvar då som professor och 
forskare och så visar det sig kanske då efter fem års forskning till att den där [metod X] den var 
faktiskt inte så himla effektiv, men då har ju du ett bolag som tjänar en jävla massa pengar på det... 
hur gör du då? Det blir en etisk konflikt.” (R8) 
 
Intressanta forskningsområden kan med fördel växa fram i ett samarbete med företag och andra 
organisationer. En rapport från organisationen svenskt näringsliv (Görnerup 2011) gör gällande att 
svenska forskare generellt är positiva till att samverka med näringslivet men ofta saknar kunskap 
om hur en sådan samverkan skulle kunna fungera. Man skall vara medveten om att 
intresseorganisationen naturligtvis tydligt för talan i egen sak, men visar ändå att det finns en viss 
mytbildning i att forskare och akademiker inte vill samverka med företag och näringsliv. Däremot 
visar vår egen undersökning att det finns ett stort antal kulturkrockar i mötet mellan dessa världar 
vilket kan försvåra samverkan som gynnar bägge parter. 
Det material som samlats in under detta arbete kan i grunden klassas som för litet för att kunna dra 
generella slutsatser om attityder hos landets forskare. De data som samlats in ligger dock tydligt i 
linje med andra studier som detta arbete refererar till. 
Individer som tidigare antingen själva har drivit företag eller haft egenföretagare i sin närhet finner 
det mer naturligt att driva idéer framåt i företagsform (Veciana et al 2005). Andra studier har visat 
att högskolestudenter som fått utbildning i entreprenörskap upplever tröskeln som lägre att starta 
eget företag. Nya företag startas i högre utsträckning av dessa studenter som även gör färre misstag 
vid uppstarten. Även attityden till att starta eget är mer positiv jämfört med studenter som inte fått 
denna utbildning (Berggren 2009). Det är knappast en orimlig slutsats att dra att liknande 
förutsättningar skulle kunna gälla även för forskare. 
Den av de respondenterna som är forskare som har valt att kommersialisera sina resultat delar sin 
tid mellan att jobba på högskolan och driva företag. Respondenten uppskattar att denne lägger ca 
80% av sitt arbete på akademin och ca 20% på företaget. R1 berättar att en av anledningarna till att 
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starta företag var att denne ändå hela tiden har populariserat den forskning den producerat. 
Respondenten tycker att man generellt är för långsam med popularisering av forskning i Sverige 
och att popularisering inte handlar om att skapa något kul och ytligt av seriös forskning utan snarare 
att man faktiskt bara berättar om sin forskning på ett begripligt sätt. Det kan även handla om att 
skriva läroböcker på grundnivå exempelvis. R1 menar att den typen av popularisering sår frön hos 
människor och gör dem nyfikna på mer kunskap. R8 är också av inställningen att avhandlingarna 
behöver spridas på ett mer lättillgängligt sätt. En respondent som arbetar med att stötta forskarna i 
kommersialiseringsprocessen beskriver att denne själv har svårt att ta till sig forskning som inte är 
populariserad då publikationerna många gånger är svåra att förstå. 
I många fall har respondenten i sin rådgivarroll inlett samtal med forskare som i början är avigt 
inställda men som senare har kommit till insikt om att kommersialisering är en bra väg att sprida sin 
forskning och att det i många fall krävs just en kommersiell kontext för att spridningen skall lyckas 
eftersom folk inte kan arbeta gratis i någon högre utsträckning med att sprida någon annans 
forskningsresultat. 
 
”Jag tror att alla som går forskarutbildningen idag måste reflektera över nyttogörandet av 
kunskapen, och nyttogörandet kan betyda många saker, men ett spår i nyttogörandet är 
entreprenörskap.” (R1) 
 
R1 upplever att det finns en utvecklingspotential i det egna företaget som andra också är 
intresserade av och hoppas därför på att kunna expandera. Respondenten anser att den kompetens 
denne besitter som företagare är relativt unik eftersom respondenten studerat på så hög nivå och 
själv forskat. Detta anknyter till det vi nämner i en annan passage om att det kunskapsintensiva 
forskningsföretaget är svårt att kopiera rakt av även om det inte rör sig om en patenterbar produkt. 
 
”En bit av det här är ju att jag är forskare, och den biten är ju svår att kopiera.” (R1) 
 
De respondenter som tycker att det är viktigt att kommersialisera uttrycker i många fall en 
frustration över att inställningen inte är mer allmänt utbredd bland forskarna. R7 beskriver att en av 
de personliga drivkrafterna är att se hur långt man kan komma med varje case där man 
kommersialiserar forskningsresultaten. R5 beskriver att det är svårt att svara på frågan om 
forskarnas inställning vid det egna lärosätet eftersom de forskare respondenten möter redan har tagit 
det mentala steget att göra något mer än att bara forska. De attityder som respondenten mött skiljer 
sig från de som verkligen uppskattar inkubatorns stöd i kommersialiseringsprocessen till att man 
inte har något som helst intresse för kommersialisering. R6 berättar följande om forskarnas 
inställning till forskningskommersialisering: 
 
”...Det första som nästan alltid infinner sig är någon form av skepcism mot kommersialisering, det 
är FULT. Det är inte fint och man premieras inte för att kommersialisera. Nu tycker jag att det 
börjar hända någon form av skifte, i alla fall på [lärosätet] i de här frågeställningarna. Idag så 
finns innovationsrådgivare och innovationskontor samt att man gärna vill ha det här med 
kommersialiseringsfrågan med både när man söker forskningsmedel men också från [lärosätet] 
håll när man internt sätter ihop forskargrupper och liknande. Den frågan kommer upp på agendan 
fast sen kan ju jag tycka att den inte alltid är landad i hjärtat riktigt utan det är mer att ’vi måste – 
det efterfrågas av oss!’. Vi får inga pengar till [lärosätet] om inte vi pratar om kommersialisering 
eller nyttiggörande. Sen om man vill det eller inte det är en annan fråga. Jag uppfattar att man är 
kritisk till kommersialisering. Sen så är det ganska intressant att på [lärosätet] till exempel så finns 
det ju flera institutioner som samarbetar och skrivit långa avtal exempelvis med [stort 
teknikföretag] där det står att all den forskning som bedrivs på institutionen skall komma [stort 
teknikföretag] till gagn. Och då tänker jag såhär, vad är skillnaden!? Varför skall du ge bort 
någonting, eller ni ge bort någonting? Då får de vissa bidrag för att bedriva viss typ av tillämpbar 
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forskning men det tycker de är helt okej för då får de bedriva den forskning de vill utan att det ställs 
några jättestora krav på det...” (R6) 
 
R1, den forskare som själv har erfarenhet av kommersialisering, pratar mycket om att ytterligheter 
av det här slaget är av ondo. Arbetande i den offentliga sektorn har svårt att ta till sig 
nyttobegreppet såväl som att näringslivsfolk har svårt att ta till sig bildningsbegreppet. Näringslivet 
skulle behöva se sitt inflytande i ett annat perspektiv menar R1. Ett mer historiskt, 
samhällsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv med etiska reflektioner. 
 
“Jag skulle vilja ha starka humanister och samhällsvetare som kan bära med sig sitt bildningsideal 
[..] men  som också kan kommersialisera.” (R1) 
 
När vi diskuterade vårt uppdrag för kandidatuppsatsen med uppdragsgivaren nämndes bland annat 
att det gjorts försök med doktorandkurser i entreprenörskap vid några av landets högskolor och 
universitet. Vi tog upp frågor om detta i våra intervjuer. De respondenter som har en rådgivande 
professionell roll var positivt inställda till doktorandkurser i kommersialisering, även om vissa 
berättade att de aldrig hade sett praktiska exempel på det. R6 tror på doktorandkurser 
entreprenörskap men även att inställningen till entreprenörskap behöver grundas för ännu tidigare, 
redan i grundskolan. Det man inte känner till blir man rädd för och därför behöver man 
avdramatisera entreprenörskapet mycket tidigare menar respondenten. R2 uttryckte att om det skall 
finnas doktorandkurser i entreprenörskap så är det viktigt att dessa inte tar upp för stor del eftersom 
forskarutbildningen är begränsad och det är viktigare och intressantare att läsa kurser inom sitt 
forskningsområde. 
 
En annan reflektion som kom upp bland några respondenter är att det verkar finnas en annan 
inställning till forskningskommersialisering hos de svenska forskare som varit utomlands. Speciellt 
de som varit i kontakt med USA, där det är en merit på ett annat sätt att även ha jobbat utanför 
akademin. R6 nämner även att gästforskare generellt visar större intresse för inkubatorns 
stödaktiviteter till forskningskommersialisering. 
 
”En annan reflektion är att svenska forskare - och då har vi ändå lyxen av att vi i Sverige skulle 
äga vår egen forskning om vi skulle kommersialisera den medan man i utlandet då lämnas den över 
till det universitet man då tillhör så det är ju en helt annan incitamentsbild. Jag har inte reflekterat 
över det jättemycket, men när vi på [lärosätet] uppmuntrar till möten med människor från 
näringslivet, prata kommersialisering eller prata om hur det skulle kunna se ut för dig inom 
akademin med att kommersialisera etcetera så får vi jättemånga gästforskare, det vill säga forskare 
med icke-svensk bakgrund, som studerar och forskar i Sverige medan svenskar tenderar att tycka 
att det inte alls är intressant. Och det har varit så i flera år, genomgående.” (R6) 
 
 
6.2.2 Språkbruk 

Den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein myntade under början på 1900-talet uttrycket “Mitt 
språks begränsningar är min världs begränsningar” (Andersson 2011). Hur vi talar och vilka ord 
vi använder när vi förklarar en företeelse påverkar i stor utsträckning hur vi uppfattar denna. Något 
som flera rådgivare vittnat om under vår studie är att det ofta finns en tydlig språklig barriär mellan 
företrädare för forskarvärlden respektive näringslivet. Det ventileras även frustration hos vissa samt 
en viss självkritik då de i många fall insett att de i viss bemärkelse ofta misslyckats med att föra 
fram sitt budskap och synsätt effektivt. Man kan givetvis problematisera huruvida 
kommersialisering per definition är en positiv företeelse, men ett gemensamt språkbruk är en nyckel 
till att förstå skilda synsätt. Risken för missförstånd och kulturkrockar ökar givetvis om olika parter 
inte förstår varandra fullt ut. Det har även framhållits i den forskningspolitiska debatten att 
erfarenhet från företagande eller samarbete med näringslivet sällan eller aldrig ses som meriterande 
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inom den akademiska världen. (Braunerhjelm et al 2003) Det kan dock vara värt att påpeka att 
sådant givetvis är dubbelriktat. 
På Stockholms Universitet har vid denna studies författande ett pilotprojekt i syfte att skapa en ny 
modell för samverkan mellan universitetet och kringliggande samhälle precis avslutats. Projektets 
syfte har varit att organisera en liten grupp forskare från områdena samhällsvetenskap och 
humaniora i små forskningsföretag. Att starta företag har här setts främst som en effektiv 
organisationsform för samverkande och popularisering av forskningsresultat och kunskap. Ett 
tydligt problemområde som diskuterades var språkbruket som ofta skiljer sig markant mellan 
företrädare för näringsliv, ekonomer samt samhällsvetare och humanister. Framförallt är det ordet 
kommersialisering i sig som det verkar finnas spänningar kring. 
 
”...väldigt många forskare såg ju naturligtvis kommersiella applikationer men de använde inte det 
språket [...] vi pratade ju business-lingo [...] och de använde inte uttryck som ‘affärsidé‘ och 
‘kommersialisering‘ utan man använde uttryck som ‘implementering i industrin‘ t.ex. Så ställde du 
en fråga till dem; ‘Finns det kommersiell potential?‘ kunde svaret vara: ‘Jag tror inte det’, medan 
‘Vad är implementeringen i industrin?’, ’Jo, det är den här!’ [...].så det gjorde ju att vi insåg att vi 
behövde ha folk som kan prata med forskarna på forskarnas nivå. Och då menar jag inte att de är 
lägre stående eller högre stående utan det är en helt annan värld.”(R8) 
 
”En reflektion som jag har gjort är att om man ställer frågan ’Är ni intresserade av att 
kommersialisera er forskning?‘ så får man en viss typ av svar. Ställer man frågan ’Är du 
intresserad av att din forskning kommer till nytta i samhället?‘ då får du ett helt annat svar. Och 
ställer man följdfrågan ‘Kan det vara så att ibland så är kommersiella vägar de bästa vägarna att 
föra ut någonting till nytta i samhället?‘ så det beror lite grann på hur du formulerar frågan också 
tror jag. De flesta forskare skriver under på att de vill att deras forskning ska komma till nytta för 
samhället men det är inte alla som ser liksom att kommersialisering ibland är det bästa sättet att 
föra ut någonting” (R5) 
 
”En del kanske blir skrämda av att man säger [kommersialisering]. [...] Ordet i sig är inte bra, 
men det finns inget bättre ord. Det är ordet som skrämmer tror jag [...] jag ska inte fläcka mig med 
sånt liksom. [...] då blir publiceringen inte lika trovärdig. […] 
Jag tror att det är bättre att träffa studenter och doktoranderna i ett tidigt skede, förklara för dom 
vad det finns för hjälp [...] att vi kanske tänker på ett annat sätt än vad dom gör när det gäller 
kommersialisering...“ (R7) 
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6.2.3 Tempo 

 
”Det akademiska tempot är per definition ett ganska lugnt tempo” 
(R1) 
 
”Det finns ju mycket bra case [...] det är bara det att det skulle kunna gå lite snabbare.” 
(R7) 

 
Respondentbild från KIT-metoden. Ett högt tempo? 

 
Det finns även en kulturkrock i synen på vad som är snabbt respektive tar lång tid. Generellt sett 
verkar det akademiska tempot vara lugnare än näringslivets tempo. Synen på detta skilde dock 
mellan olika inkubatorer. Inkubatorsinrättningar med en tydligare akademisk prägel på 
personalstyrkan hade generellt en större acceptans för att forskningskommersialiseringsprocessen 
kunde dra ut på tiden jämfört med inkubatorer där personalen hade en tydligare bakgrund i 
näringslivet. Där förekom en högre grad av ifrågasättande av det upplevt låga tempot. Detta tolkar 
vi utifrån att man inom näringslivet dagligen lever i en annan verklighet med mer pressade 
deadlines och för en ständig direkt eller indirekt kamp för organisationens överlevnad. Ett företag 
som inte ständigt levererar någonting konkret riskerar att snabbt gå under. Givetvis finns det även 
krav på effektivisering i skattefinansierad verksamhet, men kampen för organisationens överlevnad 
är sällan så uttalad som inom företagsvärlden. Dessutom är forskning till sin natur en verksamhet 
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som i många fall både tar tid att utföra samt kräver tid för tolkning och reflektion. Därigenom kan 
skillnader i bakgrund resultera i radikalt olika förhållningssätt. Detta skapar kulturkrockar. 
 
”Det kan ta ett par tre-fyra år kanske. Saker man skulle kunna damma av på bara ett halvår ett år, 
om man fick attention och driv i det. [...] Frustration, jag försöker göra mitt jobb [...]. Jag kan ju 
inte tvinga någon. Men de förstår inte att dom sinkar mig i min process, att jag har ett uppdrag att 
göra. ” (R7) 
 
En stor frustration som märks hos vissa rådgivare verkar grunda sig i den upplevda risken att man 
missar möjligheter till innovation när man väntar för länge med att få ut vissa forskningsresultat på 
marknaden. De uttrycker att det är viktigt att det går fort eftersom plötsligt har annars tåget gått (R6, 
R7). Samtliga respondenter beskriver att tidsaspekten i forskningskommersialiseringsprocessen ser 
olika ut från fall till fall. R6 tror inte att forskningsområde, kön eller ålder hos forskaren avgör hur 
lång tid processen tar. Den inställningen delas av flera av respondenterna som nämner att 
engagemanget hos forskaren är avgörande, eftersom det är forskaren själv som bestämmer över sin 
forskning och vart den skall ta vägen. 
 
”Det har med personlighet att göra… På något sätt en nyfikenhet på någonting annat. De har ju en 
glädje i det de pysslar med men den glädjen för de över till något annat, det vill säga  ja men det 
finns en annan del av det jag pysslar med, det är också intressant och så är man lite nyfiken på det 
då. Så det är liksom snarare att man hittar en personlighet som gör att man kan se det här fröet, att 
det finns någonting där att jobba med.” (R6) 
 
Flera respondenter pratar om det i termer av motivation hos forskaren. En respondent nämner 
motivation i kombination med möjlighet att frigöra tid från andra arbetsuppgifter hos forskaren.  
 
En sak man kan göra för att effektivisera forskningskommersialiseringsprocessen är att testa tidigt 
för att se om idéerna fungerar (R5, R7). R5 nämner också att de flesta överskattar hur mycket man 
behöver ha klart när man kommer ut till kund första gången - oftast räcker det med att man kan 
presentera sin idé. 
En återkommande aspekt som såväl rådgivare som forskare bland våra respondenter tar upp är 
forskarens multipla roller och brist på tid: 
 
“Det man skulle behöva är ett års ledighet... ...Man driver företag på fritiden, på tid som egentligen 
inte finns.” (R1) 
 
“många forskare liksom slits mellan att vara forskare, att vara lärare, att vara privatpersoner, och 
att vara entreprenörer. Dom flesta andra som vi får in [...] de är bara privatpersoner och 
entreprenörer. Dom har liksom ingenting annat [..] utan man kliver in också blir man en 
entreprenör, punkt!” (R3) 
 
”Det när jag tänker efter är [...] vi kanske behöver bli ännu bättre på att identifiera, vad är det som 
verkligen är hindret här just nu? Varför gör han inte den där nyhetsgranskningen eller varför 
ringer hon inte de där samtalen? [...] om vi som innovationskontor kan bli bättre på att överse och 
tillföra de resurserna...” (R8) 
 
 
6.3 TEMA 3 – Kommersialisering av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap  

Det verkar finnas en samsyn bland landets inkubatorer och affärscoacher kring att samhälls-
vetenskap och humanistisk forskning härbergerar en outnyttjad källa till kommersialisering (R1, R3, 
R4, R6). Ingen verkar dock vara på det klara med riktigt hur man kan bära sig åt för att effektivt 
kommersialisera forskningsresultat från hum/sam-områdena. Inte heller vilka tjänster det skulle 
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handla om eller hur affärsmodellerna skulle se ut. Konsult- och rådgivningstjänster lyfts fram som 
ett möjligt förslag, men man har också en vag bild av att det skulle kunna innefatta något mer. R4 
berättar att man på deras lärosäte använder begreppet tjänsteinnovation som ett paraplybegrepp för 
allt som inte går in under teknikområdet. Självkritiskt framhåller denne att begreppet kan vara något 
av en “slasktratt” för allt de har svårt att klassificera. Det ligger i sakens natur att ett begynnande 
affärsområde är något vagt och odefinierat. Det saknas i många fall vedertagna ord och begrepp 
som beskriver det man försöker fånga. Tanken att marken är obruten och att området har stor 
potential framhålles dock.  Flera respondenter tar upp att det alltid är lättare att hitta finansiärer när 
det handlar om ett patenterbart projekt och att det är problematiskt att innovationsstödssystemet inte 
tillhandahåller mer finansiering till den typen av mjuka idéer som forskning inom hum/sam ofta 
utgör. (R4, R5, R8) Även om det har ifrågasatts hur verkningsfulla patenten är som verktyg för att 
hindra kopiering av en metod eller affärsidé så är det tydligt att finansiärer efterfrågar affärsidéer 
som inte enkelt kan kopieras. Det kan dock framhållas att det finns en inbyggd svårighet i att rakt av 
kopiera komplexa och kunskapsintensiva områden.  
 
”En bit av det här är ju att jag är forskare, och den biten är ju svår att kopiera.” (R1) 
 
Det är värt att ställa sig frågan om kunskapsintensiviteten här kan vara en fördel? Det låter sig inte 
enkelt göras att kopiera ett företag där den viktigaste tillgången är kompetens. Kunskaps-
intensiviteten och den höga graden av specialisering kan således både vara en belastning och en 
styrka. Svårigheter finns kring det faktum att ett kunskapsintensivt företag inte är lika enkelt 
skalbart på samma sätt som exempelvis tillverkande industri. R3 framhåller att det inte finns någon 
tydlig tradition av att starta företag inom dessa områden, samt att det är svårare för människor inom 
näringslivet att förstå och se den direkta tillämpningen. Respondenten sade sig dock vara väldigt 
nyfiken på området och vara beredd att experimentera med nya typer av företag. Bristen på 
skalbarhet behöver i sig inte utgöra ett problem. R8 beskriver att denne inte alls ser det som 
problematiskt med små- och enmansföretag. Som egen företagare behöver man också mötas, bilda 
team och skapa bra idéer tillsammans så det viktiga nätverkandet och kunskapsutbytet kommer 
ändå att ske menar respondenten. R1 ger förslaget att titta på kommersialisering av hum/sam i andra 
länder för att ta inspiration av hur de arbetar, marknadsför och existensberättigar sig. R1 tycker 
även att man som samhällsvetare kan ställa sig frågan om näringslivet har en outvecklad potential 
där man som forskare skulle kunna bidra med sina kunskaper.  
Nyligen avslutades en pilotsatsning från Vinnova, verket för innovationssystem, där man bland 
annat utvecklat en modell för forskarföretag inom hum/sam. De kommer i det treåriga uppföljande 
projektet bland annat att genomföra en kartläggning av hinder, attityder mm kring forskarföretag 
inom hum/sam. Detta tycker vi är mycket intressant då det är ett område vi själva uppmärksammat 
under vår studie. Milda Rönn, en av de drivande inom den nyss avslutade pilotsatsningen, nämner 
att hon tycker att “...företag är bara en organisationsform...”(Programkonferens 2012), något som 
även våra respondenter var inne på (R8).  
Med forskningsföretag inom hum/sam menar man inom pilotprojektet följande:  
- En ny form av länk mellan akademi och samhälle, genom att fristående forskare samarbetar med 
å ena sidan företag och organisationer, å andra sidan universitet och högskolor 
- En ny tvärvetenskaplig samverkansform, genom att forskare från olika discipliner samarbetar 
inom eller mellan forskningsföretag 
- En ny karriärväg för disputerade, vilken inte innebär att man måste sluta forska eller undervisa, 
utan som öppnar upp för nya sätt att forska och undervisa. 
(innovation.su.se 2012) 
Vi finner denna definition mycket intressant men ser också möjligheter till nya definitioner eller 
delade definitioner mellan hum/sam och andra forskningsområden.  
Kontentan av den av oss besökta programkonferensens intensiva dialogdel med frågor till panelen 
verkar vara bland annat att ett förändrat mindset hos akademin krävs för en ökad 
forskningskommersialisering av hum/sam samt även att det finns en förståelse för att 
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forskningskommersialisering är avancerade och långsiktiga uppdrag. Återkommande för de 
hum/sam-forskare som startat forskarföretag är att de eftersträvar en långsiktighet istället för 
projektifiering. En annan rekommendation från seminariediskussionerna är att ta vara på 
studenternas kunskap på ett bättre sätt inom kommersialiseringsprocessen eftersom de menar att 
ingen har sådan teoribredd som studenten. 
Projektledare Milda Rönn pratar även om att “livsprojekt” är lösningen för ökad 
forskningskommersialisering av hum/sam. Ett livsprojekt, som hon benämner det, är kopplat till 
individens större mål och sammanhang och bygger på en inre motivation. Rönn menar att begreppet 
bör introduceras redan i doktorandprojekten. Både forskningen och forskarföretaget ligger sedan 
inom detta livsprojekt vilket gör att forskaren själv har motivation att arbeta med det. 
(Programkonferens 2012) 
Här ser vi en tydlig koppling till Lam (2011) och hennes analys om forskares incitament till 
kommersialisering utifrån Self-determination Theory (Deci & Ryan 2000). 
 
 

7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Vårt examensarbete bör främst ses som en vägröjande förstudie där en del av syftet är att finna 
intressanta infallsvinklar både för vidare forskning inom området men också för praktiskt 
utvecklingsarbete som drivs internt av inkubatorsverksamheterna.  
Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och vi ser många möjligheter och uppslag till fortsättning 
och fördjupning av det vi påbörjat. Vår frågeställning löd: 
 
- Vilka hinder och motsättningar upplever rådgivare och forskare i 
forskningskommersialiseringsprocessen inom högskolenära inkubatorer? 
 
Vår förståelse för ämnet har under studiens gång utvidgats och förändrats. Vi har insett att vår 
ursprungliga frågeställning som byggde på tanken att ledtiderna var långa och processen ineffektiv 
kanske var fel ställd. Detta har till viss del förändrat vårt sätt att hantera frågan.  
Det som har utkristalliserat sig är dels en tydlig klyfta i synsätt kring vad som är ett snabbt 
arbetssätt. Beroende på om man har bakgrund i näringslivet eller en mer akademisk bakgrund råder 
det skilda meningar om vad man kan betrakta som snabbt. Detta kan leda till frustration och 
motsättningar. En annan motsättning skulle kunna vara den generella attityden till 
kommersialisering bland landets forskare. Frågan om huruvida svenska forskare överhuvudtaget är 
intresserade av dessa frågor har väckts. På detta område har vi funnit en del motsägelsefull 
information. Flera rådgivare vittnar om att de tycker sig uppleva en skepsis mot att kommersialisera 
och starta företag. Andra undersökningar ger dock en bild av att viljan finns, men att kunskapen om 
hur det går till är dålig. Flera rådgivare har varit inne på att det kan ha stor betydelse hur du 
formulerar dig och för fram frågorna. Att bara hålla fram begreppet kommersialisering skulle kunna 
leda till att associationerna endast går till den ekonomiska aspekten av entreprenörskap. Företrädare 
för näringslivet tenderar att även se ett företag som ett effektivt förpackande av ett koncept och en 
välbekant organisationsform. Detta synsätt är sannolikt inte särskilt spritt inom forskarvärlden. 
Eftersom ekonomiska incitament nu sällan i sig är den största drivkraften på individnivå som bland 
andra Lam (2011) nämner så är det i så fall föga förvånande att intresset från landets forskare är 
svalt om det främst är de ekonomiska aspekterna man associerar företagandet till.  
Hur motverkar man då dessa motsättningar? Vilka kompetenser och egenskaper behövs hos en 
affärsrådgivare som skall jobba med forskningskommersialisering? Vissa inkubatorer har valt att 
främst ha andra akademiker i sina rådgivarteam. Detta verkar dock mest ha varit en strategi för att 
motverka kulturkrockar snarare än efterfrågan av specifik akademisk kompetens. Då det även 
verkar fungera på andra platser tror vi att det viktigaste är att affärsrådgivaren har en respekt och 
förståelse för den akademiska världen. En förmåga att se andra synsätt men också förklara sitt eget. 
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Detta handlar dock mer om personlighetsdrag snarare än formell kompetens och blir därigenom 
naturligtvis svårare att rekrytera in.  
En intressant reflektion vi gjort angående våra resultat är hur arbetet skiljer sig i inkubatorerna när 
man jobbar mot studenter respektive forskare. Att arbetssättet skiljer sig något är i sig inget 
anmärkningsvärt, men vi tycker oss se en märklig skillnad i värderingar i arbetssättet mellan de 
båda. Den teoretiska referensram vi har med oss handlar om att entreprenörskap och inre drivkraft 
inte alltid är några stabila personliga egenskaper utan ett förhållningssätt som kan stimuleras. Det är 
därför anmärkningsvärt att man inom flera inkubatorer arbetar med så skilda synsätt mot forskare 
respektive studenter. Studenterna försöker man i första hand coacha till ett ökat entreprenöriellt 
förhållningssätt samt ge studenterna “verktyg” för att själva bedriva entreprenörskap och 
företagande. När det handlar om forskare verkar man förutsätta att denne antingen redan innehar 
eller helt saknar entreprenöriella egenskaper.  
Inom många inkubatorer försöker man, istället för att coacha forskaren till entreprenörskap, att 
arbeta med en matchningsprocess som är tänkt att para ihop forskare med lämpliga drivna 
entreprenörer som kan arbeta operativt i verksamheten. Denna process är dock svår att få att 
fungera tillfredställande eftersom en artificiell matchningsprocess riskerar att bli väldigt krystad då 
den främst ser bra ut i teorin men inte på ett naturligt sätt tar hänsyn till exempelvis personkemi. 
Mer naturliga processer där samarbeten uppkommer spontant och växer fram är både tidskrävande 
och har inte har några garantier att fungera. 
Vi är av uppfattningen att forskare, såväl som studenter samt alla andra människor inom och utanför 
akademin, kan lockas till att själva anta ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Med detta menar vi 
inte nödvändigtvis att forskarna skall ”lockas till företagande” utan snarare premieras för att arbeta 
expansivt och ständigt söka olika utvecklingsmöjligheter för sin forskning. Att förankra forskningen 
i problemformuleringar som företag, kommuner och andra organisationer brottas med är viktigt 
både för forskningens samhällsnytta och dess förmåga att ställa relevanta frågor. Detta behöver inte 
inkräkta på forskningens frihet. Vi tror även att forskning gynnas av samverkan på så sätt att 
slumpartade möten kan genera nya intressanta frågeställningar och problemområden. 
I denna uppsats använder vi oss av begreppet entreprenörskap med en viss positiv värdeladdning 
som ett begrepp för ett förhållningssätt till arbetslivet och tillvaron i stort. Ett förhållningssätt 
baserat på stark framåtanda. Vi har dock mött på att det används enbart i syfte att beskriva små- och 
medelstora företag (SME) eller de som bedriver enskild näringsverksamhet. Då är det inte så 
underligt om svenska forskare inte säger sig vara intresserade av entreprenörskap. Detta faller också 
inom ramen för språkbruk då det tydligt visar att det finns en skillnad i synsätt på vad företagande 
är och kan vara. Vi är medvetna om att vi själva är tydligt färgade av vår utbildning och de 
värderingar och begreppsdefinitioner som lärs ut där. 
Är då kommersialisering av forskningsresultat likställt med samhällsnytta?  
Omsättning av forskningsresultat i praktiken handlar många gånger rent praktiskt om en 
kommersialiseringsprocess. Det är en ideologiskt laddad fråga om man anser att kommersialisering 
i sig är någonting positivt och i vilken grad det medför samhällsnytta. Från ett marknadsliberalt 
perspektiv blir det lätt att dra likhetstecken mellan kommersialisering och samhällsnytta, med 
logiken att fler uppstartade företag leder till ökad tillväxt vilket i sin tur genererar både 
arbetstillfällen och skattepengar. Detta är på alla sätt bra för välfärden och samhället som helhet. 
Bilden är dock mer komplex än så, och kommersialisering av forskningsresultat är inte så 
oproblematiskt som ovanstående beskrivning målar upp det. Såväl respondenter i denna studie som 
debattörer inom högskolevärlden (Rydén 2007) har framhållit att en stor etisk problematik 
föreligger när enskilda forskare eller privata företag i samarbete med högskolan kommersialiserar 
och eventuellt patenterar produkter vars framtagande till största delen bekostats av offentliga medel. 
Detta kan lätt uppfattas som ett indirekt otillbörligt gynnade av enskilda aktörer. Det finns även 
farhågor för att en ökad grad av kommersialisering i samarbete med lärosätena leder till en 
utveckling där forskare i större utsträckning inriktar sin forskning på 
kommersialiseringspotentialen. Farhågor finns att kortsiktigt lönsamma projekt blir mer attraktiva 
forskningsområden på bekostnad av samhällsnytta och ökad förståelse (Rydén 2007). Inom 
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exempelvis läkemedelsindustrin kan man framhålla tydliga exempel genom att ställa 
kommersialiseringspotentialen och samhällsnyttan i polemik till varandra. Exempelvis kan man 
väga forskning på malariavaccin mot forskning på förkylningsläkemedel. Den senare har en oerhört 
hög kommersialiseringspotential men en begränsad samhällsnytta. Den tidigare uppvisar motsatsen: 
en enorm samhällsnytta men vid första anblicken - vi tror dock att det går att skruva på 
affärsmodellerna här och omdefiniera kunden, lägre kommersialiseringspotential då den största 
kundgruppen finns i mycket fattiga länder.  
Synen på kommersialisering av forskningsresultat är en politiskt laddad fråga som är värd att 
problematisera. Även denna studies två författare intar lite olika ställning till frågan. Att nya resultat 
och rön omsätts i praktiken och kommer människor till nytta ser författarna som en i grunden 
positiv effekt, även om vissa strukturer kan ifrågasättas. Författarna delar uppfattningen att det är 
djupt problematiskt med privatägda patent som möjliggjorts av offentliga medel. Dock kan ett 
företag vara en mycket effektiv och väl beprövad organisationsform för att förpacka idéer och 
kunskap i syfte att föra ut och popularisera nya resultat. Personer som arbetar med 
forskningskommersialisering tycks i denna undersökning genomgående ha åsikten att forskning i 
sig har ett mycket lågt egenvärde. Synen är att forskningens värde uppstår då dess resultat kommer 
andra, främst aktörer utanför lärosätena, till nytta. Det kan beläggas att forskning som växer fram ur 
samverkan med företag håller en högre kvalité utifrån denna nyttoaspekt än forskning som skett 
utan externt samarbete. Detta genom att de publicerade resultaten i betydligt högre grad citeras och 
refereras i andra publikationer (Karlsson & Wadskog 2007). Man kan därför anta att dessa resultat 
fått större spridning samt varit till nytta i större omfattning. Att försöka dra slutsatser angående 
forskningens kvalité utifrån variabeln samverkan är svårt, men visar tydligt att samverkan har en 
stor positiv effekt på resultatens spridning och användarhet för andra. 
Kritiker till forskningskommersialisering betonar vikten av forskningens frihet, då kortsiktig 
kommersialiseringspotential inte får tillåtas styra forskningen (Rydén 2007, intervju R2). Det går 
dock intressant nog även att knyta vikten av forskningens frihet till ett långsiktigt nyttoperspektiv. 
Anledningen till detta är att det, prognoser till trots, är omöjligt att förutsäga framtiden med någon 
större tillförlitlighet. Det är därför av största vikt att låta forskare få koncentrera sig på de områden 
de själva har intresse för och bedömer som viktiga. Då ingen kan avgöra med säkerhet var nästa 
genombrott ligger eller vilka områden som kommer att vara av stor vikt i framtiden är det av största 
vikt att forskning inom alla discipliner har såväl bredd som djup. På så sätt står ett samhälle bättre 
rustat att ta sig an nya oförutsedda utmaningar. Detta anser vi kommer sig naturligt om 
forskningens inriktning tillåts stå så obunden som möjligt från styrning utifrån, men samverkar med 
utomstående aktörer för att få en tydlig verklighetsförankring och större spridning. Det är med 
bakgrund av detta extra intressant att diskutera vilken potential som finns i inom samhällsvetenskap 
och humaniora. Dessa diskussioner ligger delvis utanför denna studies frågeställning, men har 
funnits närvarande i bakgrunden under hela studiens gång. På grund av att området affärsutveckling 
kring dessa ämnen är så pass oexploaterat är det också tämligen luddigt definierat vad det innebär. 
Eftersom området är oexploaterat blir det oerhört intressant ur ett innovationsperspektiv genom att 
ett nytt område möjliggör utforskande och experimenterande med nya affärsmodeller. Vi hävdar att 
det sannolikt finns en stor potential till innovation inom detta område just på grund av denna 
oklarhet. Vi tror det inom denna sektor finns verksamhetsformer och affärsmodeller som ännu inte 
upptäckts eller prövats. Det finns ännu möjligheter att göra vägval kring hur man kan tillgodose 
uppdämda behov och därigenom vara med om att forma fältet. De värden som samhällsvetenskap 
och humaniora skapar är svåra att värdera och mäta på klassiskt vis med ekonomiska termer, men få 
betvivlar eller ifrågasätter vikten av detta område. 
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7.1 Slutsatser 

- Inom högskolenära inkubatorer finns flera kulturkrockar som leder till att rådgivare och forskare 
riskerar att tala förbi varandra även om parterna inte nödvändigtvis står så långt ifrån varandra i alla 
frågor som de upplever sig göra.  
- Språkbruket och synen på vad företagande, kommersialisering och entreprenörskap innebär, och 
skulle kunna vara, skiljer sig mellan forskare och rådgivare. 
- Forskare har flerdubbla yrkesroller redan utan entreprenörskapet. För att de även aktivt skall välja 
att kommersialisera sina forskningsresultat krävs att de ser en stor nytta i det. Alla ser inte en sådan 
nytta och har därigenom inga incitament att ta detta steg. 
- Matchning mellan forskare och entreprenörer ses som en viktig del i 
forskningskommersialiseringsprocessen men det saknas kunskap och erfarenhet om hur detta skulle 
kunna organiseras mer systematiskt.  
 
 
7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete  

Under arbetets gång har många frågor väckts som detta arbete, på grund av sin begränsade 
omfattning, inte kunnat täcka in.  
Exempelvis bör man givetvis gå vidare med att utveckla innovationsprocessmodell för 
högskolenära inkubatorer Hur skulle en bra innovationsprocess för forskningskommersialisering i 
högskolenära inkubatorer kunna se ut för att överbrygga de problem och kulturkrockar vi i detta 
arbete har identifierat? 
När det handlar om rådgivarkompetenser kan dessa givetvis spela en viktig roll. Vilka kompetenser 
och kunskaper är viktiga hos en rådgivare för att arbeta med forskningskommersialisering i en 
högskolenära inkubator? 
En av våra respondenter nämner flexibla, regionala rådgivarteam som en lösning på den 
komplicerade matchningsfrågan mellan forskare och entreprenör. En intressant vinkling är att 
undersöka vad som finns forskat kring flexibla team idag. Är detta möjligtvis något att gå vidare 
med och kanske till och med skapa ett regionalt pilotprojekt av? Det har under arbetets gång talats 
om vikten av den lyckliga slumpen, men vi är av åsikten att man avsevärt kan öka sannolikheten för 
att dessa gynnsamma slumpartade möten blir av genom att se till att forskare, studenter och 
företrädare för näringslivet träffas och arbetar tillsammans i större omfattning. Hur organiserar 
man sådan samverkan? Hur kan man skapa bättre möten mellan forskare och näringsliv? Dels för 
att öka förståelsen och överbrygga språkförbistringar men också för att skapa möjligheter för nya 
innovationer för hållbar samhällsutveckling.  
Kanske behöver akademierna analyseras utifrån ett affärsmodellsperspektiv. Under 
programkonferensen Samverkande forskningsföretag inom hum/sam lyfte man exempelvis 
problemet med att det är så mycket lättare för företag att höra av sig till en konsultbyrå istället för 
till någon som forskar inom ämnet - eftersom man inte vet var man skulle börja leta i så fall. Vad 
finns det för nya, innovativa affärsmodeller för akademin som gör att den profilerar sig bättre i 
samhället?  
Forskningskommersialisering inom hum/sam-området behöver fortfarande undersökas och 
uppmärksammas många gånger till. Vår önskan och förhoppning är att man i de satsningar som 
görs framöver anstränger sig för att i ett tidigt skede nätverka, samverka och uppmärksamma resten 
av branschen på att något är på gång, allt för att undvika stuprör. Som vi varit inne på - testa tidigt! 
 När det handlar om genusfrågor inom området forskningskommersialisering samt entreprenörskap 
finns mycket som kan ifrågasättas. Detta arbete har endast skrapat på ytan i dessa frågor och lämnar 
det mesta obesvarat. 
Det har lyfts fram önskemål från de respondenter från högskolenära företagsinkubatorer vi samtalat 
med att kunna följa nykläckta forskarföretag med mer lågintensiv rådgivning under en längre 
tidsperiod efter att de har lämnat inkubatorn för att öka överlevnadsfrekvensen och 
tillväxtmöjligheterna för dessa. Längre utslussningsperiod ur inkubatorn. Här ser vi behov av flera 
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kvantitativa studier för att få ett grepp om hur de nystartade företagens överlevnadsfrekvens på lång 
och kort sikt ser ut i förhållande till inkubatorns inriktning och arbetssätt. 
 
Vi ger gärna råd på intressanta infallsvinklar, samt kan förmedla relevanta kontakter till den som är 
intresserad av att vidare studera forskningsområdet kommersialisering och liknande processer inom 
högskolenära inkubatorer.  
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Bilderna i uppsatsen är ett bidrag av våra respondenter enligt KIT-metoden.                
           



 

Bilaga 1: 
 
Intervjuguide, arbetande i högskolenära inkubator 
 
 
Om möjligt, be gärna om gärna konkreta exempel. 
 
- Berätta om er verksamhet 
- Beskriv på vilket sätt ni arbetar med forskningskommersialisering? 
- Hur ser organisationen ut? Vilka är ni som arbetar i verksamheten och vilka kompetenser har ni? 
- Hur ser könsfördelning och kulturell bakgrund ut bland rådgivare samt bland era case? 
 
- Vilken typ av forskningscase har ni? 
- Hur länge har ni vanligtvis kontakt med varje case? 
- Berätta om behoven som forskarcasen vanligtvis har. 
 
- Vilken inställning har de forskare ni möter till att realisera sin forskning? 
- Vilka problem brukar ni stöta på i forskningskommersialiseringsprocessen? 
- Vilka aspekter är avgörande för hur lång tid forskningskommersialiseringsprocessen är? Vad tror 
du att detta beror på?   
 
- Efter att ett case varit i kontakt med er, hur går det vanligtvis för dem då? 
- Hur bedömer ni potentialen hos ett case? 
- Kan du berätta om några extremfall? Drömläge? Mardrömsläge? 
 
- Vad tror du inte gör sig att kommersialisera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: 
 
Intervjuguide, forskare 
 
Om möjligt, be gärna om konkreta exempel.  
 
- Berätta om din forskning. 
- Hur länge har du hållit på? Vilken erfarenhet? 
-Varför är forskning viktigt? 
- Hur har den (forskningen) påverkat, vad kan den användas till? 
- Hur tänker du dig att detta kan föras ut? Komma till nytta? 
 
Vad är dina tankar om termer som; 
- forskningskommersialisering 
- forskningsrealisering 
- att forskning kommer till samhällsnytta 
 
- Tror du att du är en typisk forskare? 
- Vad har du för relation till lärosätets inkubator? 
- Är den ett stöd för forskare? 
- Vilket stöd/erbjudanden har du fått? 
- Har du fått det stöd du önskat? 
 
Entreprenörskap inom forskarutbildningen: 
- Har du egen erfarenhet? Vad tycker du om det? 
- Har du funderat på att omsätta din kompetens och dina resultat i ett mer kommersiellt 
sammanhang? Starta ett företag, söka extern finansiering, konsultverksamhet, etc..? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 3: 
 
Medgivande till datainsamling. 
 
Denna studie syftar till att studera arbetssättet hos några av landets högskolenära inkubatorer med 
särskilt fokus på realisering och kommersialisering av forskningsresultat. 
Målet är att få en bättre överblick av de arbetssätt som råder för att på längre sikt kunna utarbeta en 
effektiv modell för snabbare kommersialisering och realisering av forskningsresultat. 
Studien kommer att innefatta både intervjuer och insamling av annat material i form av foton vilka 
studiens deltagare själva väljer att sända in. 
För att kunna använda de uppgifter vi samlar in behöver vi registrera och behandla dem. 
Mälardalens Högskola är personuppgiftsansvarig i projektet och ansvarar för att insamlade data inte 
används på ett oetiskt sätt. Enligt personuppgiftslagen måste alla lämna sitt samtycke för att 
behandling av personuppgifter skall få ske. 
 
Det är helt frivilligt att svara på frågor och delta i projektet. 
 
Resultat från projektet kommer att presenteras så att individers integritet skyddas. Detta gäller såväl 
hantering av intervjusvar som bildmaterial. Resultat från intervjuer kommer i den slutgiltiga 
rapporten att avidentifieras i syfte att inte kunna knytas till en enskild person. 
Bilder som insänds kommer främst att hanteras av rapportförfattarna i syfte att få en inblick i de 
dagliga rutinerna samt projektens utformning. 
Rapportförfattarna är medvetna om att restriktioner kan föreligga kring vissa projekt med 
hänvisning till exempelvis patentfrågor och ber därför deltagarna att ha detta i åtanke när de 
besvarar frågor samt insänder material. Vissa bilder kan komma att redovisas och publiceras i den 
slutliga rapporten. Urval kommer dock att ske med särskilda hänsyn tagna till deltagarnas 
personliga integritet samt andra uppgifter som kan anses känsliga.  
Bilderna kommer endast att användas i forsknings- och/eller undervisningssyfte. 
 
Denna studie är ett examensarbete vid akademin för innovation, design och teknik, 
Mälardalens Högskola. Handledare för examensarbetet är Anette Strömberg. 
Examinator är Tomas Backstöm. 
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