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Summering 

Denna förstudie genomförs på uppdrag av SVID i syfte att 
kartlägga inkubatorernas* nuläge för att förstå hur man kan 
underlätta för dem att erbjuda designstöd till nystartade företag. 
Målet med förstudien var att undersöka deras intresse, mentala 
inställning, trösklar, drömmar och utmaningar samt att föreslå 
möjliga vägar att gå för att skapa ett relevant designstöd för dem.

I förstudien har 29 representanter för inkubatorer, science parks, 
innovationskontor och nystartade företag djupintervjuats och vi 
ser att förutsättningarna för att skapa och driva företag i Sverige 
är under förändring, vilket gör att även många av Sveriges 
inkubatorer är i processen att förändra sina verksamheter. 

Insikterna från djupintervjuerna handlar om behov på två nivåer. 
På den översta nivån handlar det om inkubatorns roll. Där ser vi 
ett behov av att ta en mer central roll i kommunens 
innovationsarbete för att på så sätt stärka attraktionskraften i 
området, skapa jobb och tillväxt. Här kan inkubatorn använda en 
designapproach** för medborgarcentrerade innovationsprocesser 
och därigenom agera facilitator mellan regionens behov och 
företagens affärsidéer. 

På den andra nivån handlar det om behoven av att hjälpa de 
företag som är knutna till inkubatorn att få ökad träffsäkerhet. 
Här märker vi intresse för att använda en designapproach för att 
hjälpa företagen vidareutveckla sina idéer och bättre förstå sin 
affär och marknad. När vi studerat inkubatorernas index ser vi att 
de som vi definierar som “designdrivna” också ligger högt upp på 
rankingen. 







Idag arbetar flera inkubatorer och science parks med egna stöd 
som är en blandning av metoder från erkända amerikanska 
modeller kompletterat med egna. Många inkubatorer samverkar 
också i olika typer av kluster. Det finns en önskan att lyfta 
processerna till nationell nivå så att fler kan ha nytta av 
nytänkande metoder.

Baseras på underlaget i denna rapport rekommenderar vi en 
fortsättning i form av en pilot som kan skalas upp till nationell 
nivå:  (se s.19)

➢  En gemensam plattform/process för användarcentrerad 
innovation för företagen (och i förlängningen en process för 
kund- och medborgarcentrerad innovation för inkubatorer) 
Plattformen/processen ska kunna användas i sin helhet eller i 
valda dela för att skapa långsiktigt hållbara affärsidéer som 
möter behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

➢  Denna plattform ska utformas som just ett stöd eller 
modulsystem snarare än en manual för att kunna anpassas 
till människorna, kontoren, företagen och kontexten.

➢  Plattformen skall hjälpa nyetablerade företag, inkubatorer/
science parks, regionen och och Sverige att nå sina mål.

➢  Stödet behöver inte heta “design”stöd då synen och 
kunskapen om vad design kan vara skiljer sig stort. 
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Definitioner:
* Med inkubatorer menar vi inkubatorer, scienceparks, hubbar och andra mötesplatser för innovaiton 
**Med designapproach menar vi människocentrerade, iterativa, samskapande innovationsprocesser. 

 



Bakgrund 

Om SVID 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska 
användas i allt innovations- och förändringsarbete. Design skapar 
konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. SVID verkar för 
att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv 
som offentlig sektor och arbetar aktivt över hela landet för att få fler 
aktörer att implementera design i sina verksamheter. 

SVID har som större ambition att hitta ett sätt att stötta inkubatorer 
idesignfrågor och därigenom nå ut med kunskap och designmetodik 
till nyetablerade företag i Sverige. En designapproach skulle kunna 
vara ett bra stöd för många nyetablerade företag att bygga sina 
erbjudanden, affärer och företag på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Design skulle också kunna vara ett stöd för inkubatorerna i deras roll 
som innovationsmotor i de regioner som de verkar.

SVID har därför tagit initiativ till denna förstudie för att kartlägga 
inkubatorernas nuläge för att förstå hur man skulle kunna 
underlätta för dem att erbjuda designstöd till sina nystartade 
företag.





Om SISP

SISP, Swedish Incubators & Science Parks, är en medlemsbaserad 
branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP 
har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 
5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. 

Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, 
tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. SISPs fokus 
ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och 
medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser samt 
erbjuder operativ affärsutveckling,. 
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Inkubatorerna i Sverige 

Vinnova etablerade 2004 det nationella Inkubatorsprogrammet 
som var en satsning på att utveckla de svenska inkubatorerna. 
Samtidigt skapades en finansiellt stabil plattform för att driva 
inkubatorverksamheter. Satsningen ledde till en god utveckling av 
det svenska inkubatorssystemet som bidragit till att Sverige blivit 
ett föregångsland när det gäller att driva och utveckla 
företagsinkubatorer.

En företagsinkubator är designad för att underlätta nystartade 
företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Inkubatorns främsta 
uppgift är att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning och nätverk för 
att underlätta kontakter med kunder, partners och investerare. I 
många fall kombineras affärsutvecklingsstödet med stödtjänster 
och tillhörande service. 

 Inkubatorns målsättningar handlar också på många håll om att 
stötta och stärka lokal industri, stärka regionens tillväxt och 
attraktionskraft samt främja entreprenörskap och nyföretagande. 

Nyetablerade företag ansöker om deltagande i inkubatorernas 
affärsutvecklingsprogram. Efter en utvärdering av affärsidéns 
potential till tillväxt och lönsamhet, genomförbarhet och risker 
kan inkubatorn besluta att medge deltagande i programmet. Ett 
inkubationsprogram pågår ofta mellan 1,5 och 3 år och kan vara 
indelat i faser eller delprogram. Företaget lämnar inkubatorn när 
det har fått tillräckligt affärsutvecklingsstöd för att kunna klara av 
produktutveckling och marknadsföring på egen hand.










SISPS MEDLEMSINKUBATORER... 

...utvärderar årligen 4000 affärsidéer

...har närmare 800 företag i sina affärsutvecklingsprocesser 

...sysselsätter 6000 personer i inkubatorbolagen (varav ca 2400 i inkubatorerna) 

...inkubatorbolagen omsatte 2014 drygt sju miljader kronor (varav ca en miljard hos 
de företag som fanns i inkubatorerna)

...innefattar uppåt 200 företag som årligen attraherar närmare 500 miljoner kronor i 
ägarkapital, 140 mkr i lån samt 236 mkr i bidrag (2014). 

Källa: http://www.sisp.se/om-sisp 
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Företag 

Inkubator 

Regionalt 

Nationellt 

➢  Stärka attraktionskraften i regionen 

➢  Skapa jobb och tillväxt 

➢  Stötta och stärka lokal industri 

➢  Hindra utflyttning och öka inflyttning 

➢  Antalet bildade företag 

➢  Antalet anställda i företagen 

➢  Företagens omsättning, tillväxt och 

riskkapital knutet till företagen 









➢  Öka träffsäkerheten

➢  Hitta marknaden

➢  Förstå kundbehoven

➢  Förstå affären



➢  Ökad konkurrenskraft

➢  Högre BNP

➢  Bygga varumärket Sverige 

➢  Attrahera företag/kompetens

➢  Vara föregångsland 



Inkubatorernas roll i ett större perspektiv 
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Förstudiens syfte, mål och upplägg 

Syftet med förstudien var att kartlägga inkubatorernas nuläge för 
att förstå hur man kan underlätta för dem att erbjuda designstöd till 
nyetablerade företag. 

Målet var att undersöka inkubatorernas intresse, mentala 
inställning, trösklar, drömmar och deras prioriterade utmaningar 
samt att föreslå några möjliga vägar att gå för att skapa ett relevant 
designstöd för dem.

Projektupplägget innebar att vi genomförde semistrukturerade 
djupintervjuer med representanter för inkubatorer/science parks 
och även med några nyetablerade företag för att även ta del av deras 
perspektiv. Intervjuerna skedde till största del över telefon men 
även några besök på plats för att observera och uppleva deras 
kontext och vardagsmiljö. 

Förstudien genomfördes i två iterationer. I den första iterationen 
genomförde vi djupintervjuer med ca 2/3 av respondenterna, 
därefter genomfördes en första analys för att hitta trender och 
hypoteser i insiktsarbetet. Baserat på denna analys kunde vi 
tillsammans med SVID ta beslut kring eventuella fokusområden i 
den andra iterationen. 

Inför den andra iterationen skapade vi ett så kallat triggermaterial 
(se appendix 1). Ett triggermaterial är ett visuellt material som 
används som diskussionsunderlag i de djupintervjuer vi genomfört. 
Triggermaterialet har som syfte att föreslå eller påstå något och på 
så sätt trigga en respons hos respondenten. Ett triggermaterial 
brukar tidigt i ett projekt vara tämligen abstrakta för att på så sätt 
ringa in och ge djupare diskussioner kring ämnets kärna. 







Totalt djupintervjuades 29 personer. I loop 1 intervjuades 15 st 
representanter från Inkubatorer och Science Parks och 6 
representanter för nyetablerade företag. I loop 2 intervjuades 8 st 
representanter från Inkubatorer och Science Parks

Vi har strävat efter en så god spridning på respondenterna som 
möjligt; så väl geografiskt, könsmässigt och rollmässigt. Vi har 
också strävat efter att få en så god spridning på inkubatorerna som 
möjligt med olika specialinriktningar och fianansieringsformer. 
Varje intervju har varat mellan 30-60 minuter. 
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Varför förändra? Varför 
designapproach? 



Förutsättningarna för att skapa och driva företag i Sverige är 
under förändring. Sveriges nationella innovationsstrategi 2020 är 
ledstjärna för många inkubatorers förändringsarbete. Strategin 
slår fast att vi behöver en användarcentrerad, samskapande 
process för att skapa lösningar som svarar mot verkliga behov. 
Detta rimmar väl med designprocessens grundstenar. Begreppet 
innovation är på väg att vidgas från att som tidigare mer handla 
om tekniska innovationer till i allt högre grad även omfatta 
tjänster och samhällssystem. Detta behöver inkubatorerna rusta 
sig för i sin förändringsresa. 

Strategin slår fast att innovation är en människocentrerad 
process: ”Innovation börjar med människan. Det är människor 
som får idéer och utvecklar kunskap. Det är människor som 
använder sin kunskap, kompetens och erfarenhet i nya lösningar 
i sitt företagande, på sin arbetsplats, på sin fritid eller som 
konsumenter [..] Det ska bli möjligt för fler människor och 
organisationer i näringsliv, offentlig verksamhet och 
civilsamhälle att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller 
bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan”  

Och att det krävs samskapande för att lösa de komplexa 
utmaningarna som samhället står för: ”De utmaningar som 
Sverige, tillsammans med resten av världen, står inför är stora 
och komplexa. Det gör att ingen enskild aktör eller enskilt 
samhällsområde har kunskap och resurser nog för att på egen 
hand svara upp med de lösningar som behövs. Det är angeläget 
att fortsatt utveckla samordningen mellan olika aktörer att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för innovation.”

Och att innovation handlar om att skapa lösningar som svarar 
mot behov och efterfrågan: ”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. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng”

Innovation kan handla om tekniska innovationer (som de flesta 
inkubatorer har som fokus idag), men innovation kan också vara 
tjänster eller komplexa samhällssystem: ”Innovation kan vara 
nya produkter eller tekniska lösningar. Det kan också vara nya 
sätt att planera och utveckla städer, landsbygder och 
boendemiljöer. Det kan vara nya kombinationer av varor, system 
och tjänster för den globala telekommarknaden eller smarta 
transportlösningar. Innovation kan också ta formen av nya sätt 
att utforma eller organisera vårdtjänster för äldre, nya sätt att 
lämna in självdeklaration, nya metoder för att i dialog med 
kunder eller brukare utveckla tjänster eller varor, liksom nya sätt 
att ta vara på och sprida konst och konstnärliga prestationer. 
Innovation kan också vara nya sätt att nyttja gamla, naturgivna 
förutsättningar som exempelvis att kyla energislukande 
dataservrar genom lokalisering i kallt klimat eller nya sätt att 
nyttja mark, ekosystemtjänster, råvaror från naturen och 
biologiskt-ekologiskt baserade tekniker och metoder”

källa: Sveriges nationella innovationsstrategi  http://www.regeringen.se/
informationsmaterial/2012/10/n2012.27/ 

 



Sveriges nationella innovationsstrategi 
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Idag står vi inför stora utmaningar med  bland annat en globaliserad 
marknad, regioner i behov av förändring och snabb teknisk 
utveckling. Detta påverkar förutsättningarna för nyetablerade 
företag och vilka stöd de behöver för att få sina idéer att lyfta och 
komma ut på marknaden. 

Dessa nya förutsättningar leder till att många inkubatorer upplever 
att de själva behöver förnya sig. Det stöd som företagen tidigare 
erbjudits behöver kompletteras med stöd för att förstå kunderna 
och utveckla/innovera nära marknaden, tillsammans med de 
människor som ska använda produkterna och tjänsterna. 
Inkubatorerna är också på många håll i landet på väg mot att ta en 
ny roll som regionens innovationsmotor, där de agerar facilitator i 
en samskapande process mellan medborgare, forskning och 
företagande

Design är användarcentrerad, behovsdriven innovation 

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett 
medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska 
krav ingår med utgångspunkt från användarens behov. Design kan 
tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och 
miljöer 

Med hjälp av designmetodik kan de som påverkas av en förändring 
på ett systematiskt, kreativt och konstruktivt sätt involveras i 
utvecklingsarbetet. Detta oavsett om användarna av tjänsten, 
processen eller produkten är medborgare, kunder, patienter eller 
personal.





När utvecklingen bedrivs tillsammans med användarna blir 
lösningarna mer relevanta. På så sätt ökar designmetodik 
företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga samt skapar 
värden inom stora utvecklingsområden i hela samhället. 

Många svenska myndigheter använder designprocesser i form av 
tjänstedesign och kundcentrerad verksamhetsutveckling i sina 
organisationer för att bättre möta kundernas behov. Resultatet är 
nöjdare medborgare och sparade skattekronor. Vi ser också flera 
exempel på kommuner som använder design för att skapa 
medborgardriven innovation i samhället.







 



Inkubatorernas roll är under förändring 

Källa: http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Designmetodik-gor-skillnad/  
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“Inkubatorer” i 
form av 
kontorshotell i USA

De första svenska 
inkubatorerna 
etableras 

1950 1970 

Utveckla och erbjuda nätverk och 
koppla ihop externa resurser 

En ny generation av inkubatorer måste göra 
mer än att ʼta hand omʼ uppstarter. En mer 
entreprenöriell roll? Nya typer av 
innovation? Företagande på lika villkor?  

1990 2000 2010 

Vinnova etablerar “Nationalla 
inkubatorsprogrammet” en satsning på att 
utveckla de svenska inkubatorerna

Källa: http://www.krinova.se/wp-content/uploads/2013/06/Inkubatorer-som-kreativa-milj%C3%B6er-aug-2013-CLH-Krinova_4okt.pdf 
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Inkubatorernas roll är under förändring 



Framgångsexempel 

Några av de mest framgångsrika inkubatorerna i Sverige använder 
sig av designprocesser. Och många andra tycks ha en nyfikenhet 
och en vilja att förändra och skulle gärna vilja ta del av dessa 
nytänkande och samhällsanpassade metoder. Det är inte helt 
enkelt och alla kan inte själva! 

Uppsala Innovation Center är världens 10 bäst rankade inkubator 
av UBI Global. Inkubatorerna rankas i undersökningen på 50 olika 
indikatorer, inom kategorier som handlar om jobbskapande och 
värde som tillförs till hela ekosystemet kring inkubatorn, 
finansierings-, marknads- och kompetenstillgång till 
inkubatorföretagen, samt hur attraktiva inkubatorerna är för 
sökande företag. Uppsalas inkubatorsmetod är indelad i fem faser 
som ett företag kan gå igenom. För tre år sedan började de använda 
de designorienterade metoderna Business Model Canvas, Lean 
Startup och Customer Development för it-företagen i inkubatorn. 
Sedan de införde dessa metoder har andelen företag som går vidare 
från första steget ”Business Startup” till andra steget ”Business 
Labs” ökat från 20% till 33%.

Mjärdevi Sciencepark, LEAD Inkubator och LiU Innovation, 
Linköpingsregionens innovationssystem, är ytterligare ett 
framgångsexempel värt att lyfta fram som använder 
designprocesser i sin verksamhet. LEAD har blivit utsett till 
Sveriges bästa företagsinkubator i ALMIs mätningar (som baseras 
på att företagen som ingår i inkubatorn omsätter mest, anställer 
flest och attraherar mest riskkapital). Mjärdevi Science Park har 
tagit fram ett nytänkande koncept där de agerar facilitator mellan 
regionens behov och företagens affärsidéer; i en rad Citizen Hacks 
bjuds medborgarna i regionen in till att idégenerera kring 
utmaningar och behov. 







Dessa behov blir grunden i ett hackaton, East Sweden Hack, där 
entreprenörer, kreatörer och programmerare tillsammans skapar 
lösningar på medborgarnas behov. Några går vidare och bildar 
företag kring idéerna. Innovationskontoret LiU Innovation som är 
knutet till Linköpings universitet ligger också i framkant inom sitt 
område som innovationskontor, de använder designmetoder som 
del av coachningen till sina studenter och har även börjat fokusera 
på social innovation. 

Krinova Incubator i Kristianstad är en inkubator som ligger långt 
framme gällande designmetoder och de ser sig ha hittat nya 
effektiva grepp på innovationsprocessen utifrån insikten att fler 
måste engageras i utvecklingen av idéer till innovationer för att 
skapa hållbar tillväxt.

På Krinova pekar man på en trend mot allt öppnare affärsmodeller 
och samarbeten mellan företag och användare. Det finns ett 
identifierat behov av att mer aktivt skapa förutsättningar för 
idébärare och entreprenörer, företag och användare att samarbeta 
från idé till innovation. 
För att lyckas skapa dessa förutsättningar, behövs förnyade 
arbetssätt och metoder för att driva innovationsverksamhet. 
Därigenom kan resurseffektivitet, kundvärde och 
kommersialisering säkerställas och inkubatorn kan skapa ett 
neutralt samarbete mellan regionens innovationsfrämjande 
aktörer. 
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Internationella förebilder 

I våra intervjuer har vi också hört om ett antal internationella 
förebilder. Bland annat arbetar kommunerna Köpenhamn, Odense 
och Roskilde långsiktigt och strategiskt med design för att stärka 
innovationsförmågan och skapa ett hållbart samhälle inom 
kommunen. Den danska kommunen Fredensborg har gått steget 
längre och arbetar med radikal innovation, som innebär 
samutveckling med medborgarna i allt, där medborgarna står i 
centrum och politikerna och företagen är aktivt inblandade i 
processen.

Kolding kommun är den danska kommun som är mest känd för sitt 
arbete med designprocesser för att skapa medborgarcentrerad 
innovation. De lanserar sig som ”Danmarks designby nr 1”och har 
arbetat fram kommunens vision och framtidsplanering med hjälp 
av designprocesser. 

"Kolding - Vi designer livet” är Kolding Kommuns vision för 
perioden 2012-2022 och de  fokuserar på gemensam design av 
möjligheter för att skapa ett bättre samhälle. Allt från hur man 
hittar i staden via skyltar i marken till hur äldreboende och skolor 
utformas till sophantering. De har också två inkubatorer som är 
motorer i kommunens entreprenörsliv: House of Innovation och 
House of Design. 

Flera svenska kommuner börjar få upp nyfikenheten för hur 
Kolding arbetar med designprocesser och har besökt kommunen för 
inspiration till sitt eget innovationsarbete. 


Kolding kommun har skapat ett designkit som är öppet och 
tillgängligt för alla som vill testa på att använda design i 
samhällssystem. 



















Kolding Kommuns designkit finns att ladda ner på: https://
www.kolding.dk/om-kommunen/design/designprocessens-faser
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Varför design? 

Källa: http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Designmetodik-gor-skillnad/  
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Företag som arbetar på strategisk 

nivå med design:

Ø  Har starkare varumärken

Ø  Är 5 gånger mer innovativa 

Ø  Har högre export

Ø  Är 50% mer lönsamma 









Behov hos inkubatorer och 
science parks 



Insikter från intervjuer med inkubatorer 

Våra insikter handlar om behov på två nivåer. På den översta 
nivån handlar insikterna om inkubatorns/science parkens roll 
som är i förändring. Där finns ett behov av medborgarcentrerade 
processer för att ta en mer central roll i kommunens 
innovationsarbete och på så sätt stärka attraktionskraften i 
området, skapa jobb och tillväxt. På vissa håll experimenteras det 
med att företagen tillsammans med medborgarna i regionen löser 
komplexa samhällsproblem. Många inkubatorer samverkar redan 
i olika typer av kluster (regioner, liknande intressen eller 
förutsättningar) där de utbyter erfarenheter. I andra initiativ 
samlar inkubatorerna in samhällsutmaningar bland medborgarna 
som nyetablerade företag sedan får skapa lösningar kring. Allt för 
att de innovationer som tas fram faktiskt skall möta riktiga 
behov. Men det finns en önskan att lyfta processerna till 
nationell nivå så att fler kan ha nytta av nytänkande metoder.

På den andra nivån handlar insikterna om behoven av att hjälpa 
företag som sitter i inkubtorn/science parken till ökad 
träffsäkerhet. Här ser vi att finns ett intresse för att använda en 
designapproach för att hjälpa företagen vidareutveckla sina idéer 
och bättre förstå sin affär och marknad.  Idag arbetar flera 
inkubatorer och science parks med egna ihopplockade stöd som 
är en blandning av metoder från erkända amerikanska modeller 
kompletterat med egna. 

När vi studerat inkubatorernas index ser vi att de som vi 
definierar som “designdrivna” också ligger högt upp på 
rankingen. Inkubatorerna mäts påföretagens omsättning,tillväxt 
och förmåga att attrahera externt kapital. 






 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Företag 

Inkubator 

Behov Företagsnivå:

➢ Öka träffsäkerheten

➢ Snabbare hitta marknaden (Genom 

att förstå kundbehov och affären)

➢ Växa snabbare (omsättning, 

anställda)

➢ Attrahera riskkapital



Behov Inkubatorsnivå:

➢ Stärka attraktionskraften i området 

➢ Skapa jobb och tillväxt 

➢ Stötta och stärka lokal industri 

➢ Hindra utflyttning och öka inflyttning 









14



Behov: Ett stöd i förnyelsearbetet 

 
”Med gemensamma resurser och kunskap 
från användarna skulle företagen i vår 
science park kunna skapa innovativa 
lösningar på de samhällsutmaningar vi 
står inför” 
 
 

 ➢  Regeringens nationella innovationsstrategi leder till ett behov av förnyelse för att inkubatorerna skall möta de nya 

förutsättningarna och möjligheterna och hjälpa företag att lyckas på en föränderlig marknad

➢  Några inkubatoer samverkar i olika typer av kluster (regioner, liknande intressen eller förutsättningar) för att utbyta 

erfarenheter och lära av varandra hur man kan möta de nya utmaningarna. 

➢  De ansatser till samverkan och experimenterande är öar som drivs på inkubatorernas initiativ. Det finns dock ingen 

sammanhållen plattform eller riktning för detta förnyelsearbete.

➢  Det pratas om: Open innovation (i en värld av distribuerad kunskap kan företag inte bara förlita sig på sin egen 

innovativa förmåga), Smarta städer, Delningsekonomi och Cirkulär ekonomi (allt fler människor behöver dela på 

samma resurser), Medborgardriven innovation (tänka på medborgare som kunder, involvera dem i 

utvecklingsarbetet och kanalisera deras engagemang).
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➢  Det finns en önskan att lyfta innovationsprocesser till nationell nivå så att fler kan ha nytta av nytänkande metoder.

➢  Många coacher (eldsjälar) sätter ihop sitt eget material från ett ihopplock av amerikanska designorienterade metoder.

➢  Inga av dessa metoder är utvecklade eller anpassade för nyetablerade företag och coacher i svensk inkubatorsmiljö.

➢  Några exempel är:









➢  Det finns ingen samlad innovationsprocess eller vektygslåda för att just stötta nya företag att tillgå.



Behov: En verktygslåda på nationell nivå 

NABC 
Lean Startup
Customer Development
IDEO’s human centered design toolkit
Business model canvas
SRI’s 5 disciplines of innovation
Crossing the chasm

 

 
“Det borde vara ett nationellt grepp. Det är så man borde 
utveckla verktyg och processer. Det finns ju inte hur många 
människor och företag som helst i Sverige. Om det fanns ett 
sån modul att tillgå via SISP, eller om man vet att det görs 
olika typer av workshops på någon annan ort, då kunde vi 
skicka våra företag eller coacher till dit för att lära sig.” 
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Behov: Ett anpassat stöd för coachning   

 
“Vi skickar ut dem bland kunderna för att 
få en känsla för marknaden, men 
hantverket i hur man ställer frågorna och 
går tillväga varierar från företag till 
företag” 
 

 
➢  Många nya företag har långt gående och utvecklade idéer men svårt att veta hur man kan testa dem på marknaden.

➢  Vissa inkubatorer uttrycker att de skulle vilja coacha företagen att jobba närmre marknaden men vet inte riktigt hur.

➢  Coachernas kunskap och trygghet i innovations- och designprocesser påverkar således det stöd företagen får i att 

tänka nytt.

➢  Vissa inkubatorer skulle kunna tänka sig att köpa in tjänsten, andra vill själva lära sig att coacha i att jobba med en 

designapproach och använda designprocesser och vektyg som stöd i innovationsarbetet.

➢  Processer och stöd måste kunna anpassas utifrån inkubatorns, företagens och coachernas förutsättningar.

➢  Med ökad kunskap önskar coacherna att själva kunna plocka och skräddarsy de stöd som är relevanta.
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Förslag:  
Ett nästa steg 



Pilotstudie: Designprocess för inkubatorer 

Vi rekommenderar en fortsättning av denna förstudie i form av en 
pilot som kan skalas upp till nationell nivå:

Vad: 

➢  En gemensam plattform/process för användarcentrerad 
innovation för företagen (och i förlängningen en process för 
kund- och medborgarcentrerad innovation för inkubatorer*) 
Plattformen/processen ska kunna användas i sin helhet eller i 
valda dela för att skapa långsiktigt hållbara affärsidéer som 
möter behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

➢  Denna plattform ska utformas som just ett stöd eller 
modulsystem snarare än en manual för att kunna anpassas till 
människorna, kontoren, företagen och kontexten

➢  Skall hjälpa nyetablerade företag, inkubatorer/science parks, 
regionen och och Sverige att nå sina mål.

➢  Stödet behöver inte heta “design”stöd då synen och 
kunskapen om vad design kan vara skiljer sig stort. Störst 
genomslag får designstödet om det utformas som en 
arbetsprocess för att iterativt med användaren/kunden i fokus 
prototypar, testar, omdefinierar och stegvis utvecklar sin idé/
produkt/lösning i syfte att verkligen möta kundbehoven. I 
detta stöd bör design i meningen färg, form och funktion 
finnas med som en komponent. 

 

Varför: Många inkubatorer i Sverige experimenterar redan kring 
användarcentrerade metoder eller medborgarcentrerade 
innovationsmetoder men det saknas ett samlat nationellt grepp. 
Denna typ av designapproach** ger bevisat bra effekt. 

Hur: Med hjälp av goda exempel från  inkubatorer/scienceparks 
genomförs en pilotstudie som identifierar, skapar, testar och 
utvärderar en plattform/process för användarcentrerad 
innovation. Plattformen/processen tas fram i en experimentell 
miljö i nära samarbete med några inkubatorer (2-4 st). 

Resultat: Efter genomförd pilotstudie ska processen/plattformen 
vara definierad paketerad och utvärderad redo att skalas upp på 
nationell nivå. De inkubatorer, science parks, småföretag i landet 
som vill, skall då kunna ta del av den i sin helhet eller välja delar 
som passar just deras verksamhet. Processen/plattformen 
kommer vara utformad utifrån förutsättningar för svenska 
inkubatorer, Science Parks och företag.

Förväntad effekt: Fler skapade företag och arbetstillfällen 
med långsiktigt hållbara affärsidéer som möter behov och 
efterfrågan i vardagen och omvärlden. 

Förslag på samarbetspartners: 2-4 svenska inkubatorer, En 
styrgrupp/konsortium bestående av representanter från SISP, 
SVID, Vinnova, Tillväxtverket.

Förslag till finansiering: Finansiering från Vinnovas 
"Utmaningsdriven Innovation” och/eller medel från 
Tillväxtverket. 
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Definitioner:
* Med inkubatorer menar vi inkubatorer, scienceparks, hubbar och andra mötesplatser för innovaiton 
**Med designapproach menar vi människocentrerade, iterativa, samskapande innovationsprocesser. 

 



Förslag till fördjupning för SVID 

Ø  Genomföra en enkätstudie för att exakt mäta hur många av 

inkubatorerna och science parkerna som har ett intresse för 

att designstöd. Denna förstudie ger bara indikationer på att en 

stor efterfråga finns.

Ø  Mäta och jämföra framgångsindex på de inkubatorer och 

science parker som jobbar med en design approach jämfört 

med de som inte gör det för att få en vetenskaplig evidens till 

denna förstudie.
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Appendix 



Triggermaterial 

Ett triggermaterial är ett (ofta) visuellt material som används som 

diskussionsunderlag i de djupintervjuer man genomför. Triggermaterialet har som 

syfte att föreslå eller påstå något och på så sätt trigga en respons hos respondenten. 

Ett triggermaterial brukar tidigt i ett projekt vara tämligen abstrakta för att på så sätt 

ringa in och ge djupare diskussioner kring ämnets kärna. Senare i projekt är ofta 

triggermaterialet mer konkret och mer detaljerat föreslå möjliga lösningar. 



Triggermaterialet hjälper till att sätta fingret på outtalade tankar, drivkrafter och 

behov som annars inte kommer upp i djupintervjuerna. Med triggermaterialet bjuder 

vi också in respondenterna att samskapa både problemformuleringar och lösningar. 
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Appendix 1: Triggermaterial 

”Ni har fått designsstöd (“Kunddriven process”, Färg, form, 

funktion”, “Innovation”). Vad finns i lådorna?” Hur skulle ni 

använda er av detta? När? Var? Hur? 



Vem? Varför? 



Hur skulle detta stödet vara utformat? (Kurs? Digitalt? För 

rådgivare? För ftg? Etc.) Varför? 



Kostar det något? Vem står bakom? 
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