
  

”Jag sökte till MDH för att få ta del av Idélab”

själv och utvecklas hela tiden. Jag älskar att 
se andra göra det och jag älskar när jag själv 
gör det. Det är som rädsla och njutning på 
samma gång.
  Oscars bästa tips för att komma på bra idéer 

är att ta hand om sig själv och inte vara rädd 
för att göra fel. Han jobbar som bäst när han 
har stadiga rutiner i livet.
  – Man måste alltid jobba med sig själv, och 
sedan kan man jobba utåt. Se inte ett miss-
lyckande som ett misslyckande. Se det istäl-
let som en lärdom, säger Oscar.

Varför ska man kontakta Idélab?
– Om man vill göra något annat med livet 
än att jobba och ha det vardagliga livet. Man 
kanske har en idé men känner sig lite osäker. 
Då ska man boka ett möte med Idélab.

FRAMSTEG. Oscar Wahlström utvecklade både sina idéer och sig själv under tiden på Idélab.        Foto: Jonas Bilberg
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MÅLMEDVETEN. Oscar visste vilken väg han ville 
ta med sina idéer och kontaktade Idélab för stöd.  
            Foto: Jonas Bilberg

  Förutom att Oscar, under sin tid på Idélab, 
träffade kollegorna i Greativ fick han även 
nya kunskaper som han värdesätter och an-
vänder sig av.
  – Det var kul att få proffshjälp inom varje 
område. Design, ekonomi, hur man startar 
aktiebolag och kontakter som man annars 
inte hade tänkt på, säger Oscar och lyfter upp 
den juridiska hjälpen som både viktig och 
nyttig.

Det som Oscar har uppskattat mest under 
tiden på Idélab är att hela tiden göra framsteg 
och se hur saker tar form.
– Det roligaste var att man fick utmana sig 

Idélab hjälper MDH:s stu-
denter och forskare att 
vidareutveckla sina idéer 
och starta företag. Med 
anledning av Idélab tog 
Oscar Wahlström ett be-
slut som skulle förändra 
hans liv. 
– Jag sökte till MDH för att få ta del av 
Idélab, säger Oscar som har studerat på inn-
ovationsprogrammet på MDH.
  Han hade redan en affärsidé innan han sökte 
till MDH, men behövde hjälp med att ta den 
till nästa nivå. Han hade hört talas om Idélab 
och ville ha möjlighet att ta del av proces-
serna och programmen som erbjuds, och det 
var den huvudsakliga anledningen till att han 
valde att studera på MDH.
  Oscar kom till Idélab med en idé om tråd-
lösa hörlurar, men med tiden hann hans idéer 
och tankar ändras – då fanns Idélabs affärsut-
vecklare där för att reda ut tankarna.
  –  Affärsutvecklarna är ett bra bollplank och 
hjälper en att se vad som är nästa steg. Sam-
tidigt får man testa själv och se vad det kan 
bli av ens idéer. De dömer inte, säger Oscar.
  
Oscar var med i Idélabs acceleratorprogram 
Elit med en egen företagsidé som han lanse-
rade. Men under resans gång träffade han an-
dra deltagare han ville jobba med och valde 
i förlängningen att ingå i deras företagande. 
Idag är han en del av företaget Greativ som 
nu har släppt plattformen Juristi. Affärsidéen 
med Juristi går ut på att kunder får hjälp med 
att hitta rätt juridisk hjälp.
  – Det känns väldigt skönt att ha lanserat 
plattformen, men man var lite nervös och 
hade både positiva och negativa känslor. Jag 
hade inte riktigt haft den känslan innan. Men 
allt har lagt sig lite nu när man är inne i pro-
cessen, säger Oscar.

”Det var kul att få 
proffshjälp inom 
varje område”

Oscar Wahlström


