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SAMMANFATTNING 
Arbetet syftar till att undersöka hur inkubatorer understödjer tillväxt för sina företag samt att 

också beskriva hur företag i inkubatorer använder, upplever och värderar tjänster hos 

inkubatorn. Resultaten från undersökningen kommer att jämföras med två tidigare studier, den 

ena utförd 2004 i Finland respektive den andra utförd 2005 i Sverige. Metodansatsen som har 

använts består av både en kvantitativ och kvalitativ del. Som underlag för studien har vi 

samlat in data från 52 slumpmässigt utvalda företag genom webbenkäter samt genomfört 6 

djupintervjuer med 3 inkubatorer respektive 3 företag. Samtliga företag härrör från 

inkubatorer, teknik- och forskningsparker anslutna till SiSP, Swedish Incubators and Science 

Parks. Resultatet visar att endast ett fåtal av företagen växer så pass kraftigt att de enligt vår 

definition kan sägas vara tillväxtföretag. Detta stämmer också överens med det resultat som 

kommit fram i de två andra studierna. I arbetet framgår det att företagens behov av tjänster 

skiftar beroende på i vilket stadium av utveckling de befinner sig i. En trend som visade sig 

var att företagen i ett tidigt stadium främst uppfattade ett behov gällande infrastruktur. 

Därefter blev handledning en större aktualitet för företagen och till sist kom fokus att mer 

riktas mot möjligheterna till nätveksskapande. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Småföretagens betydelse för skapande av nya arbeten i Sverige kommer att öka. Detta är en 

del i en internationell trend mot småskalighet. 2004 skapades 3 av fyra arbeten i 

småföretagssektorn, vilket är en högre andel än vid lågkonjunkturen i början på 90-talet.1 

Fokuseringen på småföretag och deras möjligheter har ökat och då delvis som en följd av att 

man vill komma tillrätta med arbetslösheten genom att skapa fler arbetstillfällen. 

 

I publikationen ”Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse” slår 

Näringsdepartementet fast en vision som innebär att Sverige ska vara Europas mest 

konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.2 Det är enligt 

Näringsdepartementet ett väl utvecklat samspel mellan bland annat akademi, offentlig 

verksamhet och näringsliv som ska garantera en omfattande omvandling av kunskap till varor 

och tjänster. Betydelsen av en ökad kommersialisering av forskningsresultat vid universitet 

och högskolor för Sveriges framtida sysselsättning och tillväxt belyses.3

 

I Sverige så finns det organisationer som har som mål att främja utvecklingen av nystartade 

företag. Bland dessa finns det organisationer som kallas för inkubatorer vilka har till sin 

uppgift att hjälpa nystartade entreprenöriella företag att överleva den kritiska startfasen för att 

sedan kunna utvecklas och växa. Inkubatorer är som ekonomiskt fenomen en ganska ny 

företeelse i Sverige. Begreppsbildningen på området kan fortfarande ibland förefalla ganska 

förvirrande och en uppsjö av definitioner finns gällande termen inkubator.  

 

”Business incubators accelerate the succesful development of entrepreneurial companies 

through an array of business support resources and services, developed or orchestrated by 

incubator management, and offered both in the incubator and through its network of contacts. 

A business incubator’s main goal is to produce successful firms that will leave the program 

financially viable and freestanding. “4  

                                                 
1 Lindelöf, Löfsten (2004 ) s 1 
2 Näringsdepartementet (2004) s 14 
3 Näringsdepartementet 2004 s 29 
4 Tornatzky, Sherman, Adkins (2003) s 4 
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Vidare ska företagen som kommer ut ur inkubationen ha potentialen att vara jobbskapande, 

kommersialisera ny teknik samt stärka den lokala och nationella ekonomin.5

 

I Sverige finns en intresseorganisation som heter Swedish Incubators & Science parks, 

förkortat SiSP. För tillfället har SiSP ca 45 medlemmar och mot slutet av 2005 räknar man 

med att 50 organisationer har hunnit ansluta sig till föreningen. Föreningen beviljar 

medlemskap till organisationer som uppfyller den för SiSP gällande definition av begreppet 

Inkubator eller science park. De har hämtat sin definition från National Business Incubation 

Association, NBIA, samt International Association of Science Parks. Lite förenklat säger 

definitionen att:  

 

En företagsinkubator ska bestå av ett inkubationsprogram samt en fysisk miljö där 

inkubationsprogramet är en ekonomisk och social process designad för att rådge potentiella 

nya företag och, genom ett omfattande affärsstöttande program, hjälpa dem att etablera sig 

och accelerera deras tillväxt och framgång. I anskaffandet av finansiering för tillväxt adderar 

företagsinkubatorn värde genom att erbjuda en fysisk miljö bestående av en hyreslokal med 

flexibla hyror i tillhörande fastighet. Huvudmålet är att producera framgångsrika företag som 

lämnar företagsinkubatorn vid rätt tidpunkt, finansiellt oberoende och självständiga. Dessa 

företag skapar jobb, vitaliserar nätverk, kommersialiserar nya teknologier och skapar 

välstånd på lokal och nationell nivå.6  

 

En teknikpark/forskningspark är en organisation ledd av specialiserade ledare, vilkas 

huvudsyfte är att öka välståndet i sitt nätverk genom att stärka innovationskulturen och 

konkurrenskraften i sina associerade företag och kunskapsbaserade institutioner.7

 

Vi kommer i detta arbete att ansluta oss till de definitioner som SiSP använder och vidare när 

vi refererar till ordet inkubator syfta till alla typer av inkubatorer, teknik- och 

forskningsparker. 

 

 

                                                 
5 Ibid. s 5 
6 Källa: Definition enligt NBIA - National Business Incubation Association. 
7 Källa: Definition enligt IASP - International Association of Science Parks
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Ett av skälen till att etablera inkubatorer i många länder är att tillhandahålla den infrastruktur 

av tekniska, logistiska och administrativ support som unga firmor behöver för att få ett 

fotfäste på marknader med hård konkurrens.8

 

Syftet kan vidare sägas vara följande:9

- Tillhandahålla mark och lokaler ämnade för forskning och utveckling, 

högteknologiska och forskningsbaserade företag. 

- Samarbeta med universitet/högskolor. 

- Stödja nya företag i uppbyggnadsskedet och stimulera den ekonomiska tillväxten 

- Underlätta teknologiöverföring mellan universitet/högskolor och näringsliv. 

 

Löfsten identifierar vidare tre roller som en teknik- och forskningspark förväntas ha.10

- Tillhandhålla en bra lokalisering för akademiker som vill kommersialisera sina 

forskningsresultat. 

- Tillhandahålla en bra lokalisering för existerande företag att vara nära en 

forskningsmiljö. 

- Tillhandhålla en högkvalitativ och prestigefylld lokalisering småföretag, där olika 

samarbeten mellan företag och universitet, samt affärs- och management-service 

erbjuds. 

1.2 Problemdiskussion 
Begreppet Inkubator inrymmer många definitioner och värden. SiSP har fastställt sina 

kriterier för att ansluta sig till föreningen och så till vida för att gå under parollen av vad dom 

anser vara en Inkubator & forskningspark. Som vi tidigare nämnt så är teknik- och 

forskningsparker som ekonomiskt fenomen ganska nytt i Sverige. De första startade i liten 

skala i början på 80-talet och syftet med etableringarna var till en början rätt oklara. 

Tyngdpunkten i början låg mer på ett regionalgeografiskt plan då man ansåg att avtappning på 

kunskap skedde till andra delar av landet. Genom att få behålla kompetens och på detta sätt 

bidra till den ekonomiska utvecklingen hoppades man få en positiv inverkan på den regionala 

ekonomin.11 Nya parker har sedan tillkommit och de äldre har expanderat.  

                                                 
8  Chan, Lau (2004) s 1 
9  Lindelöf, Löfsten (2004) s 8 
10 Ibid. s 9 
11  Lindelöf, Löfsten (2004) s 8 
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De regionala aspekterna kvarstår men syftet med teknik- och forskningsparkerna har ändrats 

och utvecklats i och med den ökande kunskapen hos teknik- och forskningsparkerna. 

Därutöver har deras funktion utvecklats.12 Allmänt förefaller det också finnas en vedertagen 

tro om att inkubatorer tillhandahåller en stimulerande miljö för nya företag och att de på så 

sätt även leder till utveckling av växtorienterade firmor.13 Om fallet är så som det här ovan 

beskrivs så realiserar inkubatorer också mycket av den vision, vilken vi tidigare redogjorde 

för, som Näringsdepartementet förmedlar.  

 

I och med att både inkubatorer och kunskapen om dem har utvecklats anser vi det vara av 

intresse att undersöka dem. Samhällsekonomiskt är företagen av betydande vikt för ett lands 

framtida ekonomiska utveckling samt förmåga att bevara välfärden.14 En fråga som kan 

ställas är om inkubatorer verkligen bidrar till utvecklingen av tillväxtorienterade och genom 

detta då även vidare till samhällsnyttan.  

  

I en tidigare gjord studie15 vid Stockholms universitet undersöktes fenomenet inkubatorer.  

Detta gjordes genom att partiellt replikera ett tillvägagångssätt som tidigare använts i en 

finländsk studie16 om samma fenomen. Studierna syftade till att undersöka vilken roll 

inkubatorer spelade för att underlätta startandet av NTBF:s, så kallade new technology-based 

firms, samt understödja deras tillväxt. 

 

I den svenska studien skedde insamling av data genom telefonintervjuer med 18 slumpmässigt 

utvalda företag som befann sig under en inkubator. Den finska studien samlade motsvarande 

in data från 168 företag från 13 av totalt 28 inkubatorer anslutna till the Finnish Park 

Association. Det kan, vilket skribenten själv poängterar, anses att 18 undersökta företag som 

underlag för datainsamling inte kan representera inkubatorerna i samma utsträckning som 

motsvarande 168 i den finländska studien. Man kan även argumentera för att 18 undersökta 

företag inte är tillräckligt representativt för hela populationen av företag under inkubatorer 

och att de därför representerar enbart företagen som har undersökts. 

 

                                                 
12  Ibid. s 8 
13 Chan, Lau (2004) s 1 
14 Lindelöf, Löfsten (2004) s 1 
15 Behm (2005) s 7 
16 Mäki, Hytti (2005) s 8 
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Vi vill i vårt arbete kunna jämföra våra resultat mot dessa två studier för att kunna finna 

likheter och skillnader. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
- Vad är det som kännetecknar tillväxtföretag i inkubatorer? 

- Vilka stödfunktioner från inkubatorn medför värde till företagen? 

 

1.4 Syfte 
Att undersöka i vilken utsträckning inkubatorer understödjer tillväxt hos inkubationsföretagen 

samt beskriva hur företag i inkubatorer använder, upplever och värderar tjänster hos 

inkubatorn.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka företag från inkubatorer som är medlemmar i SiSP. Inkubatorer som 

inte är medlemmar i denna organisation omfattas tillika då inte av undersökningen. 

 

2. METOD 
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi de metodval som gjorts för att genomföra arbetet 

och slutföra uppsatsen.  
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande 
Vi försöker i detta arbete kombinera en kvantitativ studie med en kvalitativ sådan, för att på 

bästa sätt nå fram till intressanta resultat och analyser. Vi anser att de båda tillvägagångssätten 

har sina fördelar och att vi i detta arbete om inkubatorer och teknikparker får ut mest av att 

kombinera positivism med hermeneutik. Positivister anser att vetenskap endast kan genereras 

genom sådant som människan kan iaktta med sin sinnen eller räkna ut logiskt.17 Positivism 

handlar fortsatt om att skapa objektiv kunskap, vilken ger information om samband och 

orsaksförklaringar. Inom hermeneutiken försöker man snarare finna meningar bakom 

samband och tolka dem.18 Vi vill inte prompt placera oss i något av facken som de olika 

vetenskapsteorierna innebär. Vi ansåg att det mest effektiva tillvägagångssättet för oss var att 

                                                 
17 Gilje, Grimen (2004) s 57-58. 
18 Ibid. s 84-85 
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samla ihop data kvantitativt för att därefter analysera och koda materialet statistiskt. Därefter 

utförde vi djupintervjuer i hermeneutiskt anda för att finna variabler underliggande orsaker, 

för att öka det kvalitativa inslaget. 

 

2.2 Val av metod 
Vi valde i studien att använda oss av både en kvalitativ som kvantitativ undersökning för att 

kunna finna statistiska såväl som mjuka data som påverkar utvecklandet av 

inkubationsföretag. Genom att använda oss både av en enkät och djupintervjuer så fick vi en 

bra blandning av kvantitativ och kvalitativ data.  

 

2.2.1 KVANTITATIV STUDIE 
Målet med en kvantitativ undersökning är i regel att utifrån den kunna uttala sig om hela 

populationen, vad som kännetecknar den.19 I vår undersökning är populationen alla de företag 

i Sverige som befinner sig i av SiSP definierat som inkubatorer.  

 

2.2.1.1 Urval  
Vi har utgått från den lista på inkubatorer, teknikparker och inkubationsföretag som Erik 

Behm tog fram i sin magisteruppsats. Han lyckades finna 1024 företag som befann sig i 

inkubatorer och teknikparker. Vi har därtill adderat ett antal inkubatorer och teknikparker från 

SISP – Swedish Incubators and Science Parks lista över inkubatorer och företag i Sverige, 

således fått ett större antal företag, 1506.20 Utav dessa 1506 ämnade vi att samla statistik från 

ett representabelt antal företag. Med ett större urval blir också skattningen mer precis.21 

Storleken på urvalet blir således viktigt för att kunna dra giltiga slutsatser. Vad som är ännu 

viktigare än storleken på urvalet är på vilket sätt urvalet har skett. Urvalet kan bli missvisande 

om det tillvägagångssätt som data har samlats systematiskt avviker från populationens 

sammansättning kan slutsatserna bli felaktiga.22 Av denna anledning är det av yttersta vikt att 

rätt urvalsmetod används. 

 

2.2.1.2 Slumpmässigt urval 
 

                                                 
19 Gustavsson (2003)  s 24 
20 Bilaga 1 
21 Gustavsson (2003) s 26 
22 Ibid. s 28 
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Vi använde oss i denna undersökning ett slumpmässigt urval för att få fram de 

undersökningsobjekt som var intressanta för oss. Ett slumpmässigt urval betyder att alla 

medlemmar av populationen har samma sannolikhet att bli vald, oberoende av varandra.23 

Genom att använda ett slumpmässigt urval så elimineras systematiska fel i form av 

självselektion och andra typer av systematiska fel. För att kunna använda sig av ett 

slumpmässigt urval så förutsätts det att populationen är känd. I vår undersökning är, som 

tidigare nämnts, populationen alla de företag i Sverige som befinner sig i en inkubator eller 

teknikpark och tillhör SISP – Swedish Incubators and Science Parks. 

 

Som metod för att ta fram de slumpmässigt utvalda företagen använde vi oss av 

slumpgeneratorn i mjukvaruprogrammet Microsoft Excel. Inkubatorerna är på den lista som vi 

har sammanställt uppställda i alfabetisk ordning. Företagen är i sin tur även de uppställa i 

alfabetisk ordning inom sina respektive serviceleverantörer. Varje företag har också försetts 

med ett nummer som följer den alfabetiska ordningen som delar upp 

inkubatorerna/teknikparkerna och företagen. Vi tog därefter genom Microsoft Excel, med 

hjälp av en formel, slumpmässigt fram 70 oberoende nummer mellan 1 och 1506. De företag 

som motsvarades av dessa nummer blev således våra undersökningsobjekt. 

 

Efter att vi hade fått fram våra undersökningsobjekt visade det sig emellertid att vissa av 

företagen inte passade vår undersökning då de av olika anledningar inte var deltagande i 

inkubationsprocessen eller i vissa fall inte ens var verksamma längre. Vi tvingades således att 

slumpmässigt ta fram nya företag för att fylla de luckor som dessa företag lämnade efter sig, 

då vi fortfarande ville ha 70 företag med i undersökningen. Sammantaget behövde vi ta fram 

ytterligare 20 företag för att komma upp i 70, för vår undersökning, intressanta objekt. Dessa 

70 utav totalt 90 slumpmässigt utvalda företag blev våra undersökningsobjekt.  

 

Att efter ha funnit vilka företag vi ska samla information ifrån för att kunna dra generella 

slutsatser om populationen var det dags att finna den mest lämpliga metoden för att samla in 

de data som vi var intresserade av. 

 

 
 

                                                 
23 Ibid. s 28 
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2.2.1.3 E-enkät 
Som metod för att samla in de data vi var intresserade av hos de utvalda företagen använda vi 

oss av en e-enkät. Vi har använt oss av en hybrid mellan en e-postenkät och en webbenkät där 

vi mailade ut en länk till undersökningsobjekten som tog dem till en webbadress där enkäten 

låg.  

 

Genom att använda enkäter som underlag för att samla in data så kan man nå ett stort urval 

relativt snabbt. Detta angreppssätt kan också förmedla en känsla av anonymitet och på så sätt 

vara mindre känslig för att uppgiftslämnaren vill framställa sig själv i bra dager eller någon 

annan i dålig. En nackdel kan dock vara att detta resulterar i stora bortfall men också att 

forskaren stöter på problem om han här intresserad av komplexa frågor. Att använda sig av 

telefonintervju har, relativt fördelen, mot användning av enkäter att relativt komplexa frågor 

kan ställas. Däremot innebär de svårigheter för uppgiftslämnaren att hålla många 

svarsalternativ i huvudet och de kan endast vara av begränsad längd för att inte trötta ut 

uppgiftslämnaren.24

 

En styrka med webbenkäter är att de är väldigt lätt att distribuera samtidigt som man slipper 

svårigheten med att fysiskt handskas med alla enkäter som skall skickas ut och samlas in. En 

webbenkät tillåter dessutom ett större antal svarsföretag, vilket gör statistiken starkare. 

Dessutom sammanställs direkt statistik, vilken vi i vår studie kunde bearbeta direkt i 

Microsoft Excel. 

 

Vi tillverkade vår enkät i mjukvaruprogrammet Adobe Acrobat Professional som tillät oss att 

utforma enkäten på ett enkelt, sobert och funktionellt vis.25 Vi utgick vid tillverkandet av 

enkäten från de intervjufrågor som Erik Behm använde sig av i sin studie. Vi tog bort ett antal 

frågor och ändrade andra frågor för att undersökningen bättre skulle passa vårat syfte och val 

av metod. Vi ändrade även undersökningens layout på grund av att vårt metodval ställer högre 

krav på estetik än den metod Erik Behm använde sig av, vilket var telefonintervjuer där 

undersökningsobjektet aldrig ser undersökningsformuläret. 

 

Enkäten innehöll ikryssningsalternativ såväl som skrivfrågor för att vi skulle kunna samla upp 

både ren statistik samtidigt som vi kunde få in viss mjuk data. När vi sedan hade tillverkat 
                                                 
24 Gustavsson (2003) s 49-50 
25 Bilaga 2 
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enkäten la vi upp den på en av Adobe tillhandahållen webbsida. Vi skickade sedan ut ett email 

till de företag som vi hade kontaktat där vi förklarade hur de skulle svara på enkäten och hur 

den var uppbyggd. Med denna förklaring bifogades en länk som de kunde klicka på för att nå 

den webbplats där enkäten var upplagd. När de sedan hade svarat på enkäten och tryckte på 

sänd så skickades svaret till oss.  

 

2.2.1.4 Hantering av bortfall 
För att hantera bortfallsproblematiken tog vi först kontakt per telefon med de företag som vi 

avsåg att skicka vår enkät till. När vi ringde upp undersökningsobjekten så presenterade vi oss 

själva samt förklarade vilket syfte vi hade med samtalet. Vi förklarade att vi skrev en 

kandidatuppsats om inkubatorer och syftet med studien, även hur de blivit utvalda till att svara 

på enkäten. Vi förklarade också i samtalen hur viktigt det var för vår statistik och uppsats att 

de medverkade i undersökningen. Vi pekade även på fördelen med att enkäten kunde svaras 

på vid ett av uppgiftslämnarens valt tillfälle. Genom att försöka bygga en mer personlig 

relation till de företag vi ämnade undersöka och visa på möjligheten att ta sig tid att svara när 

det passar dem, hoppades vi kunna överbrygga problematiken med stora bortfall som e-

enkäter annars brukar dras med. Vi gjorde dessutom personliga utskick för att respondenten 

inte skulle vara medveten om att det var ett massutskick. Genom att få ett mer personligt 

förhållande till respondenten var meningen att öka incitamenten till att svara på enkäten.26

 

Efter ett par dagar så skickade vi ett påminnelsemail till de företag som inte hade svarat än för 

att samla upp de som av olika anledningar inte svarat på enkäten. Efter ytterligare dagar var 

det fortfarande ett antal företag som inte hade svarat, varpå vi antingen skickade ytterligare 

påminnelsemail där vi förklarade att vi höll på att sammanställa statistiken och behövde få in 

de allra sista svaren, alternativt att vi ringde företag som vi trodde inte hade fått enkäten eller 

det fanns annan teknisk problematik som stod i vägen för deras svar på enkäten. 

 

Efter uppvaktandet av våra undersökningsföretag fick vi ett bortfall på 18 företag, vilket gav 

oss 52 respondenter av 70 tilltänkta. Dessa 70 företag var alla intressanta för vår undersökning 

då de 20 som inte vara passande redan är borträknade.  

 

                                                 
26 Gustavsson (2003) s 274 
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2.2.2 KVALITATIV STUDIE 
Med utgångspunkt från den kvalitativa studien och de intressanta iakttagelser och samband 

som den hade genererat ville vi gå på djupet med vissa variabler och på ett hermeneutiskt vis 

kunna förstå och dra slutsatser.  

 

2.2.2.1 Djupintervjuer 
För att kunna finna de mjuka variabler som påverkar ett inkubationföretags tillväxt valde vi 

att använda oss av djupintervjuer med såväl inkubatorpersonal som företagare på företag som 

befinner sig i inkubatorer.  

 

Vi genomförde sammanlagt sex djupintervjuer där tre av dem var med inkubatorpersonal och 

de övriga tre med företagare från inkubationsföretag. Vi väljer här att tillskriva djupintervjun 

den karaktäristika som ett så kallat samtal redogörs innehålla.  

 

Som sitt huvudmål har denna metod att samla in subjektiva data och att därav få en 

heltäckande bild av subjektiva verkligheter. Idén är då tillika att komma åt andra människors 

personliga känslor, åsikter o.d. Man antar det finns en upplevd faktisk verklighet som är 

ofrånkomlig och uppgiften blir då att få samtalsdeltagaren att öppna sig och förmedla sina 

faktiska tankar. En metafor som kan beskriva detta skulle vara att man fiskar, dvs. fiskar efter 

det som beskrevs här innan.27

 

Genom att använda oss både av en webbenkät och djupintervjuer så fick vi en bra blandning 

av kvantitativ och kvalitativ data. Webbenkäten innehöll såväl kvantitativ som kvalitativ data, 

men djupintervjuerna gjorde att vi kunde dyka ännu djupare i vissa intressanta frågor och 

samband som uppkom genom webbenkäten.  

 

2.2.3 Problem med metod 
Förutom vissa tekniska problem med webbsidan som webbenkäten låg utlagd på gjorde att 

sidan ibland inte kunde visas, så berodde det största problemen på urval och bortfall. 

De problem vi stötte på vad gäller urval av företag för att genomföra undersökningen var först 

och främst att listan på inkubatorer och företagen i den innehöll företag med ett varierat 

deltagande i inkubationsprocessen. Vissa företagsledare hade aldrig hört talas om inkubatorer 

                                                 
27 Ibid. s 238 
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och hade ingen aning om varför de var med på SISP:s lista över företag i inkubatorer och 

teknikparker. De var därför heller inte intressanta för vår studie. Andra företag satt i 

serviceleverantörens lokaler, men hade ingenting med inkubatorn att göra, således valde de att 

inte svara. Dessa företag var heller inte intressanta för oss att undersöka. Detta var ofta också 

stora företag där moderbolaget satt i Stockholm och dotterbolagen var lokaliserade utöver 

Sverige, där ett av dem av en händelse var placerad i en inkubator. Detta utan att knappt veta 

om att det var i en teknikpark de satt och utan något som helst utnyttjande av tjänster.  

 

Vissa av företagen på listan fanns heller inte längre. I ytterligare fall hade företaget gått 

igenom inkubationsprocessen och grundaren var inte längre kvar i företaget, vilket gjorde att 

den kvarvarande personalen inte visste något om inkubationstiden. Dessa företag var heller 

inte intressanta för vår undersökning då inga relevanta data kunde anskaffas från dem. SISP:s 

lista var vår grund för att göra ett urval och trots problem med vissa av dess företag så var det 

den bästa utgångspunkten för att finna våra undersökningsobjekt. 

 

Då ett antal företag ej var intressanta för vår undersökning blev vi tvingade att slumpmässigt 

ta fram nya företag för att försöka komma upp i 70 företag, då vi fortfarande ville ha ett 

relativt stort antal företag för att vi ska kunna dra intressanta samband med hög statistisk 

signifikans. Sammantaget ringde vi upp ytterligare ca 20 företag för att fylla den lucka som de 

företag som var ointressanta för oss föll bort.  

 

Vissa utvalda företag valde att inte svara på enkäten, trots ett föregående telefonsamtal och 

två påminnelsemail. Ytterligare problem vi stötte på metodmässigt var att vissa företag sa sig 

ha allt för mycket att göra för att kunna ta sig tid att svara på en enkät. Det sistnämnda 

problemet tror vi hade uppkommit vilken metod vi än hade använt för att göra 

undersökningen. Som tidigare nämnts så blev bortfallet 18 företag av de 70 uppvaktade.  

 

2.2.4 Kritisk granskning av metod 
Webbenkäter är väldigt effektiva när man väl får respondenterna att ta sig tid att svara på 

enkäten. Detta är annars det huvudsakliga problemet med att samla in data elektroniskt. 

Bortfallet är i regel ganska stort, vilket försvårar, speciellt om man slumpmässigt har valt ut 

de företag som ska svara på enkäten. En känsla av anonymitet gör att det är lätt för företagen 

att undvika att svara om de tycker att undersökningen tar för mycket tid och kraft. Ett 
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ytterligare problem som e-enkäter dras med är ”spam blocks”, som många företag använder 

sig av. Där rensar emailprogrammet bort post som den tror är massutskick, reklam eller annan 

obehörig post. I detta fall kommer enkäten aldrig fram till undersökningsobjektet vilket 

resulterar i bortfall. 

 

2.2.5 Tidigare använda och alternativa metoder 
I de tidigare studier som ligger till grund för vår uppsats har man gjort telefonintervjuer för att 

samla in data. I den finska undersökningen använde man sig av så kallade ”open ended 

questions” vilket innebär att respondenten relativt fritt får spekulera, diskutera och svara på 

vissa frågor. I den svenska studien använde man sig av ett relativt styrt frågeformulär i vilket 

resonemang kring frågorna gavs mindre utrymme. Även vi hade för avsikt att samla in data 

via telefonintervjuer, men efter at ha genomfört en vad man kan kalla för förstudie där vi 

gjorde ett antal telefonintervjuer, där resultaten var blandade, såg vi vissa problem med denna 

metod. Då frågeformuläret var väldigt omfattande, nästan elva sidor, gjorde detta att svaren i 

slutet av intervjuerna föll drastiskt i kvalitet. Vi letade därför efter andra metoder för att samla 

in de data vi var intresserade av. Vi ansåg att på det sätt som frågeformuläret var uppbyggt så 

kan det även, med vissa ändringar, med fördel även skickas som en enkät som respondenterna 

själva fyller i. Till skillnad från en telefonintervju så kunde respondenterna fylla i 

frågeformuläret i lugn och ro. 

 

 

3. TEORI 
 
I detta avsnitt kommer vi att till skillnad från ett traditionellt teoriavsnitt fokusera oss på att 

skapa en förståelse kring inkubatorer. Detta tillvägagångssätt har vi valt då teorier kring 

inkubatorer är få och denna uppbyggnad kommer att skapa en insikt kring vad inkubatorer 

är. 

 
 
3.1 Vad är en inkubator? 
En inkubator är en slags företagskuvös, en plantskola för nystartade företag och hjälper dessa 

att överleva samt växa under företagens startskede då de är som mest sårbara. En inkubator 

tillhandahåller sina groddföretag stödtjänster och resurser som är anpassade efter deras behov. 
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Tjänster som erbjuds är:28

- Fysisk infrastruktur som tillgång till kontor, konferensrum samt möbler 

- Administrativ service i form av t ex posttjänster och telefonpassning 

- IT och kommunikationstjänster, t ex Internet, fax samt telefon 

- Rådgivning inom finansierings-, redovisnings-, och marknadsföringsfrågor 

- Utbildningsservice inom t ex entreprenörskap och ledarskap 

- Nätverkstjänster för att bygga upp företagets kontaktnät 

- Utvecklingstjänster för att förbereda företaget på att klara sig själv utanför inkubatorn 

 

En inkubator syftar till att under ordnade former skapa förutsättningar för mindre företag, 

existerande såväl som potentiella, att utveckla sin marknads- och teknologiska kapacitet och 

existerande företag/organisationer sina entreprenöriella/innovativa verksamheter.29  

 

Inkubatorer fokuserar på avknoppningar från universitet och högskolor samt från stora 

företag. Här handlar det om att fånga idéer och entreprenörer och att ge entreprenörerna 

möjligheten att testa sin idé. Inkubatorn kan liknas vid en brygga mellan den akademiska 

arenan och näringslivet, en fysisk plats i en kreativ miljö som uppmanar till kontakt och 

erfarenhetsutbyten genom ett etablerat nätverk.30

 

Det vanligaste målet med inkubation är att skapa jobb samt förhöja det entreprenöriella klimat 

i en region, skapa eller accelerera tillväxt i den lokala industrin, vilket i sin tur kommer att 

höja den lokala ekonomiska vinningen.  

 

Den lokala arenan som inkubatorn agerar på är dessutom betydelsefull för inkubatorn och 

dess verksamhet då den ekonomiska karaktäristiken av regionen i hög grad påverkar 

inkubatorns operativa ställning och dess nyttighet.  

Den valda etableringsplatsen måste därför ge tillgång till marknader för varor och tjänster, då 

nyetablerade företag i en inkubator vinner på handel och nätverksbyggande med större företag 

på utsidan, närhet/kontakt till finansiella resurser (venture kapital fonder, business angels, 

banker etc) samt ett lokalt engagemang till inkubationsprogrammet.31

                                                 
28 Eckerström, Petterson  (2005) s 21 
29 Löfsten, Lindelöf (2004) s 10 
30Vinnova 2002:2 s 7 
31 OECD (1999) s 9 
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3.2 Historia32

1959 startades den första inkubatorn i New York och hette Batavia Industrial Center, 

BIC. Inkubatorn kom till liv på grund av att ägaren, Joseph Mancuso, hade misslyckats 

med sina initiala planer att hyra ut de gamla industrilokalerna till en enda hyresgäst och 

det var i det skedet han bestämde sig för att dela upp fastigheten i flera mindre lokaler 

och hyra ut dessa till lokala småföretag. Vid den här tiden så erbjöd BIC inte särskilt 

många av de tjänster som karaktäriserar verksamheten i dagens inkubatorer och brukar 

därför refereras av intresseorganisationen NBIA, National Business Incubation 

Association, som en proto-incubator, dvs. en slags prototyp till dagens inkubatorer. 

 

Så sent som på 1980-talet fanns det bara cirka 12 inkubatorer i USA vilket kan bero på 

att den ekonomiska tillväxtpolitiken i landet under 60-talet och ett par decennier framåt 

var främst inriktad på storföretag då det handlade om att locka till sig stora företag eller 

hjälpa de existerande storföretagen att expandera. Det fanns även en stor tilltro till att 

det var storföretagen som skulle säkra de nya arbetstillfällena samt den ekonomiska 

tillväxten. De inkubatorer som då startades kom ofta till på grund av nedläggningar av 

stora industrier i sparsamt befolkade områden. 

 

Idag har däremot antalet inkubatorer skjutet i höjden, då det finns cirka 1000 

inkubatorer i Nordamerika och cirka 4000 runt om i världen. Förklaringar till den 

dramatiska ökningen de senaste årtiondena kan sägas vara att de små företagen idag har 

stor betydelse till hur en regions eller ett lands ekonomi utvecklas. 

 

3.2.1 Sveriges första försök att skapa ett inkubatorsystem 
Sveriges första försök att skapa ett inkubatorsystem tog kraft i början av 80-talet i form 

av teknik- och forskningsparker. Detta hade sitt ursprung i att kommunala tjänstemän 

och politiker i de regioner där högskolor samt universitet var etablerade ansåg att en 

avtappning av kunskap skedde till andra delar av Sverige och främst till stora företag, 

vilket ledde till att potentialen för regional utveckling inte kom regionerna tillgodo.  

 

                                                 
32 Wallon, Franchi (2004) s 13 
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Teknik- och forskningsparker skapades därmed för att behålla kompetensen och bidra 

till den ekonomiska utvecklingen, vilket ansågs ha en positiv inverkan på den regionala 

ekonomin genom att attrahera investeringar utifrån och medverka till småföretags 

etablering.33

 

En teknikpark är en miljö som stimulerar företagstillväxt med fokus på högteknologisk, 

kunskapsintensivt och forskningsbaserad verksamhet. Teknikparken erbjuder tjänster 

som underlättar för nya företag i uppbyggnadsskedet och som stimulerar 

företagsutvecklingen. I parken underlättas också teknologi- och kunskapsöverföring 

mellan universitetet och näringslivet. I teknikparker finns det både nyetablerade företag 

och etablerade företag som är i behov av universitetsanknytning vilket är skillnaden 

mellan inkubatorer och teknikparker då inkubatorer är helt och hållet inriktade på 

nystartade företag.34

 

Svenska inkubatorers tillkomst har ofta varit ett resultat av initiativ från kommuner och 

regionala förvaltningar, teknikparker, högskoleledningar och studenter. Som finansiär står 

både offentliga och privata intressenter, i huvudsak rör det sig om offentliga medel från 

kommuner, högskolor samt universitet, teknikbrostiftelser, ALMI, NUTEK, EU, 

Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden samt ett antal regionala forskningsråd. I de fall det handlar 

om privata medel är det i första hand riskkapitalbolag, banker, revisionsbolag samt 

fastighetsbolag.35  

 

I Sverige finns, med ett undantag, endast statliga finansierade inkubatorer. 

 

3.3 Olika typer of inkubatorer 
Det finns olika typer av inkubatorer och man kategorisera dessa genom att dela in dom i 

två huvudgrupper, vinstdrivande samt icke-vinstdrivande, och respektive huvudgrupp 

delas sedan upp i organisatoriska typer av inkubatorer36:  

 Vinstdrivande 

                                                 
33 Ibid. s 13 
34 Vinnova (2002:2) sid 7 
35 Wallon, Franchi (2004) s 20 
36 Wallon, Franchi (2004) s 16 
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1. Property development incubators – är inkubatorer som förväntar sig 

vinst främst genom hyresintäkter och service avgifter. 

2. Portfolio incubators – är inkubatorer som tar ägandeandelar i 

klientföretagen med förväntningar om en framtida avkastning på sin 

investering. 

3. Corporate incubators – är inkubatorer som ägs och drivs av stora 

företag. Företagen förväntar sig avkastning genom att sälja teknologier 

som de har utvecklat eller i vissa fall genom att ta in teknologier som de 

kan kommersialisera genom företaget. 

 Icke-vinstdrivande 

1. Stand alone incubators – en inkubator som saknar finansiär eller 

värdorganisation. 

2. Tax-exempt incubators – en inkubator som har en värdorganisation som är 

skattebefriad, ex universitetsanknutna inkubatorer. 

3. Networking incubators – en inkubator som verkar med andra aktörer för att nå 

sina mål. 

 

Inkubatorerna är oftast inriktade på t ex design, IT, teknik eller innovationer. De flesta 

svenska inkubatorerna är inriktade på teknik och man arbetar mest med 

kunskapsintensiva företag, men mångfalden ökar ständigt bland drivhusen så det finns 

även utrymme för andra typer av affärsidéer. 

 

3.4 Inkubatorns dynamiska effekter37

Hans Löfsten och Peter Lindelöf presenterar i en rapport en modell som sammanfattar 

inkubatorns dynamiska effekter i tre olika steg som visas i figuren nedan. 

Inkubatorn och dess dynamiska krafter 

                                                 
37 Löfsten, Peter Lindelöf (2005) s 16 
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1. Inkubator 
Ursprung 
-Företag 
-Universitet 
-Offentlig 
sektor 
-Andra org. 
 
Överföring av 
resurser för: 
- Spin-offs 
- Buy-outs 
- Spin-outs 

2. Inkubator
 

Understödja 
företagande för 

start och 
överlevande 

3. Inkubator 
 

Understödja 
företagande för 

tillväxt 

 
 

 

I modellen är inkubatorn uppdelad i olika steg där inkubatorn i steg 1 skall motivera 

och uppmuntra till att starta nya företag, och steg 2 samt steg 3 visar på 

resurstilldelning till företag som redan är verksamma inom inkubatorn. 

En inkubator har som tidigare nämnts som syfte att understödja småföretag, dels genom 

affärsmässig rådgivning och resurser, dels genom diffusion av innovationer mellan 

högskolor/universitet och företag. Man finner även en annan påverkan som emellertid 

inte är direkt gripbar, såsom strategiska effekter och riskreducerings faktorer, vilka blir 

ett indirekt resultat av aktörernas agerade inom inkubatorerna. 

Inkubatorn fyller i detta sammanhang därför olika behov för akademiskt och industriellt 

företagande, en entreprenöriell miljö skapas med andra ord för företagen. 

 

3.5 Inkubationsprocessen38

Då en inkubationsprocess kan se ut på olika sätt så har vi valt att använda en modell 

presenterad av Soetanto (2004) för att illustrera den process ett företag går igenom under en 

inkubation.  

                                                 
38 Soetanto (2004) s 2 
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Figure 1. The incubationprocess39

Figuren beskriver utvecklingsprocessen för ett företag som inkuberas, uppdelat i fem steg: 

 Steg 1  Idea formulation – i det första steget utvecklas en potentiell idé för en ny 

produkt eller service 

 Steg 2 Decision to proceed – här beslutar man sig för att antingen fortgå med sin idé 

eller ej 

 Steg 3 Resources gathering – i detta steg börjar man samla ihop de resurser 

(finansiella, personal, information) som krävs för att vitalisera sin idé. 

 Steg 4 Launching a new firm – i följande steg startar man företaget 

 Steg 5 Firm Development – i det sista steget strävar man efter företags utveckling  

 

Figuren framställer att först när idén är formulerad och entreprenörerna bestämmer sig för att 

ta sin idé vidare, tar inkubatorns roll fart genom att hjälpa entreprenörerna att samla ihop 

resurser. I takt med att nya företag växer kan inkubatorer ge ny stöd och inte bara tillgång till 

faciliteter utan även träning, nätverkskapande och konsultation inom många områden. 

 

Behovet vid varje steg i processen skiljer sig och ändras över tiden vilket därför skapar en 

kritisk faktor för inkubationsföretagets tillväxt. Detta kräver därför att inkubatorns roll ändras 

i takt med inkubationsföretaget. 

 

Under inkubationsprocessen kan det uppstå problematik som uppstår till grund av 

marknadsfaktorer. Det kan t ex uppstå problematik i att rättfärdiga marknadspotentialen för 
                                                 
39 Ibid. s 2 
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den produkt eller service som har utvecklats, svårigheter i att penetrera en marknad samt att 

positionera sig och vinna marknadsandelar. 

 

Soetanto beskriver dessutom hur en inkubator bör arbeta med 3 skilda aspekter för att de ska 

lyckas med att utveckla sina inkubationsföretag nämligen infrastruktur, handledning samt 

nätverksskapande. 

 

 

Infrastruktur Handledning Nätverks- 
skapande 

INKUBATOR 

Potentiell 
entreprenör 

Utexaminerat
företag 

Figur 2 The first model of TBI´s40  

 

Figuren beskriver vikten av att en inkubator inte bara erbjuder infrastruktur och personlig 

service, utan dessa faktorer kombinerade med nätverksskapande samt handledning hjälper nya 

företag att överleva i den entreprenöriella processen. Inkubatorn skall ha en aktiv roll i 

nätverksskapandet hos de nystartade företagen genom att skapa kontakter med 

högskola/universitet, industri samt offentlig sektor. Detta för att skapa en synergi mellan de 

olika parterna vilket i positiv mening kan påverka inkubationsföretagets överlevnad.  

 

 

3.6 Tillväxt 
 
Vi kommer i detta avsnitt diskutera kring företagstillväxt. 

 

Många studier om tillväxt för start-up företag har kommit fram till kontrasterande slutsatser 

även då samma förklarande variabler har använts. Ett skäl till detta kan vara att det finns så 

                                                 
40 Ibid. s 5 
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många olika sätt att mäta tillväxt på, exempelvis ökad försäljning, ökning i antal anställda, 

förtjänst, totala tillgångar osv.41  

 

David Birch myntade begreppet gasellföretag, s k snabbväxande företag, för 20 år sedan och 

använde sig utav två parametrar för att bedöma tillväxt nämligen anställda samt omsättning42. 

David Birch fann att43: 

- Gasellföretag kunde uppkomma i oberoende bransch då entreprenörerna är hjärtat 

bakom tillväxten 

- Att geografi kan vara helt avgörande då det behövs en väl utbildad arbetskraft, att 

företaget gärna ska finnas i anknytning till ett universitet. T ex så skapas fler 

arbetstillfällen på MIT:s (Massachusetts Institute of Technology) 1,7 kvadratkilometer 

än i 15 amerikanska delstater tillsammans 

- Att tillgång till en flygplats var absolut nödvändig då man enligt Birch ”inte bara kan 

sitta här i Sverige” vilket heller inte är överraskande då det är hög gasellkoncentration 

i Stockholm, Göteborg och Malmö 

- Att det ska finnas en bra plats att bo på med klimat, bostadskostnader, infrastruktur 

och intellektuellt stimulans som lockar 

- Och att det dessutom ska finnas ett entreprenörsklimat, ett erkännande av 

entreprenörens värde 

 

Man kan argumentera för att det inte finns något bästa sätt att mäta tillväxt då företagstillväxt 

är ett multidimensionellt fenomen snarare än ett endimensionellt sådant. Snabbväxande 

företag växer inte alltid på samma sätt och vad ett snabbväxande företag är definierat som, 

konceptuellt och operationellt, beror i mångt och mycket på hur tillväxt mäts.44

 

Hur och varför start-up företag växer och blir framgångsrika är en av de minst förstådda 

aspekterna i forskning om fenomenet entreprenör. Det kan hävdas att det inte finns någon 

teori som förklarar små företags tillväxt på ett tillfredställande sätt. Men det finns de som 

                                                 
41 The initial resources and market strategy, To create high growth firms. Ans Heirman, Bart Clarysse, 2004. sid 
6 
42http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2003%5c10%5c
03%5c88378%26src%3ddi 
 
43 The initial resources and market strategy, To create high growth firms. Ans Heirman, Bart Clarysse, 2004. sid 
6 
44 Ibid, sid 6 
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hävdar att företag inte växer av en slump utan att hur företag växer är systematiskt relaterat 

till firmans karaktäristik och dess omgivning.45

 

Edith Penrose har analyserat orsaker som begränsar företagstillväxt och kategoriserat dessa i 

två kategorier46: 

- Externa faktorer, såsom svårigheter att anskaffa kapital, efterfrågan och tekniska samt 

politiska faktorer 

- Samt faktorer som uppkommer på grund av företagets ”natur” 

Och alla dessa påverkar således tillväxtens fart och riktning. 

 

Man kan, vilket många har gjort, försöka identifiera nyckelfaktorer för ett företags tillväxt. 

Ans Heirman och Bart Clarysse (2004) har indentifierat nyckelfaktorer bakom 

företagstillväxt. De menar att företag som har kommit längre i utvecklingscykeln växer mer 

än de som är i en tidig fas, att företag som har en tidig och större finansiering har större 

potential att växa, att entreprenörer med mer erfarenhet inom vissa områden bidrar till att 

företaget växer mer än i ett där de har mindre erfarenhet.  

De behandlar också aspekter så som vilken betydelse den marknaden företaget opererar på har 

för tillväxt, exempelvis grad av nisch och internationalisering för företagens marknader, samt 

företagets storlek och ålder.47

 

Om man på ett enklare sätt betraktar tillväxt för nya företag så ligger fokus på affärsidéns 

potential, ledningsgruppens kompetens samt möjlighet till att få kapital och av vem man får 

det. Det är hur man från utveckling av affärsidén och genom den lockar investerare till 

efterföljande affärsplanering och finansieringsbeslut vidare till den kritiska startfasen som 

avgör växtpotentialen. Detta tillsammans med det praktiska genomförandet till etablerat 

företag bestämmer företagets framgång. Hur många nya företag som blir framgångsrika och 

når tillväxt är svårt att veta. I en grov uppskattning kan man säga att ett av tio företag blir en 

riktig succé, tre lyckas ganska bra, tre stagnerar i sin utveckling men överlever, och tre slutar i 

totalförlust.48

 

                                                 
45 Ibid. sid 7  
46 Tillväxt och förnyelse på bolagsnivå – teori och verklighet, Torbjörn Jonssson, 2003 
47 The initial resources and market strategy, To create high growth firms. Ans Heirman, Bart Clarysse, 2004. sid 
6 
48 Affärsplanering, En handbok för tillväxtföretag. McKinsey & Company, 2003. 
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Om man diskuterar vilken effekt inkubatorer har för tillväxt och lönsamhet så hävdar 
exempelvis forskare att de inte har någon alls. Detta stöds av olika forskare men det finns ju 
också självklart de som hävdar motsatsen.49

 

3.7 TIDIGARE STUDIER 

Vi kommer här att presentera två studier som delvis legat till grund för vårt arbete. Detta 

material kommer sedan att användas som underlag för att kunna göra jämförelser i analysen.  

 

3.7.1 Den finska studien50

I Finland genomfördes en studie av Katja Mäki samt Ulla Hytti (2004) vars syfte var att 

undersöka vilken roll inkubatorer har vad gäller att understödja tillväxt i teknikbaserade 

företag, sk NTBFs – New Technology based firms. Författarna till studien genomförde 

telefonintervjuer med representanter från 168 teknologiska företag som de fann ur 13 

teknikinkubatorer anslutna till ”The Finnish Science Park Association”. 

 

I studien valde man att använda sig av parametrarna anställda samt omsättning för att 

utvärdera och identifiera företag som växt dvs gasellföretag under sin inkubationstid. 

Gasellföretag definieras som företag som växer med 30% i antal anställda eller 50% i 

omsättning konsekvent under en tre års-period.  

 

Att använda sig av dessa tillväxtindikatorer visade sig vara problematiskt då företag i 

undersökningen saknade historiska data och att små företag gynnades till grund för denna 

definition. För att lösa den problematik valde författarna att förutom proportionella 

indikatorer använda sig också av absoluta tillväxtindikatorer och fastställde dessa till 2 i 

anställda samt 150 000 euro i omsättning per år. 

 

Författarnas analys visade att vid analysering av tillväxt hos teknikbaserade företag var 

absoluta tillväxtindikatorer mer användbara än proportionella, då tillväxt i anställda var 

primära parametrar. 

 

Författarna kom i sin undersökning till följande slutsatser i sin undersökning: 

                                                 
49  Peter Lindelöf, H.Löfsten, 2004. sid 16. 
50 Mäki, Hytti (2005)  
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 Att antalet entreprenörer i ett företag hade en intressant relation till tillväxt. De 

menade att när antalet entreprenörer ökade, likaså gjorde omsättningen. 

 Att produkt/serviceinnovationerna var korrelerade med tillväxt. 

 Att internationalisering bidrog till tillväxt. Detta till grund för att teknikföretagen 

nischade på särskilda marknader och den inhemska gjorde att företagen i många fall 

inte kunde nå vinst samt växa. 

 Att inkubationstiden hade en inverkan på tillväxt då företag befann sig i processen 

under en längre period upplevde negativ/avsaknad tillväxt. Deras tolkning var att det 

existerade en särskild tidsram vilka företagen växte i inkubatorn. 

 Att inkubatorns roll betonades vara högt under startskedet och inte i de senare faserna 

av företagets livscykel samt att inkubatorn ses som ett viktigt verktyg för oerfarna 

entreprenörer. 

   

3.7.2  Den svenska studien51

I studien som gjordes av Erik Behm (2005) vilken i likhet med den finska studien 

syftade till att undersöka vilken roll inkubatorer hade i avseendet att underlätta 

startandet av unga teknikbolag samt stödja deras tillväxt. Författarens studie byggde på 

en undersökning på 18 stycken slumpmässigt utförda telefonintervjuer med företag 

verksamma i inkubatorer i Sverige. Företagen i undersökningen kännetecknades av att 

de verkade inom teknikintensiva branscher och många av företagen var speciellt 

inriktade på en liten nisch i sin bransch. 

 

I den empiriska undersökningen studerade Erik Behm, precis som i den finska studien, 

tillväxten i sina objekt genom att undersöka hur företagens omsättning och antal 

anställda hade utvecklat sig. För att studera tillväxten i de bolag som ingick i 

undersökningen så använde författaren sig utav proportionella förändringar för att 

kunna identifiera samt studera snabbväxande företag, så kallade gasellföretag, och i 

undersökningen klassificeras ett gasellföretag som ett företag som växer med 30% i 

antal anställda eller 50% i omsättning under tre år i följd och detta definieras även som 

proportionella tillväxtindikatorer.  

 

                                                 
51 Behm (2005)  
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I likhet med den finska undersökningen visade sig ansatsen med proportionella 

tillväxtindikatorer vara problematiskt av flera skäl, dels beroende på att materialet endast 

innehöll historiska siffror två år i tiden men även på grund av att många av företagen i 

undersökningen var så pass unga att de saknade historik tre år i tiden. Ett antal företag i 

undersökningen var så pass nystartade att de heller saknade omsättningen vilket förhindrade 

att mäta prognostiserad tillväxt i procent. Användandet av proportionella indikatorer för 

tillväxt riskerade även att gynna de minsta företagen. Efter finsk förlaga valde Erik Behm att 

pararellt med proportionella indikatorer även att undersöka företagens tillväxt i absoluta tal 

och dessa fastställdes till 2 anställda samt 90 000€ i tillväxtindikatorer. 

 

Författaren kom i sin undersökning till följande slutsatser i sin undersökning: 

 Att det endast är ett fåtal företag som växer kraftigt och kan tituleras som 

tillväxtföretag 

 Att de få företag som faktiskt växer kraftigt karaktäriseras av att de har varit 

verksamma i inkubatorn under en längre tid, till skillnad från den finska studien. 

 Att tillväxtföretagen sysselsätter fler än genomsnitsföretaget och i större utsträckning 

har kunder på den internationella marknaden. 

 Att entreprenörerna identifierar inkubatorn som ett viktigt verktyg för företagens 

tidiga utveckling. 

Att den enskilda tjänst som upplevs som mest värdefull för företagen är tillgång till en erfaren 

mentor.   

 

4. EMPIRISK STUDIE 
I den empiriska studien presenteras insamlade data med utgångspunkt från två olika 

perspektiv. I första delen kommer vi att behandla företagen med avseende på deras tillväxt 

och på detta sätt identifiera tillväxtföretag. I den andra delen kommer vi att presentera de 

data som har med själva inkubatorn och dess tjänster att göra. 

 

 

4.1 Presentation av urval: 
Resultaten som presenteras bygger på svar som de 52 slumpmässigt utvalda företagen har 

angivit i enkäten. 
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I genomsnitt så hade företagen i undersökningen varit verksamma i inkubatorn 2,5 år. 

Majoriteten av dessa karaktäriserades av att de var nischade i teknikintensiva branscher. En 

del av företagen arbetade även med att erbjuda tjänster i form av utbildning, rådgivning och 

konsulthjälp. Det är också bland dessa företag man finner de flesta av de företag som inte i 

lika hög grad karaktäriserades av att de opererar i en teknikintensiv bransch. Dessa företag 

följde dock trenden om att ha en smal nisch för sin verksamhet. 

 

Av de företag som har svarat på enkäten så angav 17% att de befann sig i ett stadium där man 

koncentrerar sig på forskning & utveckling (FoU). Drygt en tredjedel av företagen hade nått 

ett steg längre och satsade på kommersialisering och vidare produktutveckling av forsknings 

och produktutvecklings resultat. En fjärdedel av företagen, 25%, koncentrerade sig bland 

annat på att starta försäljning. Lite mindre än en tredjedel av företagen ansåg dock att 

verksamheten var stadigvarande och mogen. Man kan alltså se att företagen befinner sig i 

något olika faser vilket då också rimligtvis innebär att förutsättningarna för företagen är 

skiftande. Värt att notera är att 50% sa att företaget strävade efter tillväxt vid tiden för 

undersökningen. 

 

Ett företag i studien hade extremt många fler anställda samt en mycket större omsättning än 

de andra företagen. Exempelvis uppgick den genomsnittliga omsättningen för alla företag till 

ca 7 210 000 kr år 2004, och den budgeterade för 2005 till ca 7 490 000 kr. Men om man för 

omsättningen istället tittade på medianföretaget så var den 600 000 kr för år 2004 och 900 000 

kr för år 2005. Likaså reducerades det genomsnittliga antalet anställda från 6,6 stycken till 2,8 

stycken för år 2005 när man bortsåg från detta företag. 

 

4.2 TILLVÄXT 
Vi kommer i följande avsnitt att titta på och beskriva hur företagens tillväxt generellt ser ut 

men även plocka ut de företag som växt väsentligt, dvs. enligt vår definition tillväxtföretag, 

för närmare granskning. 

 

4.2.1 Faktiskt samt prognostiserad tillväxt i företagen 
Liksom i den svenska samt finska studien använde vi oss i denna undersökning av 

proportionella indikatorer för tillväxt. Definitionen tillväxtföretag kommer här i likhet med 

föregångarna tillämpas på företag som växer med 30% i antal anställda eller 50% i omsättning 
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under tre år i följd. Detta är en definition som används för så kallade gasellföretag. En 

svårighet med att använda detta tillvägagångssätt är att materialet endast innehåller siffror för 

två år bakåt i tiden och det tredje årets siffror är för vad företagen budgeterat, en prognos. 

Företagen var dock för genomförandet av studien nära bokslut och kan därför antas ha en bra 

grund för uppskattning. En annan svårighet är att många av företagen är etablerade efter 2003, 

25% grundades 2005, samt att vissa startar från en omsättning av 0 kr. 

 

På grund av detta och i likhet med de tidigare nämnda studierna kommer vi här att parallellt 

använda oss av absoluta tillväxttal. Dessa tillväxttal fick vi fram genom att låta den tredje 

kvartilen bilda en absolut tillväxtindikator. De absoluta tillväxttal som används som 

indikatorer på tillväxt blir då en ökning på minst två anställda eller en ökning av omsättning 3 

440 000 kr. 

 

Följande tabeller visar hur tillväxten i inkubationsföretagen ser ut historiskt såväl som 

prognostiserat. Hur många företag som är medräknade utav de 52 undersökningsobjekten 

anges i parentes. Vissa företag startades 2004 och 2005, vilket gör att de inte kan räknas vad 

gäller historiska data, då de vid tidpunkten inte var verksamma. Andra företag ville ej uppge 

omsättningssiffror och antal anställda. Detta gör att de antal medräknade företag som anges i 

parentes är lägre än det totala antal företag. 

 

  

n % från svar 

(N)

% från totalt 

urval N=52 

Faktisk tillväxt       

Tillväxt mätt i anställda     

Viss tillväxt 2003-2005 12 29 % (41) 23 %   

-minst 2 anställda per år 4 10 % (41) 8 %   

-minst 30 % per år 2003-2005 2 5 % (41) 4 %   

Negativ eller 0 tillväxt: 2003-2005 29 71 % (41) 56 %   

Tillväxt mätt i omsättning     

Viss tillväxt 2003-2005 25 69 % (36) 48 %   

-minst SEK 3 440 000 per år 2 6 % (36) 4 %   

-minst 50 % per år 2003-2005 4 11 % (36) 8 %   

Negativ eller 0 tillväxt: 2003-2005 11 31 % (36) 21 %  

Prognostiserad tillväxt     
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Tillväxt mätt i antal anställda     

Viss tillväxt 2005-2006 27 60 % (45) 52 %   

-minst 2 anställda per år 2005-2006 13 29 % (45) 25 %   

-minst 30 % per år 2005-2006 14 31 % (45) 27 %   

Negativ eller 0 tillväxt 2005-2006 18 40 % (45) 35 %   

Tillväxt mätt i omsättning     

Viss tillväxt 2005-2006 30  73 % (41) 60 %   

-minst SEK 3 440 000 per år 4 10 % (41) 8 %   

-minst 50 % per år 2005-2006 12 29 % (41) 23 %  

Negativ eller 0 tillväxt: 2005-2006 11 27 % (41) 21 %  

Faktisk och prognostiserad 

tillväxt tillsammans     

Tillväxt mätt i antal anställda     

Viss tillväxt 2003-2006 27 59 % (46) 52 %   

-minst 2 anställda per år 2003-2006 8 17 % (46) 15 %   

-minst 30 % per år 2003-2006 2 9 % (46) 4 %   

Negativ eller 0 tillväxt: 2003-2006 19 41 % (46) 37 %   

Tillväxt mätt i omsättning     

Viss tillväxt 2003-2006 35 78 % (45) 67 %   

-minst SEK 3 440 000 per år 2 4 % (45) 4 %   

-minst 50 % per år 2003-2006 1 2 % (45) 2 %   

Negativ eller 0 tillväxt: 2003-2006 10 22 % (45) 15 %  

 

 

4.2.2 Faktisk tillväxt omsättning & anställda 
En majoritet av företagen har mellan åren 2003-2005 nått viss omsättningstillväxt. Endast två 

företag vilket motsvarar 6 % av de svarande företagen nådde SEK 3 440 000 per år eller mer i 

omsättningstillväxt. Noterbart är att 11 företag inte har växt alls eller har haft en negativ 

utveckling av omsättningen, vilket motsvaras av 31 % av de undersökta företagen. Med detta 

ska nämnas att många av dessa företag inte har några intäkter då de är i ett tidigt skede av sin 

utveckling och kategoriseras därför som företag med ingen tillväxt. 

 

Vad det gäller tillväxten i antal anställda mellan åren 2003-2005 visar 29 av företagen upp 

ingen eller en negativ utveckling, vilket utgör 71 % av de undersökta företagen. Fyra av 
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företagen har visat upp en tillväxt i antal anställda över det absoluta tillväxttalet på två 

anställda per år. 

 

4.2.3 Prognostiserad tillväxt i omsättning & antal anställda 
 
Framtidstron är god hos de undersökta företagen där 60 % av dem prognostiserar viss tillväxt 

för åren 2005-2006 i antal anställda. Av dessa 60 % så tror sig ungefär hälften växa med så 

mycket som 30 % eller mer. Än större optimism har företagen vad det gäller utsikterna till 

omsättningstillväxt där hela 73 % av företagen tror på en viss ökning. En tredjedel av alla 

företag tror på en omsättningstillväxt som överstiger 50%. 

 

4.2.4 Tillväxtföretagen 
 
Av de 52 företag som deltog i undersökningen hade åtta av dem så stark tillväxt att de här kan 

kallas tillväxtföretag. Dessa identifierades och hämtades från tabellen under avsnittet faktisk 

tillväxt. 

 

Majoriteten av den totala populationen, 67% var registrerade som aktiebolag. Utav 

tillväxtföretagen hade ytterligare en större andel, 7 av 8 eller 88%, av företagen denna 

bolagsform. 

 

Respondenterna representerande tillväxtföretagen hade i hälften av fallen suttit i andra företag 

innan nuvarande engagemang, medan 38% hade studerat på heltid. I jämförelse med alla 

företagen kunde vi finna att 68% utav respondenterna hade tidigare suttit i andra företag, 

medan 25% kommit direkt från högskolan.  

 

Intressant att finna är att alla tillväxtföretagen svarade att de hade startat sin verksamhet även 

om inte inkubatorn funnits till. I och för sig så var den generella uppfattningen bland samtliga 

företag att verksamheten skulle ha existerat med eller utan inkubator. Bland icke-

tillväxtföretagen så trodde 86 % att de skulle finnas även inkubatorns assistans. Även om 

tillväxtföretagen trodde att de skulle existera även om de inte hade varit i inkubatorn så var 

denna ett uppskattat inslag. Detta kan man härleda från deras bedömning av inkubatorns 

verksamhet i sin helhet där de i snitt satte betyget 4 av 5. Denna siffra kan jämföras mot 

bedömning från övriga företag där inkubatorn i snitt fick 3,6 i betyg. 
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I 62,5 % av tillväxtföretagen har det också gjorts innovationer eller kommersialiserats en 

uppfinning vilket kan ställas mot motsvarande siffra ,31 %, för samtliga företag. 

Innovationerna hos tillväxtföretagen är företrädelsevis av högteknologisk karaktär. Hälften av 

företagen samarbetade eller hade också samarbetat med universitet och högskola. Dessa 

samarbeten har etablerats genom personers tidigare koppling till universiteten men också som 

ett medvetet strategiskt val där man marknadsfört sig på lärosätet. Formen av samarbete 

består i utbyte av kunskap men också genom examensjobb och praktik. Två av företagen 

uppgav specifikt att närheten till högskolan var en av de viktigaste orsakerna till att de befann 

sig i inkubatorn. 

 

Av intresse kan det vara att titta på vilka marknader som tillväxtföretagen agerade på. Det 

företag som hade den minsta spelplanen att agera på var regionalt förankrat. Den största 

andelen, sex företag, agerade på ett nationellt plan och tre av dessa återfanns även på en 

internationell marknad. Ett företag agerade endast på en internationell spelplan vilket 

sammantaget gör att fyra av företagen agerade på en internationell marknad. I detta avseende 

så avviker inte tillväxtföretagen nämnvärt från karaktäristiken av alla företag. Emellertid så 

var det något färre företag sett till hela populationen som agerade på en internationell 

marknad, 44 % mot 50 %. Den lilla trend som kan urskiljas är att procentuellt sett så har 

tillväxtföretagen något större marknader för avsättning av sina produkter och tjänster. 

 

Tillväxtföretagen karaktäriseras av att de har fler antal anställda i snitt jämfört med icke-

tillväxtföretagen. För att ge en rättvisande bild av förhållandet så räknade vi bort det 

överlägset största företaget med 180 anställda. Proportionellt så hade tillväxtföretagen ungefär 

dubbelt så många anställda än det genomsnittliga värdet för hela populationen. Ställer man 

tillväxtföretagen separat mot de resterande företagen var förhållandet 3 mot 1. 

 

Vad gäller inkubatorns tjänster så ansåg tillväxtföretagen att infrastrukturen agerade som 

lockbete till att starta igång en verksamhet fastän entreprenörerna trodde sig ha startat 

verksamheten även utan inkubatorn. Detta dels på grund av att infrastrukturen skapade 

ekonomiska fördelar samt att det skapade en närhet till andra företag i samma situation. 

Handledningen som tillhandahölls via inkubatorn ansågs även agera som stöttepelare och god 

hjälp då entreprenörerna i tillväxtföretagen fann kompetens att falla tillbaka på och ta till sig. 

 33



Nätverkande var dock den funktion som tillväxtföretagen har betygsatt högst för inkubatorn 

och det framgår också att detta är en av de främsta anledningarna till varför företagen befann 

sig i inkubatorn då entreprenörerna i tillväxtföretagen upplevde att nätverkandet bidragit till 

företagets utveckling. 

 

Så här beskrev företagen vad de fann vara speciellt lyckad i inkubatorn: 

 

Lokalisering i närheten av andra företag, nätverkandet och erfarenhetsutbyte. 

Kontakten med andra företag, möjligheten att bolla idéer. 
 

4.2.5 Sammanfattning tillväxt 
 
Historiskt sett kan man se att majoriteten av företagen mätt i antal anställda har haft en 

negativ tillväxt eller ingen alls. De som har haft konstant samma antal anställda, 0 i tillväxt, 

utgör den största gruppen i denna kategori. Även om få företag visar tillväxt i antal anställda 

så visar majoriteten upp en viss ekonomisk tillväxt. Många av företagen visar upp en 

framtidstro där fler procentuellt sett tror på en tillväxt både i antal anställda samt omsättning 

än vad som var det verkliga fallet historiskt. Sammantaget så var det få av företagen som 

kunde definieras, enligt vår definition, som så kallade tillväxtföretag. 

 

4.3 INKUBATORNS TJÄNSTER 
I följande avsnitt presenterar vi inkubatorns stödfunktioner och redogör för hur de utnyttjas 

samt uppfattas. Vi har delat upp tjänsterna under de tre olika kategorier som beskrivs i 

teoriavsnittet nämligen - infrastruktur, handledning och nätverkande enligt Soetanos ”The 

first model of TBI´s”. 

 

4.3.1 Infrastruktur 
Lokalrelaterade tjänster och kontorstjänster går under vår definition som tjänster relaterade till 

infrastruktur. I termen lokalrelaterade tjänster inkluderas konferensrum, laboratorium, 

utrustning och verktyg, fastighets och underhållningsservice, städning och bevakning. I 

termen kontorstjänster inkluderas telefon- datakommunikation, aula och reception, 

sekreterare, postservice och kopieringsservice. Huruvida dessa togs tillvara presenteras nedan 

i tabellen.  
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INFRASTRUKTUR  Ja,ofta Ja,då och då Ja,sällan Nej kan inte/vill inte svara

Lokalrelaterade tjänster 35% 27% 24% 12% 2% 

Kontorstjänster 54% 13% 10% 23% 0%  

 

I undersökningen fann vi att nästan alla företag använder lokalrelaterade tjänster. 86% av 

företagen uppger att de i någon utsträckning använder lokalrelaterade tjänster. Vad gäller 

kontorsrelaterade tjänster fann vi att även dessa utnyttjas i hög grad då 77% av företagen 

utnyttjar dessa tjänster. Företagens medelbetyg för dessa tjänster hamnade på 3,7 poäng av 5 

för lokalrelaterade tjänster och 4 av 5 för kontorstjänster. Sammantaget kan man se att 

kontorstjänsterna uppskattades något mer än de lokalrelaterade tjänsterna men att båda fick ett 

högt betyg. 

 

I vår studie fann vi att infrastrukturen gav entreprenörerna möjligheten att ta del av resurser 

som praktiskt kunde tillföra en ökad effektivitet i deras verksamhet till en för marknaden låg 

kostnad. Företagarna var väldigt nöjda med att kunna arbeta utan att behöva tänka på skyhöga 

kostnader för lokaler samt kontorsmateriel.  

 

Nedan följer exempel på uttalande kring infrastrukturen:  

 

”Mycket bra service, läge och prisnivå.” 

 

”Vi hade turen att komma över lokaler här, det är en trivsam miljö och det finns möjlighet för 

oss att göra en del affärer med andra företag som finns här.” 

 

”Bra pris för utbudet av tjänster, närhet till KTH samt samlokalisering med andra företag” 

 

I den kvantitativa studien fann vi att utnyttjandet av infrastrukturen flitigast nyttjades av 

företag som befann sig i forsknings- och utvecklingsstadiet där 65% av dessa företag 

utnyttjade tjänsten ofta. När företagen nått det stadium där de fokuserade på 

kommersialisering av forsknings- och produktutvecklingsresultat så föll utnyttjandet till 44% 

av företagen. När företagen  hade utvecklts ytterligare och kommit till den fas där de 

fokuserade på försäljning hade nyttjandet av infrastrukturen sjunkit till 30%. 
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I de fall där inkubatorn är inriktad på teknikrelaterade företag skapar infrastrukturen goda 

förutsättningar för dessa företag då de får tillgång till utrymmen i form av laboratorier etc. 

som leder till en god plattform att skapa produkter och tjänster på. Infrastrukturen i sig ledde 

även i vissa fall till att företagen genom att nyttja gemensamma ytor kunde skapa nätverk och 

samspel med andra företag vilket gav ett erfarenhetsutbyte. 

 

Detta stärktes även av Nenad Brdarski, grundare av företaget Askology, som uttryckte att 

infrastrukturen var en viktig aspekt kring inkubationen, då företagarens medel i startskedet är 

små och att det attraktiva kostnadsupplägget även kan agera som morot och locka 

entreprenörer att försöka sig på att starta en verksamhet. Då Askology är ett teknikrelaterat 

företag så bidrog infrastrukturen som tillhandhölls till att inte enbart ta initiativet till att starta 

en verksamhet utan utnyttja tjänsten till att utveckla sina produkter samt finna företag i 

inkubatorn som kunde samverka med. 

 

4.3.2 Handledning 
Handledning definieras som de tjänster inkubatorn erbjuder som syftar till att på ett sakligt 

plan bidra till att stödja entreprenören i sitt företagande. Vi delade därmed in 

handledningsrelaterade tjänster i rådgivning/utveckling/mentorskap för att ge ett perspektiv 

över vad handledning innefattar och vad de olika delarna kan ha för inflytande på företagen. 

 

4.3.2.1 Rådgivning 
I den kvantitativa studien tittade vi på tre aspekter relaterade till rådgivning; marknadsföring 

och försäljning, juridik samt finansiering. Huruvida dessa togs tillvara och utvärderades 

presenteras nedan i tabellen.  

 

RÅDGIVNING Ja,ofta Ja,då och då Ja,sällan Nej Kan inte/vill inte svara

Marknadsföring och Försäljning  8% 17% 12% 63% 0% 

Juridik  2% 12 % 24% 62% 0%  

Finansiering  8% 15% 15% 54% 8% 

 

Rådgivning och tjänster relaterade till marknadsföring och försäljning visade sig inte 

användas i större utsträckning. Undersökningen visade att 37% av företagen valde nyttja 

denna form av handledning. Tjänstens omdöme fick ett snittbetyg på 3,5 poäng utav 5 möjliga 

av inkubationsföretagen som tog del av servicen. 
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Vad gäller rådgivning och tjänster av juridisk karaktär fann vi i undersökning att 38% av 

företagen nyttjade denna tjänst, men ofta i mindre utsträckning. Snittbetyget på denna tjänst 

föll på 3,3 poäng utav 5. 

 

När det kommer till rådgivning och tjänster som anknyter till finansiering visade 

undersökning att 38% nyttjade denna form av handledning. Denna service bedömdes med ett 

snittbetyg på 3,4 utav 5 möjliga utav inkubationsföretagen. 

 

I den kvalitativa studien fann vi att en anledning till att rådgivningen inte utnyttjas flitigt är på 

grund av att behovet av dessa former av rådgivning ofta inte uppkommer, vilket förklarar den 

statistik vi har funnit, snarare än att servicen var undermålig eller att den inte ens 

tillhandahölls. Detta stärks även av Katarina Selling, VD på Idéagenten, som menade att 

rådgivningen av denna karaktär inte efterfrågas kontinuerligt men att den däremot tas tillvara 

när behovet uppstår.  

 

4.3.2.2 Utvecklingstjänster 
I studien tittade vi på handledningstjänster som bidrar till att hjälpa företaget med 

företagsutveckling, exempelvis bearbetning av affärsplan. Rådgivning och tjänster som syftar 

till detta fann vi togs tillvara av 52% av företagen och det genomsnittliga betyget var 3,4 av 5. 

I vilken utsträckning dessa togs tillvara presenteras nedan i tabellen.  

 

UTVECKLINGSTJÄNSTER Ja,ofta Ja,då och då Ja,sällan Nej Kan inte/vill inte svara

Företagsutveckling  10% 17% 25% 44% 4% 

 

Vi kunde i den kvantitativa studien finna att handledning som direkt vänder sig till att 

utveckla företaget var den form av handledning som utnyttjades mest. Detta finner sin grund i 

att en primär anledning till att företagen vänder sig till en inkubator är att få hjälp med just 

utveckling, och affärsutvecklingsaktiviteter ses som en viktig aspekt i inkubationsprocessen.  

 

”Lysande hjälp till nya och unga företagare” 

 

”Inkubatorn är framåt och försöker hela tiden bidra till att utveckla verksamheten” 

 

 37



I den kvantitativa studien fann vi att 11% av företagen som befann sig i forsknings och 

utvecklingsstadiet använde sig av ofta tjänster som var relaterade till företagsutveckling. När 

företagen kommit till den punkt där de fokuserade sig på kommersialisering och 

produktutveckling var de i större behov av företagsutveckling då 16,7% av företagen ofta 

nyttjade dessa tjänster. När företaget nåt försäljningsfasen så avtog handledningen till 15,4%, 

en siffra som är något lägre än för företagen i förra stadiet, vilket kan bero på att de nu var 

färdiga med att utarbeta sin affärsplan och ville nå ut med sin produkt på marknaden. 

 

I den kvalitativa studien uttryckte inkubatorspersonalen att utvecklingstjänster är det stöd som 

mest praktiskt bidrar till att få företagandet att växa, vilket skapar en förståelse kring hur 

dessa mottogs och upplevdes av inkubationsföretagen.  

 

”När ett företag kommer till oss gör vi en analys av vad just det företaget behöver för att 

utvecklas och anpassar handledningen till just det företagets behov” 

 

Torbjörn Hansson, VD på Teknikhöjden AB, ansåg att handledningen i form av 

utvecklingstjänster var viktigast av inkubatorns bidrag till inkubationsföretagen då företagarna 

ofta kan sakna kompetens eller styrka i detta avseende. Dessutom ansåg Hansson att det var 

denna form av handledning i vilken inkubatorns styrka låg och att det därför var viktigt att 

dela med sig av denna kunskap och skicklighet då tjänsten faktiskt stödjer till att utveckla 

företagandet. 

 

4.3.2.3 Mentorskap 
I undersökningen fann vi att mentorskap eller utnyttjande utav ”senior advisors” inte i någon 

högre grad inte togs tillvara då endast 29% av inkubationsföretagen nyttjade någon form av 

mentorskap. Betyget av denna handledning föll på 3,8 poäng i snitt utav 5. 

 

MENTORSKAP Ja,ofta Ja,då och då Ja,sällan Nej Kan inte/vill inte svara

Mentorskap  6% 8% 15% 63% 8% 

 

I den kvalitativa aspekten av vår studie fann vi att handledning i form av mentorskap i 

huvudsak var ett behov hos företagen i startskedet av inkubationsprocessen då 

entreprenörerna kan vara allt för fokuserade på sin agenda/idé och den affärsmässiga sidan. 

 38



Detta korrelerar med att utnyttjandet av mentorskap i jämförelse med utvecklingstjänster inte 

används.  
”Hjälp vid startup” 

 

”Visar riktat uppstartsstöd” 

 

Däremot så kunde vi finna att mentorskap skattades högt av inkubationsföretagen då 

mentorskapet skapade en trygghet vid startskedet.  
 

”Trygghet när man är ett litet nystartat företag, stöd och goda råd samt specifik hjälp med utmaningar” 

 

”Den affärscoach vi blev tilldelade bidrog mycket till att föra företaget framåt” 

 

Gunnar Frykfors, grundare av Rent a Chef, uttryckte starkt mentorskapets betydelse då denna 

tjänst medverkade till att entreprenören fick möjligheten att under resans gång kunde få stöd 

och rådgivning och tjänsten fungerade som en bas vilken kunde nyttjas när behovet uppkom.  

 

Vi kunde i vår studie däremot finna att praktisk handledning i form av assistans med operativa 

frågor istället för ett mentorskap var högt förväntat av inkubationsföretagen i framtiden. 

Studien visade att företagen ville att mentorerna skulle ta en aktivare roll i verksamheten i 

framtiden istället för att stötta entreprenören i nuvarande mer pasiva form.  

 

4.3.3 Nätverksskapande 
Vi har i vår undersökning försökt få fram data som behandlar inkubatorns bidrag med nätverk 

till inkubationsföretagen. Inkubatorerna har som mål att bidra med kontakter och att försöka 

nå synergieffekter mellan inkubationsföretagen. Nätverket kan bestå av interna såväl som 

externa kontakter och innefattar bland annat universitetssamarbeten samt kontakter inom 

näringslivet.  

 

4.3.3.1 Näringsliv  
Vad gällande hur företagen använder tjänster som anknyter till networking med andra företag 

eller kunder svarade 61% att de tagit del av tjänsten vid någon tidpunkt. 

 

NÄTVERKANDE Ja,ofta Ja,då och då Ja,sällan Nej Kan inte/vill inte svara
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Med företag  13% 23% 25% 27% 12% 

 

Vitsorden för inkubatorns tillhandahållna service är goda då medelvärdet ligger på 3,7 utav 5 

vilket visar på att den upplevda kvaliteten på servicen är hög samtidigt som de anser att denna 

service hjälper företaget att finna samarbeten.  

 

48% av företagen i undersökningen säger sig samarbeta med andra företag. De samarbeten 

som har gjorts är av skild karaktär där utvecklingssamarbeten inom teknik och produktion är 

de mest vanliga.  

 

Intressant var att finna hur inkubationen tog tillvara nätverksskapandet. Hos företag som 

befann sig i FoU-fasen fann vi att 0% av dessa företag utnyttjade nätverksmöjligheterna med 

näringslivet men detta ökade dock då företagen utvecklats och befann sig i kommersialisering 

och produktutvecklingsfasen då 11% utnyttjade nätverkskapandet. Nätverkandet tog främst 

fart då företagen mognat och koncentrerade sig på att starta försäljning där 23% av dessa 

företag drog nytta av nätverksskapandet.  

 

 

I den kvalitativa studien fann vi att nätverkande sågs som en viktig aspekt i inkubationen då 

det skulle understödja till att utveckla företaget och agera som språngbräda ut ”i det riktiga 

livet”. Nätverkandet ansågs bidra till att skapa värdefulla kontakter med företag i samma 

bransch som kunde rådfrågas samt stimuleras av, erfarenhetsutbyte och möjlighet att finna 

kunder.    
”Bidrog till bra tjänsteutbyte mellan företagen” 

 

”Möjlighet till att identifiera kunder i inkubatorn vilket har lett till avslutade affärer” 

 

”Närheten till andra företag som potentiella leverantörer och kunder” 

 

Sebastian Malmberg, grundare av Adgroup, förklarar att nätverkandet under inkubationen 

bidrog till att Adgroup kunde skapa affärer med andra företag verksamma i inkubatorn, vilket 

i sig ledde till att intäkter kunde genereras i takt med att erfarenhet skapades och att goda 

kontakter som än idag utnyttjas knöts. Nätverkandet bidrog därmed till att skapa en 
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företagsam grund för Adgroup samtidigt som företagen inom inkubatorn kunde assistera 

varandra i sin utveckling. 
 

4.3.3.2 Universitet 
I undersökningen fann vi att 40% av företagen samarbetar eller har samarbetat med universitet 

eller andra forsknings-och utbildningsinstitutioner. De samarbeten mellan 

inkubationsföretagen och universitet/högskolor som har ägt rum är oftast 

utvecklingssamarbeten och utnyttjandet av forskningsresultat. Gott nätverkande med 

universitet/högskola anses även främst kunna skapas hos inkubatorn till grund för den starka 

anknytningen mellan inkubatorn och universitetsvärlden, vilket värderas högt. 

 

”Närheten till universitet är stimulerande” 

 

”Det bidrar till nyttiga kontakter och kompetens” 

 

4.4 Relationen mellan tjänster 

Vi har i studien undersökt relationen mellan tjänsterna genom att undersöka vad som var den 

viktigaste orsaken till att företagen har sitt säte i inkubatorn, omständigheter som varit 

speciellt lyckade och speciellt misslyckade i Inkubatorn samt om tjänster/aktiviteter som 

förväntas i framtiden från Inkubatorn. Vi har sedan kategoriserat svaren under infrastruktur, 

handledning, nätverk och övrigt. 
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Inkubatorn: 46% 20% 56% 0% 6%  

Omständighet som varit 

speciellt lyckad i inkubatorn: 13% 23% 31% 4% 35%  

Omständighet som varit 

speciellt misslyckad i 

inkubatorn: 2% 10% 13% 15% 44% 19% 
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Tjänster/aktiviteter som 

förväntas från inkubator i 

framtiden: 4% 31% 21% 13% 35% 12% 

 

Av tabellen kan man utläsa att en stor andel, 46%, anger infrastruktur som en av de viktigaste 

anledningarna till att befinna sig i inkubatorn. Likaså refererar 13% av företagen till 

infrastrukturen som en speciellt lyckad omständighet i inkubatorn än en speciellt misslyckad. 

Infrastruktur är dock överlag mindre representerad än handledning och nätverk när vi talar om 

lyckade samt misslyckade omständigheter i inkubatorn. Vad det gäller företagens 

förväntningar på inkubatorn i framtiden så nämner endast två företag, 4%, att man förväntar 

sig något mer av infrastrukturen. 

 

Färre företag har angett Handledning som den viktigaste orsaken till att de har sitt säte i 

inkubatorn jämfört med de två övriga inkubatortjänsterna. Däremot så har fler företag uppgett 

detta som en lyckad omständighet i jämförelse med för infrastruktur. 21% av företagen 

förväntar sig handledning från inkubatorn i framtiden fastän detta inte är den viktigaste 

orsaken för att företagen har sitt säte i inkubatorn.  

 

56% procent anger att nätverk är det främsta skälet till att företaget sitter i inkubatorn. Här 

kan man också se att nätverk noterbart oftare har uppfattats som en lyckad omständighet än en 

misslyckad omständighet i inkubatorn. En femtedel av företagen uppger specifikt att de 

förväntar sig nätverkande i framtiden. 

 

5. ANALYS 
I analysen redogör vi för en analys av tillväxtföretagen och inkubatorernas tjänster. 

 

5.1 TILLVÄXT 
I detta avsnitt redogör vi för hur tillväxten ser ut hos de undersökta företagen och de faktorer 
som påverkar tillväxt.  

 

5.1.1 Tillväxt och företagen 
I vår undersökning, i likhet med de tidigare studierna, så kan man se att majoriteten, 69%, av 

företagen historiskt sett uppvisar viss omsättningstillväxt. Tillväxten i antal anställda hos 

 42



företagen är dock mer blygsam då endast 29% av dem visar viss tillväxt. Anledningen till 

detta spåras i det faktum att man är försiktiga med att nyanställa då många var fåmansföretag. 

För att nyanställa så krävs det i regel även en ekonomisk tillväxt, vilket innebär att många 

företagare kräver en betydande ökning i omsättningstillväxt för att våga anställa.  

 

I vår studie fann vi att 73 % av företagen trodde på viss omsättningstillväxt, men det är dock 

betydligt färre företag, 10 %, som trodde att tillväxten kommer vara sådan att den överstiger 

den absoluta tillväxtindikatorn. I jämförelse med de tidigare studierna där ca 40% av 

respondenterna trodde på en utveckling som översteg den absoluta tillväxt indikatorn, så ser 

vi att företagen i vår studie ser framtiden med mer tillförsikt. Detta kan bero på att denna 

studie innehöll mer diversifierade företag som inte alla opererade i teknikintensiva branscher, 

såsom i tidigare studier, vilka karaktäriseras av stark tillväxt. 

 

En tredjedel av företagen i vår studie prognostiserade en sysselsättningstillväxt som överstiger 

de värden som krävs för att här karaktäriseras som ett tillväxtföretag, dvs. en ökning av antal 

anställda med 30 % tre år i rad eller minst 2 stycken i absoluta tal. Både gällande 

omsättningstillväxt samt tillväxt i antal anställda så är det färre företag i vår studie än i de 

tidigare två som prognostiserar en tillväxt tillräcklig för att definieras som tillväxtföretag. 

 

Hos tillväxtföretagen ser vi en jämn fördelning av antal företag som har nåt tillväxt mätt i 

antal anställda och tillväxt mätt i omsättning. Majoriteten av tillväxtföretagen kvalar in under 

de båda kategorierna och sambandet att de företag som växer ekonomiskt även anställer ny 

arbetskraft, visar sig. 

 

5.1.2 Faktorer som påverkar tillväxt 
Det är få företag i vår undersökning som kan karaktäriseras som tillväxtföretag, vilket också 

var fallet i de två tidigare studierna. I vår studie var dock antalet definierade tillväxtföretag 

procentuellt sett mindre. Utifrån den teoretiska diskussionen uppskattas det att ett av tio 

företag blir en riktig succé, tre lyckas ganska bra, tre stagnerar i sin utveckling men överlever, 

och tre slutar i totalförlust. Betraktar man vår studies tillväxtföretag som succéer så kan vi 

konstatera inkubatorerna har en medelmåttig framgångsnivå i avseende på kraftig tillväxt, då 

15% av inkubationsföretagen utifrån kriterierna blir succéer.   
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Studien visar att inkubatorerna snarare än att understödja kraftig tillväxt, bidrar till en 

stabilitet hos företagen. Endast marginellt fler företag i inkubatorer, procentuellt sett, når 

kraftig tillväxt jämfört med företag utanför en inkubator. Däremot är det fler företag som 

befinner sig i inkubatorer som överlever barnaåren jämfört med andra företag. Detta kan först 

och främst bero på att antagningsprocessen gallrar ut de affärsidéer med minst potential, men 

också att inkubatorn bidrar med ett stöd i form av kompetens men även infrastruktur. 

Inkubatorpersonalen kan se vad företaget saknar och bidra med olika stödfunktioner för att 

göra företaget redo för att klara sig på egen hand.  

 

Något som denna studie visar är att tillväxt är starkt korrelerat till antal anställda i företagen 

då tillväxtföretagen hade 3 gånger så många anställda som icke-tillväxtföretagen, även då det 

största företaget borträknat. Detta stärks av de föregående studierna där samma samband 

hittades. Vår analys av detta är att de företag som nått kraftig ekonomisk tillväxt är också de 

företag som vågar nyanställa och på så sätt växa organiskt. 

 

Tillväxtföretagen hade i regel suttit i inkubatorn kortare tid än, 1 år och 8 månader, än 

genomsnittet, då detta för alla företag var 2,5 år. I likhet med den finska studien så fann man 

att sambandet mellan tid i inkubator och tillväxt var negativt då längre tid i inkubatorn 

missgynnande tillväxt vilket skiljer sig i jämförelse med den svenska upplagan. I vår studie 

kan man se att de företag som suttit i inkubatorn tidigare än år 2003 i större utsträckning har 

stagnerat eller uppvisat negativ omsättningstillväxt än för det totala urvalet. Man kan bland 

dem inte finna något tillväxtföretag. 

 

I den finska och svenska studien så fann man ett tydligt samband mellan tillväxt och 

internationalisering, där graden av internationaliseringen låg till grund för företagstillväxt. 

Detta samband kunde vi inte finna i vår studie då antalet företag som hade avsättning för sin 

verksamhet på internationella marknader var jämnt mellan tillväxtföretagen och den totala 

populationen. I våra djupintervjuer fann vi en vikt i att ha visioner, vilka bl.a. innebar att rikta 

blicken mot utlandet, som något positivt i form av utveckling samt tillväxt. Företag som hade 

lyckats och befann sig i en tillväxtfas resonerade om möjligheterna till att expandera och 

utvidga sin verksamhet utomlands, vilket skulle leda till fortsatt tillväxt. 

 

Då affärsidén är avgörande för att ett företag skall lyckas så kunde vi i studien utläsa ett starkt 

samband mellan innovation, i form av kommersialiserad uppfinning, och tillväxt. Att kunna 
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kommersialisera en uppfinning kan tolkas som att företagen är bra på att förvalta en idé och 

sedan leda den fram till startfasen. Detta kan möjligtvis vara jämförbart mot att en affärsidé 

går genom den process som krävs för att nå hela vägen fram till en färdig produkt redo för 

marknaden. Företagen var jämnt fördelade mellan produkt- och tjänstesektor och vi kunde 

samtidigt finna att alla tillväxtföretagen hade en hög grad av innovation i sina 

kunderbjudanden.   

 

5.2 Analys av tjänsterna 
I förståelse med Soetantos ”First model for TBI´s” så ser vi att inkubatorns tjänster steg för 

steg i ett sammanhang skapar det stöd och effekter som möjliggör en effektiv utexaminering 

ur inkubationsprocessen. Genom studien fann vi att företag är beroende av de olika 

inkubatortjänsterna beroende på i vilket stadium företaget befinner sig i. I undersökningen bad 

vi respondenterna uppge i vilket stadium de ansåg att företaget befann sig i.  

 

I studien fokuserar vi på tre faser, där första fasen är FoU, forskning och produktutveckling. I 

nästa fas fokuserar företagen på kommersialisering och produktutveckling av forsknings- och 

produktutvecklingsresultat och in den tredje och sista fasen finns de företag som fokuserar på 

att starta försäljning. Detta går hand i hand med de dynamiska effekterna skapade i 

inkubationen då tjänsterna syftar till att stödja företagen i starten samt överlevnaden och sedan 

hjälpa företagen att nå tillväxt. 

5.2.1 Infrastruktur 
I likhet med de tidigare studierna så finner vi att den erbjudna infrastrukturen är en viktig 

aspekt i grundandet av företaget och är kritisk i startskedet då infrastrukturen ger företagen en 

god grund att skapa en verksamhet på. Detta har en dynamisk effekt på företagandet då den 

infrastrukturella totallösningen bidrar till att understödja entreprenören i det stadium som är 

som mest kritisk, vilket speglar faktumet att infrastrukturen ses som en av de viktigaste 

orsakerna att företagen har sitt säte i inkubatorn. Den infrastrukturella totallösningen gör att 

företagarna kan koncentrera sig på att utveckla affärsidén. 

 

För att ge en förståelse kring behovet av tjänsten knutet till företagens utveckling så kunde vi 

först tyda att i forsknings- och utvecklingsstadiet var infrastrukturen den viktigaste tjänsten då 

företagen inte hade kommit så långt att de var lönsamma. 67% av företagen som befann sig i 

detta stadium använde ofta inkubatorns infrastruktur jämfört med 35% av samtliga företag. 
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De tidigare studierna poängterar vikten i hur infrastrukturen ger den solida bas som möjliggör 

att företagen i startskedet kan dra fördel av totallösningen, vilket skapar en stöttande grund för 

utvecklandet av företaget 

 

De företag som ansåg sig vara i ett stadium där de koncentrerar sig på kommersialisering och 

produktutveckling av forsknings- och produktutvecklingsresultat har kommit en bit längre i 

utvecklingen och behöver således andra tjänster mer. 44% av företagen i detta stadium 

använde sig ofta av infrastrukturen vilket vi tidigare såg är mer än genomsnittet på 35% men 

vikten dalar i jämförelse med de 67% i föregående stadium, vilket visar hur behovet av 

infrastrukturen sviktar i takt med utvecklingen. Även de tidigare gjorda studierna på området 

fann att vikten av infrastrukturen förändrades ju länge fram företagen hade kommit i sin 

utveckling. Den finska och svenska studien fokuserade de endast på startskedet i företaget 

medan vi har ett något längre perspektivdär vissa företag har nått en mognadsfas. Vidare 

finner vi att då företagen når ett moget stadium avtar vikten ytterligare då 30% av företagen 

tar ofta till sig infrastrukturen och påvisar även att fokusen förskjuts till andra tjänster.  

 

Denna förändring i vikten av tjänsten visar på hur företag ju längre i utvecklingen de befinner 

sig ändrar sina behov och att ett samspel mellan tjänsterna är viktigt för att företagen skall 

inkuberas förtjänstfullt. 

5.2.2 Handledning 
I den empiriska studien fann vi att handledning var viktig i start- samt utvecklingsfasen, vilket 

beror på att entreprenören då är i behov av den kompetens som inkubatorn tillhandahåller, på 

grund av avsaknad av viss kompetens och kunskap hos företagaren.  16,7 % av företagen i 

utvecklingsfasen nyttjade handledning i form av tjänsten företagsutveckling ofta.  

 

Längre fram i utvecklingen fann vi att behovet skiftade från att till en början nyttja 

mentorskap och stöd i form av företagsutveckling, till att nyttja handledning i mindre 

utsträckning och istället nyttja råd och stöd av praktiskt karaktär. Detta är i linje med den 

finska och svenska studien då stor fokus även där låg på handledningen i startskedet av 

företagandet, där det var en mycket värdefull och viktig orsak till att inkubationsföretagen 

vände sig till en inkubator. Vidare upptäckte vi att det fanns ett önskemål om praktiskt 

handledning snarare än mentorskap, vilket visas med att 31 % av företagen önskade mer 
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handledning i framtiden där praktisk handledning i operativa frågor var önskvärt. 

Mentorsskapet var inte alls på samma sätt efterfrågat hos inkubationsföretagen. 

 

Detta visar på att företagaren i takt med företagets mognad, börjar förlita sig på sin egna 

entreprenöriella instinkt och väljer sedan att använda sig av handledningen endast vid behov. 

Detta gör att utnyttjandet av handledningen minskar något i takt med inkubationsföretagets 

utveckling, vilket även anses begripligt sett utifrån inkubatorns synvinkel då det skapar en 

känsla av mognad hos inkubationsföretaget.  

 

Tjänsten handledning nyttjades ofta av 13% av företagen. I alla tre faser nyttjades 

handledningen i något sånär samma utsträckning. Från 10% i FoU-fasen till 15,4% i 

mognadsfasen. Skillnaden mellan handledning och de övriga tjänsterna är att den är mer 

dynamisk än de två övriga. Handledningen kan lättare adapteras till företagets situation och 

behov. Infrastrukturen är nära nog statisk och ändras knappast i takt med att företaget 

utvecklas. Nätverket kan adapteras något till företagets situation, en inte alls på samma sätt 

som handledningen.  

5.2.3 Nätverk 
Då 61% av alla företag använt sig av nätverkandet med andra företag, tillsammans med att 

56% av alla företag dessutom ansåg nätverkande som den viktigaste faktorn att sitta i en 

inkubator, så förstår vi vikten av tjänsten och hur den specifikt bidrar till att understödja 

tillväxt. Intressant att finna var att användandet av det nätverkande som skapas utifrån 

inkubationen främst tar fart i företagets mognadsfas, från 0% av företagen vid initialskedet till 

23% vid mognadsfasen. Detta är då företaget har utvecklats och närmar sig försäljning och 

således praktiskt kan dra nytta av inkubatorns nätverk, vilken syftar till att stödja fortsatt 

tillväxt och utveckling. 

 

Den tidigare gjorda finska studien kom fram till att endast ett fåtal företag ansåg att 

inkubatorns nätverksskapande tillförde ett betydande mervärde. Författarna till den studien 

förstod dessa finnanden som att respondenterna hade haft för höga förhoppningar på utbytet 

från nätverksskapandet. Vi anser dock att det är på grund av att studien fokuserade sig på de 

tidiga stadierna av företagandet vilket gjorde att bilden blev aningen snedvriden. Vi anser att 

nätverkandet som skapas inom inkubationen är fullt lika viktig för inkubationsföretagen som 

de två andra tjänsterna, men i ett senare stadium.  
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Till skillnad från de tidigare studierna så fann vi att nätverkandet i startfasen utgår från att 

innefatta en aspekt till företagandet där entreprenörerna tar stöd från varandra utifrån ett 

socialt avseende. Detta kan vara svårt att uppfatta som lyckat nätverksskapande då 

erfarenhetsutbytet inte medför till ekonomiskt vinnande, vilket resulterar i att få företag i 

denna fas svarar att de dragit nytta av inkubatorns nätverk. Därefter i med takt med att 

företagandet utvecklas använda inkubatorns nätverk för att finna kunder, leverantörer, 

investerare och andra intressenter. Denna form av nätverksskapande uppfattas ofta som mer 

förtjänstfullt hos inkubationsföretagen.  

 

Som tidigare förklarat är det är framför allt när företagen når mognadsfasen det blir 

förtjänstfullt för dem att nyttja inkubatorns externa nätverk för att skapa positiva effekter. 

Återigen är det inkubatorns funktion att känna av företagens utveckling för att i en lämplig fas 

kunna bidra med ett nätverk som gynnar företagen och därmed gör dessa redo att skapa en 

plattform som de sedan kan stå på. 

 

5.2.4 Sammanfattande analys av tjänsterna
Studien visar att en tjänst i inkubatorns portfölj inte enstaka kan vara primär för att stödja 

företag till någon form av tillväxt utan att det är helhetslösningen som gör att en inkubation 

blir lyckad. Vidare visar studien på att de olika tjänsterna som företagen tar del av beror på i 

vilket stadium av utveckling företaget befinner sig i. Nyttjandet av de olika tjänsterna styrs av 

inkubationsföretagens behov och behoven skiftar i takt med att företaget utvecklas. När 

företagen går från en fas till en annan behövs andra tjänster mer för att understödja tillväxt.  

 

En sammanställning av företagens nyttjande av tjänsterna visar att företagen som är i första 

fasen framför allt använder sig av infrastrukturen då de är det absoluta startskedet och 

behöver en lokal att sitta i med övrig tillhörande infrastruktur för att kunna så mycket tid som 

möjligt på att utveckla kärnverksamheten. Handledning nyttjas av företagen som mognat lite 

och är i slutfasen av sin produktutveckling. Dessa företag ligger lite mittemellan och använder 

flera tjänster men i olika utsträckning. De företag som använder sig av inkubatorns nätverk är 

de företag som har utvecklat sin produkt och letar efter kunder och försöker sälja sin produkt. 

Dessa företag har kommit längst i utvecklandet av företaget vilket innebär att de är mogna för 
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att skaffa sig samarbetspartners i en större utsträckning. Dessa företag börjar bli starka nog att 

kunna lämna inkubatorn. 

 

Följande illustration visar hur de olika tjänsterna skiftar i utnyttjande i takt med att 

inkubationsföretaget utvecklas. Beakta att illustrationen ej är skalenlig utan ska endast 

illustrativt förklara nyttjandet i de olika utvecklingsfaserna. 

 

 
 

Göran Uebel, företagsutvecklare på Nutek, ansåg i likhet med vår studie att en förståelse kring 

inkubationsföretagens behov från inkubatorns håll krävdes för att en fullt lyckad inkubation 

skulle ske. Att behoven hos inkubationsföretagen ändrades med tiden är begripligt men 

avgörandet anses finnas i hur inkubatorn svarar mot dessa behov. I förståelse med detta så 

krävs det därför att inkubatorns roll ändras i takt med inkubationsföretagets utveckling och 

mognad. 
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6. SLUTSATSER, REKOMMENDATIONER & 

KRITISK GRANSKNING 
 

6.1 Slutsats  
Syftet i uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning inkubatorer understödjer tillväxt hos 

inkubationsföretagen samt att beskriva hur företag i inkubatorer använder, upplever och 

värderar tjänster hos inkubatorn. 

 

Undersökningen visar att det är väldigt få företag, 8 av 52, som uppvisar en sådan kraftig 

tillväxt att de skulle kunna kallas tillväxtföretag. Denna slutsats stöder ett flertal tidigare 

gjorda studier på området, däribland den finska såväl som den svenska förlagan av denna 

uppsats. De få företag som dock uppvisar stark tillväxt utmärks vidare av att de sysselsätter 

fler anställda än genomsnittsföretaget, vilket även det korrelerar positivt med tillväxt i såväl 

den finska som den svenska studien. 

 

Tillväxtföretagen karaktäriseras av att de suttit i inkubatorn under en kortare tid vilket står i 

kontrast med resultatet i den tidigare svenska studien men stöds av resultatet i den mer 

omfattande finska studien. Vår studie visade vidare att tillväxtföretagen, i kontrast till de 

bägge tidigare studierna, inte hade kunder i en större utsträckning på den internationella 

marknaden jämfört med icke-tillväxtföretag. Tillväxtföretagen hade snarare än lägre andel 

kunder på den internationella marknaden än det företag som inte uppvisar en stark tillväxt.  

 

I studien fann vi att de företag som nått kraftig tillväxt nästan uteslutande är nischade i 

teknikintensiva branscher. Detta visar att nischning skapar en större möjlighet till att nå 

tillväxt, vilket även stärks av David Birchs teorier kring tillväxt, samt att teknikintensiva 

företag har en större möjlighet att nå kraftig tillväxt än många andra typer av företag.  

 

Studien visar att en tjänst i inkubatorns portfölj inte enstaka kan vara primär för att stödja 

företag till någon form av tillväxt utan att det är helhetslösningen som gör att en inkubation 

blir lyckad. Vidare visar studien på att de olika tjänsterna som företagen tar del av beror på i 

 50



vilket stadium av utveckling företaget befinner sig i. Nyttjandet av de olika tjänsterna styrs av 

inkubationsföretagens behov och behoven skiftar i takt med att företaget utvecklas. När 

företagen går från en fas till en annan behövs andra tjänster mer för att understödja tillväxt.  

 

För att koppla till uppsatsens forskningsfråga kring vilka stödfunktioner från inkubatorn som 

medför värde till företagen, visar studien att en tjänst i inkubatorns portfölj inte enstaka kan 

vara primär för att stödja företag till någon form av tillväxt. Det är helhetslösningen och 

samspelet mellan tjänsterna som gör att en inkubation blir lyckad. 

 

Slutsatsen vi kan dra från detta arbete är att nyttjandet och behoven för inkubatorns tjänster i 

takt med att företaget utvecklas. Detta gör at det är viktigt att inkubatorn försöker analysera 

och förstå den situation varje enskilt inkubationsföretag befinner sig i och de behov det har. 

 

För att en inkubation ska vara fullt lyckat bör inkubatorns medarbetare redan i startskedet av 

inkubationen analysera och avlysa vilken fas inkubationsföretaget är i och de behov som 

finns, för att sedan med utgångspunkt från dessa erbjuda ett anpassat tjänstepaket till just detta 

företag, men även skapa en plan som aktivt följs under inkubationsprocessen. På så sätt 

skapar man en komplett förståelse för inkubationsföretagets behov och lägger en god grund 

för inkubationen. Sedan krävs det att inkubatorns roll ändras i takt med inkubationsföretagets 

utveckling och mognad, då andra behov råder. 

 

Då utvecklingen bland inkubationsföretagen sker i olika takt och är inte alltid likartad, syftar 

inkubatorns aktiva roll till att plocka upp signaler från inkubationsföretagen gällande behov 

och öka möjligheten att tillfredställa dem och effektivisera processen.  

6.2 Rekommendationer 
Det kan för vidare studier vara intressant att studera inkubationsföretag efter sin tid hos 

inkubatorn för att utvärdera hur inkubatorn har bidragit till både företags fortsatta tillväxt samt 

allmännyttan. 

 

Det kan dessutom vara intressant att istället studera inkubatorerna och följa hur en inkubation 

går till för att utvärdera inkubatorn ur ett praktiskt perspektiv och se på vilka sätt de kan bättre 

bidra till tillväxt hos inkubationsföretagen. 
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6.3 Kritisk granskning 
Här kommer vi att redogöra för vilka brister som studien har med avseende på begreppen 

reliabilitet och validitet. 

 

6.2.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten kan definieras som graden av reproducerbarhet i mätningarna. Ju mer 

konsistenta mätningar i en undersökning är, desto högre är reliabiliteten.52 I vårt arbete så 

behandlade vi 52 slumpmässigt utvalda företag vilket till antalet bör vara tillräckligt för att 

kunna dra slutsatser som har statistisk signifikans. Däremot så uppstod ett bortfall på 18 

företag då vi från början ämnade undersöka 70 slumpmässigt utvalda företag. Man kan 

spekulera i att de som svarade på enkäten hade ett större incitament att svara än vad de övriga 

hade vilket i sådana fall innebär att slumpmässigheten reduceras. Detta behöver inte vara 

fallet men vårt arbete bör betraktas utifrån den möjligheten.  

 

6.2.2 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 

begrepp som det avser att mäta.53 I vår undersökning var vi tvungna att tolka och kategorisera 

svar från enkäterna men också från intervjuer. Det har inte alla gånger varit klart hur vissa 

svar ska tolkas och under vilka kategorier de hör hemma. Vi hade till avsikt att även i viss 

utsträckning kunna jämföra vårt arbete med två tidigare studier. En omarbetning av 

frågeformulärets innehåll från vår sida och det faktum att vi använde en annan metod, webb-

enkäter kontra telefonintervjuer, för att samla in data kan minska validiteten av de jämförelser 

vi gjort i arbetet. Man bör också i det här sammanhanget beakta att det frågeformulär som vi 

använde till grund för vår undersökning i sin tur redan var ett bearbetat exemplar från den 

finska studien till den svenska. Detta kan minska validiteten i de jämförelser som gjorts mot 

den finska studien, så till vida att vi förhållande till den studien har jobbat med sekundärt 

material. 

 

                                                 
52  Gustavsson (2004) s 56 
53  Ibid. s 62 
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8.3 Bilaga 3 
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8.4 Bilaga 4 
 

Företagens omsättning (SEK) 2003-2006 
  Omsättning 2003 Omsättning 2004 Omsättning 2005 Omsättning 2006 

      Budgeterat Prognos

N 30 40 44 42

Medel 7 330 207 7 214 897 7 489 674 8 999 741

Min 0 0 0 0

Max 134 000 000 186 000 000 220 000 000 240 000 000

Summa 213 576 000 281 381 000 342 056 000 372 989 400

Q 25 137 500 36 250 240 000 791 100

Q 50 900 000 600 000 900 000 1 500 000

Q75 3 442 750 2 000 000 2 575 000 3 125 000

 

 

 

Antal anställda 2003-2006 
  Antal anställda 2003 Antal anställda 2004 Antal anställda 2005 Antal anställda 2006

     Budgeterat Prognos

N 31 41 47 46

Medel 6,59 6,23 6,52 8,461

Min 0 0 0 0

Max 120 150 180 220

Summ

a 225 251 305 390,75

Q 25 0 0 0 0,94

Q 50 0 1 1 2

Q75 2 2 3 5
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