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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll inkubatorer har vad avser att underlätta 

startandet av unga teknikbolag (NTBFs) samt understödja deras tillväxt. Genomförandet av 

undersökningen sker genom att partiellt replikera tillvägagångssättet av en undersökning som 

under 2004 utfördes i Finland. Undersökningens ansats bygger på såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod. Uppsatsens huvudsakliga teori utgörs av undersökningens finska förlaga. 

Empirin består av telefonintervjuer med 18 företrädare för NTBFs verksamma i svenska  

inkubatorer. Resultatet av undersökningen visar att endast ett fåtal av de i NTBFs undersökta 

företagen växer kraftigt och kan tituleras tillväxtföretag, vilket överensstämmer med resultatet 

från den finska undersökningen såväl som tidigare studier. Respondenterna har i en väldigt 

liten utsträckning gett uttryck för åsikter som relaterar till inkubatorns förmåga att stödja 

tillväxten i bolagen. Istället identifierar entreprenörerna inkubatorns roll som ett viktigt 

verktyg för företagens tidiga utveckling. Respondenterna upplever att inkubatorn påskyndar 

utvecklingen av deras bolag genom att tillhandahålla en komplett fysisk infrastruktur, en 

kreativ entreprenöriell miljö som möjliggör kontakt- och nätverksskapande samt en samlad 

kompetens av affärsutvecklingstjänster. 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to investigate which role incubators have in faciliating the start-up of 

new technology-based firms (NTBFs) and support their growth. The study was conducted by 

partly replicating the implementation of a previously conducted study in Finland. The Finish 

study constitutes the main theory of the thesis. The empircal material has been collected by 

phone surveys. The data consists of interviews with 18 currently active representatives of 

NTBFs within the frame of Swedish incubators. The study shows that only a few of the 

investigated NTBFs are characterized by substantial growth. The research findings support 

the results of the Finish study as well as several former studies in the area that indicate that 

substantial growth among NTBFs is rather rare. The respondents have in little extent 

expressed thoughts about the incubators ability to support growth. On the contrary, the 

respondents identify the role of incubators as an important tool to support early stage 

development. The respondents perceive that the incubator accelerates the development of the 

firms by providing a complete physical infrastructure, an innovative milieu which enables 

networking possibilities and a comprehensive range of business development services. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Det utländska ägandet av svensk industri har sedan 1980-talet ökat kraftigt och i dag arbetar 

mer än var femte anställd i näringslivet i ett företag med utländska ägare.1 På sikt finns risk att 

strategiska funktioner i företagen, såsom ledning, forskning, utveckling och finansfunktioner 

med kvalificerad arbetskraft och nyckelpersoner samlas nära ägarna och därmed flyttas från 

Sverige.2 

 

Även de Svenska företagens tillverkning har i hög grad kommit att flyttas utomlands. Det 

gäller främst industrijobb med låga förädlingsvärden. Produktionen flyttar till länder där 

kostnaderna uppgår till en bråkdel av vad de gör i Sverige. För att kompensera de förlorade 

arbetstillfällena ställs förhoppningen på att nya kunskapsintensiva jobb med högre 

förädlingsvärde ska skapas i Sverige. 

 

I takt med att det utländska ägandet av svensk industri ökat och tillverkning allt mer kommit 

att flyttats utomlands har vikten av svenskt nyföretagande och entreprenörskap allt mer 

kommit i fokus. Det finns en bred konsensus bland akademiker och politiker, att 

entreprenörskap såväl i befintliga som nya företag är viktiga drivkrafter för landets framtida 

ekonomiska utveckling och tillväxt. Sveriges kommande välfärd tycks vara beroende av 

tillgång på entreprenörsdrivna individer som upptäcker och utvecklar nya affärsmöjligheter. 

Här ställs förhoppningarna i stor grad till de nya kunskaps- och teknikintensiva 

tillväxtbranscherna vid omställningen av svensk ekonomi från att vara storföretagsorienterad 

till att bli mer entreprenörsdriven. 

 

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.3 Världsledande kunskap ska 

frodas inom ett antal prioriterade forskningsområden. 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. Publikationen 
                                                 
1 ITPS (2004) s 7    
2 Svenskt näringsliv (2004) s 26  
3 Näringsdepartementet (2004) s 14 
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belyser i sammanhanget betydelsen av ökad kommersialisering av forskningsresultat vid 

universitet och högskolor för Sveriges framtida sysselsättning och tillväxt. Ett problem idag är 

enligt rapporten avsaknaden av en långsiktig hållbar struktur för rådgivning och mötesplatser i 

tidiga skeden mellan idéskapare, entreprenörer och finansiärer.4 

 

Redan idag finns det i Sverige ett antal organisationer som tillhandahåller ovan nämnda 

kategori av tjänster. Bland annat finns det en typ av organisationer som kallas inkubatorer och 

syftar till att hjälpa nystartade entreprenöriella företag att överleva den kritiska startfasen för 

att sedan kunna utvecklas och växa. Swedish Incubators & Science Parks som organiserar 

inkubatorer och forskningsparker i Sverige har i dagsläget 38 medlemmar vilka sammanlagt 

fostrar cirka 1500 företag. Det finns en uppsjö definitioner gällande termen inkubator. 

 

”A business incubator is an organisation that accelerates and systematises the process of 

creating successful enterprises by providing them with a comprehensive and integrated range 

of support, including: Incubator space, business support services, and clustering and 

networking services” 
5
 

 

Den av Europeiska Kommissionen framarbetade definitionen kan sägas beskriva fenomenet 

inkubatorer i en trängre bemärkelse då den exkluderar organisationer som tillhandahåller och 

samordnar tjänster av ovan nämnda slag men som ej fysiskt tillhandahåller lokaler för sina 

projektföretag, så kallade virtuella inkubatorer. I den föreliggande uppsatsen definieras alla 

organisationer som tillhandahåller företagstjänster till så kallade new technology-based firms 

(NTBFs) som inkubatorer. I denna uppsats ansluter jag mig till Fergusons definition av 

NTBFs som relativt unga och små företag vars produkter och tjänster utnyttjar avancerad 

teknologi som är beroende av spetskunskap.6  

 

Förenklat kan inkubatorn sägas vara tänkt att stödja unga företag att förbereda sig för att klara 

de hinder som ofta ligger till grund för misslyckanden genom att utveckla entreprenörens 

förmåga att driva ett företag. För att uppnå detta tillhandahålls en fysisk infrastruktur samt den 

administrativa organisation som krävs för att unga företag ska kunna få fotfäste på en hårt 

                                                 
4
 Näringsdepartementet (2004) s 29 

5 Europeiska Kommissionen (2002) s 9 
6 Ferguson, Olofsson (2004) s 6 
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konkurrensutsatt marknad.7 Inkubatorns administrativa organisation syftar bland annat till att 

hjälpa företagen med finansiering samt att bistå projektföretagen med rådgivning avseende 

affärsmässiga, juridiska, redovisningsmässiga och tekniska frågor. Dessa tjänster erbjuder 

inkubatorerna sina projektföretag till en ofta subventionerad kostnad. Förutom detta är det 

tänkt att miljön i inkubatorn ska möjliggöra ett kontaktskapande klientföretagen emellan där 

utbyte av idéer och forskningsresultat kan bädda för integration av företag i närliggande 

teknikområden vilket i bästa fall leder till att nya företag föds i inkubatorn.  Detta anses kunna 

leda till en entreprenöriell hävstångseffekt där utvecklingen av nya företag påskyndas samt 

det tekniska framåtskridandet accelereras.8 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tillväxtföretag har positiva effekter på ekonomin, inte minst ur ett sysselsättningsperspektiv. 

Från politiskt håll har det därför ansetts viktigt att stödja uppkomsten av nya tillväxtföretag 

vilket har skett bland annat genom satsningar på inkubatorer. Generellt har högteknologiska 

företag ansetts besitta den största potentialen för tillväxt, en uppfattning som på senare tid har 

ifrågasatts. Bland annat visar en undersökning gjord i Sverige att företag etablerade av 

personer med teknisk utbildning i genomsnitt är små, företagen sysselsatte i genomsnitt drygt 

tre personer. Undersökningen studerade företagens utveckling under perioden 1990-2000 och 

resultatet visade på att genomsnittligt antal anställda i företagen under perioden minskade. 

Endast ett fåtal företag hade under perioden lyckats växa kraftigt och svarade för lejonparten 

av tillväxten. 9 Stöd för detta återfinns även i en Dansk studie som visade att högteknologiska 

företag i snitt inte växer påtagligt. 71 procent av företagen i studien växte endast måttligt om 

ens alls medan ett litet antal företag växte betydligt. De snabbväxande företagen 

representerade endast 7 procent av de undersökta NTBFs men stod för 30 procent av 

tillväxten mätt i antal anställda.10 En faktor som nämns som problematisk och 

tillväxthämmande för företagen är att akademiska entreprenörer, exempelvis professorer, 

identifierar sig själva som forskare i första hand och vill inte offra den rollen för att bli 

företagsledare. Vidare saknar nämnda kategori av entreprenörer ofta nödvändigt affärssinne 

och affärskunskaper för att få företaget att växa.11 

                                                 
7 Chan, Lau (2004) s 1 
8 Grimaldi, Grandi (2004) s 1 
9 Delmar, Sjöberg, Wennberg (2004) s 7 
10 Neergaard, Madsen (2004) s 8 
11 Ibid. s 9 
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Det har länge funnits en bred enighet kring uppfattningen att inkubatorer erbjuder en närande 

miljö för entreprenörer att utveckla nya idéer och ny teknologi i, något som i förlängningen 

leder till fler tillväxtföretag12 vilka i förlängningen bidrar till att skapa arbetstillfällen och 

tillväxt. Även denna uppfattning ifrågasätts för närvarande och det pågår en debatt kring 

nyttan och kostnaderna associerade med verksamheterna.13 Resultat av forskningsstudier 

inom området har inte kunnat visa på avgörande bevis för inkubatorernas effektivitet vad 

anbelangar att underlätta startandet och främja tillväxt i NTBFs. 

 

I Finland genomfördes under 2004-2005 en studie som ämnade undersöka vilken roll 

inkubatorn har för att understödja tillväxt i NTBFs. Studien bestod av två delar, en statistisk 

del som sökte svar på vilka karaktäristika som utmärker tillväxtföretag i inkubatorerna och 

dels en mer kvalitativ analys av företagens erfarenheter av och förväntningar på 

tillväxtstimulerande aktiviteter i inkubatorn. För att inledningsvis kortfattat återge resultatet 

av undersökningen kan sägas att den statistiska analysen visade på att den faktor som bäst 

förklarar tillväxt är antalet anställda. Även antalet entreprenörer är positivt korrelerat med 

tillväxt på så vis att ju fler entreprenörer som driver företaget ju större sannolikhet för tillväxt. 

Vidare finns det enligt studien ett positivt samband mellan tillväxt och företag som har 

utvecklat en produkt- eller tjänsteinnovation samt de företag som har en hög grad av 

internationalisering. Däremot verkar sannolikheten för obefintlig eller negativ tillväxt öka ju 

längre tid företagen befinner sig i inkubatorn. 

 

Av den kvalitativa analysen framgår att ur företagens perspektiv betonas inkubatorns roll 

främst för bolagens startskede och tidiga utveckling, där inkubatorn ses som ett viktigt 

verktyg för oerfarna entreprenörer. Endast ett fåtal respondenter uttryckte explicit tankar kring 

inkubatorns roll vad avser tillväxt, och de få kommentarerna som rörde tillväxt uttryckte 

skepsis. 

 

I Sverige har ingen liknande undersökning gjorts och det vore intressant att undersöka hur 

svenska inkubatorers klientföretag uppfattar och värderar de av inkubatorerna tillhandahållna 

tjänsterna. 

 

                                                 
12 Chan, Lau (2004) s 1 
13 Ibid. s 1 
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1.3 Forskningsfrågor 

- Är inkubatorn som fenomen ett effektivt verktyg för att hjälpa entreprenörer starta 

företag och kommersialisera sina idéer? 

- Är inkubatorn som fenomen ett effektivt verktyg för att understödja tillväxt i NTBFs? 

- Vilka av de tjänster som inkubatorerna tillhandahåller anses av klientföretagen som 

värdeskapande aktiviteter? 

 

1.4 Syfte 

Genom att partiellt replikera tillvägagångssättet av en tidigare gjord studie i Finland syftar 

föreliggande uppsats att undersöka vilken roll svenska inkubatorer har vad avser att underlätta 

startandet av NTBFs samt understödja deras tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 9 

2. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs samt motiveras de metodval som gjorts i uppsatsen. Här redogörs för 

hur arbetet med insamlingen och bearbetningen av informationen skett. Kritiska tankar kring 

den valda metoden presenteras löpande. 

2.1 Vetenskapssyn 

Vilken vetenskapssyn en forskare har påverkar valet av forskningsmetod men också hur man 

ser på världen, data och vetenskap.14 Det talas om två vetenskapliga huvudinriktningar. Dessa 

är positivismen och hermeneutiken. 

 

Positivismen står för en vetenskaplig världsuppfattning och hävdar att det finns en säker och 

absolut kunskap om hur världen ser ut och att de enda källorna till denna kunskap är 

iakttagelse och logik.15 Positivister menar att vetenskap endast är det som människan kan 

iaktta med sina sinnen eller räkna ut med hjälp av logik. Med andra ord betyder det att en 

utsaga måste kunna verifieras eller falsifieras utifrån erfarenheten för att vara meningsfull och 

därmed räknas som vetenskap.16 Positivism handlar om att skapa objektiv kunskap och att 

förmedla information om olika samband och orsaksförklaringar.17 

 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller 

förklaringskonst. Hermeneutiken utgörs dels av en metodlära för tolkning av fenomen, dels är 

den ett försök att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar.18 Inom 

hermeneutiken strävar man efter tolkning och förståelse snarare än kausalsamband och 

beskrivning som inom positivismen. Hermeneutiken förespråkar en holistisk verklighetssyn 

som innebär att delar som förklaras och tolkas alltid måste sättas in och förstås i sitt 

sammanhang.19 

 

 

 

                                                 
14 Gustavsson (2003) s 7 
15 Ibid. s 7 
16 Gilje, Grimen (1992) s 57-58 
17 Johansson Lindfors (1993) s 40 
18 Gilje, Grimen (1992) s 84-85 
19 Johansson Lindfors (1993) s 46 
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2.2 Teorianknytning 

Vetenskap handlar om att söka efter en sanning, en sanning om hur någonting förhåller sig i 

verkligenheten.20 Efter att ha studerat verkligheten måste forskaren dra slutsatser av sina 

observationer och upplevelser. Det finns ett flertal sätt att dra slutsatser i vetenskapligt arbete, 

de vanligaste är induktion och deduktion.21 

 

Om undersökningen drivs efter den induktiva linjen betraktar forskaren verkligheten, hittar 

mönster som sedan sammanförs till allmänna principer som i sin tur kan sammanföras till en 

teori.22 Det induktiva angreppssättet har kritiserats eftersom slutsatserna till största del dras 

från det insamlande materialet utan beaktande av andra källor och tidigare studier. Vid ett 

induktivt angreppssätt är tillvägagångssättet inte lika viktigt eftersom detaljreglerande 

föreskrifter saknas. Istället fokuseras på undersökningens vetenskapliga kvalitet, det vill säga 

de mönster som kan urskiljas i den insamlade informationen.  

 

Vid deduktion bygger forskaren först upp en vetenskaplig teori och härleder sen hypoteser ur 

den som denne testar i empirin.23 Forskaren går alltså ut i verkligheten för att testa om teorin 

eller modellen denne skapat stämmer. Den föreliggande uppsatsen drivs huvudsakligen enligt 

en deduktiv linje. Studien är designad för att partiellt replikera en tidigare gjord undersökning 

i Finland, detta genom att jag kommer att använda mig av den intervjuguide som användes 

vid genomförandet av den finska undersökningen. Den finska studiens resultat kommer att 

utgöra uppsatsens huvudsakliga teori. Genom det valda tillvägagångssättet möjliggörs 

användandet av en referensram vid tolkning och analys av det empiriska materialet. Detta gör 

det möjligt att placera min studies resultat i en större kontext där likheter och skillnader 

mellan de båda undersökningar kan identifieras och analyseras.  

2.3 Metodansats 

Metodansats handlar om hur forskaren väjer att studera verkligheten, det vill säga hur 

forskaren väljer att samla in information till sin undersökning. Valet av ansats beror på vilken 

frågeställning man har men också hur man tänkt presentera sitt forskningsresultat.24 I 

metodlitteraturen talas det om kvantitativa och kvalitativa ansatser. Gemensamt för de båda är 

                                                 
20 Thurén (1991) s 10 
21 Bryman (1997) s 77 
22 Olsson, Sörensen. (2001) s 35 
23 Thurén (1991) s 10 
24 Bryman (1997) s 12 
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att de försöker vinna ny kunskap och hävdar att en undersökning alltid måste präglas av 

objektivitet för att bli trovärdig.25 Den viktigaste skillnaden dem emellan är hur forskaren 

använder sig av siffror och statistik.  

 

Kvantitativ forskning har främst som ambition att kunna generalisera till en större grupp än 

den som undersöks och därmed kunna ta fram generell kunskap. Avsikten är att förklara 

generella samband med hjälp av matematik och logik. Statistik används som empirisk 

metod.26 Detta angreppssätt hör därför samman med den positivistiska vetenskapssynen. 

Enkäter är den vanligaste källan till kvantitativ data och den främsta fördelen med metoden är 

möjligheten att använda ett stort urval.27 

 

Den kvalitativa forskningen har inte till syfte att generalisera. Det viktiga vid en kvalitativ 

ansats är att få en djupare förståelse för ett fenomen. Ett grundläggande drag i kvalitativ 

forskning är att försöka se och uttrycka händelser, normer och värden utifrån de studerades 

perspektiv.28 Angreppssättet kan sägas vara förenligt med en hermeneutisk vetenskapssyn. 

 

Denna uppsats kommer i likhet med den finska undersökningen använda sig av både en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats. Undersökningen kan sägas bestå av två separata ansatser. 

Dels en kvantitativ ansats där jag utifrån data om de undersökta företagens historiska samt 

prognostiserade tillväxt försöker finna faktorer som kan förklara vilka egenskaper som 

karaktäriserar tillväxtföretag i inkubatorerna. Variabler som kommer att undersökas är tid som 

företaget varit i inkubatorn, företagsstorlek mätt med antal entreprenörer samt antal anställda, 

produkt- eller tjänsteinnovation samt graden av internationalisering.  

 

Undersökningen består även av en kvalitativ ansats där respondenterna ombeds utveckla sina 

tankar och uppfattningar kring inkubatorns roll för utvecklingen av deras företag. 

Respondenterna får här spontant rangordna de tre viktigaste orsakerna till deras val att 

lokalisera företaget i inkubatorn, tre framgångsfaktorer kopplade till inkubatorn samt tre 

faktorer i inkubatorn som varit misslyckade. Vidare ombeds företagen uppskatta vad 

inkubatorn levererar för mervärde som inte går att få från annat håll. Med utgångspunkt från 

                                                 
25 Olsson, Sörensen (2001) s 62 
26 Gustavsson, (2003) s 12 
27 Ibid. s 49 
28 Ibid. s 49 
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respondenternas perspektiv försöker jag sedan se och tolka svaren för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. 

 

2.4 Datainsamling 

Data som har använts i uppsatsen är både primär- och sekundärdata. Primärdata består av de 

intervjuer som genomförts. Sekundärdata består av tidigare forskning i form av artiklar och 

litteratur. 

2.4.1 Primärdata 
Primärdata är förstahandsinformation som forskaren själv samlar in genom exempelvis 

intervjuer eller enkäter. En primär källa har alltid ett högre värde än en sekundärkälla och det 

är därför eftersträvansvärt att främst använda sig av primära källor. Fördelar med primärdata i 

allmänhet är att informationen är anpassad till uppsatsens problem, att informationen är 

aktuell samt att intervjuaren själv kan avgöra hur pass tillförlitligt materialet är. Problemet 

med primärdata är att den ofta är svårtillgänglighet då det ofta krävs en dyr och tidskrävande 

informationsinsamling.29 Empirin till denna uppsats har samlat in genom 18 telefonintervjuer 

med entreprenörer i NTBFs verksamma i svenska inkubatorer. Intervjuernas längd har varit 

mellan 20 till 50 minuter. Fördelar med att genomföra telefonintervjuer framför exempelvis 

enkäter är att missförstånd av frågor kan utredas samt att formen medger att relativt komplexa 

frågor kan ställas. Även bortfallet tenderar att bli mycket mindre jämfört med ett enkätutskick. 

Däremot innebär de svårigheter för uppgiftslämnaren att hålla fasta svarsalternativ i huvudet 

och de kan vara av endast begränsad längd för att inte trötta ut uppgiftslämnaren.30 

  

2.4.2 Urval 

När man vid en undersökning har som mål att uttala sig om hela populationen, är det av stor 

vikt att urvalet är representativt för populationen.31 Genom att använda mig av ett 

slumpmässigt urval hoppas jag åstadkomma ett urval vars sammansättning speglar 

sammansättningen i populationen. Ett slumpmässigt urval innebär att alla i populationen ska 

ha samma sannolikhet att hamna i urvalet oberoende av varandra, så att urvalet av ett företag 

inte påverkar urvalet av en annan. Populationen består av 24 inkubatorer och forskningsparker 

                                                 
29 Patel, Tebelius (1987) s 55 
30 Gustavsson (2003) s 50 
31 Ibid. s 23 
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som är anslutna till Swedish Scienceparks and Incubators. Inkubatorernas och 

forskningsparkernas projektföretag har numrerats och sammanställts till en lista. Utifrån 

företagen på denna lista görs urvalet med hjälp av en slumpgenerator. Genom förfarandet 

motverkas självselektion och andra typer av systematiska fel i urvalsförfarandet, som 

exempelvis att en viss grupp blir överrepresenterad. 

 

En annan aspekt som är viktig att beakta när urvalets kvalitet diskuteras är dess storlek. Ju 

större urvalet är, desto säkrare blir skattningen på grund av att sannolikheten blir mindre att 

estimatet har uppkommit av en slump på grund av vilka individer som ingår i stickprovet.32 

Urvalsstorleken påverkar därmed möjligheterna att dra korrekta slutsatser. Man brukar tala 

om statistiskt kraftfullhet vilket innebär hur väl rustad en analys är för att identifiera statistiskt 

säkerställda samband. Ett stort urval ger en hög statistisk kraftfullhet att få signifikanta 

resultat medan ett litet urval ger låg statistisk kraftfullhet. Tidsramen för uppsatsen tillåter mig 

inte att använda ett så pass stort urval som skulle vara önskvärt för att undersökningen ska få 

en hög statistisk kraftfullhet. Detta är viktigt att ha i åtanke när man tolkar resultatet av 

uppsatsen. 

 

2.4.3 Sekundärdata 
Sekundärdata kan beskrivas som data som samlats in av andra, andrahandsupplysningar som 

finns tillgänglig i en eller annan form.33 Det finns tre olika typer av sekundärdata, dessa är 

processdata, bokföringsdata samt forskningsdata. Processdata uppkommer i samband med 

löpande aktiviteter i samhället som t ex tidningsartiklar, riksdagsdebatter etc. Bokföringsdata 

utgörs av årsredovisningar, offentliga register. Forskningsdata är data insamlad och 

sammanställd av forskare34. Sekundärdata är den vanligaste förekommande källan och den 

med störst tillgänglighet, utvecklingen av Internet tillsammans med olika elektroniska medier 

har hjälpt till att underlätta inhämtningen av sekundärdata. Vid användandet av sekundärdata 

är det givetvis viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. De källor som data hämtats ifrån kan 

ha varit opartiska, medvetet vinklade, ofullständiga eller representera tveksamma urval. Jag 

har vid uppbyggandet av den teoretiska referensramen främst använt mig av forskningsdata i 

form av vetenskapliga artiklar och undersökningar. Vetenskapliga artiklar anses som 

sekundärdata ha hög trovärdighet och relevans som källmaterial. Detta då de flesta artiklar 

                                                 
32 Gustavsson (2003) s 27 
33 Halvorsen (1992) s 72 
34 Ibid. s 72 
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som publiceras i vetenskapliga tidskrifter granskas och utvärderas av personer väl insatta i det 

ämne som frågan tar upp. Vanligen är det forskare som går igenom och kritiskt granskar det 

vetenskapliga innehållet och slutsatserna som författaren kommit fram till. Artiklar som inte 

genomgått denna typ av granskning skall man som läsare vara mer källkritisk till eftersom 

innehållet inte blivit objektivt granskat. 
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3.0 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska referensram. Inledande redogörs för allmän 

teori vad gäller inkubatorer såsom historia och utveckling. Vidare presenteras det 

bedömningsramverk bestående av resultat från tidigare studier som jag kommer använda vid 

analysen av det empiriska materialet. 

 

3.1 Historik 

Begreppet inkubator föddes 1959 i USA. Begreppet lär ha kommit till mer som ett skämt än 

något annat. Enligt historien var det en affärsman som försökte utveckla en kostnadseffektiv 

metod för att hyra ut gamla industrilokaler som skämtsamt kom att kalla sin verksamhet för en 

inkubator efter en av sina hyresgäster som ägnade sig åt att föda upp kycklingar (incubate = 

ruva, kläcka, utveckla, hålla i kuvös).35 Firman heter Batvia Industrial Center och har 

retrospektivt kommit att kallas för den första inkubatorn. Ägaren av företaget, Joseph 

Manusco, hade initialt en förhoppning om att hyra ut bolagets industrilokaler till en enda 

hyresgäst, något som han misslyckades med. Han bestämde sig då för att dela upp fastigheten 

i flera lokaler och erbjuda dessa till lokala småföretag. Manusco blev tämligen omgående 

involverade i de inhyrda företagens kapitalanskaffning, vilket enligt honom berodde på att det 

vid denna tidpunkt inte fanns mycket delstatlig eller federal hjälp tillgänglig för småföretag. 

Det kan i sammanhanget nämnas att BIC inte tillhandahöll särskilt många andra tjänster som 

med tiden kommit att karaktärisera verksamheten i dagens inkubatorer. Att hjälpa företag med 

att erhålla kapital har dock allt sedan dess varit en viktig funktion för inkubatorerna. Den 

amerikanska intresseorganisationen NBIA (National Business Incubation Association) brukar 

nämna BIC som en slags inkubatorprototyp som senare inkubatorer hämtat inspiration ifrån. 36 

 

Så sent som 1980 fanns det bara cirka 12 inkubatorer i hela USA, men därefter har antalet 

ökat kraftigt. Idag finns det cirka 1000 inkubatorer i Nordamerika och omkring 4000 runt om 

i världen. Förutom att antalet inkubatorer har vuxit kraftigt i USA och på andra håll i världen 

har också en rad olika typer av inkubatorer växt fram under de senaste decennierna. 

                                                 
35 Wallon, Franchi (2004) s 13 
36 Ibid. s 14 
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Inkubatorernas mål var ursprungligen att tillhandahålla tjänster vars karaktär ämnade sänka 

kostnaderna i startskedet för nya företag samt i många fall lokalt synliggöra företagen.37 

Fokus låg på att tillhanda hålla fysiska tillgångar för företagen såsom subventionerade lokaler 

och utrustning men även hjälp med kapitalanskaffning etc. Emellertid har inkubatorindustrin 

under de senaste 20 åren karaktäriserats av en utveckling där inkubatorerna skiftat fokus för 

att tillmötesgå behoven som de nya kunskapsbolagen har. Utvecklingen har inneburit att mer 

energi lagts på att utveckla nya tjänster av i högre grad immateriell karaktär som avser att 

skapa mervärden för klientföretagen. Exempel på denna typ av tjänster kan vara tillgång till 

specialistkompetenser, utbildningssystem, kontaktskapande, synergieffekter etc. 38 

 

3.1.2 Inkubatorer i Sverige 

I början av 1980-talet startade de första teknik- och forskningsparkerna i Sverige. Teknik- och 

forskningsparker har ingen entydig definition, utan begreppet används för att beskriva ett 

antal liknande företeelser.39 Definitioner som används är forskningsparker, företagsparker, 

innovationscenters och teknikparker. I uppsatsen används fortsättningsvis forskningspark som 

gemensam term för fenomenet. Dessa parker kan ses som de första försöken att skapa 

inkubatorliknande verksamheter i Sverige. Syftet med etableringarna var till början rätt 

oklara. Ursprunget var att kommunala tjänstemän och politiker i de regioner/kommuner, där 

högskolor var etablerade, ansåg att en avtappning av kunskap skedde till andra delar av 

landet, främst då till stora företag. På så vis kom inte potentialen för regional utveckling 

kommunerna till goda, då den kunskap som producerades i regionen försvann. 40 

 

För att behålla kompetensen och bidra till den ekonomiska utvecklingen etablerades 

forskningsparker, vilka ansågs ha en positiv inverkan på den regionala ekonomin genom att 

attrahera investeringar utifrån och medverka till småföretagsetableringar. Det ursprungliga 

syftet var att stärka den kommunala och regionala ekonomin, nya parker har sedan tillkommit 

och de äldre har expanderat. De regionala aspekterna kvarstår, men syftet med 

forskningsparker har utvecklats i takt med att kunskapen ökat om dess funktioner. Löfsten och 

Lindelöf menar att syftet med forskningsparker kan sägas vara att: 

 

                                                 
37 Grimaldi, Grandi (2004) s 3 
38 Wallon, Franchi (2004) s 13 
39 Löfsten, Lindelöf (2005) s 8 
40 Ibid. s 9 
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- 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 

 

Med ovan nämnda syfte, kan man säga att en av de viktigaste funktionerna i 

forskningsparkerna är att underlätta skapandet av tillväxt- och kunskapsbaserade företag. Sett 

till det syftet är forskningsparkerna således en passande plats för inkubatorverksamhet. Många 

inkubatorer i Sverige sjösätts även inom ramen för forskningsparkernas verksamhet. 

 

I Sverige organiserar Swedish Scienceparks and incubators (SiSP) 38 forskningsparker och 

inkubatorer.41 Organisationen syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för sina 

medlemmar i inkubatorerna och parkerna genom att bland annat anordna aktiviteter för att 

stödja erfarenhetsutbyte och samarbete. Dessutom vill de verka för att informera människor 

och samhällsorgan om potentialen i deras verksamhet. 

 

3.2.2 Vad karaktäriserar företag verksamma i inkubatorer 

Vilka är företagen i inkubatorerna och vad har de för ursprung? Först kan man konstatera att 

av det i Sverige totala antalet startade företag varje år utgör företag som startas och drivs i 

inkubatorer en försvinnande liten del. 2003 startades det 37 000 nya företag i Sverige42 och 

antalet som startades inom ramen för en inkubator uppgår uppskattningsvis till ett par hundra, 

det vill säga ungefär 0,5 procent. Centre for Strategy & Evaluation Services intervjuade på 

uppdrag av Europeiska Kommissionen ledningen i 76 inkubatorer i Europa. Tabellen nedan 

visar de i undersökningen ingående inkubatorernas projektföretag kategoriserade efter 

branschtillhörighet. En stor del av projektföretagen är verksamma i högteknologiska 

branscher. 

 

 

 

                                                 
41 Se bilaga 1 
42 ITPS (2004) s 3 
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I samma undersökning kartlades projektföretagens ursprung. En stor majoritet av 

projektföretagen i inkubatorerna är uppstartsföretag, företag som startats i inkubatorn.  

 

 

3.3 Inkubationsprocessen  

För att beskriva och förstå ett företags utveckling används ofta olika slags modeller.  De flesta 

forskare använder sig av modeller som delar in företagets utveckling i olika skeden som 

stegvis förklarar företagens utveckling.43 Soetantos modell kan användas för att summariskt 

åskådliggöra den process som NTBFs genomgår i inkubatorn. Efter att projektföretaget har 

passerat det första stadiet fortsätter det till nästa och så vidare tills det att företaget klarar av 

att stå på egna ben och är redo att lämna inkubatorn. Figuren beskriver nya projektföretags 

utvecklingsprocess i fem faser. 

                                                 
43 Soetanto (2004) s 1 

Projektföretagens branschtillhörighet Antal Procent 

Försäljning, marknadsföring och distribution 163 7,4 

Affärs och finansiella tjänster 316 14,3 

Avancerad/högteknologisk tillverkning 188 8,5 

Informations- och kommunikationsteknologi 746 33,8 

Forskning och utveckling 106 4,8 

Övrig tillverkning 150 6,8 

Övriga tjänster 342 15,5 

Kombination av några/samtliga av dessa aktiviteter 199 9,0 

Summa 2 210 100 

Företagsursprung Antal Procent 

(1) Uppstartsföretag 1 544 69,3 

(2) Avknoppning från existerande företag 265 11,9 

(3) Spin-off från universitet eller F&U center 250 11,2 

(4) Övriga 169 7,6 

Summa 2 228 100 
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(1) Idé om potentiell ny produkt eller tjänst 

(2) Beslut om att gå vidare 

(3) Samla ihop resurser (finansiering, personer, information, etc.)  

(4) Startande av företaget 

(5) Företagets vidare utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När väl affärsidén är utvecklad och entreprenörerna beslutar att gå vidare startar inkubatorns 

roll genom att först hjälpa entreprenörerna att samla ihop för projektföretaget relevanta 

resurser. Många forskare menar att NTBFs jämfört med andra företag är i behov av mer stöd 

och hjälp under de första åren och Soetanto understryker därför vikten av att NTBFs 

identifierar sina behov i varje utvecklingsfas. I takt med att företagen utvecklas och går vidare 

till nya faser förändras deras behov av tjänster och stöd vilket inkubatorn förväntas svara upp 

till genom att erbjuda tjänster anpassade för varje projektföretags utvecklingsstadium. 

Inkubatorn ses av Soetanto som ett system designat för att hjälpa uppstartsföretag utvecklas 

till växande företag.44  Systemet kan sägas bestå av tre huvuddelar, infrastruktur, 

affärsutveckling och nätverksskapande som tillsammans hjälper projektföretagen överleva 

och utvecklas.  Ingen del är viktigare än de andra utan det är kombinationen av dessa som 

tillsammans accelererar utvecklingen av nya företag och samtidigt leder till att ny teknik 

                                                 
44 Soetanto (2004) s 2 

Fas 3 
Samla ihop 

resurser 

Fas 4 
Starta företaget 

Fas 5 
Företagsutveck

ling 

Fas 1 
Idéformulering 

Fas 2 
Beslut att 
fortsätta 

INKUBATIONSPROCESSEN 

Tillväxt Infrastruktur – Affärsutveckling - Nätverksskapande 



   

 20 

kommersialiseras. I nästföljande avsnitt går jag igenom dessa stöd och resurser som 

inkubatorer vanligtvis förser sina projektföretag med. 

3.3.1 Infrastruktur, affärsutveckling, nätverksskapande 

Inkubatorn avser att skapa mervärde till sina klienter genom att erbjuda en kombination av 

lokaler och tjänster. Nyckeln för en inkubators förmåga att skapa mervärde för sina 

klientföretag ligger i att kunna erbjuda tjänster anpassade för projektföretagens behov. Vilka 

tjänster som inkubatorerna erbjuder sina klienter varierar beroende på slag av inkubator samt 

de mål som inkubatorns finansiärer har, det går därför inte att uttala sig på ett generellt plan 

vilka tjänster som tillhandahålls av en inkubator. Nedan redogörs, på basis av litteratur och 

undersökningar, för de vanligaste tjänsterna som inkubatorerna erbjuder. Inkubatorerna kan 

sägas försöka tillhandahålla sina klientföretag en rad anpassade faciliteter och tjänster där de 

inkubatorer som tillhandahåller full-service erbjuder en kombination av lokaler, affärsstöd 

samt annan hjälp. 

 

Infrastruktur 

De flesta inkubatorer erbjuder ofta sina klientföretag anpassningsbara lokaler samt flexibla 

hyreskontrakt, vilket möjliggör för klientföretagen att expandera eller dra ner verksamheten 

inom inkubatorns ramar.45 Inkubatorer specialiserade på teknikintensiva företag erbjuder ofta 

sina projektföretag tillgång till laboratorier och dithörande utrustning.  Bland dessa 

inkubatorer är det också vanligt med öppna kontorslandskap, vilket är tänkt att stödja 

kommunikationen och interaktionen mellan klientföretagen i inkubatorn.46 Exempel på andra 

lokalrelaterade företeelser som vanligtvis ingår i hyran är tillgång till kontorsmöbler, 

kontorsutrustning, konferensrum, bibliotek, städning och underhåll. Hyresnivåerna skiftar 

mellan inkubatorerna men ligger oftast nära eller strax under den nivå som är 

marknadsmässigt motiverad.  

 

Andra tjänster av mer allmän karaktär som också kan sägas vara lokalrelaterade är exempelvis 

tillgång till datautrustning, kopierings- och faxmaskiner, bemannad reception, posthantering 

etc. Dessa gemensamma tjänster ingår normalt inte i hyran men blir ändå relativt sett 

                                                 
45 Barrow (2001) s 161 
46 Europeiska kommissionen (2002) s 37 
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överkomliga för det enskilda företaget då koncentrationen av företag möjliggör att 

kostnaderna kan slås ut på en större bas.47 

 

Affärsutveckling 

Som tidigare nämnts skiljer sig inkubatorerna åt vad gäller tillhandahållande av mer 

specialiserade tjänster. Det kan gälla utbudet av tjänster som erbjuds men även vem som 

försörjer tjänsterna. De olika affärsstöden kan tillhandahållas antingen av inkubatorn internt 

eller försörjas av externa samarbetspartner. Centre for Strategy & Evaluation Services 

kartlade även vilka stöd som de europeiska inkubatorerna tillhandahåller projektföretagen. 

Nedan tabell visar resultatet av undersökningen. 

 

Typ av affärsstöd/affärsutveckling Internt Externt 

 Antal % Antal % 

(1) Förinkubatortjänster 66 11,7 15 3,3 

(2) Affärsplanering och uppstartshjälp 62 11,0 25 5,5 

(3) Affärskompetensutveckling 36 6,4 47 10,3 

(4) Redovisning, juridik med relaterade tjänster 16 2,8 57 12,5 

(5) Kartläggning av marknad, försäljning och m-föring 31 5,5 52 11,4 

(6) Exportrelaterade tjänster 28 5,0 42 9,2 

(7) Hjälp med e-business 39 6,9 35 7,7 

(8) Råd för utveckling av nya produkter och tjänster 43 7,7 35 7,7 

(9) Hjälp med banklån, venture capital 68 12,1 28 6,1 

(10) Inkubatorfonder, affärsängelnätverk 31 5,5 32 7,0 

(11) Råd vid nyanställningar och personalfrågor 32 5,7 35 7,7 

(12) Nätverkskapande med andra entreprenörer, kunder 64 11,4 24 5,3 

(13) Mentorer, styrelseledamöter och senior advisers 38 6,8 27 5,9 

(14) Övriga tjänster 8 1,4 3 0,7 

Totalt antal/procent 562 100 457 100 

 

Undersökningen visar på att de kärntjänster som inkubatorerna tillhandahåller under eget tak 

är förinkubation, affärsplanering, hjälp med finansiering, marknadsföring samt nätverkande. 

Ett stort antal inkubatorer förmedlar även tillgång till tjänster inom utbildning, redovisning, 

                                                 
47 Barrow (2001) s 167 
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juridik och marknadsundersökningar men dessa tjänster tenderar i större utsträckning att 

utföras av externa partners som ingår i inkubatorernas nätverk.  Betydligt färre av de 

inkubatorer som ingick i studien tillhandahåller tjänster relaterade till finansiering, såsom 

tillgång till Interna fonder och kontakter med venture capital bolag. På samma vis är det få 

inkubatorer som erbjuder projektföretagen hjälp med frågor kring humankapital och 

rekrytering. Även mentorskap och senior advisers är sällsynt förekommande bland de 

studerade inkubatorerna. 

 

Nätverksskapande 

Inom ramen för inkubatorn verkar entreprenörer vars företag i varierande grad står inför 

närbesläktade problem och frågeställningar. Miljön i inkubatorerna förväntas möjliggöra ett 

kontaktskapande klientföretagen emellan där utbyte av idéer och forskningsresultat kan bädda 

för integration av företag i närliggande teknikområden. Inkubatorer som är knutna till 

universitet gör det lättare att etablera relationer och få tillgång till teknologiskt kunnande, vad 

gäller både forskare och potentiell arbetskraft. 

 

Klusterteorin utökar argumenten ytterligare och framför att högteknologiska företag 

verksamma inom samma fält skulle vara intresserade av att bilda ett kluster inom ramen för 

teknik/forskningsparken. Detta skulle gradvis leda till en stark allierad grupp av företag som 

kompletterar varandra. Vidare har det ur ett nätverksperspektiv observerats att företag 

lokaliserade i teknik/forskningsparker i större utsträckning har kontakter med lokala 

universitet och att dessa på grund av den geografiska närheten utvecklar organisatoriska 

förhållanden. Effekten av närheten mellan inkubator och universitet förväntas ge upphov till 

en innovativ miljö. Resultatet blev att kontakterna skapade synergier inte endast mellan 

universitet och företag lokaliserade i en teknikpark utan även utvecklades synergier mellan 

företag. Ytterligare en fördel som nämns med att vara lokaliserad i en teknik/forskningspark 

är att det möjliggör ett kunskapsutbytande mellan teknologiföretag verksamma inom samma 

fält. Det har här noterats att kunskapsspridningen sker snabbare mellan firmor som ingår i ett 

kluster.48 

 

Kritiker hävdar å andra sidan att det är osannolikt att teknik- och forskningsparkerna 

producerar synergier av någon betydande art över huvudtaget. Det poängteras att 

                                                 
48 Chan, Lau (2004) s 3 
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interaktionen mellan företag i inkubatorerna och lokala universitet är begränsad. Det samma 

gäller interaktionen mellan företag verksamma i samma inkubator. Interaktionen verkar i stor 

utsträckning vara begränsad till socialt umgänge.49 

 

3.4 Inkubatorn ur ett resursbaserat perspektiv  

Det resursbaserade perspektivet representerar ett synsätt som menar att ett företag kan skapa 

konkurrensfördelar genom att utnyttja specifika tillgångar som inte kan kopieras av andra. 

Perspektivet har hitintills huvudsakligen använts som verktyg för att studera stora företag. 

Fördelen med att studera stora firmor är att man kan vara ganska säker på om företaget har 

lyckats uppnå konkurrensfördelar, och man kan identifiera vilka tillgångar som de baseras på. 

Det är svårare att förklara hur och varifrån tillgångarna utvecklades.50 

 

Detta är varför det är intressantare att studera företag som befinner sig i tidigare skeden. Ett 

företags framgång är beroende av karaktären på företagets tillgångsmängd och en viktig 

utmaning för nystartade företag är att identifiera och införskaffa en initial tillgångsmassa. Det 

resursbaserade perspektivets förespråkare trycker på att ett företags initiala tillgångar är en 

viktig faktor för dess framtida möjligheter på marknaden. NTBFs är unga företag som 

befinner sig i tidiga skeden där det är troligt att de har en tillgångsmassa under utveckling. 

Tillgångar är enligt detta synsätt inte begränsat till materiella tillgångar utan ett företags 

tillgångsmassa innefattar vitt skilda aspekter som bland annat finansiella resurser, 

humankapital, grundarnas personliga karaktärer, produktteknologi, kontakter etc.51 I 

företagens tidiga skeden har det också argumenterats för att nätverk är särskilt viktiga för 

utvecklingen. En nätverksrelation, relationen mellan aktörer baserad på antingen kontrakt 

eller ren tillit med avsikt att överföra tillgångar som tillexempel kunskap, kan betraktas som 

en källa till konkurrensfördel. Nätverksrelationer kan bli värdefulla, sällsynta och svåra att 

imitera.52 

 

Från ett resursbaserat perspektiv kan inkubatorn ses som en uppsättning kompletterande 

tillgångar som NTBFs kan få tillgång till. Med kompletterande tillgångar menas i detta 

avseende företagets relationer och tillgång till externa resurser som förhöjer företagens 

                                                 
49 Chan, Lau (2004) s3 
50 Löwegren (2003) s 1 
51 Heirman, Clarysse (2004) s 3 
52 Löwegren (2003) s 2 
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effektivitet. NTBFs bygger ofta sin konkurrensfördel på tekniska tillgångar och kunskaper. På 

grund ut av deras ungdom och ringa storlek saknar de ofta kompletterande tillgångar som 

kunskaper i management, redovisning och allmänna företagskunskaper som behövs för att 

deras tekniska kunnande ska komma till sin rätt på marknaden. Företagen lider även nackdel 

av deras ringa ålder på så vis att de saknar ett utbyggt kontaktnät.53 Inkubatorn skulle kunna 

hjälpa NTBFs överkomma dessa svårigheter genom att förse dem med 

affärsutvecklingstjänster och förmedla viktiga kontakter.  

 

En annan aspekt som är intressant när man diskuterar det resursbaserade perspektivet är hur 

man mäter tillväxt i NTBFs. När man mäter tillväxt i NTBFs kan det vara missvisande att 

använda traditionella mått som exempelvis försäljning och lönsamhet. Detta beroende av att 

företagens tillgångar ofta växer innan försäljningen tar fart. Förespråkare av det 

resursbaserade perspektivet menar att tillgångsbaserade mått bättre lämpar sig för att mäta 

tillväxt i dessa företag.54 Företagen skulle genom att absorbera viktiga kompletterande 

resurser från inkubatorn kunna växa snabbare ur ett resursbaserat perspektiv. 

 

De flesta NTBFs verksamma i inkubatorer är grundade inom inkubatorns ramar, vilket 

innebär att de initialt har tillträde till dessa tillgångar i sin lokala miljö. Miljön i inkubatorn 

skulle kunna stärka projektföretagens interna tillgångskonfiguration och därigenom hjälpa 

dem i deras strävan efter konkurrensfördelar gentemot företag som inte kan dra fördel av 

samma tillgångar.  

 

3.6 Finska undersökningen 

I Finland genomförde Katja Mäki och Ulla Hytti 2004 en undersökning vars syfte var att 

undersöka vilken roll inkubatorer har vad avser att understödja tillväxt i NTBFs.55 

Undersökningen omfattade 13 teknikinkubatorer av totalt 23 inkubatorer anslutna till the 

Finnish Science Park Association. Materialet till studien samlades in genom telefonintervjuer 

med företrädare för totalt 168 högteknologiska företag.  

 

Företagen som ingick i studien sysselsatta i genomsnitt cirka 4 anställda 2004 och 

prognostiserade i genomsnitt 6 anställda för 2005. Medianföretaget sysselsatta dock 0 
                                                 
53 Bengtsson (2002) s 1 
54 Ibid. s 7 
55 Mäki, Hytti (2005) 



   

 25 

personer vilket också var medianföretagets prognos för 2005. Företagen omsatte i genomsnitt 

cirka 200 000 € och för 2004 hade företagen i genomsnitt budgeterat en försäljning på 

360 000 €. Den prognostiserade omsättningen för 2005 uppgick i snitt till det dubbla. 

 

För att identifiera vilka faktorer som påverkar tillväxten i NTBFs undersöktes de ingående 

bolagens historiska tillväxtsiffror samt deras prognoser om framtida utveckling.56 Det visade 

sig vid analys av bolagens tillväxt vara problematiskt att identifiera tillväxtbolag efter deras 

proportionella tillväxt. Användandet av proportionella tillväxtindikatorer visade sig svårt av 

flera skäl. Dels så ingick endast historiska siffror för två år i materialet. Många av de i 

undersökningen ingående företagen startar från noll vilket även det förhindrar uträkning av 

tillväxt i procent. Användandet av proportionella indikatorer för tillväxt riskerar även att 

gynna de minsta företagen. Av dessa anledningar valdes att parallellt med proportionella 

indikatorer även mäta företagens tillväxt i absoluta tal. I undersökningen bedömdes den övre 

kvartilen av de absoluta tillväxttalen definieras som en tillväxtindikator. Genom detta 

tillvägagångssätt fastställdes en absolut tillväxtindikator för antal anställda till två och 

indikator för omsättningstillväxt till 150 000 € per år. Sammanställningen visar på att 

åtminstone en viss tillväxt är väldigt vanligt förekommande bland företagen, speciellt vad 

avser omsättningen. Vid en analys visade sig de absoluta tillväxtindikatorerna vara mer 

representativa än de proportionella.  

 

3.6.1 Faktorer som påverkar tillväxt 

En serie regressionsanalyser genomfördes för att upptäcka vilka faktorer som ökar 

sannolikheten för att företaget är ett tillväxtföretag mätt med ovan nämnda indikatorer. De 

variabler som användes var tid som företaget varit i inkubatorn, företagsstorlek mätt med 

antal entreprenörer samt antal anställda, bransch, produkt- eller tjänsteinnovation samt graden 

av internationalisering.57 

 

3.6.2 Tillväxt antal anställda: faktiskt och prognostiserad 

Analysen genomfördes först med absoluta tillväxtindikatorer, det vill säga en tillväxt på minst 

två anställda. Analysen visade att ju större företaget är sett till antal anställda desto större är 

                                                 
56 Se bilaga 2 
57 Se bilaga 3 
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sannolikheten för faktisk tillväxt av antal anställda. Antal anställda var också korrelerat med 

utebliven eller negativ tillväxt på så sätt att sannolikheten för utebliven eller negativ tillväxt 

minskar i de större företagen. Analysen visade att ju längre tid firman varit verksam i 

inkubatorn desto troligare är det att företaget inte har växt mätt med antal anställda. 

 

Antalet anställda korrelerar också positivt med prognostiserad tillväxt. Sannolikheten för 

prognostiserad tillväxt ökade ju större företaget var mätt i antal anställda.  Bland de företag 

som varit verksamma under lång tid i inkubatorn minskar sannolikheten för prognostiserad 

tillväxt.  

 

3.6.3 Tillväxt omsättning: Faktiskt och prognostiserad 

Även vid analysen av vilka faktorer som påverkar omsättnings tillväxt användes absoluta 

tillväxtindikatorer, vilket här innebär en tillväxt på minst 150 000 €. Analysen indikerade att 

ju fler anställda företaget har desto större är sannolikhet att företaget visar en faktisk 

omsättningstillväxt. Antalet entreprenörer hade samma effekt. Antalet anställda var också 

relaterat till utebliven eller negativ tillväxt på så vis att sannolikheten för detta minskade hos 

de större företagen. Återigen visade det sig att ju längre företaget stannat i inkubatorn desto 

troligare är det att företaget inte har visat någon tillväxt. Antalet anställda korrelerade även 

med prognostiserad tillväxt på så vis att sannolikheten för budgeterad tillväxt ökade hos de 

större företagen. 

 

Analysen antyder att absoluta tillväxtindikatorer verkar vara mer användbara än 

proportionella för att undersöka tillväxt i NTBFs. Den faktor som bäst förklarar tillväxt i 

företagen är antal anställda. När antalet anställda växer i företaget ökar sannolikheten för 

både faktiskt och prognostiserad tillväxt av såväl omsättningen som antal anställda. Det 

verkar även finnas ett samband mellan antalet entreprenörer i projektföretagen och tillväxt. 

När antalet entreprenörer växer ökar sannolikheten för faktisk omsättningstillväxt. Å andra 

sidan finns ett negativt samband mellan antal entreprenörer och tillväxt mätt i antal anställda. 

Resultaten antyder att produkt eller tjänsteinnovationer har ett samband med tillväxt.  

Innovationer minskar sannolikheten för budgeterad negativ eller nolltillväxt. Författaren 

nämner i sammanhanget att detta möjligen kan bero på att det hos företag med innovationer 

ofta finns en optimistisk framtidssyn. Det verkar vidare som om det finns ett samband mellan 

företag som bedriver affärer på internationella marknader och tillväxt mätt i antal anställda. 
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Sannolikheten för faktisk tillväxt av antal anställda ökar bland dessa företag. Undersökningen 

visar även på ett samband mellan företagets tid i inkubatorn och stagnerad eller negativ 

omsättningstillväxt samt negativ prognostiserad personaltillväxt. Sannolikheten för avsaknad 

eller negativ tillväxt ökar ju längre tid företaget varit verksamt i inkubatorn. 

 

3.6.2 Inkubatorns roll ur ett företagsperspektiv 

För att fånga respondenternas uppfattning kring inkubatorernas aktiviteter ombads 

respondenterna i undersökningen lista de tre viktigaste anledningar för att vara verksam i 

inkubatorn, tre faktorer i inkubatorn som varit framgångsrika, tre faktorer som varit 

misslyckade samt uppskatta vad inkubatorn levererar för mervärde som inte går att få från 

annat håll. Vidare bads respondenterna att lista de tjänster som de önskar erhålla från 

inkubatorn i framtiden. Resultatet av undersökningen visar att huvudanledningen till att vara 

verksam i inkubatorn såväl som framtida förväntningar relaterar till affärsutvecklingstjänster. 

Respondenterna anger även affärsutvecklingstjänster både som inkubatorns viktigaste 

framgångsfaktorer men även som det mervärde inkubatorn levererar. Svaren uppvisade en 

större variation när respondenterna skulle uppge de faktorer som upplevts som misslyckade i 

inkubatorn. Respondenterna nämner affärsutvecklingstjänster som en faktor som varit 

misslyckad men även lokaler med relaterade tjänster samt inkubatorns och personalens 

egenskaper och kompetens. 
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Baserat på observationerna drar författaren slutsatsen att de Finska inkubatorernas tyngdpunkt 

har förskjutits från lokalrelaterade tjänster till affärsutvecklingstjänster. För att möjliggöra 

vidare analys av affärsutvecklingstjänsterna klassificerades de tjänster som respondenterna 

nämnt. 
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Allmänna tjänster för hjälp i startskedet samt finansiella tjänster var av speciell vikt för 

projektföretagen. I de finansiella tjänsterna ingår även faktiskt finansiering som en följd av att 

företagen är verksamma i inkubatorn. Accessen av dessa tjänster har utgjort anledning för 

företagen att bedriva verksamhet i inkubatorn och de rankas högt både som framgångsfaktor 

och som inkubatorns mervärde.  Forskaren menar att det är möjligt att tolka resultatet på så 

vis att företagen har erhållit vad de har velat. Somliga firmor har dock varit besvikna och 

uttryckt kritik över de finansiella tjänsterna vilket enligt författaren kan reflektera det faktum 

att några av företagen gått in i inkubatorn för att erhålla offentlig finansiering men fått avslag. 

Även i framtiden säger sig respondenterna efterfråga finansiella tjänster från inkubatorn men 

framförallt önskar företagen hjälp med marknadsföringstjänster. Författaren gör gällande att 

finansiella tjänster, allmänna affärsutvecklingstjänster och marknadsföringstjänster är att anse 

som typiskt tillväxtrelaterade tjänster. De senare två nämner inte respondenterna som 

framgångsfaktorer eller mervärdeskapande aktiviteter vilket enligt författaren beror på att 

företagen i början av livscykeln inte upplever ett behov av dessa tjänster. Denna tolkning 

stöds enligt forskaren av det faktum att företagen oftare nämner dessa tjänster som tjänster 

som fordras i framtiden. I ljuset av detta drar författaren slutsatsen att tillväxtorienterade 
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tjänster är relevanta att tillhandhålla de företag som närmar sig examen från inkubatorn men 

framhåller samtidigt som tidigare nämnts att ju längre företagen har varit verksamma inom 

inkubatorns ramar desto mindre sannolikt att de växer. 

 

Författaren menar att det inte är överraskande att tillväxtrelaterade tjänster inte betonas i den 

statistiska analysen, på grund av att riktiga tillväxtföretag är så sällsynt förekommande bland 

de undersökta företagen. Urvalet bestod endast av ett fåtal riktiga gasellföretag. Av denna 

anledning undersöktes respondenternas omdömen kring inkubatorns tjänster mer i detalj för 

att analysera hur det pratades kring de tillväxtrelaterade tjänsterna. Endast ett fåtal 

respondenter refererade explicit kring tillväxtrelaterade tjänster. Mer vanligt var att svaren 

fokuserade kring tjänster relaterade till startandet av företagen. Även bland de respondenter 

som i huvudsak kritiserade inkubatorn ansåg att den hade varit meningsfull i de tidiga faserna 

av företagets utveckling. Inkubatorn ansågs speciellt vara ett viktigt verktyg för oerfarna 

entreprenörer.  

 

Författaren summerar svaren genom att konstatera att det var mycket prat kring startfasen och 

att funderingar kring tillväxtfasen i stort sett var obefintliga. Företagen verkar identifiera 

inkubatorns roll i företagens tidiga utvecklingsfaser, för uppstartande och överlevnad.  

 

3.6.3 Sammanfattning resultat av den Finska undersökningen 

 
Den finska undersökningen visar på att: 

 

- Den faktor som bäst förklarar tillväxt bland NTBFs i inkubatorer är antal anställda  

- Ju fler aktiva entreprenörer i bolaget, desto större är chanserna till omsättningstillväxt 

- Befintligt produkt- eller tjänsteinnovation och graden av internationalisering är 

faktorer som korrelerar positivt med tillväxt 

- Sannolikheten för negativ eller avsaknad av tillväxt ökar ju längre tid företaget varit i 

inkubatorn 

- Endast ett fåtal respondenter refererade explicit till tillväxt eller tillväxtrelaterade 

tjänster under intervjun 

- Inkubatorn är ett viktigt verktyg för oerfarna entreprenörer 

- Företagen betonar inkubatorns roll i startskedet 
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4.0 EMPIRISK UNDERSÖKNING 

I detta kapitel redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna med företrädarna från 

företagen. 

 

4.1 Presentation av urvalet 

Resultatredovisningen som presenteras nedan bygger på 18 stycken slumpmässigt utförda 

telefonintervjuer med NTBFs verksamma i inkubatorer i Sverige. Företagen i undersökningen 

kännetecknas av att de verkar inom teknikintensiva branscher och många av företagen är 

speciellt inriktade på en liten nisch i sin bransch. Endast ett fåtal (6 %) av entreprenörerna 

hade tidigare erfarenhet av företagande i egen regi. Hälften av entreprenörerna kommer direkt 

ifrån universitetsvärlden där de verkat antingen som forskare eller studenter innan de startade 

upp verksamheten. Entreprenörerna har nästan uteslutande en teknologisk eller 

naturvetenskaplig utbildningsbakgrund. Resterande 44 procent av företagarna hade innan det 

nuvarande engagemanget i haft en anställning i ett annat företag.  Att så passa många har 

bakgrund inom universitetsvärlden märks också på de produkter eller tjänster företagen 

utvecklar. Över hälften av företagen utvecklar och/eller säljer produkter som är baserade på 

forskningsresultat vid universitet eller andra forskningsinstitut.  

4.2 Faktiskt samt prognostiserad tillväxt i företagen 

Företagen hade i snitt varit verksamma i inkubatorn i 2 år, dock så var 17 % av de undersökta 

bolagen grundade 2005 och saknade därför historiska data. Företagen sysselsatte 2004 i snitt 

3,5 personer, medianföretaget sysselsatte dock 2 personer. Prognostiserat antal anställda för 

2005 låg i snitt på 4,5 personer. Omsättningen i bolagen uppgick 2004 i snitt till 129 000 € 

och för 2005 låg den budgeterade omsättningen kring 340 000 €.  

 

När man vill studera tillväxt i bolag är det vanligt att undersöka hur företagets omsättning och 

antal anställda utvecklat sig. Att använda sig av proportionella förändringar kan tyckas vara 

en god idé för att kunna identifiera och studera snabbväxande företag, ofta kallade 

gasellföretag. Det finns många olika definitioner på vad ett företag ska uppfylla för att 

klassificeras som ett gasellföretag. I den här undersökningen definieras i likhet med studiens 

finska upplaga en gasell som ett företag som växer med 30 % i antal anställda eller 50 % i 

omsättning under tre år i följd. Denna definition användes i undersökningen som proportionell 

tillväxtindikator. I likhet med den finska undersökningen visade sig ansatsen med 

proportionella tillväxtindikatorer problematiskt av flera skäl. Dels beroende på att materialet 
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endast innehåller historiska siffror två år bakåt i tiden, men även på grund av att många av 

företagen i undersökningen är så pass unga att de saknar historik tre år bakåt i tiden. Ett antal 

företag i undersökningen är så pass nystartade att de inte har någon omsättning alls, vilket 

förhindrar att mäta prognostiserad tillväxt i procent. Användandet av proportionella 

indikatorer för tillväxt riskerar även att gynna de minsta företagen. Dessa problem upptäcktes 

redan i den finska undersökningen och utgjorde därför ingen överraskning. Efter finsk förlaga 

valdes därför att parallellt med proportionella indikatorer även undersöka företagens tillväxt i 

absoluta tal. De absoluta tillväxttalen undersöktes på så vis att jag lät den tredje kvartilen 

bilda en absolut tillväxtindikator, även detta ett förfaringssätt som användes av de finska 

forskarna. Baserat på företagens tillväxtsiffror sattes en ökning av antalet anställda med 4 som 

tillväxtindikator för sysselsättning och som tillväxtindikator för omsättning sattes en ökning 

med 90 000 €.58 Jag valde dock att sänka tillväxtindikatorn för sysselsättning till 2 anställda, 

detta på grund av att urvalets storlek gjorde att enstaka firmor snedvred siffrorna kraftigt. En 

tillväxt på 2 anställda motsvarar minst en 30 procentig ökning av antalet anställda i nästan 

samtliga fall, medan en ökning med 30 procent i väldigt få fall korresponderar med en ökning 

av 2 anställda. Tillväxtindikatorn för omsättning på 90 000 € överensstämde i nästan alla fall 

med en tillväxt på minst 50 % medan en 50 procentig ökning av omsättningen i betydligt färre 

fall överensstämde med en ökning på 90 000 €. Nedan visas resultatet av företagens 

omsättningsökningar, samt de olika indikatorernas frekvens. 

  

n 

% från  

svar (N) 

% från  

totalt urval 

 N = 18 

 

FAKTISK TILLVÄXT 

 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

  

Viss tillväxt 2003-2005 4 27 % (15) 22 % 

- minst 2 anställda 2003-2005 2 13 % (15) 11 % 

- minst 30 %: 2003-2005 2 13 % (15) 11 % 

Negativ eller 0 tillväxt: 2003-2005 11 73 % (15) 61 % 

                                                 
58 Se Bilaga 4 
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Tillväxt mätt i omsättning 

 

Viss tillväxt 2003-2005 11 73 % (15) 61 % 

Minst 90 000 € 2003-2005 4 27 % (15) 22 % 

Minst 50 % 5 33 % (15) 28 % 

Negativ eller 0 tillväxt: € 2003-2005 4 27 % (15) 22 % 

 

PROGNOSTISERAD TILLVÄXT 

 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Viss tillväxt 2005-2006 14  78 % (18) 78 % 

Minst 2 anställda 2005-2006 9 50 % (18) 50 % 

Minst 30 % 2005-2006 14 78 % (18) 78 % 

Negativ eller 0 2005-2006 4 22 % (18) 22 % 

 

Tillväxt mätt i omsättning 

 

Viss tillväxt 2005-2006 15 83 % (18) 83 % 

Minst 90 000 € 8 44 % (18) 44 % 

Minst 50 % 11 61 % (18) 61 % 

Negativ eller 0 € 2005-2006 3 17 % (18) 17 % 

 

FAKTISKT OCH PROGNOSTISERAD 

TILLVÄXT TILLSAMMANS 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Viss tillväxt 2003-2006 13 72 % (18) 72 % 

Minst 2 anställda 2003-2006 10 56 % (18) 56 % 

Minst 30 % 2003-2006 13 72 % (18) 72 % 

Negativ eller 0 2003-2006 5 28 % (18) 27 % 
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Tillväxt mätt i omsättning 

 

Viss tillväxt 2003-2006 15 83 % (18) 83 % 

Minst 90 000 € 2003-2006 10 56 % (18) 56 % 

Minst 50 % 2003- 2006 6 33 % (18) 33 % 

Negativ eller 0 tillväxt € 2003-2006 3 17 % (18) 17 % 

 

4.2.1 Faktisk tillväxt omsättning & antal anställda 

En stor majoritet av företagen kan visa på viss omsättningstillväxt för åren 2003-2005, det ska 

nämnas att tillväxten i absoluta tal är marginell i många utav fallen. 4 av företagen har vuxit 

med minst 90 000 € per år under 2003-2005, vilket korresponderar med 27 procent av de 

undersökta företagen. Nämnas kan att dessa företag passerade gränsen med råge och stod för 

huvuddelen av den totala tillväxten i populationen.  

 

När det gäller utvecklingen av antal anställda är det noterbart är att de flesta företagen inte 

växt alls eller har haft en negativ utveckling. Endast 13 procent av företagen har vuxit med 

minst 2 anställda per år under 2003-2005. 

4.2.3 Prognostiserad tillväxt omsättning & antal anställda 

Till skillnad från faktisk tillväxt andas företagen större optimism kring framtida behov av 

arbetskraft. Hela 50 procent av företagen prognostiserar växa med minst 2 anställda per år 

under 2005-2006. Företagen uttrycker samma optimism i sina prognoser för 

omsättningsutveckling, 44 procent räknar med en omsättningsökning på minst 90 000 € per 

år.  

4.2.4  Faktorer som påverkar tillväxt 

Det vore intressant att identifiera faktorer som utmärker de företag som verkligen växer 

väsentligt. På grund av urvalets storlek kan jag inte med statistisk signifikans uttala mig om 

vad som kännetecknar dessa bolag, men återger ändå här vad som vid en närmare 

undersökning visade sig karaktärisera dessa bolag. Endast ett fåtal företag växer väsentligt 

och noterbart är att samtliga av tillväxtföretagen har varit aktiva i inkubatorn under en lång 

tid. Samtliga tillväxtföretags respondenter beskriver att företaget befinner sig i ett 

tillväxtskede där produktutvecklingen är avklarad och resurserna satsas på försäljning. Hälften 
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av bolagen förväntar sig inget från inkubatorn i framtiden utan säger sig vara på väg att lämna 

inkubatorn, medan någon nämner säljrelaterad konsulthjälp som önskvärt från inkubatorn i 

framtiden. Tillväxtföretagen karaktäriseras vidare av att de har i särklass flest anställda samt 

fler aktiva entreprenörer än snittet i urvalet. 50 procent av de snabbväxande företagen har 

huvudsakligen sina kunder på den internationella marknaden jämfört med 33 procent bland 

samtliga företag.  

 

4.2.5 Sammanfattning tillväxt 

De flesta av de studerade företagen kan uppvisa viss historisk omsättningstillväxt. Det är dock 

endast ett fåtal av företagen som växer ordentligt och som kan tituleras tillväxtföretag. Desto 

fler är de företag som för de kommande åren räknar med en stark omsättningsutveckling. Få 

företag har kunnat visa upp en historisk tillväxt mätt i antal anställda, och de få som har det är 

samma företag som vuxit omsättningsmässigt. En majoritet av företagen har tvärtemot haft en 

stagnerande eller negativ utveckling. I likhet med prognoserna för omsättningens utveckling 

räknar många företagen med att behovet av arbetskraft kommer öka de närmaste åren. 

Prognoserna på ett ökat arbetskraftsbehov verkar vara en logiskt följd av företagen förväntar 

sig att försäljningen tar fart.  

 

4.3 Inkubatorns roll ur ett företagsperspektiv 

För att undersöka vilken roll inkubatorerna spelar för företagens utveckling och tillväxt, 

ombads respondenterna svara på frågor kring inkubatorns struktur, tjänster och personal. 

Meningen är att synliggöra entreprenörernas uppfattningar kring värdet på inkubatorns 

aktiviteter. Vad som ur entreprenörernas perspektiv upplevs som värdefullt, men även vad 

som saknas och aktiviteter som kan förbättras. I likhet med den finska undersökningen 

ombads respondenterna bland annat uppge de tre viktigaste orsakerna till att de valt att 

förlägga sin verksamhet i inkubatorn, tre lyckade och tre misslyckade omständigheter i 

inkubatorn. Vidare frågades efter eventuellt mervärde som inkubatorn ger som inte går att få 

från annat håll samt vilka tjänster som respondenterna efterfrågar från inkubatorn i framtiden.   

 



   

 36 

N = 18 
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Tre viktigaste faktorerna för att 
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39 % 

7 
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12 

50 % 

9 
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5 
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Tre lyckade omständigheter i 

inkubatorn 

50 % 

9 

28 % 
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61 % 
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11 % 
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6 % 
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11 % 

2 

Tre misslyckade omständigheter 

i inkubatorn 

22 % 

4 

6 % 

1 

39 % 

7 

 6 % 

1 

6 % 

1 

28 % 

5 

Mervärde levererat av 

inkubatorn som inte kan fås från 

annat håll 

44 % 

8 

 

11 % 

2 

44 % 

8 

 28 % 

5 

 

 

17 % 

3 

Förväntade tjänster från 

inkubatorn i framtiden 

22 % 

4 

 

 

89 % 

16 

 

 

 

 

 

 

11 % 

 2 

 

Den främsta orsaken till att förlägga verksamheten i inkubatorn relaterar enligt 

respondenterna till dess lokaler, atmosfär och affärsutvecklingstjänster. Hela 67 % ansåg 

lokaler var en av de viktigaste anledningar till att vara verksam i inkubatorn. Inkubatorn 

erbjuder en tillgänglig existerande fysisk infrastruktur med relaterade tjänster som tillgång till 

möbler, reception, konferensrum, posthantering mm som anses värdefullt av företagen då de 

upplever att totallösningen påskyndar startandet av företaget. Respondenterna upplever även 

hyresvillkoren som goda, innefattande bland annat låga hyror och flexibla kontrakt. 

Lokalrelaterade tjänster nämns varken som misslyckad omständighet eller som unikt 

mervärde levererat av inkubatorn. I den aspekten verkar det som om inkubatorerna lever upp 
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till entreprenörernas förväntningar och inkubatorernas färdiga infrastruktur underlättar 

grundandet av företaget och hjälper företagen att snabbt komma igång. 

 

”Inkubatorn erbjöd vad som behövdes för att lättare komma igång med företaget, det var en 

snabb och enkel lösning från början, hyfsad hyra” 

”Det är totallösningen som erbjuds, lokal, reception, konferensmöjligheter. Alla dessa 

praktiska saker blir lösta på ett bra sätt” 

”Inkubatorn erbjuder en gemenskap och lokal som är större än vad man är som företag, 

representativt och bra för att ta emot kunder” 

”Bra hyresvillkor, relativt korta uppsägningstider, flexibla lokaler” 

 

Över hälften av respondenterna menade att atmosfären eller imagen hos inkubatorn var en av 

de viktigaste orsakerna till att de valt att vara verksamma i inkubatorn. Dessa företag 

poängterade betydelsen av att sitta i en kreativ miljö bland entreprenörer som befinner sig i 

samma situation. Bland de respondenter som uttryckte denna åsikt kan i svaren ofta även 

uttydas en uppskattning av de möjligheter till kontakter och nätverksskapande som miljön i 

många inkubatorer erbjuder. Något som återspeglas av att många av dem som uttryckte 

uppfattningen att inkubatorn erbjuder en kreativ miljö och positiv atmosfär även betonar 

värdet av möjligheterna att knyta kontakter och utbyta idéer i inkubatorn.  

 

”Miljön som finns i inkubatorn, många bolag som startar upp befinner sig i samma situation, 

det är en innovativ och öppen miljö där vi stödjer varandra” 

”Det är en kreativ miljö. Kontakten med andra likasinnade har varit väldigt värdefullt” 

”Den fysiska och social miljön i inkubatorn möjliggör kontakter med liknande bolag, det gör 

att man utvecklas fortare som bolag” 

 

Några respondenter menade att inkubatorns image eller varumärke var en viktig faktor för 

deras beslut att etablera sig där. Dessa företag framhöll att inkubatorn legitimerar deras 

verksamhet vilket underlättar såväl kapitalanskaffning som försäljning. 

 

”Ideon är ett varumärke som inte ska underskattas. Rigida inträdeskrav vilket ger 

kvalitetsstämpel” 

”Sahlgrenska Sciencepark är ett starkt varumärke” 

 



   

 38 

Som ovan nämndes gränsar miljön och atmosfären i inkubatorn ofta till dess 

nätverksskapande effekter. De möjligheter som inkubatorn erbjuder vad avser 

nätverksskapande angav många företag vara en av de viktigaste anledningarna till att etablera 

sig i inkubatorn. Dessa möjligheter uppfattades även av många utgöra ett unikt mervärde 

förknippat med lokalisering i inkubatorn. Av de undersökta företagen deltog 78 procent i 

nätverksskapande aktiviteter anordnade av inkubatorn. Företagen ombads även betygsätta 

värdet av tjänsten på en skala 1-5, och inkubatorerna fick överlag höga betyg. Snittbetyget var 

3,6. Det visade sig även att en betydande del av företagen samarbetar aktivt med andra 

företag. I det undersökta urvalet har 44 procent av bolagen ett etablerat samarbete med ett 

annat företag. I knappt hälften av fallen hade kontakt med samarbetsföretaget knutits genom 

inkubatorn. Bland de studerade företagen som samarbetar med andra företag är det vanligt att 

samarbetet kretsar kring forskning och produktutveckling. Även bland de företag som inte 

aktivt samarbetar med andra företag finns de som säger sig uppskatta och utnyttja möjligheten 

att ta del av andras erfarenheter och nätverk. Exempel på detta som respondenterna nämnt är 

möjligheten att fråga andra företag om hur de gått till väga i en specifik situation och 

möjlighet att få referenser kring personer eller organisationer och deras tjänster.  

 

Bland de respondenter som uttalade sig negativt kring inkubatorns nätverksskapande 

möjligheter är det vanligast förekommande att företagen upplever en avsaknad av företag som 

verkar i samma bransch som dem själva. En av respondenterna som uppfattade inkubatorns 

möjligheter till nätverksskapande som en negativ omständighet i inkubatorn gav följande 

omdöme. 

 

”Kontakter mellan företagen har varit en negativ omständighet i inkubatorn. I vårt fall håller 

vi på med väldigt avancerade saker inom life science medan bolagen runt omkring håller på 

med andra saker vilket leder till mindre utbyte” 

  

Tillgång till affärsutvecklingstjänster nämnde hälften av företagen som en av de viktigaste 

orsakerna till att vara lokaliserad i inkubatorn. Affärsutvecklingstjänsterna var även det som 

flest respondenter nämnde som lyckad omständighet, misslyckad omständighet, unikt 

mervärde från inkubatorn samt det som efterfrågas av inkubatorn i framtiden. Nedan visas en 

mer specifik kategorisering av affärsutvecklingstjänsterna.  
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Av de 50 procent som angav tillgång till affärsutvecklingstjänster som en av de viktigaste 

anledningarna till att vara verksam i inkubatorn så syftade de flesta på allmänna 

affärsutvecklingstjänster följt av tjänster som relaterar till grundandet av företaget. 

 

Här nämns en mängd tjänster som syftar till att hjälpa entreprenörerna i allehanda situationer, 

exempelvis genom utbildning, förhandlingshjälp, utarbetning av affärsplan, coachning osv. 
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Med undantag av coachning kan jag inte se att någon tjänst anses mer värdefull än de andra. 

Respondenterna uppfattar den samlade kompetensen inom inkubatorn som värdefull för 

företagets utveckling.  

 

” Inkubatorn samlar nyttig kompetens på en plats vilket direkt spiller över på snabbheten i 

nätverksbyggandet, vilket har med bolags tillväxt att göra. Hade gått att få tag på samma 

personer men det hade tagit längre tid om man inte varit i inkubatorn” 

 

Den enskilda tjänst som respondenterna värderar högst tycks vara coachning eller 

mentorskap. De företag som haft tillgång till egen coach eller mentor är i allmänhet mycket 

nöjda och anser det vara en väldigt värdefull tillgång för utvecklingen av deras företags. 

 

”Tack vare mentorerna behöver vi inte begå de allra enklaste misstagen” 

”Vi har haft väldigt mycket hjälp av inkubatorn, ovärderligt med erfarna mentorer” 

 

De allmänna affärsutvecklingstjänsterna är också de som respondenterna är mest besvikna 

med. I de flesta fall rör det sig endast om någon specifik tjänst som inkubatorerna inte 

tillhandahåller, det kan exempelvis handla om en rådgivare med en specifik branschbakgrund 

eller bristande kompetens inom ett juridiskt område. En del entreprenörer uttrycker dock en 

avsaknad av en egen mentor eller coach som tar större engagemang i deras företag. Det 

handlar också i viss utsträckning om finansiering och rådgivning kring finansiella frågor. 

Flera uttrycker en önskan om att inkubatorn ska ta på sig en större roll för att hjälpa bolagen 

med sin kapitalanskaffning. Detta gäller såväl de företag som genom inkubatorn fått hjälp 

med finansiering som de företag som inte lyckats erhålla finansiering. En del av bolagen 

kämpar och lägger ner mycket tid för att ordna finansiering och tycker inte att de får särskilt 

mycket hjälp av inkubatorn. 

 

” Hjälp med finansiering, de har räknat med att andra ska stå för det, hade varit väldigt bra 

om inkubatorn mer aktivt hjälpte till med det.   Efter det att man blivit antagen skulle de 

hjälpa till mer med finansiering” 

”Connect har hjälp till mer än inkubatorn vad gäller finansiering, mer ”go” i dem” 

”Innovationsbron kan gå in med pengar, men de måste ha en garant, Sahlgrenska Science 

Park saknar den möjligheten idag” 
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Finansiella tjänster och hjälp med marknadsföring och försäljning är de tjänster utöver 

allmänna affärsutvecklingstjänster som respondenterna efterfrågar från inkubatorn i 

framtiden. Dessa tjänster är typiska tillväxtrelaterade tjänster. Det faktum att ingen av 

respondenterna berört tjänster relaterade till marknadsföring och försäljning som misslyckade 

omständigheter i inkubatorn speglar förmodligen det faktum att få av bolagen befinner sig i 

ett skede där försäljningen tagit fart och därav upplevs inte ett behov av dessa tjänster. 61 % 

av företagen i undersökningen koncentrerar sig fortfarande på forskning och 

produktutveckling medan endast 17 % befinner sig i en fas där de aktivt strävar efter tillväxt.  

Behovet av dessa tjänster ligger därför längre fram i tiden. Samtidigt anser hela 89 % av 

respondenterna att inkubatorn i någon mån har påskyndat utvecklingen av deras företag och 

67 % ansåg att inkubatorn påskyndat utvecklingen betydligt eller ganska mycket. 

Respondenterna ombads även betygsätta inkubatorns verksamhet i dess helhet på en skala 1-5, 

inkubatorerna fick, med få undantag höga betyg. Snittet hamnade på 3,7 vilket måste tolkas 

som att entreprenörerna uppfattar inkubatorns verksamhet som värdefull. Ett par respondenter 

delade dock upp betyget där de gav inkubatorn ett högre betyg för dess roll i företagets initiala 

utveckling och ett lägre betyg för inkubatorns senare aktiviteter.  

 

4.3.2 Sammanfattning empirisk undersökning 

Företagen i undersökningen karakteriseras av att de verkar inom teknikintensiva branscher. 

Entreprenörerna kännetecknas av att de har en teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund samt 

att de saknar tidigare erfarenheter av att driva företag. Hälften av entreprenörerna kommer 

direkt ifrån universitetsvärlden.  

 

De flesta av de studerade företagen kan uppvisa viss historisk omsättningstillväxt. Det är dock 

endast ett fåtal av företagen som växer ordentligt och som kan tituleras tillväxtföretag. Desto 

fler är de företag som för de kommande åren prognostiserar en stark omsättningstillväxt. Få 

företag har kunnat visa upp en historisk tillväxt mätt i antal anställda, och de få som kan det är 

samma företag som vuxit omsättningsmässigt. En majoritet av företagen har tvärtemot haft en 

stagnerande eller negativ sysselsättningsutveckling. I likhet med prognoserna för 

omsättningens utveckling räknar många företagen med att behovet av arbetskraft kommer öka 

de närmaste åren. Prognoserna på ett ökat arbetskraftsbehov verkar vara en logiskt följd av 

företagen förväntar sig att försäljningen tar fart.  
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Sammantaget kretsade respondenternas uppfattningar om inkubatorn i huvudsak kring tjänster 

relaterade till företagens startskede och tidiga utveckling. Inga företag nämnde 

tillväxtorienterade tjänster som marknadsförings- och försäljningsstöd som orsak till att vara 

lokaliserad i inkubatorn. De flesta företag nämner som främsta anledning till att etablera sig i 

inkubatorn den fysiska infrastruktur som inkubatorn erbjuder. Infrastrukturen upplevs av 

företagen som en totallösning vilken påskyndar startandet av företaget. Även den 

entreprenöriella atmosfären hos inkubatorn utgjorde för många företag en orsak till att vara 

verksam i inkubatorn. Inkubatorn upplevs erbjuda en kreativ miljö som möjliggör kontakter 

emellan entreprenörer som befinner sig i liknande situationer. Inkubatorns atmosfär gränsar 

även till dess nätverksskapande möjligheter, vilka företagen i undersökningen också nämnde 

som en viktig orsak till att vara lokaliserad i inkubatorn. De möjligheter som finns i 

inkubatorn till nätverksskapande och kontaktskapande ansågs av flesta respondenter även 

utgöra ett unikt mervärde som erhålls genom att verka i inkubatorn. Att få tillgång till 

affärsutvecklingstjänster var även det en viktig orsak för företagen att gå in i inkubatorn. En 

majoritet av företagen ansåg att affärsutvecklingstjänsterna varit den omständighet som för 

företaget varit speciellt lyckad i inkubatorn. 
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5.0 ANALYS 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras. Jag kommer att jämföra det 

empiriska resultatet med den teoretiska referensramen men även redogöra för mina egna 

reflektioner.  

 

5.1 Tillväxt bland företagen 

Såväl i min undersökning som i den Finska förlagan kunde de allra flesta företag uppvisa viss 

historisk omsättningstillväxt. Endast ett fåtal företag kunde dock uppvisa en så pass stark 

tillväxt att de kan kategoriseras som tillväxtföretag. Tittar man på utvecklingen av antalet 

anställda ser man samma mönster, endast ett litet antal företag kan uppvisa en historik av god 

tillväxt i inkubatorerna. Detta skulle kunna tolkas som stöd för de undersökningar som visar 

att teknologibolag generellt inte växer speciellt.59 Å andra sidan ska man komma ihåg att 

många av bolagen är väldigt unga befinner sig fortfarande i ett produktutvecklingsskede där 

bolagen inte aktivt strävar efter tillväxt.  

 

Företagen ser desto ljusare på framtiden. Drygt 40 procent av de undersökta företagen såväl i 

Finland som i Sverige hade prognostiserat en omsättningstillväxt för de kommande åren som 

översteg tillväxtindikatorn. För sysselsättningstillväxten ligger motsvarande siffra mellan 45-

50 procent. Även om dessa kalkyler kanske är positiva i överkant visar de ändå på 

entreprenörernas inställning och förhoppning om företagets framtida utveckling. Man kan 

konstatera att företagen trots allt är tillväxtorienterade där de är inställda på att få företagen att 

växa. Detta talar emot de studier som visat på att akademiska entreprenörer verkar vara 

mindre tillväxtorienterade än andra.60  

5.2.1 Faktorer som påverkar tillväxt 

Endast ett fåtal företag växer väsentligt och det stämmer överrens med resultatet av den finska 

undersökningen. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att de fåtal företag i min 

undersökning som utmärker sig som tillväxtföretag i samtliga fall har varit aktiva i inkubatorn 

under en lång tid. Detta står i bjärt kontrast med resultatet av den finska undersökningen där 

det konstaterades ett att de företag som varit en längre tid i inkubatorn var förlorade fall vad 

avser tillväxt. Tillväxtföretagen karaktäriseras vidare av att de har i särklass flest anställda 

                                                 
59 Neergaard, Madsen (2004), Delmar, Sjöberg, Wennberg (2004) 
60 Neergaard, Madsen (2004) 
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samt fler aktiva entreprenörer än snittet i urvalet.  Detta överensstämmer till viss del med den 

finska undersökningen där antalet anställda positivt korrelerade med tillväxt av såväl anställda 

som omsättning men där antalet entreprenörer endast korrelerade positivt med 

omsättningstillväxt. 50 procent av de snabbväxande företagen i min undersökning har 

huvudsakligen sina kunder på den internationella marknaden jämfört med 33 procent bland 

samtliga företag. I den finska undersökningen visades sig också att andelen kunder på den 

internationella marknaden är en förklarande variabel för tillväxt. 

 

5.3 Jämförelse av undersökningarna - inkubatorns roll ur ett entreprenörsperspektiv 

Min undersökning visar att de viktigaste orsakerna varför företagen har valt att lokalisera sig i 

inkubatorn relaterar till inkubatorns lokaler, atmosfär/image, affärsutvecklingstjänster samt 

kontakter och nätverk. Detta stämmer i hög grad överens med resultatet från den finska 

undersökningen även om de finska företagen i mindre utsträckning betonade vikten av 

inkubatorns atmosfär/image som anledning att verka i inkubatorn. Men som redogjorts i den 

empiriska undersökningen var respondenternas svar inte alltid lätta att kategorisera, 

inkubatorns atmosfär och nätverksskapande aktiviteter går ofta hand i hand i svaren. 

 

Den omständighet som flest respondenter har upplevt som lyckad i inkubatorn är tillgången 

till affärsutvecklingstjänster följt av inkubatorns nätverksskapande möjligheter. Även detta 

stöds av den finska undersökningen även om inte fullt lika många respondenter ansåg att 

inkubatorns nätverksskapande aktiviteter hade inneburit en lyckad omständighet. De 

affärsutvecklingstjänster som har ansetts utgöra en lyckad omständighet är i bägge 

undersökningarna finansiella tjänster, följt av tjänster som relaterar till företagens grundande.  

Affärsutvecklingstjänsterna förekom även mest frekvent som svar på vilka omständigheter 

som respondenterna upplevt som misslyckade i inkubatorn. I min undersökning ansåg flest 

respondenter de allmänna affärsutvecklingstjänsterna utgöra en misslyckad omständighet i 

inkubatorn följt av tjänster relaterade till finansiering. I den finska undersökningen uppgav 

respondenterna mest frekvent inkubatorns tjänster kring finansiering som misslyckad 

omständighet. 

 

På frågan vilket unikt mervärde som inkubatorn levererar uppgav respondenterna i min 

undersökning inkubatorns nättversskapande möjligheter samt affärsutvecklingstjänster. De 

affärsutvecklingstjänster som anses unika är något förvånande allmänna 

affärsutvecklingstjänster, alltså tillgång till tjänster inom exempelvis redovisning, juridik och 
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affärsrådgivning. Respondenterna säger visserligen att dessa tjänster inte är sällsyntheter i sig 

men att den samlade kompetensen finns tillgänglig på ett ställe är unikt. Resultatet från 

undersökningen i Finland uppvisar ett långt färre antal företag som uppger inkubatorns 

nätverksskapande möjligheter som unikt mervärde. Detta trots att aningen fler av de finska 

respondenterna uppgav tillgång till nätverk och kontakter som viktigaste anledning att 

lokalisera sig i inkubatorn. Detta skulle kunna tolkas som att företagen haft större 

förhoppningar på omfattningen av utbyte av erfarenheter än vad inkubatorns miljö i realiteten 

gav upphov till. Istället uppgav i särklass flest respondenter affärsutvecklingstjänster som 

unikt mervärde levererat av inkubatorn, där respondenterna betonade tjänster relaterat till 

startandet av företaget samt finansiella tjänster.  

 

Företagens förväntningar på tjänster från inkubatorn i framtiden relaterar såväl i min 

undersökning som i den finska förlagan till affärsutvecklingstjänster. De 

affärsutvecklingstjänster som efterfrågas är finansiella tjänster men även stöd i 

marknadsföringsarbete och försäljning. Bland de respondenter i min undersökning som säger 

sig efterfråga finansiella tjänster och finansiering i framtiden återfinns en stor del av de 

företag som redan idag anser dessa tjänster vara misslyckade omständigheter i inkubatorn. En 

möjlig tolkning är att dessa tjänster egentligen efterfrågas redan idag, men att företagen 

misslyckats med att skaffa kapital och hoppas att inkubatorn hjälper till mer aktivt med detta i 

framtiden. Tjänster relaterade till marknadsföring och försäljning nämns dock varken som 

anledning att verka i inkubatorn eller som misslyckad omständighet i inkubatorn. Att dessa 

tjänster efterfrågas i framtiden beror förmodligen på att företagen helt enkelt inte uppfattar ett 

behov av dessa tjänster i dagsläget. Majoriteten av företagen befinner sig fortfarande i en fas 

där de lägger energin på forskning och produktutveckling.  

 

5.4 Vilken roll har inkubatorn för NTBFs? 

När man analyserar vilken roll inkubatorn spelar för NTBFs anser jag att det är viktigt att 

påminna om var bolagen befinner sig i sin utveckling. Detta eftersom det är ett logiskt 

antagande att företagen uppfattar och värderar inkubatorns aktiviteter utifrån den situation 

som de för tillfället befinner sig i. Endast 17 procent av de undersökta företagen uppgav att de 

befinner sig i ett skede där de aktivt strävar efter tillväxt medan 61 procent av företagen 

uppger att företaget fortfarande koncentrerar sig på forskning och utveckling. Även om 

urvalet är litet så verkar det högst troligt att anta att de flesta NTBFs som opererar i 

inkubatorer befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.  
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Med detta som bakgrund är det inte konstigt att resultatet av undersökningen tyder på att 

respondenterna betonar inkubatorns roll i företagens tidiga utveckling. De tjänster och 

aktiviteter som utifrån respondenternas synvinkel utgör de viktigaste relaterar i hög grad till 

företagets tidiga faser. Det handlar i stor utsträckning om tillgång till fysiska lokaler, 

möjlighet till nätverksskapande samt en samlad kompetens runt allmänna 

affärsutvecklingstjänster.  Respondenterna har i väldigt liten utsträckning bedömt inkubatorns 

verksamhet efter dess förmåga att leverera tillväxtrelaterade tjänster inom marknadsföring, 

internationalisering och försäljning. Samtidigt anser hela 89 % av de undersökta företagen att 

inkubatorn har påskyndat utvecklingen av deras företag och 67 % ansåg att inkubatorn 

påskyndat utvecklingen betydligt eller ganska mycket. Detta kan tolkas som att inkubatorerna 

lyckas tillhandahålla de tjänster som företagen efterfrågar i sin nuvarande utvecklingsfas. 

Företagen efterfrågar inte tillväxtrelaterat stöd utan en kreativ miljö och hjälp med praktiska 

frågor samt finansiell rådgivning. Det är runt dessa tjänster och aktiviteter som kan kopplas 

till företagens tidiga utveckling som respondenterna uttryckt flest åsikter. Att inte ett enda 

företag i undersökningen uppgett typiska tillväxtorienterade tjänster som marknadsföring och 

försäljning som bevekelsegrund för att lokalisera sig i inkubatorn, vittnar om att det inte är 

dessa tjänster som tillför företagen värde under dess tidiga utveckling.  

 

Resultatet av min undersökning antyder att inkubatorn kan spela en viktig roll för NTBFs i 

deras startskede och tidiga utveckling genom att tillhandahålla en kreativ entreprenöriell miljö 

som möjliggör kontaktskapande samt genom att erbjuda bolagen en samlad kompetens kring 

affärsutvecklingstjänster. Genom att tillhandahålla detta upplever företagen att inkubatorn 

påskyndar deras utveckling. 

 

Detta stämmer huvudsakligen överrens med resultatet av den finska undersökningen. Där 

konstaterades att respondenterna främst uppfattar inkubatorn som ett viktigt stöd i bolagens 

tidiga utveckling. Detta gäller speciellt entreprenörer som saknade tidigare affärserfarenhet. 

Inkubatorns centrala aktiviteter kretsar kring att accelerera och underlätta uppstartandet och 

fungera som stöd i bolagens tidiga utvecklingsskede snarare än att aktivt understödja 

företagens tillväxt. 
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5.5 Analys ur ett resursbaserat perspektiv 

Enligt det resursbaserade perspektivet är ett företags framgång beroende av karaktären på 

företagets tillgångsmängd. En av nystartade företags utmaningar är enligt detta synsätt att 

identifiera och införskaffa en initial tillgångsmassa. Eftersom respondenterna i 

undersökningen framför allt har betonat värdet av inkubatorns tjänster och aktiviteter som 

relaterar till företagens tidiga utveckling, är det intressant att utifrån ett resursbaserat 

perspektiv analysera vilka tillgångar som NTBFs drar nytta av genom att vara lokaliserade i 

en inkubator. Företagen karaktäriseras av att de är unga och att de drivs av entreprenörer som 

har teknologiska kunskaper men som saknar tidigare erfarenhet av att driva företag. Ur ett 

resursbaserat perspektiv bör inkubatorn kunna innehålla en rad resurser som kompletterar 

företagens ursprungliga tillgångar. Inkubatorn kan således förväntas utgöra en värdefull plats 

att verka i för att i tidiga år kunna bygga upp en värdefull tillgångsmassa. 

  

Nedan har jag valt att indela de huvudsakliga tillgångar som inkubatorerna erbjuder i tre 

kategorier, nämligen infrastruktur, affärsutveckling och nätverksskapande.  

 

Inkubatorns infrastruktur uppfattar respondenterna som en värdefull tillgång. Det framgår 

genom att respondenterna nämnde infrastrukturen som den viktigaste orsak till att lokalisera 

sig i inkubatorn. Inkubatorn erbjuder företagen en existerande fysisk infrastruktur med 

relaterade tjänster som tillgång till möbler, datakommunikation, reception, konferensrum och i 

vissa fall även laboratorium. Dessa tjänster skulle vara svåra för ett nystartat företag med ofta 

knappa finansiella resurser att få från annat håll. Infrastrukturen i inkubatorn upplevs av 

respondenterna som en totallösning som påskyndar startandet av företaget. Ur ett 

resursbaserat perspektiv kan infrastrukturen utgöra en konkurrensfördel gentemot företag 

verksamma utanför inkubatorn. Att infrastrukturen ses som en snabb och komplett tillgång 

kan vara av speciell vikt för NTBFs som befinner sig i högteknologiska branscher där det är 

viktigt att snabbt komma ut på marknaden med sin produkt eller tjänst för att få ett övertag.  

 

Affärsutvecklingstjänster försörjs av inkubatorns formella struktur och ger entreprenörerna 

tillgång till ett stort nätverk av personer som tillsammans har en bred kompetens inom många 

områden. Den samlade kompetensen på ett ställe värderas högt av respondenterna och innebär 

att företagen snabbt bygger upp kontakter genom inkubatorn. En för företagen viktig aspekt 

som för åtminstone en del av har underlättats genom lokalisering i inkubatorn är försörjning 

av kapital. Den affärsutvecklingstjänst som verkar ha allra störst betydelse för NTBFs i 
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inkubatorer är tillgång till en mentor eller affärscoach. Bolag som haft tillgång till en mentor 

betonar vilken värdefull tillgång det är, speciellt för ett företag vars entreprenörer saknar 

tidigare erfarenhet av att driva företag. Mentorn har ofta ett stort eget nätverk som spiller över 

på företaget. Inkubatorerna ger de unga företagen en möjlighet att snabbt bygga upp ett 

kontaktnät som inte per automatisk försvinner den dag de lämnar inkubatorn.  

 

Inkubatorns sociala miljö och atmosfär upplevs av respondenterna som värdefull för bolagens 

utveckling. Miljön i inkubatorn ger företagen möjlighet att snabbt bygga upp ett kontaktnät 

och få tillgång till en virtuell organisation. Det var också möjligheten till nätverksskapande i 

inkubatorn som flest respondenter angav som unikt mervärde förknippat med att verka i 

inkubatorn. De i undersökningen ingående bolagen utnyttjar dessa möjligheter i ganska stor 

utsträckning. Främst genom förekomsten av informella möten och kontakter bolagen emellan 

där erfarenheter, tips och råd utbyts. Jag tycker mig kunna se att dessa möten upplevs som 

värdefulla även om de i de flesta fall inte leder till att formella samarbeten inleds. Bolagen tar 

del av varandras kontakter och på så vis utökas det enskilda bolagets kontaktnät. Men 

inkubatorn tycks även kunna främja uppkomsten av mer organiserade samarbeten företag 

emellan.  

 

De i undersökningen studerade NTBFs karaktäriseras av att de är unga, drivs av entreprenörer 

med gott tekniskt kunnande men med bristande affärserfarenhet. Respondenterna värdesätter 

och absorberar dessa av inkubatorn tillhandahållna tillgångarna. Inkubatorns tillgångar 

kompletterar företagens initiala tillgångar på ett bra sätt. Det är kontakter, relationer och 

kunskaper kring företagsrelaterade ämnen som de undersökta företagen främst saknar i sin 

tillgångsmassa och som de upplever som viktiga för företagets utveckling. Inkubatorns 

tillhandahållna struktur och tjänster ger företagen möjlighet att snabbt bygga upp sin 

tillgångsmassa. Denna tillgångsmassa bestående av infrastruktur, nätverksrelationer, kontakter 

och vunnen kunskap kan förhoppningsvis leda till att företagen senare utvecklar 

konkurrensfördelar. Man kan därför argumentera för att även om få bolag kan visa upp en 

stark tillväxt medan de befinner sig i inkubatorn så erbjuder inkubatorn en miljö där bolagen 

kan samla på sig tillgångar som de har nytta av även när de lämnar inkubatorn. Det är således 

mycket möjligt att inkubatorn som fenomen ur ett resursbaserat perspektiv stödjer tillväxt i 

bolagen sett ur ett längre perspektiv. 
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6.0 SLUTSATSER OCH KRITISK GRANSKNING 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de slutsatser som studien lett fram till. 

Slutsatserna knyter an till de initiala forskningsfrågorna och till syftet som ställdes upp i 

inledningskapitlet. I detta kapital kommer jag även kritiskt granska uppsatsens tillförlitlighet. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken roll inkubatorer har vad avser att underlätta 

startandet av NTBFs samt understödja deras tillväxt.  

 

Undersökningen visar att av de analyserade NTBFs i inkubatorerna är det endast ett fåtal som 

växer kraftigt och som kan tituleras som tillväxtföretag. Slutsatsen att endast ett litet antal 

NTBFs växer kraftigt stöder ett antal tidigare gjorda studier, inkluderat förevarande 

undersöknings finska upplaga. De få företag som faktiskt växer kraftigt karaktäriseras alla av 

att de har varit verksamma i inkubatorn under en längre tid, vilket står i kontrast med 

resultatet av den finska undersökningen. Vidare utmärks tillväxtföretagen av att de 

sysselsätter fler personer än genomsnittsföretaget och i större utsträckning har kunder på den 

internationella marknaden. Dessa variabler korrelerade positivt med tillväxt även i den finska 

undersökningen. 

  

Desto fler företag prognostiserar en kraftig tillväxt för de kommande åren. Detta tyder på att 

även så kallade akademiska entreprenörer med teknisk bakgrund är tillväxtorienterade i 

motsats till vad tidigare studier visat. 

 

Respondenterna har i en väldigt liten utsträckning gett uttryck för åsikter som relaterar till 

inkubatorns förmåga att stödja tillväxten i bolagen. Istället identifierar entreprenörerna 

inkubatorn som ett viktigt verktyg för företagens tidiga utveckling.  

 

Genom att tillhandahålla en färdig fysisk infrastruktur, en kreativ entreprenöriell miljö som 

möjliggör kontakt- och nätverksskapande samt en samlad kompetens av 

affärsutvecklingstjänster upplever respondenterna att inkubatorn påskyndar startandet och 

utvecklingen av deras företag. Den enskilda tjänst som upplevs som mest värdefull för 

företagen är tillgång till en erfaren mentor kan fungera som bollplank och hjälpa företagen att 

undgå de vanligaste fallgroparna.  
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6.2 Kritisk granskning 

För att belysa läsaren om vilka brister som uppsatsen kan vara behäftad med kommer jag här 

kritiskt granska uppsatsen utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

 

6.2.1 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet kan definieras som i vilken utsträckning en mätprocedur genererar 

samma resultat vid upprepade mätningar.61 Det vill säga till vilken grad uppsatsens resultat är 

reproducerbart. God reliabilitet medför att mätningen går att lita på och innebär att en annan 

forskare skulle kunna utföra undersökningen en gång till och nå samma resultat. Uppsatsens 

största brist vad gäller reliabilitet hänför sig till urvalet. Urvalet har visserligen gjorts 

slumpmässigt men storleken på urvalet är relativt populationen för litet för att med statistisk 

signifikans kunna dra slutsatser som kan generaliseras. Detta har inneburit att jag inte 

generellt har kunnat uttala mig om vilka faktorer som karaktäriserar tillväxtföretag i 

inkubatorer, utan endast kunnat uttala mig om vad som karaktäriserar dessa företag i mitt 

urval.  

 

6.2.3 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 

begrepp det är avsett att mäta.62 Eftersom uppsatsen är av replikerande art där jag ämnar 

jämföra uppsatsens resultat med förlagan, är det av stor vikt för uppsatsens kvalitet att jag 

lyckas mäta samma teoretiska begrepp som originalet. En källa som kan påverka 

undersökningen validitet är översättningen av intervjuguiden. Det är möjligt att frågorna efter 

översättningen från finska till svenska får en något annan innebörd vilket skulle påverka 

jämförbarheten av undersökningarna. Vidare kan undersökningen brista i validitet vid 

kategoriseringen av respondenternas svar. Det har inte alla gånger varit uppenbart hur jag vid 

dataanalysen skulle kategorisera vissa svar. Även detta kan vara ett systematiskt fel som 

innebär att värdet av jämförelser mellan undersökningarna minskar. 

 

 

 

                                                 
61 Gustavsson (2003) s 56 
62 Ibid. s 62 
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BILAGA 1 

 Medlemsförteckning Swedish Science Parks & Incubators 

Organisation Ev. lärosäte Stad 

AurorumSciencePark/Aurorum Teknikbyn AB  Luleå 

Blekinge Business Incubator AB   

Business Incubator Östersund Mittuniversitetet Östersund 

CENTEK Luleå Tekniska Universitet Luleå 

Chalmers Innovation Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 

Eskilstuna Jernmanufaktur AB Mälardalens Högskola Eskilstuna 

ESPRIA Inkubator Högskolan i Borås Borås 

Framtidens Företag GU/Handelshögskolan Göteborg Göteborg 

Gothia Science Park Högskolan i Skövde Skövde 

GIP (Gotland Interactive Park) Incubator  Visby 

Ideon Innovation Lunds Universitet Lund 

Ideon Center AB Lunds Universitet Lund 

Innovatum AB  Trollhättan 

Kalmar Science Park Högskolan i Kalmar Kalmar 

Karolinska Science Park  Stockholm 

Kista Innovation & Growth AB KTH Kista 

Krinova Science Park/Krinova AB  Kristianstad 

Lindholmen Science Park AB  Göteborg 

Liveum, Agroväst Livsmedel AB SLU Skara 

Medeon Science Park (Medeon AB) Malmö Högskola Malmö 

Mjärdevi Science Park & Incubator Linköpings Universitet Linköping 

NetCity/Örebro Innovation Center AB Örebro Universitet Linköping 

Novum Forskningspark Karolinska Inst., KTH, Södertörn  Örebro 

ProNova Science Park AB Linköpings Universitet Huddinge 

Sahlgrenska Science Park Göteborgs Universitet Norrköping 

START företagsinkubator Högskolan i Kalmar  

Science Park Jönköping Högskolan i Jönköping Göteborg 

Stiftelsen Teknikdalen Högskolan Dalarna Kalmar 

Stockholms Teknikhöjd AB  Jönköping 

STUNS/Campus Uppsala   

Teknikbyn, Västerås Technology Park  Borlänge 

Teknocenter Science Park Högskolan i Halmstad Stockholm 

Teknopol AB Lunds Universitet Uppsala 

TelecomCity  Västerås 

Uminova Innovation AB  Halmstad 

Universitetsholding i Linköping AB Linköpings Universitet Lund 

Uppsala Innovation Centre AB  Karlskrona 

Videum Science Park Växjö Universitet Umeå 
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   BILAGA 2 
 

  
n 

% av svaren 
(N) 

% av 
populationen 

N = 168 
 
FAKTISKT TILLVÄXT 
 
 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Viss tillväxt 2002-2004 45 38 (117) 27 
- minst 2 anställda: 2002-2004 12 10 (117) 7 
- minst 30 %: 2002-2004 31 26 (117) 18 
Negativ eller 0 tillväxt: 2002-2004 35 30 (117) 21 
 
Tillväxt mätt i omsättning 

 

Viss tillväxt 2002-2004 52 57 (91) 31 
Minst 150 000 € 10 11 (91) 6 
Minst 50 % 24 26 (91) 14 
Negativ eller 0 tillväxt: € 2002-2004 11 12 (91) 7 
 
PROGNOSTISERAD TILLVÄXT 
 
 
Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Viss tillväxt 2004-2005 117 71 (165) 70 
Minst 2 anställda 2004-2005 74 45 (165) 44 
Minst 30 % 2004-2005 101 61 (165) 60 
Negativ eller 0 2004-2005 48 29 (165) 29 
 
Tillväxt mätt i omsättning 

 

Viss tillväxt 2004-2005 133 91 (117) 79 
Minst 150 000 € 68 43 (117) 40 
Minst 50 % 88 60 (117) 52 
Negativ eller 0 € 2004-2005 14 10 (117) 21 
 
FAKTISKT OCH PROGNOSTISERAD 
TILLVÄXT TILLSAMMANS 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 
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Viss tillväxt 2002-2005 38 33 (114) 23 
Minst 2 anställda: 2002-2005 9 8 (114) 5 
Minst 30 %: 2002-2005 21 18 (114) 31 
Negativ eller 0 tillväxt: 2002-2005 115 3 (114) 9 
 

Tillväxt mätt i omsättning 
 

Viss tillväxt 2002-2005 48 56 (86) 33 
Minst 150 000 € 2002-2005 10 12 (86) 6 
Minst 50 % 16 17 (86) 10 
Negativ eller 0 tillväxt € 2002-2005 4 5 (86) 2 
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BILAGA 3 
 
 
  

Förklarande variabler 

 

FAKTISKT TILLVÄXT 

 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

- minst 2 anställda: 2002-2004 Antal anställda 

- minst 30 %: 2002-2004 Antal anställda 

Negativ eller 0 tillväxt: 2002-2004 Antal anställda, tid i inkubatorn 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Minst 150 000 € Antal entreprenörer, antal 

anställda 

Minst 50 % Antal anställda 

Negativ eller 0 tillväxt: € 2002-2004 Antal anställda, tid i inkubatorn 

 

PROGNOSTISERAD TILLVÄXT 

 

 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

 

Minst 2st, 2004-2005 Antal anställda, tid i inkubatorn 

 

Minst 30 % 2004-2005 Ingen skillnad mellan företagen 

Negativ eller 0 2004-2005 Tid i inkubatorn 

 

Tillväxt mätt i omsättning 

 

Minst 150 000 € Antal anställda 
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Minst 50 % Tid i inkubatorn 

Negativ eller 0 € 2004-2005 Antal anställda 

 

FAKTISKT OCH PROGNOSTISERAD 

TILLVÄXT TILLSAMMANS 

 

 

Tillväxt mätt i antal anställda 

 

Minst 2 anställda: 2002-2005 Antal anställda 

 

Minst 30 %: 2002-2005  

Indikatorn  

Negativ eller 0: 2002-2005 

 

Tillväxt mätt i omsättning 

Antal anställda, internationella 

kunder, tid i inkubatorn 

 

Minst 150 000 € 2002-2005 Antal entreprenörer, antal 

anställda 

Minst 50 % Modellen inte statistiskt 

signifikant 

Negativ eller 0 € 2002-2005 Indikatorn gör ingen skillnad 

mellan företagen 
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BILAGA 4 
 

 

Företagens omsättning (SEK) 2003-2006 
 Omsättning 2003 Omsättning 2004 Omsättning 2005 Omsättning 2006 

   Budgeterat Prognos 

N 10 15 18 18 

Medel 640 000,00 1 400 000,00 3 105 556,00 7 072 222,20 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 

Max 1 900 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00 40 000 000,00 

Summa 6 400 000,00 21 000 000,00 55 900 000,00 127 300 000,00 

Q 25 300 000,00 50 000,00 200 000,00 1 425 000,00 

Q 50 500 000,00 700 000,00 1 250 000,00 3 000 000,00 

Q 75 775 000,00 1 650 000,00 2 200 000,00 7 250 000,00 

 

 

 

Tabell 2 Antal anställda 2003-2006 
 Antal anställda 2003 Antal anställda 2004 Antal anställda 2005 Antal anställda 2006 

   Budgeterat Prognos 

N 10 15 18 18 

Medel 3,7 3,53 3,78 6,28 

Min 0 0 0 0 

Max 12 16 20 30 

Summa 37 53 68 113 

Q 25 2 1 1 3 

Q 50 3 2 2 4 

Q 75 4 4 3,75 4,75 
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intervjuguide 
 
  
Intervjuns  längd (SKRIV/Minuter)____________ 
 
Inkubator (SKRIV) 
 
Företagets namn (SKRIV)_____ 
 
Företagsformen (KRYSSA) 
__ Aktiebolag 
__ Öppet bolag 
__ Kommanditbolag 
__ Enskild Firma 
__ Något annat, vad?_______ 
 
 
1a Respondentens position i företaget (KRYSSA) 
__ Företagare (ägare- direktör) 
__ Verkställande direktör (lönedirektör) 
__ Annan ledningsposition 
 
1b Vad gjorde Ni innan ert engagemang i det nuvarande företaget? (KRYSSA, FLERA 
ALTERNATIV TILLÅTES) 
__ i ett företag ägt av någon annan 
__ i ett företag ägt av en familjemedlem 
__ som en företagare i ett annat företag 
__ som heltidsstuderande 
__ arbetslös 
__ föräldraledig, hemarbete osv. (inte arbetslös men inte anställd heller) 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ något annat, vad?  
 
 
2.  Vilket år 
a  har företaget grundats (SKRIV/ ÅR) 
b  har verksamheten varit baserad på den nuvarande affärsidén (SKRIV/ÅR)  
 
3 a. Vilket är företagets viktigaste produkt/tjänst (SKRIV) 
1 Produkter _______ 
2 Tjänst ________ 
 
3 b Är produkten/tjänsten baserad på  
__ a en idé utvecklad i ett annat företag 
__ b ett forskningsresultat utvecklat vid ett universitet eller motsvarande forsknings- eller     
utbildningsinstitut 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ c Något annat, vad?_____ 
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4 a Har det gjorts innovationer i företaget? (kommersialiserad uppfinning) (KRYSSA) 
__ Ja 
__Nej 
__(Kan eller vill inte svara) 
 
4 b OM JA, vilken karaktär har innovationen? (SKRIV) 
  
 
 
 
 
 
 
5 Var finns företagets nuvarande kunder huvudsakligen i (KRYSSA, FLERA 
ALTERNATIV TILLÅTES) 
__ a lokala marknader (samma kommun eller grannkommuner) 
__ b regionala marknaden (samma län)  
__ c  nationella marknaden (i Sverige minst  två olika län) 
__ d internationella marknaden 
__(kan eller vill inte svara) 
 
6 Stadiet som företaget befinner sig i. Vilka alternativ av de följande beskriver bäst er 
verksamhet? (KRYSSA, FLERA ALTERNATIV TILLÅTES) 
__ a Företaget koncentrerar sig på forskning och produktutveckling 
__ b Företaget koncentrerar sig på kommersialisering och produktutveckling av forsknings-      
och produktutvecklingsresultat. 
__c Företaget koncentrerar sig på att starta försäljning 
__d Företagets verksamhet är stadigvarande 
__ e Företaget strävar efter tillväxt  
__ f Företaget är en underleverantör av ett annat företag 
__ g Företaget är ett försäljningsbolag av ett annat företag 
__ h Företaget koncentrerar sig på kundservice/kundstöd av ett annat företag 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Något annat, vad?_________________ 
 
7 Hur många ägare har företaget? (SKRIV/personer) 
 
År 2005 _______ 
 
8. Hur många anställda har företaget, borträknat företagarna (SKRIV/personer) (Om 
den intervjuade är moderbolaget, ge antalet i hela koncernen, om bara dotterbolaget, ge 
antalet bara därinne.) 
 
a 1  År2003 heltidsanställda _______________ 
b 1 År 2004 heltidsanställda _______________ 
c 1 År 2005 heltidsanställda _______________ 
d 1 År 2006 prognos heltidsanställda _______________ 
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9. Vad är företagets omsättning (SKRIV/KR) )( Om  den  intervjuade är moderbolaget, 
ge omsättningen för hela koncernen, om dotterbolaget, bara för dess del.) 
 
a redovisningsperiod 2003  _______________ 
b redovisningsperiod 2004 _______________ 
c budgeterat för 2005 _____________ __ 
d prognos för 2006 ______________ _ 
e prognos för 2007 ________________ 
 
10. När har företaget börjat i inkubatorn/forskningsparken 
(SKRIV/ månad och år) 
 
 
Nu kommer frågor kring vilka tjänster inkubatorn/forskningsparken erbjuder samt i 
vilken mån ni nyttjar dessa tjänster.  
 
Svaren skall analyseras statistiskt, alltså en individuellt firma kan inte identifieras i 
granskningen. Syftet är att utveckla inkubatorernas aktivitet så att det skall bättre 
motsvara behov av olika företag. 
 
 
 ( FRÅGA ANVÄNDNING AV TJÄNSTER A 1.  OM FÖRETAGET HAR ANVÄNT 
DET, GÅ VIDARE TILL FRÅGAN A 2 (TJÄNSTELEVERANTÖR) OCH SEDAN 
TILL FRÅGAN A 3 (VITSORD FÖR SERVICELEVERANTÖR). OM SERVICE HAR 
INTE ANVÄNTS, GÅ DIREKT TILL FRÅGAN  B 1  ANVÄNDNING AV ANDRA 
SERVICE) 
 
11 a 1 Lokalrelaterade tjänster (inkl. Konferensrum, laboratorium, utrustning och 
verktyg, fastighets och underhållningsservice, städning och bevakning)(KRYSSA) 
 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
11 a 2 Om företaget har använt, är tjänsteleverantören? (FLERA ALTERNATIV 
TILLÅTES. KRYSSA, SKRIV vid behov) (1-5) 
 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (kan eller vill inte svara) 
__ annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
11 a 3 Om företaget har använt teknologicenters eller inkubatorns tjänst, vitsord (1-5) 
för denna tjänsteleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 b 1 Kontorstjänster (inklusive telefon- och datakommunikation, aula och reception, 
sekreterare, post service och kopieringsservice) (KRYSSA) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
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__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
12 b 2 Om har använt, är servicelenrantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ annan tjänsteleverantör, vilken_____________ 
 
12 b 3 Om har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5 för den 
serviceleverantören (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 c 1 Tjänster som syftar till grundandet av företaget (bland annat affärsidéetävlingar, 
förinkubator, utarbetning av affärsplan)(KRYSSA) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
12 c 2 Om har använt, är serviceleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 c 3 Om har använt teknologicenters eller inkubatorns tjänster, vitsord (1-5)för den 
serviceleverantören (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 d 1 Rådgivning och tjänster angående företagsutveckling som till exempel 
utarbetning av affärsplan (KRYSS) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
12 d 2 Om har använt, är tjänsteleverantör (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSS, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 d 3 Om har använt teknologicenters eller inkubators service, vitsord (1-5)för detta 
serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 e 1 Produktutvecklingstjänster, patentservice, licensieringsservice (KRYSSA)  
__ Ja, använder ständigt 
__ Ja, använder då och då 
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__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
12 e 2 Om har använt, är tjänsteleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSS, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ En annan serviceleverantör, vilken_______ _____ 
 
12 e 3 Om har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5) för den  
tjänsteleverantören (SKRIV/1-15)_________________ 
 
12 f 1 Tjänster av juridisk karaktär (KRYSS) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
_   Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
12 f 2 Om använts, är tjänsteleverantör (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. KRYSSA, 
SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ En annan serviceleverantör, vilken___________ 
 
12 f 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5)för det 
här serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 g 1 Rådgivning och tjänster relaterade till marknadsföring och försäljning 
(KRYSSA)   
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
12 g 2  Om använt, är tjänsteleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 g 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5)för 
denna serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 h 1 Rådgivning och tjänster som anknyter till finansiering (KRYSSA) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
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__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
12 h 2  Om använts, är tjänsteleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 h 3  Om ni har använt teknologicenters eller inkubators service, vitsord (1-5)för 
denna serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 i 1 Rådgivning och tjänster som relaterar till internationalisering (KRYSSA) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
12 i 2 Om använts, är tjänsteleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ En annan serviceleverantör, vilken______ _______ 
 
12 i 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5) för 
denna tjänsteleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 j 1 Rekryteringstjänster  
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
12 j 2 Om använts, är serviceleverantör (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 j 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators service, vitsord (1-5)för denna 
serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 k 1 Mentorskap eller utnyttjande av senior adviser (KRYSSA) 
 
__ Ja, använder ständigt 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
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__ Kan eller vill inte svara 
 
12 k 2 Om använts, är tjänsteleverantören (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 k 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5)för 
denna serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 l 1 Tjänster som anknyter till networking med andra företag eller kunder (KRYSSA) 
__ Ja, använder ofta 
__ Ja, använder då och då 
__ Ja, använder sällan 
__ Nej, använder inte 
__ (kan eller vill inte svara) 
  
12 l 2 Om använts, är tjänsteleverantör (FLERA ALTERNATIV TILLÅTAS. KRYSSA, 
SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 l 3 Om ni har använd teknologicenters eller inkubators tjänster, vitsord (1-5)för 
denna serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
12 m 1 Någon annan service, vilken (SKRIV) 
 
 
 
 
12 m 2 Om använts, är tjänsteleverantör (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ Teknologicenter eller inkubator 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ En annan serviceleverantör, vilken_____________ 
 
12 m 3 Om ni har använt teknologicenters eller inkubators service, vitsord (1-5)för 
denna serviceleverantör (SKRIV/1-5)_________________ 
 
13 Värdera inkubatorpersonalens aktiviteter med vitsord om följande saker 
 
a  Inkubatorpersonalens kunskaper om er affärsverksamhet och dess relaterade problem 
      
   
b inkubatorpersonalens kompetens att orientera sig i era behov  
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c inkubatorpersonalens förmåga att hitta  produkt - eller servicelösningar för era behov
      
                          
d Inkubatorpersonalens kontakter med er?    
  
   
e Inkubatorpersonalens tillgänglighet? Kontakt, hjälp 
 
                              
f Information om evenemang/aktiviteter   
 
 
g konsult och expertservice förmedlat av inkubatorn    
 
 
h utbildning organiserad av inkubator     
    
 
i gemensamma tillfällen för nätverkande organiserat av inkubator               
 
 
j (”jag har fått lämplig service när jag har behövt det”)    
 
    
FINANSIERING: Hur har eventuell finansiering anskaffats utöver grundarnas 
finansiering? 
 
14 a 1 Har företaget erhållit bidrag? (KRYSSA) 
_    Ja 
__ Nej 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
14 a 2 Om ja, varifrån? (SKRIV)______ ____ 
 
14 a 3 VIDARE, OM JA, Till vilket funktion har bidrag primärt skaffats för?(KRYSSA, 
SKRIV OM BEHOV) 
__ Forskning – och utveckling  
__ Utbildning 
__ Marknadsföring 
__ Produktion 
__ Anskaffning av personal  
__ Driftskapital (tilläggsfinansiering vid starten eller tillväxten) 
__ (Kan eller vill inte svara) 
__ Någon annan, vilken? _____________ 
 
14 a 4  VIDARE, OM JA Hur mycket (SKRIV/KR)________ 
 
14 b 1 Har företaget anskaffat lån, alltså extern kapital(KRYSSA) 
__ Ja 
__ Nej 
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__ (Kan eller vill inte svara) 
 
14 b 2 Om ja, varifrån? (SKRIV)______ 
 
14 b 3    VIDARE , OM JA, Till vilket funktion har lånet primärt skaffats 
för?(KRYSSA, SKRIV vid behov) 
__  Forsknings – och utvecklings aktivitet  
__  Utbildning 
__  Marknadsföring 
__  Produktion 
__  Anskaffning av personal 
__  Driftskapital (tilläggfinansiering under start eller tillväxt period) 
__  (Kan eller vill inte svara) 
__  Någon annan, vilken? ________ 
 
14 b 4 FORTFARANDE, OM JA Hur mycket (SKRIV/KR)________ 
 
 
15 Samarbetar företaget med andra företag? (t ex produktutveckling/forskning) 
(KRYSSA) 
__ Ja 
__ Nej 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
OM FÖRETAGET INTE HAR SAMARBETE MED ANDRA FÖRETAG 
15 b Varför finns inget samarbete med andra företag? (SKRIVA, SEDAN ÖVERGÅ 
TILL FRÅGAN 17 a) 
 
 
 
 
OM FÖRETAGET HAR SAMARBETE MED ANDRA FÖRETAG 
15 c Hurudant ser samarbetet ut med det andra företaget? (LÅTA SVARAREN 
UPPRÄKNA SPONTANT, VID BEHOV BE OM SPECIFICERING: NUMRERA 
SVAR) 
 
 

 
 
 
16 b Hur långt har samarbetet pågått? 
(SKRIV/År)_____________ 
 
16 c Är samarbetspartnern/partnerna företagets (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. 
KRYSSA, SKRIV  vid behov) 
__ a Kund/er(inklusive huvudleverantör, distributör) 
__ b Underleverantör/er eller leverantör/er 
__ c Konkurrent/er 
__(Kan eller vill inte svara) 
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__ Någon annan, vilken ?___________ 
 
 
16 d Hur har förhållandet till samarbetspartner/partnerna formats? Varigenom har 
företagen blivit bekanta med varandra?(SKRIV) 
 
 
 
 
16 g Hur länge har samarbetspartnerna känt varandra (SKRIV/år)_____ 
 
 
 
UNIVERSITETSAMARBETE:  
17 a Samarbetar ni eller har ni samarbetat med universitet och andra forsknings- och 
utbildningsinstitutioner  
__ Ja 
__ Nej 
__ (Kan eller vill inte svara) 
 
OM FÖRETAGET INTE HAR ETT SAMARBETE MED UNIVERSITET OCH 
ANDRA FORSKNING- OCH UTBILDNINGSINSTUTIONER, 
17 b Varför har företaget inte haft samarbete med forskning-och 
utbildiningsinstitutioner? (SKRIV, SEDAN ÖVERGÅ TILL FRÅGAN 19- LÄGG 
MÄRKE TILL INTROT INNAN FRÅGAN) 
 
 

 
 
OM FÖRETAGET HAR SAMARBETE MED UNIVERSITET OCH ANDRA 
FORSKNING- OCH UTBILDNINGSINSTUTIONER 
17 c Hurudant ser ert samarbete ut med universitetet/andra forsknings- och 
utbildningsinstitutioner?( LÅT SVARAREN UPPRÄKNA SPONTANT, VID BEHOV 
BE OM SPECIFICERING :” Till vilket delområde av någon businessfunktion detta 
samarbete hör till?”NUMRERA SVAR) 
 
 
 
(OM SVARAREN HAR NÄMNT FLERA SAMARBETFORMER, BE SVARAREN 
ATT NÄMNA DEN VIKTIGASTE OCH VÄSENTLIGASTE) 
 
18 a Vilket av de ovanstående samarbetsförhållandena är det viktigaste och 
väsentligaste för företagets verksamhet? (SKRIV) 
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(NÄSTA FRÅGOR HANDLAR ALLTSÅ ANTINGEN OM DEN ENDA 
SAMARBETSFORMEN ELLER DEN VIKTIGASTE SAMARBETSFORMEN 
NÄMNDA AV RESPONDENTEN) 
 
18 b Hur länge har samarbetet pågått? 
(SKRIV/År)_____________ 
 
18 c Finns det en eller flera samarbetspartner? 
(SKRIV/antalet)__________ 
 
18 d  Är samarbetspartner/partnerna (FLERA ALTERNATIV TILLÅTES. KRYSSA, 
SKRIV  vid behov) 
__ Universitet eller högskola 
__ Yrkeshögskola 
__ Någon annan allmän forskningsinstitution 
__ Någon annan, vilken?___  
 
 
18 e Hur har förhållandet till det här samarbetspartner/partnerna formats? Varigenom 
har företagen blivit bekanta med varandra?(SKRIV) 
 
 
 
 
 
 
Nu ställs frågor om företagets belåtenhet till inkubatorverksamhet i allmänhet. Syftet 
med det här är att utveckla inkubatorverksamheten i allmänhet baserad på denna 
information. 
 
19 Uppräkna de tre viktigaste orsakerna, till varför ni har ert säte i inkubator? ( LÅT 
SVARAREN UPPRÄKNA SPONTANT, NUMRERA OCH SKRIV) 
 
 

 
 
20 Nämn tre omständigheter som varit speciellt lyckade i inkubatorn  ( LÅT 
SVARAREN UPPRÄKNA SPONTANT, NUMRERA OCH SKRIV) 
 

 
 
21 Nämn tre omständigheter som varit speciellt misslyckade i inkubatorn  ( LÅT 
SVARAREN UPPRÄKNA SPONTANT, NUMRERA OCH SKRIV) 
 
 
 
 



   

 71 

22 a Om [ ifrågavarande utvecklingsbolag] inte fanns, skulle ert företag ha grundats i 
alla fall? (KRYSSA) 
__ Ja 
__ Antagligen ja 
__ Antagligen nej 
__ Nej 
__( Kan eller vill inte svara) 
 
 
23 Vad kan inkubatorn ge företaget, som inte finns att tillgå på annat håll?(SKRIV) 
 

 
 
 
24 a Om ni värderar inkubatorns verksamhet i dess helhet, vilket vitsord beskriver det 
bäst? (SKRIV/1-5)___ 
 
24 b Argumenteringar till vitsordet? (SKRIV) 
 
 
 
 
25 Hur skulle ni evaluera det följande påståendet ”Företagsinkubatorn har påskyndat 
utvecklingen av vårt företag” (KRYSSA) 
_   Ja, betydligt 
__ Ja, ganska mycket 
__ Ja, lite i början 
__ Nej 
__ (kan eller vill inte svara) 
 
26 Vilka tjänster eller aktiviteter förväntar ni er från  [ifrågavarande 
företagsutvecklingsbolag]  i framtiden?(SKRIV) 
 
 
 
 
27 Har ni någonting att tillägga eller kommentera angående förfrågningen? (SKRIV) 
 
 

 
 
28 Intervjuarens kommentarer (SKRIV)  
 
 
 
FÖRFRÅGNINGEN SLUTAR HÄR!  


