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Sammanfattning  

  

  Titel: Svenska företagsinkubatorer  

- Gemensamma framgångsfaktorer 

Författare Astrid Janson och David Träff 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 130 

Handledare Björn Berggren 

Nyckelord Såddfinansiering, Innovation, Företagsinkubator 

   

Inkubatorer definieras av National Business Incubation Association som en ’dynamisk 

process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenören med 

aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt 

en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice’. I detta examensarbete ger vi en 

historisk tillbakablick och en överblick över inkubatorer verksamma i Sverige. Genom 

intervjuer med personer i ledande ställning vid ett antal svenska inkubatorer, som skiljer sig 

vad beträffar storlek, regional tillhörighet och anknytning till universitet, ger vi en bild av var 

svenska inkubatorer befinner sig idag och vilka framgångsfaktorer som de själva identifierar. 

Som viktiga exempel på framgångsfaktorer för svenska inkubatorer har vi identifierat ett stort 

flöde av innovativa idéer med marknadspotential, en väldefinierad process att sålla fram och 

renodla nya företagsidéer med möjlighet att nå framgång på marknaden, erbjudande av lokaler 

till inkubatorföretagen som underlättar att verksamheten kommer igång och skapar 

förutsättningar för ett socialt nätverk mellan de nystartade bolagen, ett välutvecklat nationellt 

nätverk och goda kontakter med näringsliv, finansiärer och myndigheter och ett välutvecklat 

internationellt kontaktnät för att tidigt i produktutvecklingen nå marknader utanför Sverige.  

Som förslag på vidareutveckling av de svenska inkubatorerna tas bl.a. upp behovet av en 

övergripande offentlig strategi, bättre driftfinansiering, framgångsrika inkubatorer, nya vägar 

för att skapa riskvilligt kapital till de nystartade inkubatorbolagen och ett bättre system för 

entreprenörskapsmatchning, där bra idéer kombineras med rätt personer som har 

förutsättningar att ta innovationer till marknaden både i Sverige och internationellt. 
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Abstract  

  

  Title: Common Success Factors for Swedish Business Incubators 

Authors Astrid Janson and David Träff 

Department Department of Real Estate and Construction Management  
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Business Incubators are defined by the National Business Incubation Association as ‘a 

dynamic process for developing people, businesses and companies. The Incubator assists the 

entrepreneur with active and targeted management support, financial, technical and 

commercial networks together with a creative growing environment with office services’. 

This paper provides an overview of the international business incubator market to provide a 

background for the emergence of Swedish business incubators. Through a series of interviews 

with executive management personnel at a range of Swedish Business incubators based on 

size, regional and university affiliations, we intend to describe the current state of the Swedish 

Business incubator market and what reasons they find for their success. We have identified 

important success factors amongst business incubators; great deal flow with innovative ideas 

with high growth potential, a well defined process, office space that facilitate networking 

among the companies. Well connected national networks with the business world, venture 

capitalists, authorities and international networks to assist in reaching international markets. 
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Förord 
 

Denna uppsats har genomförts vid institutionen för Fastighet och Byggande, centrum för bank 

och finans, och avslutar Kungliga Tekniska Högskolans Kandidatutbildning i Fastighet och 

Finans.  

 

Vi vill tacka alla som har bidragit till genomförandet av denna uppsats. Stort tack till alla som 

har tagit sig tid att låta sig intervjuas Ni har vart en avgörande del i vårt arbete.  

 

Ett extra stort tack vill vi rikta till vår handledare Universitetsadjunkt Björn Berggren som har 

kommit med goda råd och synpunkter under uppsatsens genomförande. 
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Introduktion 
Inkubatorer är ett växande fenomen och ett begrepp som används allt oftare. En inkubator, 

eller en företagsinkubator, är en organisation som beskrivs av det amerikanska National 

Business Incubation Association (NBIA) och fritt översatt av Swedish Incubators & Science 

Parks – (SISP - den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science 

parks) beskrivs begreppet som ”en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och 

företag. Inkubatorn bistår entreprenören med aktiv och anpassad managementsupport, 

finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande 

kontorsservice.”
1
 Varför behövs då en ”dynamisk process för utveckling av människor, affärer 

och företag”? Nystartade företag ställs inför flertalet hot, t.ex. svårigheter att få finansiering 

eller bristande marknadskännedom. Inkubatorer är ett verktyg för att minska dessa hot och 

hjälpa företag att växa genom att ge dem bästa möjliga förutsättningar att kommersialisera 

sin affärsidé på snabbast möjliga sätt.  

 

Företagsinkubatorer har utvecklats från att till en början till största del tillhandahålla lokaler, 

en tjänst liknande kontorshotell, till att vara alltmer fokuserade på bygga upp nätverk och 

erbjuda managementsupport. Denna trendutveckling brukar i branschen benämnas att 

företagsinkubatorer har gått ”from Bricks to Brains”. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera hur ett antal svenska inkubatorer opererar och med kvalitativa 

metoder identifiera gemensamma framgångsfaktorer. Syftet har dels varit att identifiera 

inkubatorernas egna uppfattning om vad som gör dem framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika samt att analysera dessa subjektiva framgångsfaktorer för att identifiera 

generella framgångsfaktorer. 

Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att enbart studera svenska inkubatorer. Inkubatorer med en 

specifik inriktning mot Life science har uteslutits i och med att projekt i sådana företag är 

högriskprojekt med ett behov av mycket finansiering i tidiga skeden, med mycket fokus på 

forskning och utveckling i ett kortsiktigt perspektiv. Det tar dessutom lång tid för life science-

produkter från idéstadium till att nå marknaden. Eftersom de arbetar på ett särpräglat sätt är 

erfarenheter från dem inte generaliserbara för och jämförbara med andra typer av inkubatorer 

enligt vår mening. Samtliga inkubatorer som har studerats arbetar med kunskapsbaserade 

företag med inriktning mot teknisk innovation. 

                                                 
1 National Business Incubation Assocation, 2009 
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Teori/Modell 

Problem för nystartade teknikbolag 

Problem som nystartade teknikföretag ställs inför har ofta att göra med svårigheter att 

attrahera externt kapital och problem att hitta finansieringslösningar. Nystartade bolag lider 

ofta även av långsam produktutveckling, ledningsproblem och en bristande 

marknadskunskap.
2
 De vanligaste slutsatserna inom forskningen kring nystartade företags 

svårigheter är att det saknas managementkunskaper och/eller tillgång till tidigt riskkapital. 

Detta är signifikant för alla nystartade bolag men kanske framförallt för nystartade 

teknikbolag.
3
 Miljöer som stimulerar entreprenörer och hjälper dem att hitta lösningar på 

dessa problem har visat sig vara lyckosamma i att öka överlevnadsförmågan och 

utvecklingstakten hos nystartade bolag. Inkubatorer är ett exempel på en sådan miljö som kan 

vara till stor hjälp för nystartade företag och förstagångsentreprenörer i teknikdominerade 

företag. Inkubatorerna kan genom sin process påskynda utvecklingen och tillväxttakten i 

dessa företag. 

 

I tidigare forskning har försök gjorts att dela in inkubatorer i olika klasser eller segment. 

Problematiken ligger i att inkubatorer aldrig är exakt lika och att varje indelning riskerar att 

beskriva dem på ett artificiellt sätt som inte speglar verkligheten.
4
 Även om alla inkubatorer 

har som generell målsättning att utveckla företag och stödja entreprenörer, skiljer de sig åt i 

målsättning och vilka som är intressenter/ägare. Trots detta finns det vissa typer som 

inkubatorer kan indelas efter. De vanligaste i litteraturen är om de är vinstdrivande eller ej, 

om de är del av en Högskola (Högskolan innefattar i denna uppsats såväl Högskola som 

Univeristet), om de tar ägarkapital i ’inkubatorföretagen’ (eller ’inkubatorbolagen’, de bolag 

som är kunder hos inkubatorn, som genomgår ’inkubatorprocessen’) eller om de arbetar 

uttryckligen för regional utveckling.
5
  

Tidigare undersökningar 

Arbetet med innovationer eller nya uppfinningar kan inte ses isolerat utan har en komplex 

grund.
6
 För att lyckas kommersialisera en innovation krävs det att man samarbetar med andra 

organisationer och har ett utbyte med dem för att kunna utveckla sin innovation i möten med 

potentiella kunder och leverantörer. Inkubatorn kan vara en sådan organisation eller vara en 

brobyggare för att skapa interaktion med organisationer som kan bidra med denna stimulans. 

                                                 
2 Aernoudt, 2004 
3 Allen, D.N., Rahman, S., 1985 
4 Bøllingtoft, 2005 
5 Aernoudt, 2004 
6 Aernoudt, 2004 
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Nätverken är avgörande för att företagen skall kunna interagera sinsemellan. 

Branschorganisationer bidrar till denna interaktion och de flesta högskolor och universitet har 

idag en enhet som arbetar för att överföra nya forskningsresultat till marknaden, t.ex. KTH 

innovation. En inkubator är ofta nästa steg i denna sk. transferering.
7
 

Historia 

Nedan följer en redogörelse för inkubatorns uppkomst, spridningen av konceptet och 

utvecklingen av innebörden. Detta skall underlätta för förståelsen för hur inkubatorerna 

arbetar idag och även ge en inblick i vilka föregångare och förebilder de svenska 

inkubatorerna har.  

Inkubatorernas framväxt i USA 

Den första företagsinkubatorn startade redan år 1959 i USA och var privat driven. Detta 

skedde i Batavia, New York då Joseph Mancuso med familj förvärvade en nedlagd 

fabrikslokal på 850 000 kvadratfot från Massey-Ferguson. I samband med nedläggningen av 

fabriken blev 2 000 människor av med sitt arbete. Joseph Mancuso åtog sig uppgiften att 

försöka minska arbetslösheten genom att fylla den gamla fabrikslokalen med små företag, 

detta kom att kallas Batavia Industrial Center. Mot betalning erbjöd Mancuso kontorslokal, 

kontorsservice, hjälp med finansiering och sk. affärscoaching. Bland de första företagen fanns 

ett företag som tog fram en äggkläckningsapparat för att på konstgjord väg producera 

kycklingar. Detta ledde till att man skämtsamt refererade till faciliteten som ”inkubatorn”.
8
 

 

Att erbjuda stödprocesser till nya företag i uppstartsfasen fick dock ingen större spridning 

förrän långt senare. 1970-talets nordöstra och mellersta USA präglades av industriell 

omstrukturering som resultat av oljekrisen. Ekonomiska utvecklingsdivisioner i stads- och 

kommunstyrelser började etablera företagsinkubatorer som en del av en satsning för att skapa 

fler arbetstillfällen. Handelskammare och industriella utvecklingsorganisationer började även 

sponsra inkubatorer för att återuppliva stadskärnor eller särskilda industriområden genom att 

utnyttja övergivna fabriksbyggnader till att inhysa nya företag.
9
 

 

Även universitetsanknutna inkubatorer som kommersialiserade teknikbaserade innovationer 

från akademin utvecklades i tidigt skede av inkubatorindustrins framväxt. ”The University 

City and Science Center” (UCSC) etablerades i Philadelphia år 1964 av ett konsortium av 

högskolor, universitet och medicinska institutioner. Trots att centret skapades för att främja 

privat forskning och mottog bidrag från nystartade företag, utvecklades strukturen till den 

första universitetsanknutna inkubatorn i USA.
10 

 

                                                 
7 Edquist, 2010 
8 National Business Incubation Association, 2009 
9 Temali & Campbell, 1984 
10 Carlson, 1999  
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I och med behovet av att dela erfarenheter och information i denna nya växande industri 

bildade man år 1985 i USA ”National Business Incubation Association” (NBIA), en 

medlemsorganisation som erbjöd träning och redskap för att assistera start-ups och 

nyetablerade företag. NBIA fungerade även som ett clearinghus för information kring 

inkubatorstyrning, organisation och utvecklingsfrågor. Organisationen har växt från att 

ursprungligen ha omfattat 40 medlemmar till att nå 1 600 medlemmar år 2006. 
11

 NBIA 

uppskattar att det idag finns över 7 000 inkubatorer världen över. Enligt Europeiska 

kommissionen identifierade man år 2002 runt 900 inkubatorer i västra Europa.12 

Inkubatorernas framväxt i Europa och Israel 

En av de första inkubatorerna i Europa bildades i Storbritannien 1975 av British Steel för att 

hjälpa till att stimulera regioner som förlorade arbetstillfällen i och med att stålindustrin i 

landet mattades av.
13

 Inkubatorerna började som ett instrument för att få en mer diversifierad 

företagsmiljö i regioner som till stor del var beroende av en specifik bransch. Liknande 

utveckling skedde i Nederländerna under samma tid. De första inkubatorerna i Europa var ett 

tydligt exempel på det som vi idag kallar ”Bricks”. Senare utvecklades inkubatorer till att 

bidra till att öka konkurrenskraften för en viss region där den var verksam genom att hjälpa 

teknikbaserade företag. Denna utveckling gjorde att inkubatorerna snabbt fick en tydlig 

anknytning till teknikparker och högskolan. University of Berlin öppnade sin första inkubator 

1983 för att hjälpa forskningsresultat att snabbare nå kommersialisering.
14

 Året efter startade 

EU ett nätverk för inkubatorer som går under benämningen European Business Network 

(EBN). 

 

Inkubatorer i Frankrike (sk. Pépinières d’Entreprises), bildades och drevs av regionalpolitiska 

krafter för att öka tillgången på nya arbetstillfällen lokalt. En av huvudorsakerna till detta var 

att dessa inkubatorer skapades av regionala och lokala myndigheter. 

 

Många Europeiska länder har nationella inkubatorprogram och ett föregångsland för denna 

utveckling var Israel. Inkubatorprogrammet i Israel är till stor del ett resultat av en rad 

politiska beslut att förvandla Israel från ett jordbruks- till ett industrisamhälle. Under samma 

tid, slutet av 90-talet, immigrerade en stor grupp högutbildade judiska ryssar som i hög grad 

anslöt sig till inkubatorerna. Genomförandet av Israels nationella inkubatorprogram hade även 

stöd av en intellektuell och finansiellt stark judisk befolkning i USA. Inkubatorprogrammet är 

idag den största utvecklaren av start-up företag i Israel. Sedan 2002 drivs Israels inkubatorer 

                                                 
11 National Business Incubation Association, 2009 
12 Ibid 
13 Aernoudt 2002 
14  Aernoudt 2002 



 
 

 11 

enligt en standardiserad franchisingmodell. Den israeliska modellen prioriterade tidigt genom 

beslut av Office of the Chief Scientist (OCS) att inkubatorerna skulle visa så pass bra resultat 

att de kunde drivas som vinstdrivande företag med privata aktörer och privat finansiering. 

Den Israeliska staten tar inga ägarandelar i inkubatorerna men den hjälper till att finansiera 

dem genom att ställa ut konvertibla lån med royalty som säkerhet. Planen är sedan att dessa 

lån skall betalas tillbaka till staten
15

. Inkubatorprogrammet har som filosofi att satsa brett, och 

ge möjlighet att starta ett större antal nya bolag, eftersom man anser det vara omöjligt att från 

början identifiera vinnarna. Marknaden avgör sedan vilka av det stora antalet inkubatorföretag 

som överlever.
16

  

 

Inkubatorprogrammet är en del i ett större innovationssystem i Israel där även Yozma-

programmet bör nämnas. Yozma-programmet startade nationella investeringsfonder i och 

med ett anslag från staten på 100 miljoner USD år 1993. Tillsammans med privata investerare 

startades tio fonder under en treårsperiod, vardera i storleksordningen 20-25 miljoner USD 

där staten investerade som mest 8 miljoner USD i varje fond. Detta program har en viktig roll 

i utvecklingen av Israels riskkapitalmarknad och har bidragit till investeringar i såddfasen 

(investering i samband med eller till och med innan ett bolag har bildats kring en idé) och 

start-up fasen i ett hundratal teknikbaserade företag. För att skapa underlag för en fungerande 

riskkapitalmarknad i Israel var de riskkapitalbolag och investerare som satsade på fonderna 

tvungna att stanna i Israel.
17

  

 

Sverige är ett av de länder som har hämtat inspiration från de israeliska initiativen. Israel var 

en tydlig förebild för det första svenska nationella inkubatorprogrammet ”Vinnkubator” som 

startades av innovationsmyndigheten Vinnova år 2003. Detta program överfördes år 2005 till 

det statligt ägda Innovationsbron AB. I samband med detta fick programmet ett nytt namn i 

det Nationella InkubatorProgrammet, NIP. De nationella programmen drevs på projektbasis 

med en tidsram om tre år. NIP övergick i ett nytt inkubatorprogram som fick namnet 

InnovationsBrons InkubatorProgram, IBIP, som drevs under åren 2008-2011. IBIP fokuserade 

på de inkubatorer som var framstående genom att de hade väl fungerande processer, ett 

kvalitativt och stadigt inflöde av sökande samt stark påvisad utveckling under de senaste tre 

åren.
18

 Innovationsbron valde också att satsa på olika typer av inkubatorer som var 

verksamma inom en viss nisch, branschinriktning eller som hade en stark regional ställning. 

Utöver driftfinansiering till inkubatorer erbjöd IBIP även såddfinansiering.  

 

Den senaste och nuvarande inkubatorsatsningen i Sverige startade i maj 2011 inom ramen för 

Innovationsbrons uppdrag; Business Innovation and Growth Sweden, förkortat ”BIG 

                                                 
15 Office of the Chief Scientist, 2010 
16 Innovationsbron, 2011 
17 Yozma Group 2011, Innovationsbron, 2011 
18 Innovationsbron, 2011 
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Sweden”. Satsningen innefattar 42 inkubatorer varav 21 var kvalificerade för driftfinansiering 

via Innovationsbron. Driftfinansieringen är uppbyggd så att varje krona som Innovationsbron 

bidrar med kräver medfinansiering från andra investerare. Kravet på medfinansiering innebär 

att vid 1 miljon SEK i driftfinansiering från Innovationsbron krävs 25 % medfinansiering. 

Efter det ökar medfinansieringskraven linjärt till att motsvara minst 50 % vid en 

driftfinansiering på 6 miljoner. Visionen för satsningen är att ”Sverige leder den 

internationella utvecklingen av inkubationsprocesser där inkubatorerna är motorer i 

innovationsdriven hållbar regional och nationell tillväxt”. Precis som i det Israeliska 

inkubatorprogrammet har man valt att se på satsningen som att ”bredd och mångfald ger 

spets”.
19

 Man har inte ha höga krav på de idéer som i ett första skede ges en möjlighet att 

utvecklas hos en inkubator. Ett större urval i en mängd branscher leder enligt detta påstående 

till större antal exceptionella idéer och företag.  

Inflöde av idéer till inkubatorn - Deal flow, Screening och Urval 

De vanligaste inträdeskraven för inkubatorer i Europa är en färdig affärsplan, ett innovativt 

projekt och hög tillväxtpotential.
20

 Nämnda kriterier brukar ses som basen i ansökan och de 

sökande bedöms senare på mer djupgående grunder. Detta gäller dock inte för alla inkubatorer 

i Europa. Vissa har istället valt att låta alla som klarar baskraven eller alla som söker vara 

välkomna. Denna typ av inkubatorer utgör dock endas en mindre andel, knappt 3 %, av 

Europas inkubatorer.  

 

Urvalet hos inkubatorerna sker i de allra flesta fall av en grupp människor med koppling till 

inkubatorn t.ex.. inkubatorns styrelsemedlemmar, affärscoacher inom inkubatorn och andra 

intressenter. Endast i ett fåtal inkubatorer görs denna sållningsprocess av en enskild person. 

Att urvalet av inkubatorföretagen ligger till grund för inkubatorns framgång är något som 

framhållits i ett flertal tidigare studier.
21

 Det är viktigt att inkubatorföretagen som antas har 

rätt profil så att de kan dra nytta av de stödprocesser som erbjuds i inkubatorn. En del företag 

är för starka och har kommit för långt för att inkubatorn skall vara till fördel för dem,  

 

Inom Europa går det att urskilja ett mönster vad gäller urvalsprocessen.
22

 Den viktigaste delen 

i denna första sållningsprocess är att urskilja marknadspotentialen för inkubatorföretaget. Är 

innovationen unik? Går den att exportera? Finns det möjlighet för snabb expansion? Det som 

europeiska inkubatorer lägger näst mest vikt vid är sammansättningen av företagets team, dvs. 

entreprenörens eller idébärarens egenskaper. Den tredje aspekten som utvärderas, men som 

                                                 
19 Innovationsbron, 2011 
20 European Commission, 2002 
21 Hackett, Dilts, 2004, MIan, 1997 
22 Aertsa et al, 2007 
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viktas lägre, är det ansökande företagets finansiella styrka. Den mäts med olika variabler, t.ex. 

lönsamhet, likviditet, omsättning, tillgångar och kapital.
23

  

Inkubatorns geografiska läge och akademiska kontaktyta 

Geografiskt läge har betydelse både på nationell, regional och lokal nivå. Beroende på var 

inkubatorn är belägen i landet finns olika förutsättningar vad gäller deal flow, finansiering och 

ett flertal andra urvalsfaktorer. Forskning om nya teknikbolag pekar på ett antal faktorer som 

kan vara till stor hjälp då företaget startas. Bland dessa märks närhet till universitet och 

högskolor. Vikten av närhet till universitet eller högskola är särskilt tydlig för 

produktutveckling i teknikbolag, då man både kan dra nytta av expertis som finns på campus, 

och få tillgång till laboratorier och ”testlokaler”.
24

 Närheten till universitet underlättar även 

företagens möjlighet att ta del av forskningsresultat och rekrytera personal.
25

  

 

Merparten av inkubatorerna i Sverige har vuxit fram med geografisk närhet till universitet 

eller högskola och finns i direkt anslutning till en teknikpark (Science Park). Science Parks 

erbjuder en typ av infrastruktur och miljö som kan hjälpa inkubatorföretagen. 

Klusterteorin innebär att unga teknikbolag kan dra nytta av att finnas i en miljö eller ha 

geografisk närhet till bolag i samma situation eller fas.
26

 Företagen har nytta av det 

tillgängliga nätverket och närheten till varandra när det gäller att dela resurser, men även 

andra faktorer som kunskapsutbyte och känsla av sammanhållning bidrar till miljöns 

framgång. Den geografiska närheten underlättar denna utveckling och bygger tydligare 

nätverk, vilket skapar kreativa och innovativa miljöer där bolagen kan utvecklas.
27

 Det skall 

dock tilläggas att det finns forskning som tyder på att denna positiva tolkning kan vara 

överdriven, dvs. att inkubatorföretagen faktiskt bara i begränsad utsträckning drar nytta av 

intilliggande högskola eller andra företag som finns inom teknikparken. Den geografiska 

närheten till en högskola är sannolikt positiv, men det är inte den drivande kraften för att 

avknoppningar från högskolan ska söka sig till inkubatorn.
28

 En studie av inkubatorer i Hong 

Kong ger stöd åt att klusterteorin överdrivs.
29

 Resultaten från denna studie var att 

inkubatorföretagen varken värderade närheten till universitet eller att grundförutsättningarna 

bakom klusterteorin hade en tydlig positiv inverkan.  

                                                 
23  Aertsa et al, 2007 
24 Roberts, 1991 
25 Löfsten et al, 2006 
26 Colombo & Delmastro, 2002 
27 Ibid, Löfsten & Lindelöf, 2001  
28 Massey & Quintas & Wield,1992, Castells & Hall, 1994 
29 Chan & Lau, 2005 
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Upplåtelse av lokaler till inkubatorföretag 

Grundstenen för inkubatorer var från början tillgång till lokaler och kontor för dess kunder, 

inkubatorföretagen. Kontorslokalerna har fortfarande en central roll hos inkubatorer, 

framförallt i USA och Asien där man till stor del är kvar i vad man kallar ”Bricks 

inkubatorer”. Inkubatorer har förändrats från att till en början enbart vara ett verktyg för 

fastighetsutveckling till att bli ett fungerande innovationsverktyg med affärsutveckling, 

kommersialisering av innovationer och utveckling av entreprenörer i fokus. Denna utveckling 

benämns även som the Business Incubator Continuum.
30

 

 

Studier visar att kontorslokalernas utformning inte är avgörande för hur framgångsrik en 

inkubator är. Däremot finns bevis för att icke fungerande lokaler har en direkt negativ 

inverkan på inkubatorns resultat. Det bör tilläggas att i studier som har fokuserat på 

inkubatorföretagens utvärdering av inkubatorer är det framförallt de låga hyrorna som lyfts 

fram som en av de viktigaste delarna av inkubatorns verksamhet. De låga hyrorna är ofta en 

starkt bidragande faktor till att inkubatorföretagen har sökt sig till inkubatorn från första 

början.
31

 Utformningen av inkubatormiljön och närheten mellan inkubatorföretagen ses ofta 

som en viktig del i hur väl det interna nätverket fungerar och hur starka relationerna mellan 

företagen blir. Till stor del eftersom det blir mer naturligt att samarbeta med de som är nära.
32

  

Nätverk 

”Socialt kapital består av individuella och grupperade nätverk, relationer och strukturer som 

hjälper individer att få tillgång till information och know-how”
33

. Det sociala kapitalet kan 

baseras på både privata och affärsrelaterade kontakter och kan indelas i externa och interna 

nätverk.  

 

De externa nätverk som företagen kan få tillgång till genom en inkubator ger en möjlighet för 

de nystartade bolagen att initiera kontakter som i förlängningen kan leda till att deras 

innovation når marknaden. Nätverk kan hjälpa inkubatorföretagen att få en första kontakt med 

leverantörer, riskkapital och potentiella kunder. Detta är viktiga överlevnadsfaktorer för att få 

tillgång till extern finansiering och framförallt tidigt riskkapital. Dessa externa nätverk av 

informella, alltså ej kontraktsbundna relationer, kan vara till stor fördel för de företag som tar 

vara på dem. De öppnar för möjligheter och ser till att företagen t.ex. kan få en chans att 

presentera sig inför en grupp investerare, vilket är ett första steg att intressera potentiella ägare 

till investering i ett nytt företag.
34

  

                                                 
30 Allen &,McCluskey, 1990 
31 Chan & Lau, 2005 
32 Bøllingtoft & Ulhøi, 2005 
33 Aldrich & Wiedenmayer, 1993 
34 Hansen et al, 2000 
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De interna nätverken har redan berörts ovan under rubriken geografiskt läge och akademisk 

kontaktyta. Det är genom dessa som inkubatorföretagen kan dela resurser och erfarenheter 

emellan sig. De interna nätverken har visat sig vara effektiva och studier har visat att de 

uppstår betydligt enklare då inkubatorföretagen är samlade under samma tak. Inkubatorn kan 

och bör arbeta för att stärka dessa nätverk.
35

 De externa nätverken ger ofta tillgång till externt 

kapital, leverantörer, kunder, lokala företag, etc. Det är genom den metod man utnyttjar dessa 

interna och externa nätverk som inkubatorföretagen skapar sitt sociala kapital. finner i sin 

studie att det är just dessa informella nätverk som entreprenörer i första hand har användning 

av, vilket är intressant då nätverk och relationer som inkubatorn lättast kan kontrollera är av 

mer formell art, t.ex. samarbetsavtal och partnerskap.
36

 Att vara en del av en inkubator (eller 

alumn) stärker i de flesta fall det sociala kapitalet i de nybildade företagen och bidrar till att 

den upplevda risken från investerarnas horisont minskar.
37

 

 

Som nämnts ovan var inkubatorer från början snarare en plats än en tjänst. ”Network 

Incubators”, den nätverkande inkubatorn, var ett koncept som under tidigt 2000-tal blev 

uppmärksammat som mer framgångsrikt än andra. Det var ett ytterligare steg i utvecklingen, 

från ”bricks”, framförallt i och med att vissa av dessa inkubatorer inte alls erbjöd någon fysisk 

kontorsmiljö.38 Något som skiljer den nätverkande inkubatorn från andra typer av inkubatorer 

är att de förra ofta bidrar till partnerskap mellan seed, start-ups och framgångsrika växande 

företag i senare skeden, vilket erbjuder ett flöde av kunskap mellan parterna.  

 

De nätverkande inkubatorerna arbetar framförallt med internetorienterade företag. Genom 

stöd från en sådan inkubator kan de nystartade företagen utnyttja nätverk för att snabbt 

etablera kontakter och få tillgång till nödvändiga resurser samt få möjlighet att snabbare testa 

sin produkt på marknaden. Det var sannolikt den hårdnande konkurrensen mellan alltfler 

nystartade företag som tävlar om den begränsade tillgången på finansiering och större 

affärspartners som bidrog till utvecklingen av nätverkande inkubatorer. Internetsamhället är i 

hög grad en miljö där nätverk och kontakter kan hjälpa att snabbt lansera företag, öka trafiken 

på websidor och snabba på spridningen av nya teknologier. Den nätverkande inkubatorn kan, 

till skillnad från en inkubator som endast erbjuder gemensamma kontorsytor, erbjuda 

kontakter till strategiska samarbeten, rekrytering av skickliga medarbetare och förmedling av 

viktiga råd från externa eller interna affärscoacher.39 

                                                 
35 Lyons, 2000.  
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Hansen et al, 2000 
39 Hansen et al, 2000 
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Affärsutveckling och stödprocesser 

Inkubatorer som specialiserar sig på en viss industri, bransch eller ett visst teknologiskt fält 

har flera fördelar. Genom att fokusera sig kan företag som är anslutna till specialiserade 

inkubatorer mer effektivt utnyttja dess kunskap och nätverk. Inkubatorföretagen får även en 

större nytta av t.ex. att dela utrustning.
40

 Stödprocesserna som erbjuds entreprenörerna kan 

också lättare anpassas och vidareutvecklas för att ge maximal avkastning. Oavsett om 

inkubatorn inriktar sig på en lokal eller internationell marknad, bör processen vara tydligt 

definierad redan när företagen sållas fram.
41

  

 

Inkubatorverksamheten kan ses som en samproduktion. Oavsett vilka tjänster inkubatorn 

erbjuder krävs det att inkubatorföretagen är villiga att utnyttja dessa för att de ska uppfattas 

som nyttiga. Inkubatorverksamhet kan liknas vid en skola. Skolan har som målsättning att 

leverera ”lärande”, men det spelar det ingen roll hur duktiga lärare skolan har om eleverna 

inte vill lära sig. På samma sätt spelar det ingen roll hur bra utbildningar inkubatorn 

arrangerar eller hur duktiga affärsutvecklare de har knutit till sig om inkubatorföretagen inte 

vill ta del av utbudet.
42

 Inkubatorverksamheten ställer krav på inkubatorföretagen, ett 

beroende som kan liknas med när en kund är medproducent till en vara eller tjänst.  

 

Inkubatorer som fokuserar på utvecklingen hos inkubatorföretagen erbjuder ett brett utbud av 

stödprocesser för att hjälpa de anslutna företagen. En del av dessa tjänster kan erbjudas och 

administreras internt. Vilka typer av tjänster detta innefattar beror på storleken på inkubatorns 

organisation. Tjänster som sköts internt kan vara av det enklare slaget såsom reception, 

internet och kommunikation eller mer avancerade såsom juridisk och finansiell rådgivning, 

produkt-/affärs-/tjänsteutveckling, marknadsföring, teambuilding och affärsplanering. Utöver 

den interna kunskapen i inkubatorn använder de flesta inkubatorerna ett nätverk av 

partnerföretag. Inkubatorn fungerar då som en intermediär och förmedlar tjänster, ofta till 

reducerade priser, inom t.ex. redovisning, juridik, bankverksamhet och affärsutveckling. 

Inkubatorns storlek är avgörande för vilka typer av tjänster som den kan erbjuda, då det krävs 

en kritisk massa för att det skall bli lönsamt för inkubatorn att tillhandahålla en viss 

stödfunktion. Det krävs alltså ett tillräckligt stort antal deltagare för att de skall bli effektiva 

och ekonomiskt hållbara.
43

 För inkubatorer som inriktar sig på teknikbolag är samarbetet med 

universitet eller högskolor viktigt för att de ska kunna erbjuda sina inkubatorbolag testmiljöer 

och laboratorium till rimliga kostnader. 

                                                 
40 Hansen et al, 2000 
41 European commission 2002 
42 Rice, 2002 
43 Rice, 2002 
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Externt kapital - såddfinansiering 

Som nämnts tidigare är tillgången till extern finansiering och tidigt riskkapital en av de 

avgörande faktorerna för många nystartade teknikbolags överlevnad. Det är inte bara 

nätverket till externt kapital som är viktigt, utan även att entreprenörernas förberedelse inför 

möten med potentiella ägare. Många nystartade teknikbolag har svårt att attrahera externt 

kapital då de utöver legitimitetsproblem saknar välutvecklade affärsplaner och uppvisar 

brister i den ekonomiska presentationen av företaget. Att söka finansiellt stöd från regionala 

och nationella organisationer kan vara tidskrävande. Därför kan inkubatorerna bidra med 

förberedelser och se till att processen flyter på snabbare genom erfarenhet från tidigare 

inkubatorföretags ansökningar.
44

  

 

Det formella riskkapitalet, de sk. riskkapitalbolagen, har sedan IT-bubblan 2001 flyttat sig 

långt från investeringar i företag i de allra tidigaste skedena av ett bolags livscykel. Detta 

märks särskilt tydligt hos nystartade företag i högteknologiska branscher. Enligt statistik från 

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är investeringar 2011 i sådd, start-up och expansion 

nu på historiskt låga nivåer, där såddfinansiering befinner sig på de lägsta nivåerna. Storleken 

på investeringarna har även minskat dramatiskt sedan finanskrisen 2008. Dagens nivåer 

uppgår till ca 35 % av de investeringar som gjordes 2008.
45

 En av förklaringarna till dessa 

låga nivåer kan vara att nystartade bolag har blivit mindre kapitalintensiva, vilket däremot inte 

förklarar det låga antalet investeringar. Den svenska riskkapitalmarknaden för ”Buy Out”-

investeringar (ett utköp av en verksamhet från ett företag eller ägargruppering)
46

, en typ av 

investering som sker i mogna företag i senare skeden än sådd- och expansionsfinansiering, 

nådde nya toppnoteringar år 2011.
47

 

 

Informellt riskkapital, affärsänglar, är förmögna individer som agerar själva eller i syndikat. 

De investerar sina egna pengar i företag, där villkoret är att de inte ägs eller grundats av någon 

släkting till dem. I samband med att de investerar i företaget spelar de vanligen en aktiv roll i 

företaget t.ex. genom en plats i styrelsen. Affärsänglar är ofta före detta eller aktiva 

entreprenörer. Att affärsänglar slår sig samman i nätverk, affärsängelnätverk, har blivit en allt 

vanligare företeelse framförallt i USA där denna typ av investerare är betydligt vanligare än i 

Sverige. Företagen som affärsänglar väljer att investera i är i genomsnitt 10 månader gamla. 

De har sällan börjat generera vinst och finns ofta inom en geografisk närhet till affärsängeln. 

Storleken på investeringarna är relativt små, i USA är medelinvesteringen knappt 1 miljon 

USD. I Sverige ligger medelinvesteringen strax över 100 000 SEK.
48

 

                                                 
44 Roberts, 1991 
45 Svenska Riskkapital Föreningen (SVCA), 2012 
46 ”Buy-Out,” SVCA 2012 
47 Söderblom, 2012 
48 Ibid 
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Entreprenörer och nystartade företag kan också söka kapital genom statliga organisationer 

t.ex. Almi, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Innovationsbron. Banker har på grund av 

ökad konkurrens börjat bevilja lån till företag i tidigare faser än tidigare. Det är fortfarande 

dock entreprenören själv samt familj och vänner som är den största och viktigaste källan till 

kapital i de allra tidigaste skedena. Sedan IT-bubblan sprack har även börsintroduktionerna 

minskat kraftigt och publikt kapital är oerhört sällsynt för små och medelstora bolag i Sverige 

och stora delar av Europa.
49

  

Driftfinansiering 

Inkubatorerna arbetar även med att attrahera kapital till den egna driften. För de flesta svenska 

inkubatorer är staten, regionala eller kommunala aktörer de största bidragarna. Olika stiftelser, 

universitet och högskolor är också viktiga finansiärer. Få svenska inkubatorer är 

självförsörjande, de klarar inte själva av att finansiera sin drift. Förklaringar till detta kan 

ligga i de starkt subventionerade processerna inom inkubatorn. Det faktum att svenska 

inkubatorer sällan tar ägarandelar i inkubatorföretagen leder till att de går miste om uppsidan 

ifall inkubatorföretagen utvecklas till företag med hög tillväxt och lönsamhet.
50

 

 

Metod 
Vi har inom ramen för denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie av framgångsrika 

svenska inkubator baserad på ett antal intervjuer med utvalda personer med insyn i bl.a. 

svenska inkubatorer, riskkapitalmarknaden och svenska innovationssystemet. 

Intervjuad person  Titel   Tidpunkt för intervju  

Askne, Martin Processledare, Movexum  3 maj 2012 

Bengtsson, Per VD, Uppsala Innovation Centre 4 april 2012  

Berger, Christian VD, LEAD   2 maj 2012 

Borbos, Ulf  VD, Movexum  3 maj 2012  

Dunmar, Mats Affärscoach, Ideon Innovation 25 april 2012  

Hennerdahl, Erik VD, CREATE  9 maj 2012  

Hult, Mikael  Senior projektledare, SISP  18 april 2012 

Johnson, Johan Verksamhets chef, Venture Lab 25 maj 2012 

Lundin, Magnus VD, SISP   10 april 2012 

Nilsson, Anders Ansvarig Inkubationsutveckling,   

Innovationsbron  26 april 2012 

Nilsson. Maria STING   18 april 2012 

Omrani, Amin COO, Serendipity  27 april 2012 

Roos, Douglas Entreprenör och riskkapitalist 14 maj 2012 

                                                 
49 Söderblom, 2012 
50 Innovationsbron, 2011 
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Stenberg, Olle projektledare, SISP  18 april 2012 

Wallentén, Margareta Program Manager, Innovationsbron 26 april 2012 

 

Intervjuerna har utförts efter en struktur 

där frågorna har varit öppna och 

respondenterna har fått tala fritt. Alla 

respondenter har fått behandla samma 

ämnen utan att frågorna har följt en strikt 

ordning. Alla intervjuer har spelats in för 

att öka reliabiliteten för svaren, vilket alla 

respondenter har varit positivt inställda till. 

Samtliga intervjuer har skett genom fysiska 

möten då respondenten har intervjuats på 

sin arbetsplats. Anledningarna till detta har 

bland annat varit respondenternas pressade 

tidschema, samt möjligheten att få en 

större helhetsbild av svaren genom 

kroppsspråk och andra uttryck från 

respondenten. Utöver detta fick vi i 

samband med intervjuerna av 

inkubatoranställda även möjligheten att ta 

del av inkubatorns fysiska miljö.  

 
 

 

Personerna som intervjuats har antingen en direkt koppling till en utvald inkubator, arbetar 

med utveckling av inkubatorer eller har bred kunskap inom innovationssystemet i Sverige. De 

utvalda inkubatorerna representerar olika typer av inkubatorer och olika geografiska platser i 

Sverige. För att få en så bred och samlad bild av svenska inkubatorer som möjligt, har 

följande av inkubatortyper kontaktats: regionala, privata, starkt förknippade med en högskola 

eller med specifik inriktning. Allt för att få en så bred och samlad bild av svenska inkubatorer 

som möjligt. De intervjuade personerna har antingen varit VD eller haft en annan ledande roll 

inom inkubatorn. Sammantaget utgår uppsatsen från över 18 timmar av intervjumaterial. För 

mer information se bifogat frågeformulär i Bilaga 1 

Fördelar och nackdelar med vald metod 

Fördelarna med en kvalitativ studie har varit att vi genom intervjuer har fått en bred och 

djupgående datamängd. Eftersom studien har en beskrivande karaktär var det lämpligt att 

utföra studien på detta sätt.  
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Nackdelarna med en kvalitativ studie är att den är tidskrävande vad gäller insamlingen av 

data. Det kan vara värdefullt att intervjua ännu fler representanter från svenska inkubatorer, 

men vi anser att den mängd data som samlats in är tillfredsställande. En nackdel med att 

lejonparten av respondenterna är verksamhetschefer för inkubatorer är att bilden kan bli något 

ensidig.  

 
 Chalmers 

Innovation 

Create Ideon 

Innovation 

LEAD Movexum Sting UIC 

Region Uppsala Södermanland 

och 

Västmanland 

 

Skåne  Östergötland Gävleborg Stockholm Uppsala 

Antal bolag i 

inkubatorn 

 

15 20 35 23 25 15 45 

Ägarandel i 

inkubatorbolagen 

 

Ja (5 %) Nej Nej Nej Nej Ja (5%) Nej 

Antal interna 

affärsutvecklare 

 

4 - 7 1 1 7 - 

Antal externa 

affärsutvecklare 

 

- 10 - 4 10 - ~50 

Obligatoriskt kontor 

 

Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Antal inkubatorbolag 

på Nyteknik/ 

Affärsvärldens lista 

över unga intressanta 

innovationsbolag 

2012 

(33-listan) 

1 - 1 4 - 4 2 

Översiktlig information om de inkubatorer som presenteras i resultatet 

Resultat av studien 

Inflöde av idéer till inkubatorn - Deal flow, Screening och Urval  

Samtliga inkubatorer som har intervjuats tar in bolag utifrån kriteriet mångfald. Kvinnor är en 

bristvara för inkubatorer. ”Andelen kvinnor i Sveriges inkubatorer är idag 14 % (bolag som 

ägs eller drivs av kvinnor), en siffra som svenska inkubatorer är bäst i världen med.”
51

 

 

Vad beträffar urvalet analyserar Stockholm Innovation and Growth (Sting) bland annat på 

marknadspotential och möjligheter att patentera. Förra året kom ungefär 30 % av de sökande 

(deal flow) från akademin; vanligen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) eller Karolinska 

Institutet (KI). Resten av urvalet utgjordes av spin-offs från stora företag, sk. ”garage-

entreprenörer”, eller vänner eller kontakter som redan befinner sig i entreprenörssystemet, 

                                                 
51 Margareta Wallentén, Innovationsbron 
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samt från riskkapitalbolag där entreprenörer som kommer med idéer anses befinna sig i för 

tidigt skede för att projektet ska finansieras med riskkapital. Sting tittar på 150-200 projekt 

per år och har historiskt sett sållar fram ca 8 % av dessa. Den typ av projekt man tror att det 

skulle kunna komma ett stort internationellt tillväxtföretag ut ur kommer ofta till Sting genom 

deras innovationskontor KTH Innovation som rekognoscerar bland forskare och har projekt 

hos sig i upp till två år. KTH Innovation tar projekten en bit på väg och ser till att det 

verkligen skulle kunna byggas ett bolag kring idén. Sting drar en stor fördel vad gäller deal 

flow i och med att inkubatorn ligger i Stockholm, där ett flertal forskningsintensiva universitet 

och högskolor, samt stora företag är belägna. Det flöde som finns i Stockholm går inte att 

matcha någon annanstans i landet. I och med att Sting var en av de tidigaste inkubatorerna i 

Sverige, har de lyckats bygga upp ett starkt varumärke som förknippas med framgång. Det 

gör att många är intresserade av att komma in i Stings inkubator, som ibland även benämns 

accelerator.
52

  

 

Ideon Innovation i Lund analyserar vid urvalsprocessen på om det att det finns en person som 

bedöms ha kapacitet att driva företaget framåt. Finns inte en sådan person i bolaget kan man 

stödja dem att hitta en sådan person för att komma vidare. Eftersom nystartade bolag ändrar 

sig från vecka till vecka är det koncept som inkubatorn screenar i ett första skede inte 

detsamma som utvecklats 6 månader senare. Detta innebär att den affärsidé man blev antagen 

med till Ideon Innovation ofta är väsentligt annorlunda jämfört med den affärsidé företaget 

senare kommersialiserar. Ideon Innovation har inget krav på att fler än en person startar ett 

bolag, men har erfarenhetsmässigt konstaterat att de starkaste förslagen ofta startas av två 

personer.
53

 

 

Mångfalden i innovationerna i de 40 bolag som kommer från Creates inkubator de senaste två 

åren är påfallande. Bredden av idéer som kommersialiserats omfattar allt från nyframtaget 

fordon, ny metod och instrument för att sy vävnader vid titthålskirurgi, miljöteknik och 

vattenledning, IT-optimering av inbyggda programvara för ABB, till en robot som spolar rent 

containrar med is som är världens miljövänligaste rensning/tvättning av containrar. Idag finns 

bland annat ett bolag som arbetar med kroppsträning, som sätter upp dataskärmar med 

personliga tränare på gym, ett bolag som arbetar med merförsäljningssystem i butiker som 

hjälper kassören att sälja fler produkter. Åldersspannet hos grundarna sträcker sig från 22 år 

till 63 år.
54

  

 

På LEAD i Linköping och Norrköping finns ett flertal förebilder som kommer från bland 

annat universitetsforskning, däribland Intentia, IFS, Sectra och Createl. Behovet av förebilder 
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från andra delar av Sverige kommer av att det saknas tydliga föregångare regionalt. ”Det är 

inte så många i Norrköping som knackar på dörren med en affärsplan i handen, slår den på 

bordet och säger ’Vi ska bli som X bolaget som startat i Norrköping.’ Däremot får vi ofta höra 

folk som är inspirerade av resan som Sectra har gjort eller Intentia eller IFS i Linköping.”
55

 

Regionen har en befolkning på 450 000 personer och ett universitet, men skillnaden i volym 

på bra idéer jämfört med Stockholm är enorm. Urvalet går i vågor. Vissa perioder har 

ledningen övervägt att lägga ned verksamheten och andra har kännetecknats av ett större 

inflöde, där inkubatorn kunnar välja att arbeta med de absolut bästa idéerna.
56

 

Driftfinansiering   

I princip samtliga inkubatorer understryker det faktum att finansieringen av den egna driften 

är svår och att man är i behov av större resurser. Ett argument som de flesta inkubatorer 

trycker på är den goda avkastningen i form av samhällets skattepengar som kommer ur bidrag 

till och investeringar i inkubatorn. En offentlig krona in för att driva bolagen ger 5-6 SEK 

tillbaka från bolagen i och med att de anställer folk och betalar skatter.
57

 Det är däremot inte 

enbart inkubatorernas insatser som är med och skapar de här effekterna. Almi, 

Innovationsbron och Vinnova medverkar som finansiärer. Skattegenererande intäkter från 

inkubatorföretagen är ett sätt för inkubatorerna att ge slagkraftiga argument till sina 

finansiärer. Att satsa på inkubatorer innebär ingen förlustaffär för de som investerar. Samtliga 

intervjuade inkubatorer får driftfinansiering från Innovationsbrons nationella 

inkubatorprogram. De bidragen baseras på en omfattande uppföljning varje år via 

Innovationsbrons ”fokus affärsutveckling” som bl.a. mäter hur många bolag som tas in, hur 

många som lämnar inkubatorn och hur mycket de växer.  

 

På Sting finansieras driften delvis från ägaren, en stiftelse vid namn Electrum. Den viktigaste 

delen av ägarfinansieringen kommer enligt Sting från Stockholms stad. Sting får även tillgång 

till ett mindre privata flöde av pengar från tjänsteleverantörer såsom banker och 

advokatbyråer. Man tar även ut en option i bolagen om 5 % som löper ett antal år. Sting 

motiverar optionen med att man ska sitta i samma båt som entreprenören, då uppstår ett 

starkare incitament att arbeta för samma sak. Trots detta är Sting inte en vinstdriven 

organisation. De pengar som genereras från optionen går direkt tillbaka in i driften av 

inkubatorn. Stings ägare har som mål att det på sikt ska komma fram stora globala företag i 

Stockholmsområdet som ger både arbetstillfällen, skatteintäkter och exportintäkter.
58
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Även LEAD i Linköping och Norrköping finansieras till viss del av sin ägare, Linköpings 

Universitet. LEAD tar ut en medlemsavgift från inkubatorföretagen. Det tas även ut en 

”success fee” då LEAD lagt ner resurser på att ta fram större såddfinansierings-case, och de 

nystartade företagen utnyttjat LEADs nätverk och stöd i investeringsförhandlingarna. 

Inkubatorn har börjat ta betalt med motiveringen att de vill understryka att de gör något som 

är av nytta för företagarna. ”Är inte företagen beredda att betala för en aktivitet kanske vi inte 

ska göra det heller”
59

. LEAD tar å andra sidan inte fullt betalt för sina utbildningar. 

Ambitionen är att företagarna ska överväga nyttan för företaget innan de anmäler sig till olika 

seminarier.
60

  

 

Create i Västerås skiljer sig från de övriga inkubatorerna på det sätt att de tar ut en 

terminsavgift, till skillnad från att ta betalt i form av ägarandelar eller hyra. Terminsavgiften 

behöver inkubatorföretagen dock inte betala under tiden hos inkubatorn. Sex månader efter att 

företaget har lämnat inkubatorn börjar återbetalningen. Företaget amorterar då av sin skuld 

halvårsvis, amorteringsbeloppet överstiger dock aldrig 5 % av företagets nettoomsättning. 

Styrkan med denna affärsmodell är att den är relativt billig för inkubatorbolagen. Inkubatorn 

tar risken att bolagen inte får någon omsättning, vilket resulterar i att man inte har några 

resurser att betala tillbaka. Bolagen betalar hälften av de faktiska kostnaderna. De genererade 

intäkterna investeras tillbaka in i inkubatorn. De offentliga inkubatorerna är icke-vinstdrivna 

organisationer, där alla intäkter återinvesteras i inkubatorverksamheten. ”Många unga 

inkubatorbolag ger hellre bort 5 % av bolaget än betalar 75 000 SEK, vilket jag inte förstår. 

Men det är ju för att jag har erfarenhet av vad dessa procent innebär. Att ge bort 5 % kan 

innebära att kostnaden för inkubatorprocessen blir 7,5 MSEK, vilket är en hög kostnad i 

förhållande till 75 000 SEK.”
61

  

 

Movexum i Gävle har en liten avgift, vars storlek beror på vilken fas företaget befinner sig i. 

Kostnaden ligger på 1 000 - 2 000 SEK i månaden. Inkubatorns insats är ungefär 10 gånger så 

stor. Avgiften avser kostnad för affärsutvecklingen. Vill företagen ha kontorsplats tillkommer 

kostnader för det. Inkubatorn är finansierad till 80 % av offentlig och 20 % av privat 

finansiering och har som mål att ligga i nivån 60-40. Som inkubatorn ser det idag är det inte 

troligt att näringslivet går in med mer än 40 % av kostnaderna. Movexum tar inte ut någon 

ägarandel i bolagen.
62

  

Inkubatorns geografiska läge och akademiska kontaktyta 

Sting och Chalmers Innovation drar klara fördelar av att vara belägna i storstäder såsom 

Stockholm och Göteborg, eftersom de därmed har tillgång till ett större deal flow och en 
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närhet till potentiella investerare, vilket är svårt att få i andra delar av landet.
63

 Många av de 

riskkapitalbolag som finns i Sverige är baserade i Stockholm och de flesta privata investerarna 

finns i landets största städer.  

 

De regionala inkubatorerna har ofta flera kontor. LEAD har t.ex. två platser för sin inkubator, 

en i Linköping och en i Norrköping, Create är representerade både i Västerås och Eskilstuna, 

Movexum i Gävle och finns även på ett antal mindre orter i Gävleborgs län. 

Gävleborgsregionen har drabbats av nedläggning av flera stora industrier. likt Ericsson har 

många skurit ned verksamheten. Svårigheten är att följa regionens fokusområden och 

samtidigt hitta arbetskraft i de lågutbildade grupper som tidigare arbetat i nedlagda industrier. 

Således styrs vilka idéer inkubatorn sållar fram av regionala ekonomiska resurser, även om 

den presenteras som öppen för alla innovationer. Själva starten av inkubatorn var kraftigt 

ifrågasatt av Gävleborgs län. ”Jag fick åka runt och fråga alla här vad de gjorde och vad de 

tyckte att vi skulle göra för de kände sig så oerhört hotade. Man hade ingen struktur i 

regionen. Vi diskuterade bl.a. med näringslivschefer, Almi och Nyföretagarcentrum för att 

hitta våra gränsytor. Grundargumentet var: Ni ska göra det ni gör, vi ska göra det ni inte 

gör.”
64

  

Lokaler och miljö 

Av de inkubatorer som ingår i denna studie understryker de allra flesta det positiva med att ha 

inkubatorföretagen samlade hos sig. I de fall inkubatorerna har valt att ta in inkubatorföretag 

som av olika anledningar har arbetat från externa lokaler, sk. ”virtuella inkubatorföretag”, har 

resultaten varit negativa i stor utsträckning. Även om de virtuella företagen tar del av alla 

tjänster som inkubatorn kan erbjuda utöver lokaler, har både inkubatorföretagen och 

inkubatorn varit mindre nöjda med resultatet än då företag etablerats på en viss, definierad 

plats. Ideon Innovation jobbar med virtuella inkubatorföretag men ser problematik i att dessa 

inte kan ta del i samma utsträckning som lokalt förankrade företag i det utbud som inkubatorn 

erbjuder. ”En del av Ideon Innovations erbjudande till företag är de andra företagarna.”
65

 

Därför väljer Ideon Innovation ibland att hålla kvar ett företag efter inkubatortiden som sk. 

Alumnibolag (bolag som framgångsrikt tagit sig genom inkubatorprocessen och lämnat 

inkubatorn) i ett halvår för att behålla individer som tycker om att bidra till miljön, delta i 

events, och visat sig vilja dela med sig av sin erfarenhet och sitt kontaktnät.
66

 

 

På LEAD understryker man vikten av dynamiken, utbytena mellan bolagen och att komma 

nära bolagen på daglig basis. ”Vem som helst klarar av att fixa en kontorslösning, men 
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dynamiken som uppstår när man samlar många på en plats, flexibiliteten som vi kan erbjuda 

och att det inte blir en hög tröskel för nya idéer, dvs. att man inte känner sig fastlåst i ett långt 

kontrakt är viktigt. Grundprincipen är att ta med sig en dator in i rummet och ställa den på 

bordet och då vara redo att börja arbeta med sin idé.”
67

 LEAD har även testat att arbeta med 

virtuella inkubatorföretag, men precis som Ideon Innovation är de missnöjda med utfallet. 

”Utvecklingen går långsammare, de företag som inte är geografiskt nära är inte alls med och 

får utbyte med de andra bolagen på samma sätt”. Utbyten mellan bolagen ses som en viktig 

del av inkubatorprocessen hos LEAD. Inkubatorn gör ett aktivt arbete för att företagen så 

tidigt som möjligt ska få ett förtroende för varandra och dela gemensamma utvecklingsfrågor. 

LEAD ser fastigheten/lokalerna som en komponent i en plattform, trots att processen hur man 

driver på utvecklingen i bolagen är det som ofta ses som inkubatorns främsta bidrag. Lokalen 

är alltså inte den primära grundstenen, men är i LEADs fall en obligatorisk pusselbit i 

processen.
68

  

 

Movexum hör till de inkubatorer i Sverige som inte erbjuder lokaler till alla inkubatorföretag 

som en del av inkubationsprocessen. Movexum har fyra kontor runt om i Gävleborgs län där 

de kan erbjuda fysiska lokaler för affärsmöten och liknande. Det är dock enbart i lokalerna i 

Gävle som de kan erbjuda permanenta lokaler för inkubatorföretagen. Av de inkubatorföretag 

hos Movexum som det gick exceptionellt bra för förra året sitter båda i Movexums lokaler i 

Gävle.
69

  

 

Create har i likhet med Movexum inget krav på att inkubatorföretagen måste sitta i deras 

lokaler. Detta har att göra med att de är regionala inkubatorer och har ett stort geografiskt 

upptagningsområde. Även om de som är verksamma i Create tycker att det hade varit 

önskvärt att kunna erbjuda lokaler till alla för att stimulera nätverkandet, har det inte varit 

möjligt att åstadkomma i och med att inkubatorföretagen sitter utspridda på skilda platser i 

regionen. Därvid skiljer sig regionala inkubatorer utanför storstadsregionerna från de 

universitetsanknutna inkubatorerna. Create jobbar för att stimulera nätverkandet på andra sätt 

genom t.ex. nätverksluncher där de för samman inkubatorföretagen från både Eskilstuna och 

Västerås med inkubatorföretag från hela Västmanland och Södermanland.
70

  

 

Uppsala Innovation Centre (UIC) erbjuder inga lokaler till företagen i inkubatorn. Däremot 

får de tillgång till mötesrum i UICs lokaler. De anser inte att det är nödvändigt för företagens 

utveckling att de befinner sig under samma tak som inkubatorn. Uppsala som region erbjuder 
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flera platser där nystartade företag kan rymmas, t.ex. Uppsala Science Park (där även UIC 

finns).
71

 

Nätverk  

Inkubatorernas arbete med sina nätverk har relevans för hur inkubatorföretagen får tillgång till 

finansiering. Ett viktigt arbete för inkubatorerna är att söka bland sina kontakter efter relevant 

hjälp i den bransch där de olika bolagen verkar. Bredden i kontakterna ger betydligt fler trådar 

att dra i än vad bolaget själv har möjlighet att nå. Nätverket är en viktig del i vad inkubatorn 

erbjuder sina företag. Kontakterna kan innebära expertkompetenser inom en rad olika 

områden. En del består av formaliserade samarbeten med bl.a. jurister, patentbyråer och 

specialister på personalfrågor. 

 

Inkubatorerna jobbar med nätverk på olika sätt, men alla söker dra nytta av både 

formaliserade samarbeten, samt professionella och privata nätverk. En stigande trend är att 

knyta nätverk av affärsänglar till sin inkubator som ett finansieringsalternativ till 

inkubatorföretagen. Sting är en av de inkubatorer som har kommit längst i denna utveckling. I 

Sting Business Angels (SBA), ett nätverk som startats på Stings initiativ, finns idag 35 

medlemmar. Många av dessa är själva entreprenörer och har varit med om att starta bolag. 

Sting vill i nätverket ha människor med erfarenhet som kan vara av relevans för bolagen. Idén 

är att de som tidigare varit entreprenörer ska få en möjlighet att komma i kontakt med 

spännande startup-bolag som är hyfsat kvalitetssäkrade. Det innebär fortfarande en hög risk 

att investera i de nystartade bolagen men Sting har gjort en gallring och ett urval av de bästa 

idéerna, vilket ger viss kredibilitet.
72

  

 

På LEAD arbetar man med nätverk utifrån hur behov utvecklas i företagen. När ett företag 

kommer in med en affärsidé eller ett område som LEAD inte arbetat med sedan tidigare 

engageras samtliga medarbetare hos LEAD att söka i sitt professionella och privata kontaktnät 

för att hitta kontakter som ska kunna hjälpa bolaget i fråga. Inkubatorernas kontaktnät 

underlättar att få till stånd möten för start-ups och avknoppningsbolag som annars stått på 

egna ben utan stabil referens. En gång i veckan har man en s.k. kaffepitch då ett bolag 

presenterar för de andra vilka de är, vad de gör och vad de vill åstadkomma. Denna 

verksamhet brukar ge upphov till möjligheter i form av kontakter företag emellan. 
73

 

 

UIC vill att företagen som vill rymmas inom inkubatorn söker redan från dag ett skall ha 

målsättningen att nå en internationell marknad. För att öka möjligheterna till detta arbetar UIC 

tydligt med att bygga relationer med inkubatorer i andra länder. I dagsläget kan de erbjuda 
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kontakter med inkubatorer i Kina, Japan och USA.
74

 Även Movexum understryker vikten av 

fokus på en internationell marknad genom internationella kontaktnät och goda kontakter med 

de stora industrierna i regionen, som även är etablerade internationellt.
75

 

 

Affärsutveckling och stödprocesser  

Sverige är ett av de främsta länderna när det kommer till stödprocesser och affärsutveckling 

hos inkubatorer. I Sverige står inte det sk. ”Bricks” i centrum. Istället ligger fokus på 

intellektuellt kapital, sk. ”Brains”. Byggnaden är i Sverige endast en liten del av 

inkubatorprocessen. Nedan följer några stödprocesser från ett urval av de mest framgångsrika 

inkubatorerna. Processen och strukturen är hyfsat likartad i samtliga inkubatorer. Målet 

beskrivs ofta som ”att bolagen snabbt ska kommersialisera sin idé och komma ut på 

marknaden”.
76

 

 

Det som framförallt skiljer inkubatorerna åt är mängden stödprocesser som de kan 

tillhandahålla internt. Detta beror till stor del på skillnaden i inkubatorernas storlek 

(tillräckligt stor kritisk massa för att kunna få skalfördelar av overhead-kostnader). Sting, som 

är en av de större inkubatorerna och samtidigt en av de äldsta, har ett betydligt större utbud av 

stödprocesser internt jämfört med andra inkubatorer. Sting erbjuder t.ex. tjänster som stöd för 

marknadsföring och extern kommunikation med mediarelationer och pressreleaser.  

 

På Sting arbetar affärsutvecklaren med bolagen för att sätta upp milstolpar med syftet att nå 

aggressiva mål och komma upp i ett tempo som blir betydligt högre än om företaget agerat 

utan inkubatorns hjälp. Affärsutvecklarna arbetar nära företagen utan att ta över och sätta sig i 

en ledande befattning.
 77

 

 

Efter många års verksamhet har Sting lagt märke till att vissa frågor dyker upp i majoriteten 

av nya företag som genomgår inkubatorprocessen. I ett försök att strukturera upp dessa har 

Sting skapat ett antal moduler för att lösa dessa frågor för att motverka att man ’uppfinner 

hjulet igen’. Exempel på sådana moduler är en säljskola som nästan alla bolag går igenom, 

vilken är relativt omfattande (5 x 2 timmar) där man handgripligen får träna på att sälja och 

finslipa sitt koncept. Frågor som företagen uppmanas att besvara är t.ex. ”Vad är det jag säljer 

och vem är kunden?”. Dessa moduler kan även behandla frågor om finansiering och hur 

inkubatorföretagen skall ”skydda sin affär” för att nämna andra exempel. Sting belyser detta 

som en viktig del av sitt erbjudande. Sting arbetar i princip bara med sina egna anställda och 
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har en coachträning internt som alla affärscoacher har genomgått och försöker upprätthålla 

fortlöpande. De har några externa leverantörer, bl.a. en konsult som hjälper till med 

finansieringsmodulen, en annan som utbildar vid pitchträningen. Coaching-metoden bygger 

på interaktion. Meningen är inte att coacherna ska peka med hela armen och säga hur 

företagen ska göra, utan istället ställa centrala frågor till företagen som själva formulerar 

svaren. 
78

 

 

Att affärscoacherna har en bakgrund som entreprenörer är något som flera av inkubatorerna 

framhåller som viktigt, inte minst LEAD. Affärscoacherna hos LEAD har nästan uteslutande 

en bakgrund av att någon gång ha hanterat liknande problem som de inkubatorföretag de 

coachar.
79

 LEAD tillför sina inkubatorföretag kompetens i form av coacher, metodik och ett 

antal utbildningsinsatser. Dessa utbildningsinsatser är inspirerade av Stings ”moduler” och går 

under samma namn. ”Genom modulerna kan man ta ner en lösning från hyllan och köra den i 

respektive bolag”. 
80

  

 

Arbetet med coacher gör det enklare för inkubatorn att utvärdera och mäta 

inkubatorföretagens utveckling. Det som skiljer inkubatorerna åt är hur ofta de träffas och 

utvärderar företagens utveckling. Tidsintervallet ligger mellan en och sex månader. Både 

LEAD och Create har t.ex. möte mellan inkubatorns ledning och affärscoacherna minst en 

gång per månad. Dessa två inkubatorer utvärderar även bolagen efter samma modell. En 

modell som de kallar ”TEMO-modellen”. TEMO-modellen har utvecklats av LEAD och 

syftar till att utvärdera inkubatorföretagen i fyra olika dimensioner; teknik, ekonomi, marknad 

och organisation. Det är efter denna modell som coacherna sedan sätter betyg och företagen 

blir utvärderade. Coacherna hjälper också inkubatorföretagen att bryta ner sin vision i olika 

milstolpar och bygga en plan kring dessa. Företagen utvärderas genom ett betygsystem, 

baserat på hur väl de följer den förutbestämda planen utifrån de fyra dimensionerna.  

 

LEAD har inga ägarandelar och inte heller några mandat att tvinga bolagen att agera på ett 

visst sätt. Inkubatorns VD Christian Berger vill att LEAD ska ha en uppsida, så att inkubatorn 

får del av de värden man skapar om bolagen blir framgångsrika, t.ex. genom att ta fram en 

royaltymodell. ”Tar vi en ägarandel så riskerar vi att sätta oss på två stolar. Vad är bäst för 

entreprenörerna/grundarna och vad är bäst för vår ägarandel och hur förvaltar vi den på bästa 

sätt? Det blir en svår balansgång att vara inkubator om man samtidigt har ägarandelar. Man 

hamnar dessutom i en tung administration med varje bolag.”
81
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UIC har ett upplägg där de tillhandahåller ett nätverk bestående av ett femtiotal aktiva och 

erfarna affärsmän och affärskvinnor. UIC matchar ihop dessa med respektive 

inkubatorföretags behov. Samtliga affärscoacher är externa. Inkubatorföretagen betalar själva 

för affärscoachernas tjänster och är fria att byta coach om samarbetet inte fungerar. 

Betalningen sker dock inte direkt utan genom en långsiktig avbetalningsplan, som UIC lägger 

upp. Under den tid företagen genomgår UICs inkubatorprocess får affärscoachen inte ha något 

ekonomiskt intresse i bolaget. Om ett företag skulle stöta på ett kritiskt problem, kallar 

inkubatorn till ett möte med samtliga affärscoacher där inkubatorföretaget får presentera sin 

situation. Genom detta stora forum finns ett enormt ackumulerat nätverk bestående av 

samtliga affärscoachers respektive nätverk att tillgå, för att lösa ett problem hos ett pressat 

inkubatorföretaget. Under dessa möten får den affärscoach som är ansvarig för 

inkubatorföretaget inte yttra sig utan dennes uppgift är enbart att notera vad som sägs under 

mötet.
82

 

 

Create har tagit efter delar av Uppsalas affärscoachmodell och har tio externa affärscoacher. 

Create arbetar efter LEADs TEMO-modell. En gång i månaden träffas samtliga coacher (alla 

externa) och VD Erik Hennerdahl på ett inkubatormöte då det beslutas om intag av nya bolag 

och allmän diskussion om affärsutvecklingen i bolagen, efter UICs affärscoachmodell. 

Styrkan och visionen i detta verktyg är enligt VDn på Create att ett bolag behöver olika 

kompetenser i olika faser. Att ta frågor till inkubatormötet, innebär att man har tillgång till tio 

ytterligare kontaktnät som kan lösa uppkomna problem.
83

  

Externt kapital - såddfinansiering 

När bolagen blir antagna hos en inkubator ges ingen garanti att de får finansiering. Däremot 

ökar bolagets chanser, åtminstone enligt inkubatorerna själva, i och med att många investerare 

ser det som en kvalitetsstämpel att företagen sållats fram av inkubatorn efter den utvärdering 

som gjorts av bolagen. Alla inkubatorer som tillfrågats hävdar att de i så stor utsträckning som 

möjligt försöker få ut bolagen tidigt på marknaden för att hitta kundfinansiering, vilket man 

otvivelaktigt ser som den bästa finansieringsformen. När man hjälper bolagen att hitta 

såddfinansiering arbetar man över hela skalan, allt ifrån offentliga finansiering i form av 

bidrag och stipendier, mjuka lån (alternativ till banklån, som inte kräver personliga säkerheter 

och har flexibla återbetalningsvillkor till en högre ränta) och tidigt offentligt riskkapital från 

Innovationsbron, vilket ofta brukar sammanfalla med de sk. Affärsänglarnas investeringar till 

tidig kundfinansiering och, i ett fåtal fall, investeringar från traditionella riskkapitalbolag. 

Kundfinansiering är en kapitalkälla som inkubatorerna rekommenderar och i hög grad 

uppmuntrar. Det är viktigt att inkubatorföretagen så snabbt som möjligt börjar göra affärer 

även om de inte får fullt betalt till en början. Det är av större vikt att få referensaffärer och 

möjlighet att anpassa sin produkt till marknaden, än initialt få full kostnadstäckning. 
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Sting har en inkubatornära såddfinansieringsfond med 85 MSEK under förvaltning: Sting 

Capital. Den viktigaste investerargruppen i denna är affärsänglarna samt ett antal 

familjeinstitutioner, men det finns även offentliga investerare i fonden. På Sting är man nöjd 

med kombinationen att kombinera offentliga och privata resurser. Fonden investerar tidigt 

jämfört med de flesta andra riskkapitalister. Den kan investera upp till 4 MSEK per bolag och 

har hittills gjort 26 investeringar, varav 21 är bolag som är aktiva idag inom ett brett spektrum 

av branscher. I princip har fonden haft ett primärt inflöde från inkubatorn, med bakgrundsidén 

att fonden och inkubatorn lever i symbios. Utmaningen med en fond i så pass tidiga skeden är 

att den ofta inte är särskilt stor men kräver signifikanta managementresurser i portföljbolagen, 

dvs. lite pengar jämfört med vad som kommer in i form av förvaltningsavgift. Sting Capital 

kan ta rygg på inkubatorn, dels på att Sting har ett stort team som jobbar med management 

samt att den utvärdering, sk. Due diligence, som riskkapitalbolag vanligtvis utför när man gör 

en investering, istället gjorts i inkubatorn. Sting Capital har investerat i 24 inkubatorföretag 

och två externa företag. Än så länge har fonden inte gjort någon exit. Fonden har varit viktig 

för Sting då den möjliggör en finansieringskanal för bolagen.
84

  

 

När affärscoacherna väl arbetar med bolagen är det deras ansvar att hjälpa bolagen att hitta 

den bästa finansieringen. Ifall ett riskkapitalbolag kommer med en bättre deal och framstår 

som en bättre partner, är bolaget fritt att välja denna finansiering framför Sting Capital. För 

närvarande är fonden fullinvesterad, men man arbetar på Sting för att starta ytterligare en 

fond. Utöver fonden och SBA-nätverket jobbar Sting aktivt för att ha nära relationer med ”de 

mjuka finansiärerna”, de offentliga finansiärerna. Sting har nära kontakt med de som arbetar i 

Stockholm som ’investment managers’ på Innovationsbron. När bolag blir antagna till Sting 

försöker man med en gång hitta vilket offentligt kapital som är tillgängligt från Almi, 

Innovationsbron, Vinnova och Energimyndigheten, i och med att sådan finansiering inte 

späder ut entreprenörernas ägande. De mjuka finansieringsformerna är därför särskilt viktiga 

innan värdet på bolaget har stigit. 
85

 

 

Affärsutvecklarna på LEAD arbetar liksom de övriga inkubatorerna med att attrahera externt 

kapital och hjälpa inkubatorföretagen att förbereda sig så att de blir investeringsbara. LEAD 

beskriver att ”såddfinansieringen är svår att få till och det har gjorts försök i regionen med 

ängelnätverk, utan att något har blivit riktigt bra.” Affärsänglar anses vara bra att ha regionalt 

då dessa utöver att investera kapital ofta även lägger ner tid och engagemang i sina 

investeringar. Man försöker nu åstadkomma en fast struktur, där SISP bidragit med input och 

visat hur övriga medlemmar i organisationen arbetar med såddfinansiering. LEAD vill 

försöka få till ett regionalt investmentbolag där ett flertal affärsänglar istället för att lägga 
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resurserna var och en för sig, investerar i ett bolag som LEADs inkubatorföretag sedan kan 

ansöka om finansiering hos.
86

 

  

Create arbetar framförallt med två riskkapitalfonder som har för avsikt att investera regionalt i 

Västmanland respektive Södermanland: Västmanlandsfonden och Sörmlandsfonden. Dessa 

två fonder på vardera 10 MSEK är tänkta att göra 20 investeringar. Här märks tydligt 

skillnaden mot storstäderna med t.ex. Sting Capital som förvaltar 85 MSEK. I de två 

regionerna där Create är verksam, Västmanland och Södermanland, finns affärsängelnätverk 

knutna till de två ovan nämnda fonderna. Målsättningen är att fonden skall saminvestera med 

affärsänglarna.
87

 

 

Av de intervjuade individerna är det flera som uttrycker stor besvikelse över att statens 

satsningar på riskkapital är felriktade och pekar framförallt ut fonden för Norrlands inland, 

Inlandsinnovation AB, med 2 miljarder under förvaltning. Bland de förslag som nämndes på 

förbättringar fanns bl.a. med ett återflöde av moms, där hela eller delar av den moms som 

inbetalas av inkubatorbolag under de första 10 åren går tillbaka till inkubatorsystemet där den 

initiala företagsutvecklingen ägde rum, antingen till finansiering av inkubatorns drift eller 

såddfinansiering av inkubatorbolagen. 

Uppbyggnad av team – externa entreprenörer 

Samtliga inkubatorer använder sitt nätverk för att bygga dynamiska team kring 

inkubatorföretagen. I vissa projekt som kommer från akademisk forskning med traditionella 

forskare, innovatörer eller tekniker som grundare, är det inte ovanligt att man behöver ta in en 

extern person som kan göra affärer. Man gör en profil av vilken typ av person som behövs. 

Det kan dock ofta vara en känslig process att matcha en forskare med en entreprenör. 

 

Sting arbetar strukturerat med en rekryteringstjänst (”Search for Talents”) inom inkubatorn 

där de hjälper till att identifiera vilken typ av kravprofil som behövs i ett visst företagets 

skede, och sedan paketerar erbjudandet till en tjänst som ska verka intressant för en kandidat 

och söker dessa genom relevanta kanaler samt utvärderar urvalet. Dels är det ett processtöd 

och dels är det ett stöd för Sting att arbeta med sitt nätverk för att få fram bra kandidater. 

Ibland köps även access till CV-databaser och annonsering in av Sting, som har större volym 

av möjliga kandidater än vad bolagen klarat av på egen hand. Rekryteringsprocessen 

lanserades under hösten 2008. Ifall ett team har en VD eller en entreprenör som inte passar 

eller håller måttet, kan inte Sting tvinga bolaget att byta ut personen eftersom Sting inte har 

ägande i bolagen. Det Sting istället gör är att hjälpa bolaget att komma till insikt om att en 

viss VD egentligen borde vara teknikchef eller att man bör tillsätta en säljare eller liknande. 
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Bolaget har en avstämning efter 6 månader då inkubatorn kan indikera att man ser att bolaget 

har ett behov av att byta ut VD och att det är en förutsättning för att få fortsätta arbeta ihop. 

Om Sting Capital däremot har investerat kan inkubatorn ställa krav på VD-byte.
88

 

 

Ett av kriterierna för att bli antagen på Ideon Innovation är idéns innovativa höjd. Ett annat är 

teamet och personerna bakom idén. Skulle dessa kriterier inte uppfyllas finns det en möjlighet 

att sätta dem i en sk. förinkubator som erbjuder hjälp i upp till ett halvår. Om alla kriterier är 

på plats utom just team, dvs. då företagaren som person inte anses kunna bygga ett bolag, har 

personen några månader på sig att knyta till sig de personer som behövs. Liksom hos Sting 

hjälper affärsutvecklaren till i analysen av vilken profil man behöver rekrytera, dvs. VD-profil 

eller styrelseprofil, men man har ingen strukturerad rekryteringshjälp per se. Vad Ideon 

Innovation har är en databas med ungefär 50 entreprenörer som tagits fram tillsammans med 

Connect Skåne för ett par år sedan. I denna databas kan man göra sökningar och ta fram 

profiler på personer. Personerna som är med i databasen har uttryckt att de kan jobba 6-12 

månader utan lön men mot annan ersättning som till exempel ägande, eller med 

kombinationen ägande och mindre lön. Utöver detta är ett av Ideon Innovations alumnibolag 

ett rekryteringsbolag, som har ett specialerbjudande för företagarna med hjälp att hitta profiler 

och hjälp att göra intervjuer. För denna tjänst får företaget betala, om än med rabatt. I de flesta 

fall består bolagen av en duo där den ene fokuserar på utvecklingen av en teknisk produkt och 

den andre fokuserar mer på affärer och finansiering. Ideon Innovation har inget krav på att 

man ska vara två utan ser bara att i de mest framgångsrika fallen är så oftast fallet.
89

 

 

LEAD arbetar för att få in entreprenörsindivider i bolagen. Ett par gånger per år ställer sig en 

del av LEADs bolag framför en publik på hundratalet affärsmän och affärskvinnor och istället 

för att hålla en traditionell investeringspresentation säger de: ”vi vill ha in händer, fötter och 

huvuden i vår organisation som kan ta VD-roll, marknadsroll och hjälpa till att driva på 

utvecklingen av det här bolaget”. De bolag som får in rätt människor brukar lyfta direkt. Sting 

arbetar efter en liknande metodik, men mer löpande med ”Search for Talents”, vilket är en 

annan approach med samma syfte.
90

 

 

Create får rekryteringshjälp både från Proffice, Munktell Science Park och även av en konsult 

som har över 15 års erfarenhet av att jobba med second opinion och headhunting, alltså djup 

personbedömningskompetens, vilket Create tycker kan saknas när man samarbetar med t.ex. 

Proffice eller Manpower som gör med ytliga bedömningar, mest utifrån ett CV. 

”Överhuvudtaget entreprenörskapsmatchning är en akilleshäl i hela systemet. Det är inte brist 
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på bra idéer. Det är inte brist på bra personer. Men det är brist på kombinationen: bra idé och 

bra person.”
91

 

Negativa exits  

Det skulle eventuellt vara eftersträvansvärt att ha en lång checklista med saker som ska ha 

uppnåtts och inte stoppa bandet förrän dessa punkter har realiserats. På Sting är man istället 

tidsdriven. Att man väljer att inte fortsätta arbeta med ett bolag kan bero på att Sting inte har 

levererat, men har enligt inkubatorn ofta att göra med att det inte varit en tillräckligt bra 

affärsidé, inte fanns potential eller att det funnits brister i teamet. Det är mer ofta på grund av 

teamen än på grund av tekniken som något fallerar.
92

 Under de två år som Mats Dunmar har 

varit på Ideon Innovation så har man endast haft en negativ exit. Man bad då en företagare att 

lämna på grund av att den personen inte bidragit till miljön, utan egentligen bara var ute efter 

kontorsplatsen.
93

 Movexum har en process där man var tredje månad tar nya beslut om 

bolagen får vara kvar eller inte, om bolaget har gjort vad de skulle etc. Uppstår två 

misslyckade perioder efter varann fasas bolaget ut. Utfasningen kan även ske om den 

tillväxtpotential som man bedömt från början inte materialiserat på grund av att man inte 

kunde marknaden tillräckligt bra.
94

 

Utmaningar - ”Incubator Next Practice” 

Utmaningarna som inkubatorerna vill understryka är till stor del gemensamma för alla. En 

utmaning är att finna såddfinansiering till bolagen. Sting menar att det är särskilt svårt i och 

med att de inte har en egen fond som kan finansiera nystartade bolag för tillfället. 

Finansieringsmarknaden för investeringar i tidiga skeden är begränsad, det finns få aktörer 

och även om man hittar de första pengarna som behövs, finns det extremt lite pengar för 

fortsatt satsning. Arbetet med att hitta finansiärer är dessutom tidskrävande. Detta sänker 

utvecklingstakten, i och med att man inte kan produktutveckla i den takt man behöver utan 

finansiering. Det är en utmaning att hitta de första kunderna och få ordentlig tillväxt i 

försäljningen. Det tar lång tid att få fram teknikrelaterade bolag. Man måste vara uthållig och 

då är finansiering av hög vikt. Även uthålligheten i teamet är essentiell, att hitta rätt 

människor och att de ska vilja engagera sig en längre tid.
95

 På Sting arbetar man just nu med 

att internationaliseringsstödet ska bli bättre, dvs. att få starkare nätverk. Man skulle då t.ex. 

kunna utvärdera om en marknad är intressant och bygga nätverk på plats i annat land under en 

tremånadersperiod. För detta krävs internationella kontakter med investerare och 
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internationella företag. På Sting har man även som målsättning att nästa fond ska starta så att 

man har kapacitet att investera mer i inkubatorbolagen.
96

 

LEADs VD har en vision om att kunna göra en grundligare research redan vid 

antagningsprocessen. Målet är att göra ett djupare granskning av den marknad, de aktörer och 

trender som varje nytt bolag vill utmana. Idag finns endast resurser att skrapa på ytan i 

granskningsarbetet. Ofta kommer information fram först efter 6 månader, trots att den varit 

värdefull att känna till i tidigare skede.
97

  

Ideon Innovations flaskhals är pengar till att betala affärsutvecklare, antingen som konsulter 

eller löner.
98

 På Movexum har man ambitionen att fortsätta bredda sitt nätverk och utveckla 

samarbeten med inkubatorer i de Baltiska länderna och Finland.
99

  

Privat inkubator 

LEAD understryker att de offentliga inkubatorernas verksamhet, som ofta är knutna till viss 

region eller universitet, skiljer sig från de privata, som mer delar riskkapitalisternas 

perspektiv.
100

 Uppgiften för inkubatorerna med stöd av offentliga medel är att odla fram 

många potentiella idéer, inte att välja ut en minimal andel, t.ex. någon procent av de som 

söker stöd för en ny affärsidé. Inkubatorn med offentligt stöd tillåts ha större 

osäkerhetsfaktorer och högre risk än ett riskkapitalbolag. Uppgiften är inte att skapa multiplar 

i avkastning från de bästa bolagen, utan i stället att få fart på spännande och bra bolag som 

blir rimligt bra. Privata inkubatorer som Serendipity satsar på ett annat sätt. De har dugliga 

entreprenörer som tar över ledningen i de bolag man investerar i och får majoritetsägande i. 

Serendipity gör ett urval av forskare att bygga en idé med snarare än att sålla idéer. Man 

bygger sedan bolagen tillsammans med forskaren och tar majoritetsägande. Serendipity är en 

långsiktig ägare. Ett bolag som bildas hos Serendipity är avsett att bli kvar och växa för all 

framtid under denne privata inkubators försorg. Riskkapitalbolag fattar en stor del av det 

nystartade bolagets beslut fram till en viss tidpunkt då de gör sin exit. Därefter återgår 

entreprenören till riskkapitalbolaget och absorberas i ett nytt projekt någon annanstans.. 

Serendipity, som startade 2004, har inte gjort någon exit och har idag 14 bolag i sin portfölj. 

Denna privata inkubator engagerar sig alltså i samma skede som en offentlig inkubator, men 

har än affärsmodell som snarare påminner om ett riskkapitalbolag i och med att man är en 

långsiktig ägare. Ledningen på Serendipity arbetar till stor del med operativa frågor i bolagen, 

vilket man inte gör i en offentlig inkubator.
101

 

 

                                                 
96 Maria Nilsson, Sting 
97 Christian Berger, LEAD 
98 Mats Dunmar, Ideon Innovation 
99 Ulf Borbos, Movexum 
100 Christian Berger, LEAD 
101 Amin Omrani, Serendipity 



 
 

 35 

 
Slutsatser 
Ingen inkubator är mer framgångsrik än sitt bästa bolag, sin bästa entreprenör och sin bästa 

affärsidé.  

Viktiga förutsättningar för framgång är: 

 ett stort flöde av innovativa idéer med marknadspotential 

 en väldefinierad process att sålla fram och renodla nya företagsidéer med möjlighet att 

nå framgång på marknaden 

 erbjudande av lokaler till inkubatorföretagen underlättar att verksamheten kommer 

igång och skapar förutsättningar för ett socialt nätverk mellan de nystartade bolagen 

 ett välutvecklat nationellt nätverk och goda kontakter med näringsliv, finansiärer och 

myndigheter 

 ett välutvecklat internationellt kontaktnät för att tidigt i produktutvecklingen nå 

marknader utanför Sverige 

 en kritisk massa, för att kunna få skalfördelar i ”overhead-kostnader” 

Våra förslag för att vidareutveckla framgångsrika inkubatorer:  

 en övergripande offentlig strategi behöver tas fram för att stimulera utveckling av nya 

innovationsföretag. Dagens skeva fördelning mellan statliga satsningar, exempelvis 

Inlandsinnovations 2 miljarder mot Innovationsbrons 250 miljoner, brister i 

långsiktighet, balans och nationell överblick 

 en ökad driftfinansiering av inkubatorn skulle medföra möjlighet att fler företagsidéer 

utvecklas. Genom att låta den moms som inbetalas av inkubatorbolag under de första 

10 åren gå tillbaka till inkubatorsystemet, skulle sådant kapitalbehov kunna 

tillfredsställas 

 en större riskvillighet hos svenska affärsänglar och riskkapitalister behövs för att de 

nybildade företagen ska kunna utveckla sin fulla potential. Dagens riskkapitalister 

lever inte riktigt upp till sitt namn, dvs. att satsa riskkapital. De satsar snarare på 

företag i senare utvecklingsskeden, där möjligheten att ta hem ”säkra vinster” är större 

 ett bättre system för entreprenörskapsmatchning. Det är inte brist på bra idéer. Det är 

inte brist på bra personer. Men det är brist på kombinationen: bra idé och bra person 

 ett ökat engagemang från industriella aktörer och liknande med ett mer aktivt 

deltagande i inkubatorernas nätverk 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Urvalet  

- Hur väljer ni ut företagen?  
- Vilken typ av deal flow har ni? 
- Hur resonerar ni kring entreprenörens respektive bolagets/affärsidéns 

utveckling? Vad har ni för inställning till att ta in externa entreprenörer? 

Processen 

- Vi skulle gärna vilja ha en detaljerad beskrivning av processen. Kan ni 
tillhandahålla en sådan? 

- Hur lång tid låter ni företagen arbeta hos er?  
- Vilka stödsystem från externa företag erbjuds inom ramen för inkubatorn 

(juridik, redovisning, administration etc) Betalar inkubatorn för dessa tjänster, är 
det ”sponsring” eller betalar inkubatorföretagen fullt för dessa tjänster? 

- Hur arbetar ni med att bygga upp bra team kring bolagen? Extern ledning?  
- Hur mycket handpåläggning/management/engagemang ger ni till företagen? 

(Antal timmar per vecka) Är det viktigt att era rådgivare har en bakgrund som 
entreprenörer? 

- På vilket sätt ges detta stöd (utbildning/informellt/formellt)? 
- När avslutar ni arbetet med ett företag som inte visar tillräckligt bra resultat?  

Uppföljning 

- Vad ger ni för stöd till företagen efter genomgången process? Finns det något 
nätverk för alumni-företag?   

- Hur ser inkubatorns plan ut för hur företagen ska göra en exit ur inkubatorn? 
- Vad tror ni har varit av störst betydelse för inkubatorns framgång (indirekt för 

företagens framgång)? 

Nätverk 

- På vilket sätt jobbar ni med era nätverk och inom vilka områden ser ni att dessa 
kommer till störst nytta? 

Finansiering 

- Hur stor del av ledningens arbetstid ägnas åt att lösa finansiering åt företagen?  
- Hur finansierar ni den egna driften? 
- Hur är tillgången till riskkapital för inkubatorsbolagen? 

Allmänt 

- Vilka framgångsfaktorer skulle du säga har varit av högst betydelse för er 
inkubator? 

- Vad har inkubatorns varumärke för betydelse för inkubatorns framgång? 
 


