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ABSTRACT 

In a globalized world, competitiveness is based on the high IP (intellectual property) of our 

export products and innovations are therefore important for new companies to establish and 

develop. It´s not enough to just have big international companies but it is also necessary to 

invest in new companies that can be competitive in the future. By helping entrepreneurs with 

innovation support in the early stages, new technology-based businesses are established and 

developed. The purpose of this paper was to examine how innovation support in the early 

stages affects the establishment and development of new technology-based companies. 

Furthermore, we investigated how this will affect Sweden's international competitiveness. The 

theories that we have had as a starting point is the incubator and its dynamics, the resource-

based theory, and Tripplehelix-model. The study is based on a qualitative approach where 11 

interviews were conducted with representatives from governments, industry and academia. 

The results showed that the network is an important part of innovation support services for 

entrepreneurs so that they can invest in their ideas. Without access to State aid for innovation 

through networking and funding it can be difficult to establish and develop new businesses 

because entrepreneurs do not always have enough on its own feet. This will affect Sweden's 

international competitiveness adversely in the long run. 
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Sammanfattning 

I en globaliserad värld måste konkurrenskraft baseras på ett högt kunskapsinnehåll i våra 

exportprodukter och därför är nya innovationer viktiga för att nya företag ska kunna etableras 

och utvecklas. Det räcker inte med att bara ha stora internationella företag utan det krävs även 

att man satsar på nya företag som kan bli konkurrenskraftiga i framtiden. Genom att hjälpa 

entreprenörer med innovationsstöd i tidiga skeden kan nya teknikbaserade företag etableras 

och utvecklas. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur innovationsstöd i tidiga skeden 

påverkar etablering och utveckling av nya teknikbaserade företag. Vidare har vi undersökt hur 

detta kommer att påverka Sveriges internationella konkurrenskraft. De teorier som vi haft som 

utgångspunkt är inkubatorn och dess dynamiska effekter, den resursbaserade teorin samt 

Tripplehelix-modellen. Studien bygger på en kvalitativ metod där 11 intervjuer har 

genomförts med representanter från staten, näringslivet och akademien. Resultatet visade att 

nätverk utgör en viktig del av innovationsstödet till entreprenörer så att de ska kunna satsa på 

sina idéer. Utan tillgång till statligt innovationsstöd i form av nätverk och finansiering kan det 

bli svårt att etablera och utveckla nya företag eftersom entreprenörer inte alltid har tillräckligt 

med egna resurser. Detta påverkar Sveriges internationella konkurrenskraft negativt på lång 

sikt.  

 

 

Nyckelord: Innovationsstöd, såddfinansiering, nätverk, internationell konkurrenskraft 
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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som tagit sig tid att hjälpa oss – 

utan er hade denna studie aldrig avslutats. Vi vill även tacka för allt material 

som ni har bidragit med samt ert stöd och engagemang för vår studie.  

 
Vi vill även tacka vår handledare, professor Cheick Wagué för vägledning 

under arbetets gång samt våra opponenter som hjälpt oss med att granska 

uppsatsen.  

 

 

 

Stockholm 2012-05-24  

 

 

Angelica Edman & Madeleine Ekström 
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BEGREPPSDEFINITIONER 

 
 
Affärsängel  En privatperson som direkt eller genom ett företag 

investerar sina egna pengar i företag med 
tillväxtpotential. 

 
Globalisering En gränslös värld, särskilt för kunskaper och stora 

företag, där de enskilda länderna tvingas anpassa sig. 
Detta medför en ökad konkurrens och en stark ökad 
fokusering på kundnyttan. Kunskapen är dock vare 
sig fri eller gratis. Samtidigt ökar hastigheten i allt 
som sker.(Gergils 2005)  

 
Inkubator En inkubator har till uppgift att underlätta för 

nystartade tillväxt- och 
kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent 
och finansiering m.m.1 

 
Innovation  Med innovation menar vi att kunskap omsätts till 

nya värden. Det handlar om att utveckla produkter, 
tjänster och organisationer i såväl privat som 
offentlig verksamhet. Det kan gälla allt från 
industrirobotar, betalningssystem och 
energieffektivisering till ledarskap, affärsmodeller 
och hälsovård (Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademien 2011).  

 
Innovationsstöd  Med innovationsstöd menar vi statligt stöd i form av 

såddfinansiering och nätverksskapande.  
 
Internationell konkurrenskraft I internationella sammanhang kan konkurrenskraft 

definieras i form av hur företag som är lokaliserade i 
Sverige kan skapa värden som är attraktiva för 
konsumenter i andra länder (Bager-Sjögren 2009). I 
vår uppsats definierar vi ordet internationell 
konkurrenskraft likartat som meningen ovan med 
skillnaden att vi mer vill titta på hur Sverige kan 
mäta sig konkurrensmässigt gentemot andra länder 

 
 
                                                 
1 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Innovationer-och-
nyforetagande/Inkubatorer/ 
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Nutek Närings och teknikutvecklingsmyndigheten 
 
OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
 
Spillover-effekt En sekundär effekt som uppstår på grund av en 

primäreffekt och som kan ske långt senare än den 
företeelse som orsakade den primära effekten2 

 
Spin-off effekt Positiv inverkan som en verksamhet medför för 

andra verksamheter3.   
 
STU Styrelsen för Teknisk Utveckling 
 
Såddfinansiering En tidig finansiering av teknisk produktutveckling 

med stor tillväxtpotential 
 
TBNFs (Teknikbaserade företag) Vi definierar dessa företag som unga och 

självständigt ägda samt att de ofta är beroende av att 
utveckla nya tekniska innovationer för sin tillväxt 
och överlevnad.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
2 http://www.businessdictionary.com/definition/spillover-effect.html 
3 http://www.ne.se/spin-off-effekt 
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1. INLEDNING 

 
I detta kapitel kommer vi först i bakgrunden beskriva Lissabonstrategin och Europa 2020 

samt konkurrensregler och statligt stöd. Detta följs sedan av vår problemdiskussion, vilket i 

sin tur leder till uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning. Slutligen består 

kapitlet av en dispositionsdel som visar hur uppsatsen kommer vara upplagd.  

 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lissabonstrategin  

År 2000 undertecknades den så kallade Lissabonstrategin (även kallad Lissabonprocessen) 

med syftet att försöka få EU-ländernas ekonomier att närma sig varandra innehållsmässigt och 

till sättet att fungera. Målet med strategin var att klara utvecklingen mot en hårdare 

konkurrens från omvärlden samt utvecklingen av tekniska förändringar. Senast 2010 skulle 

unionen vara världsledande inom ekonomisk, social och ekologisk uthållighet. Syftet var att 

få dessa tre politiska områden att samverka med varandra så att tillväxten gynnades vilket i 

sin tur skulle leda till att EU:s välfärdsnivå skulle främjas (Europaportalen4). Dock har dagens 

framväxande ekonomier förändrat balansen i världsekonomin där framförallt de asiatiska 

ekonomierna vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket har medfört att nya 

konkurrensförhållanden skapats på de globala marknaderna (Gergils 2005). Den allt snabbare 

globaliseringen utsätter EU:s ekonomi för större konkurrens från länder utanför EU samtidigt 

som antalet verksamhetsområden (inom EU) som utsätts för extern konkurrens har ökat. Detta 

har medfört att nya åtgärder har behövt sättas in som kommer att vara avgörande för EU:s 

ekonomiska och sociala framtid (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2005).  

 

Som ett resultat av den ökade globala konkurrensen blåstes nytt liv i Lissabonstrategin år 

2005 vilken delades in i ett nationellt program och ett gemenskapsprogram. Högre krav 

ställdes på att medlemsstaterna skulle ta större ansvar för att genomföra de åtgärder som de 

åtagit sig. Den nya strategin innebar också att högre fokus sattes på tillväxt och sysselsättning 

vilket skulle modernisera ekonomin så att den rådande sociala modellen bevarades trots ökad 

globalisering. Den nya strategin innebar också att större vikt skulle läggas på kunskap, 

                                                 
4 http://www.europaportalen.se/tema/lissabonstrategin  
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utbildning och kompetens för att stärka EU:s konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Detta 

nationella program skulle även kompletteras med ”gemenskapens Lissabonprogram” vilket 

skulle omfatta alla åtgärder på gemenskapsnivå. De politiska åtgärderna i detta program har 

tre huvudområden (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2005):  

 

o Stimulera kunskap och innovation för tillväxt 

o Göra Europa mer attraktivt att investera och arbeta i 

o Skapa fler och bättre jobb 

 

1.1.2 Europa 2020 

År 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen av Europa 2020 vilket kom 

att ersätta Lissabonstrategin. Europa 2020 är det nya gemensamma ramverket för att skapa 

långsiktig hållbar tillväxt och fler jobb i unionen. Även denna strategi bygger på tre riktlinjer 

som ska förstärka varandra: 

o Smart tillväxt; utveckla en smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och 

innovation. 

o Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare 

ekonomi. 

o Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 

territoriell sammanhållning. 

Europa 2020 syftar bland annat till att uppnå sunda offentliga finanser, förbättrat 

företagsklimat och förbättrad utbildning och forskning. Riktlinjerna lyfter även fram vikten av 

fungerande marknader för att stärka EU:s internationella konkurrenskraft (Regeringen5).   

Kunskap är en avgörande faktor för att Europa ska kunna bevara sin internationella 

konkurrenskraft. Större och effektivare investeringar i kunskap och innovation behövs för att 

utveckla kapacitet och verktyg för att öka Europas konkurrenskraft och säkerställa hållbar 

tillväxt. Bland annat kommer en kombination av gemenskapslagstiftning och 

gemenskapsfinansiering att användas för att främja tekniska innovationer (Europeiska 

Gemenskapernas Kommission, 2005).  

 

                                                 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/2504  
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1.1.3 Konkurrensregler och statligt stöd 

En del av EU-rättens konkurrensregler handlar om statligt stöd där allt statligt stöd som 

snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, eller på annat 

sätt är oförenlig med den gemensamma marknaden mellan medlemsstaterna är förbjuden 

(SOU 2010:56). Kommissionen har dock presenterat en reform av politiken för statligt stöd i 

syfte att främja tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. Det statliga stödet ska inriktas på 

att stödja kunskap och innovationer där stödet kommer att ändras för att öka samarbetet 

mellan offentliga forskningsinstitut och industrin. Nya bestämmelser om stöd till 

innovationer, särskilt i små och medelstora företag kommer också att utökas. Dessutom 

planerar man att göra det lättare att ge statligt stöd till nystartade och nyskapande företag 

genom direkt finansiering samt genom att underlätta tillgången på riskkapital (Europeiska 

Gemenskapernas Kommission, 2005).  

 

Ett annat sätt att stärka konkurrenskraften i EU är att upprätthålla ett starkt innovationsklimat 

som utvecklats i enighet med Lissabonstrategin. Innovation Union Scoreboard gör varje år en 

jämförande bedömning av innovationer i EU:s medlemsstater. I denna undersökning valdes 

Sverige till det mest innovativa landet inom EU. Trots att Sverige var det mest innovativa 

landet i EU, så tillhörde vi bland de sämsta länderna vad det gäller att erbjuda innovationsstöd 

i tidiga skeden till nya innovationer (Pro Inno Europe Inno Metrics, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 

Sveriges innovationsklimat är rankat högt idag enligt Innovation Union Scoreboard (Pro Inno 

Europe Inno Metrics) (2010). Detta är dock ingen garanti på att allt fungerar perfekt menar 

Olle Stenberg (2002). Även om Sveriges innovationsklimat är rankat högt idag så betyder inte 

det att vi automatiskt är det imorgon. Svenska företag börjar mer och mer etablera sig på de 

globala marknaderna samtidigt som utländska företag i större utsträckning etablerar sig i 

Sverige. Det i sin tur har medfört att Svensk ekonomi blivit allt mer internationaliserad och är 

därmed mer beroende av det som händer på de globala marknaderna (Vikström 2011). Även 

konkurrenskrafterna har fått större utrymme till att fungera under de senaste århundradena, 

där insynen och öppenheten har förbättrats vilket har haft en positiv inverkan på den fria 

handeln samt rörligheten mellan varor och tjänster (OECD, 1999). 

 

”I globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft till stor del bygga på ett högt 

kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning, utveckling och innovation är 

centrala delar av tillväxtpolitiken”  

(Citat – Grönerup 2009). 

 

Om Sverige ska vara med och leda utvecklingen fungerar det inte bara att kopiera och ta efter 

andra länder, utan det handlar om att skapa något nytt – att vara innovativ (Regeringskansliet, 

2004). Om vi är dåliga på detta område, kommer med stor sannolikhet våra innovationer att 

realiseras av andra länder som ger våra uppfinnare stöd för att komma igång med nya 

verksamheter. Det i sin tur gör att Sveriges internationella konkurrenskraft kommer att 

försämras. Sverige skulle kunna uppnå en enorm konkurrensfördel gentemot omvärlden om 

företagen är förberedda med nya innovativa produkter som kan ge Sverige nya 

exportframgångar (Grönerup 2009). 

 

”Sverige har alla möjligheter att komma ut som en vinnare i framtiden. Men vi är inte 

ensamma, eftersom varken kunskap eller ekonomisk tillväxt är ett nollsummespel”.  

(Citat – Grönerup 2009) 

 

Sveriges beroende av våra storföretag gör oss i dagsläget sårbara gentemot omvärlden. Vår 

export baseras idag på försäljning från våra 100 största företag. De svenska storföretagen är 

centrala för Sveriges framtid, men om vi ska kunna upprätthålla en hög konkurrenskraft måste 

även små och medelstora företags utvecklingsmöjligheter stärkas så att de kan växa och bli 
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storföretag i framtiden (Vinnova6). Idag startas de få företag som har tillväxtambitioner, och 

de företag som finns växer inte tillräckligt snabbt menar Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, (2011)). 

 

En organisation som arbetade med att främja nyföretagande, entreprenörskap och tillväxt var 

Styrelsen för teknisk utveckling (vidare benämnt som STU) som grundades 1968 

(Riksarkivet7). STU:s uppgift var att fungera som en ledande förvaltningsmyndighet gällande 

stöd, rådgivning och initiativ för forskning och utveckling inom det tekniska området. STU 

skulle gå hand i hand med den tekniska utvecklingen där de hade till uppgift underlätta 

skapandet av kontaktnät mellan forskare, företag och myndigheter men även värna om 

framgångsrika samarbeten. De skulle också ta initiativ gällande forskning av 

samhällsbetydelse genom att tilldela statligt stöd, underlätta internationellt samarbete samt 

bedriva tillsyn över institutioner där forskningsarbetet utövats genom stöd av STU. 1991 

övergick STU till att kallas för Närings och teknikutvecklingsmyndigheten (vidare benämnt 

som Nutek) då de slog sig samman med statens energiverk (STEV) och statens industriverk 

(SIND). Nutek övertogs sedan av tillväxtverket den 1 april 2009 (Tillväxtverket8). 

 

STU och Nutek gav tidigare finansiellt stöd i form av både bidrag och villkorliga lån till 

uppfinningar och innovationer i tidiga skeden (vidare benämnt som såddfinansiering). STU 

och Nuteks uppgift med såddfinansieringen var att finansiera produktutveckling och ny teknik 

med stor kommersiell tillväxtpotential (Bager-Sjögren & Lööf 2005). Det villkorliga lånet 

från Nutek skulle i framtiden betalas tillbaka om det investerade projektet utvecklades till att 

bli kommersiellt och generera vinster. För att kunna få hjälp av Nutek genom såddfinansiering 

krävdes det att företaget eller entreprenören måste finansiera minst halva den beräknade 

projektbudgeten själv.  

 

”Merparten av pengarna som satsas i såddfinansiering i tidiga faser används till löner. Dessa 

går därför tillbaka till staten i form av skatteintäkter och ger ett positivt kassaflöde redan 

efter tre år. Den skattemässiga hävstångseffekten för staten är därför mycket stor.” 

(Citat – Stenberg 2002) 

                                                 
6 <http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Debattartiklar/2011/Sverige-gar-bra--men-glom-inte-de-stora-
utmaningarna/>  
7<http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=24533&ptid=0&column=title&value=Styrelsen+f%C3%B6r+teknis
k+utveckling+(STU) > 
8< http://www.tillvaxtverket.se/ovrigt/nutek.4.3c4088c81204cca906180008244.html> 
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Lars-Birger Larsson (2010) har de senaste åren argumenterat kring att det har skett ett minskat 

statligt innovationsstöd i tidiga skeden sedan STU/Nutek försvann. Han påpekar att det både 

skulle behövas mer såddfinansiering samt mer av den typen av rådgivning, coachning och 

nätverkande som STU/Nutek tidigare erbjöd.  Frågan är om det behövs mer av det här statliga 

innovationsstödet för att utveckla nya företag och för att ta vara på nya affärsidéer?  

 

Såddfinansiering och/eller tillgången till närande nätverk är två vanliga hinder som 

entreprenörer med goda idéer eller nybildade småföretag ofta stöter på i ett tidigt skede 

(Larsson, L-B 2010). Problemet är att innovatörer som vill utveckla sin idé eller precis har 

startat ett företag idag oftast är tvungna att utgå från personliga tillgångar eller 

investeringshjälp från vänner och familj (Johanson, Deiaco, Carlsson, & Scheffert, 2008). 

Traditionella banker eller riskkapitalbolag är i de flesta fall inte villiga att bidra med 

finansiering under tidiga skeden då detta anses utgöra en högriskfinansiering (Maula, Murray, 

& Jääkeläinen, 2007). Riskkapitalmarknaden i Sverige är relativt utvecklad, trots det är 

finansieringsmöjligheterna under tidiga skeden otillräckliga (Östberg 2005). Frågan är hur 

dessa nya teknikföretag ska kunna etablera sig i framtiden om de inte finns några 

finansieringsmöjligheter? Blir det statliga innovationsstödet i tidiga skeden avgörande för 

deras överlevnad?  

 

Det andra hindret gällande nätverkande innebär att en entreprenör kanske inte har rätt tillgång 

till den kompetens som krävs för att utveckla sin affärsidé eller sitt företag. En akademiker 

som är på väg att bli en blivande entreprenör saknar troligtvis i de flesta fall den typen av 

kontaktnät som krävs för att förverkliga sin idé eller utveckla sitt företag. Vilka effekter skulle 

det då få för dessa entreprenörer och blivande småföretag om statliga organisationer som 

arbetar med den här typen av nätverkande minskar? Är tillgången och hjälpen till nätverkande 

till och med mer avgörande än själva finansieringen i ett tidigt skede för dessa teknikbaserade 

företag?   
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1.3 Problemformulering 

o Vilka effekter får ett minskat statligt innovationsstöd i tidiga skeden vad det gäller 

etablering och utveckling av nya tekniskbaserade företag? 

o Hur kommer det i sin tur påverka Sveriges internationella konkurrenskraft?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur innovationsstöd i tidiga skeden påverkar etablering 

och utveckling av nya teknikbaserade företag. Vidare vill vi undersöka hur detta kommer att 

påverka Sveriges internationella konkurrenskraft.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt i denna studie att titta närmare på hur ett minskat innovationsstöd påverkar nya 

företag inom teknikbranschen, vi kommer därmed inte att studera andra branscher. Vi studerar 

bara innovationsstöd i ett tidigt skede, dvs. i såddfasen och vi kommer därför inte att belysa 

senare skeden av innovationsstöd. Andra innovationsstöd än såddfinansiering och 

nätverkande kommer inte belysas.  
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1.6 Disposition 
 
 

Teoretisk 
referensram

• I kapitel 2 beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen samt 
tidigare forskning kring ämnesområdet.  

Metod

• I kapitel 3 beskrivs den metod som denna studie har använt sig av. Där 
presenteras bl.a. tillvägagångssättet, urvalsprocessen, studiens 
reliabilitet och validitet samt källkritik.  

Empiri
• I kapitel 4 presenteras studiens empiri utifrån Tripplehelix modellen. 

Analys
• I kapitel 5 presenteras studiens analys. 

Slutsats
• I kapitel 6 beskrivs studiens slutsats följt av vidare forskning. 

Källför-
teckning

• I kapitel 7 presenteras de källor som denna studie har använt sig av. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka modeller och teorier som kommer utgöra 

underlag för uppsatsens analysdel. Först sker en genomgång av internationell 

konkurrenskraft och NTBFs, följt av inkubatorn och dess dynamiska effekter. Därefter 

presenteras den resursbaserade teorin samt tripplehelix-modellen. Avslutningsvis sker en 

genomgång av tidigare forskning inom området.  

 
 

2.1 Teorier 
 

2.1.1 Definition av internationell konkurrenskraft 

Begreppet internationell konkurrenskraft har idag ingen ensidig innebörd då det kan definieras 

och mätas på flera olika sätt (Lundberg 1999). Regeringen definierar konkurrenskraft som 

olika delar av ett lands näringsliv som fastställs av landets komparativa fördelar, och detta 

bestäms i sin tur av tillgångar och priser på resurser samt produktiviteten gentemot 

konkurrenterna. Ett land ska kunna förvänta sig en stark konkurrenskraft och högnettoexport i 

branscher som framförallt har ett försprång teknologiskt gentemot sina utländska 

konkurrenter. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

beskriver däremot konkurrenskraft enligt följande:  

 

…the degree to which a country can, under free and fair market conditions, produce goods 

and services which meet the test of international markets, while simultaneously maintaining 

and expanding the real incomes of its people over the long term. 

 (OECD, 1994 ur Lundberg 1999) 

 

I internationella sammanhang kan konkurrenskraft definieras i form av hur företag som är 

lokaliserade i Sverige kan skapa värden som är attraktiva för konsumenter i andra länder 

(Bager-Sjögren 2009). I vår uppsats definierar vi ordet internationell konkurrenskraft likartat 

som meningen ovan med skillnaden att vi mer vill titta på hur Sverige kan mäta sig 

konkurrensmässigt gentemot andra länder.  
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2.1.2 NTBFs  

Nya teknikbaserade företag (New Technology-based firms) brukar i litteraturen benämnas 

som NTBFs. Ursprungligen kommer begreppet från Arthur D. Little Group som definierade 

begreppet enligt följande (Daramola 2012): 

 

• Som ett självständigt ägt bolag, dvs. det kan inte vara ett dotterbolag  

• Företaget ska inte ha varit etablerat i mer än 25 år 

• Företaget ska vara baserat på exploateringen av en uppfinning eller teknologisk 

innovation vilket förutsätter en väsentlig teknologisk risk  

 

Ett flertal definitioner har tillkommit efter Arthur D. Little Groups definition. I Bank of 

England’s (2001)  rapport ”on The Financing of Technology-Based Small Firms” definieras 

NTBFs som verksamheter där produkter eller tjänster till stor del beror på tillämpningen av 

teknologiska skickligheter och kunskap. I Daramola (2012) definierar Luggen, M. NTBFs 

som en organisation med fokus på skapande, utveckling och exploatering av teknisk 

innovation.  

 

Åsa Lindholm Dahlstrand skriver i sin bok Teknikbaserat företagande (2004)  att i vanliga 

fall brukar teknikbaserade företag beskrivas som företag som på något sätt nyttjar eller är 

teknikberoende för sin överlevnad och tillväxt. Hon skriver att det ibland är svårt att göra en 

gränsdragning mellan vad som kännetecknar ett kunskapsbaserat företag och vad som 

kännetecknar ett teknikbaserat företag. Det teknikbaserade företaget kan dock kännetecknas 

som en typ av kunskapsbaserade företag som tillämpar teknisk skicklighet. De teknikbaserade 

företagen kännetecknas generellt sett också av att de bygger på någon typ av innovation.   

 

Vi definierar dessa företag som unga och självständigt ägda samt att de ofta är beroende av att 

utveckla nya tekniska innovationer för sin tillväxt och överlevnad.  
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2.1.3 Inkubatorn och dess dynamiska effekter 

I figur 1 nedan presenteras en modell som sammanfattar inkubatorns dynamiska effekter, 

vilka är uppdelade i tre faser. I den första fasen ska inkubatorn motivera och stödja olika idéer 

som de tror har god tillväxtpotential för att sedan i fas två och tre tilldela resurser till de 

företag som redan är verksamma inom inkubatorn (Lindelöf & Löfsten 2005). Syftet med 

inkubatorn är att understödja småföretag genom affärsmässig rådgivning och resurser men det 

kan också vara i form av diffusion av innovationer mellan akademien och företag. Ytterligare 

en påverkan finns i form av strategiska effekter och riskreduceringsfaktorer. Dock är de två 

sistnämnda faktorerna ett indirekt resultat av aktörernas agerande inom inkubatorerna. Således 

fyller inkubatorn olika behov för akademiskt och industriellt företagande där en 

entreprenöriell miljö skapas (Lindelöf, Löfsten, & Aaboen 2006). 

 

Figur 1 Inkubatorn och dess dynamiska effekter 

 

1. Motivera och uppmuntra till att starta nya företag 

2. Resurser till det nystartade företaget 

3. Resurser för kontinuerlig tillväxt 
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Källa: Lindelöf & Löfsten 2005 
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2.1.4 Resursbaserad teori 

Enligt Penrose (1959) resursbaserade synsätt kan skillnader i olika företags resurstillgångar 

bidra till skillnader i konkurrenskraft. Enligt denna teori påverkas därför entreprenöriella 

företags förmåga att bedriva sin verksamhet av dess tillgång till resurser (Covin & Slevin 

1991). Om ett företag har brist på resurser utgör detta ett hinder för företagets förmåga att 

utveckla sin innovativa sida (Kirchoff 1994 ur Löfsten, Lindelöf & Aaboen 2005).  Penrose 

(1959) hävdar att ett företag kan ha två olika typer av resurser; tidigare anskaffade eller 

”ärvda” resurser samt de resurser som ett företag behöver anskaffa sig för att uppnå en 

konkurrenskraftig verksamhet. Det är speciellt de mänskliga resursernas bidrag till företagets 

framgång som betonas av Penrose (1959), och då främst i form av innovation, motivation och 

management.  

 

Barney (1991) delar in ett företags resurser i tre grupper: fysiska, mänskliga och 

organisatoriska. Till de fysiska resurserna inkluderas specifik teknologi, tillgång till råmaterial 

etc. Till de mänskliga resurserna inkluderas erfarenhet, know-how etc.  Till de organisatoriska 

resurserna räknas företagets relationer etc. Alla dessa resurser beskriver de individuella 

egenskaperna som ett företag besitter och kan utöver tidigare nämnda resurser även inkludera 

till exempel finansiella aspekter eller patent (Grant 1991). 

 

Elisabeth Garneys resursbaserade tillväxtmodell är baserad på Penrose tidigare forskning 

(Lindholm Dahlstrand 2004). Hon menar att företag etableras, utvecklas och uppnår tillväxt 

genom att deras resurser matchas med situationer som ges i omgivningen.  Utgångspunkten är 

att resurser, såsom människor, pengar och teknik, kombineras och därmed leder till en 

uppbyggd kunskap eller kompetens hos en organisation.  

 

Kunskapsöverföring genom externa källor kan även det anses vara en resurstillgång, där 

framförallt nätverk anses vara en viktig resurs som kanske inte annars är åtkomligt för 

företaget (Johansson & Lindmark 1996). Etablering av interna och externa nätverk i tidiga 

skeden anser idag utgöra en av de viktigaste punkterna kring små och medelstora företags 

konkurrensfördelar (Timmons & Spinelli 2004) . Om företag vill kunna tillgodose sig 

information om företagets omvärld och dess möjligheter krävs det ett aktivt arbete kring 

nätverksskapande (O’Donnel, Carson, Cummins 2002).  
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2.1.5 Tripplehelix-modellen  

För att ett land ska kunna upprätthålla sin befintliga internationella konkurrenskraft måste nya 

innovationer och utvecklandet av nya produkter ske. För att nya innovationer ska ske i vårt 

kunskapsbaserade samhälle behövs ett samspel mellan akademi, näringsliv och stat. Detta 

samspel är grunden för trippelhelix teorin där akademien blir som en källa för ny teknik och 

kunskap, näringslivet ingår som en produktionsplats och staten/myndigheter blir en 

regelgivare och garant för stabilitet i samhället. Teorin grundades av Loet Leydesdroff och 

Henry Etzkowitz under 1990-talet och har sin grund i innovationsteorier, men hämtar även 

inspiration från STS-forskningen, dvs. Science and Technology Studies. (Etzkowitz 2005).   

 

Trippelhelix modellen har två olika utgångspunkter inom samma modell, centralstatsmodellen 

och laissez faire modellen. I centralmodellen kontrollerar staten den akademiska världen och 

näringslivet. Staten förväntas erbjuda de ekonomiska resurser som behövs och samorda dessa. 

Näringsliv och akademi bedöms som svaga institutioner där en stark ledning behövs 

(Etzkowitz 2005). I figur 2 nedan presenteras centralstatsmodellen. 

 

 Figur 2 Centralstatsmodellen  
 

 

 

 

Staten  

 

 
NäringslivAkademi

 

 

 

 

 

 

Källa: Etzkowitz 2005 
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Laissez faire modellen kännetecknas av att stat, näringsliv och akademi agerar var för sig där 

samspelet dess emellan är begränsat (Hansson & Reinish 2007). Intensiv konkurrens kan 

förekomma mellan företagen och samverkan mellan dessa tre institutioner finns inte då det är 

förbjudet enligt lag eftersom samarbeten anses leda till karteller (Etzkowitz 2005).  I figur 3 

nedan presenteras Laissez faire modellen.  

 

Figur 3 Laissez faire modellen 

Stat

NäringslivAkademi

 
 

Källa: Etzkowitz 2005 

 

Trippelhelix modellen ger en förståelse av innovationer i ekonomisk och social utveckling. 

Dagens kunskapsbaserade ekonomi gör att nya innovationer lika väl kan komma från 

akademien som från industrin där konkurrenskraftiga fördelar anger nya funktioner och 

institutionella behov (Leydesdorff och Meyer 2006). Syftet med modellen är att utveckla en 

gemensam vision med samordnade utvecklingsresurser så att en ökad innovationsförmåga kan 

ske (Tillväxtverket9). Figur 4 nedan visar samspelet mellan akademi, näringsliv och stat. När 

dessa tre komponenter samverkar och integrerar med varandra skapas innovationer vilket i sin 

tur skapar ekonomisk tillväxt. Modellen genererar kunskap i form av överlappning mellan de 

tre institutionerna där de försöker stärka varandras prestationer vilket ibland också kallas för 

hybridorganisation (Etzkowitz & Leydesdorff 2000). Det är denna tripplehelix-modell som 

denna studie kommer att fokusera på.  
                                                 
9<http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/klusterprogrammet/klustero
chnarliggandebegrepp.4.21099e4211fdba8c87b800017782.html> 
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Figur 4 Trippelhelix modellen  
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NäringslivetAkademin

 
 

Källa: Etzkowitz & Leydesdorff 2000 

 

2.1.6 Kritik mot valda teorier 

Det finns ingen kritik mot inkubator modellen men det finns en del kritik riktat mot själva 

inkubatorerna. En del av kritiken handlar om huruvida inkubatorerna har tillräcklig med insyn 

om den specifika individens beslutsprocesser för att kunna fullgöra sin uppgift som personlig 

rådgivare (Fredriksdotter Larsson 2006). Ytterligare kritik som riktats mot inkubatorer är att 

de många gånger understödjer affärsidéer som inte skulle ha någon möjlighet att överleva på 

den öppna marknaden (Wallon & Jonsson 2004).  

 

Det finns ett flertal kritiska artiklar mot den resursbaserade teorin. En kritik är att den 

resursbaserade teorin är mer tillämpbar för att förstå varför ett företag har en konkurrensfördel 

snarare än att förstå vilket specifikt företag som kommer uppnå en konkurrensfördel ifall att 

efterfrågan eller teknologin förändras (McWilliams & Smart 1995). En annan del i kritiken 

mot teorin riktar sig mot att resursernas värde inte anses vara helt definierade och uttryckta.  

Forskare menar att värdet på resurserna även kan bestämmas från efterfrågesidan, vilket är 

något som den resursbaserade teorin anses utelämna (Priem & Butler 2001). Den 

resursbaserade teorin har även blivit kritiserad för dess begreppsbildning av resurserna hos ett 

företag. Kritiker anser att det då kan ske en ignorering av betydelsefulla skillnader i företagets 

tillgångar och möjligheter. (Campbell, Finney, Luley 2008).  
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Tripplehelix-modellen har framställts ur ett systemteoretiskt ramverk och genom empiriska 

fallstudier vilket gör att den inte kan betraktas som ett färdigpaketerad, teoretisk lösning. 

Modellen kan uppfattas som otydlig då den å ena sidan betraktar ett normativt perspektiv och 

där den å ena sidan betraktas från ett teoretiskt perspektiv. Denna otydlighet kan bero på att 

modellen fortfarande är under utveckling (Karlsson & Schilling 2006).  

 

2.1.7 Egen reflektion över kritik mot valda teorier 
Kritiken mot inkubatorer stödjer vi till viss del. Hur insatta inkubatorer är som personliga 

rådgivare kan variera, men om man hamnar hos rätt inkubator som sköter sin uppgift rätt så 

ska inte denna kritik utgöra något problem. Vi kan dock förstå kritiken då det säkert finns 

inkubatorer som är mindre hängivna till sitt arbete än andra.  Den andra kritiken som riktats 

mot inkubatorer för att de understödjer fel affärsidéer är vi lite tveksamma till. Det är klart att 

det satsas stora mängder resurser på projekt som det aldrig blir något av men i vissa fall kan 

det behövas satsa resurser inom områden där vi kanske inte är så duktiga nu, men där vi 

behöver vara duktiga i framtiden.  

 

Den gemensamma nämnaren i kritiken mot den resursbaserade teorin ligger till stor del i att 

teorin inte ser konkurrensskillnader utifrån efterfrågesidan, utan den håller sig endast till 

utbudssidan. Denna kritik håller vi med om, dock så är inte efterfrågesidan något som 

påverkar vår undersökning. Vi kommer i vår undersökning endast utgå ifrån hur ett minskat 

innovationsstöd påverkar Sveriges konkurrenskraft. Detta berör därför bara utbudssidan, och 

därför kommer inte faktorer som efterfråga hos konsumenter samt externa faktorer att vara 

relevanta i vår undersökning. 

 

Kritiken som riktas mot Tripplehelix-modellen är relevant då den belyser två olika perspektiv. 

Vi har valt att använda det teoretiska perspektivet då vi tycker att den speglar dagens samhälle 

på ett bättre sätt än vad det normativa perspektivet gör.  
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2.2 Tidigare forskning 

Inom vårt forskningsområde finns mycket tidigare forskning att välja bland. Vi har valt ut de 

artiklar som vi anser är relevanta för vårt problemområde. Dessa belyser olika infallssvinklar 

som kan vara av intressen för vår studie.   

 

2.2.1 Såddfinansiering 

Nutek och statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2003 en uppföljning av företag som 

mottagit såddfinansiering mellan 1994-2002. I undersökningen deltog 529 aktiebolag som 

mottagit såddfinansiering. Hos varje aktiebolag studerades faktorerna omsättning, överlevnad 

samt sysselsättning. Resultatet visade att sysselsättningen i genomsnitt hos företagen ökat från 

cirka 2,9 till 7,1 anställda i varje företag. Gällande överlevnad var 408 företag av 529 

fortfarande aktiva i slutet av 2002. Av dessa företag hade 263 (50 %) en omsättning över 100 

Tkr under samma år (Agustinius & Halvarsson 2003).  

 

Resultatet från Nuteks forskning kan stödjas av Verket för innovationssystem (Vinnova) som 

2008 genomförde en effektanalys av offentlig såddfinansiering mellan åren 1994-2004. Syftet 

med forskningen var även här att analysera de eventuella effekterna hos målföretagen som 

såddfinansieringen bidragit till. En kvantitativ analys genomfördes hos de företag som 

mottagit såddfinansiering för att kunna se mätbar data som förbättrad omsättning, soliditet och 

en ökad sysselsättning. Resultatet av forskningen visade att såddfinansieringen frambringat 

positiva ekonomiska effekter på företagsnivå och på företagens omsättnings- och 

sysselsättningstillväxt. Forskningen visade även att såddfinansieringen har lett till att nya 

affärsplattformar har kunnat konstrueras, utvärderats och testats på marknaden. Slutligen 

visade forskningen att några få framgångsrika företag eller projekt står för merparten av de 

upptäckta positiva effekterna samt att det oftast tar mellan 8-10 år eller längre för effekterna 

av såddfinansieringen att synas (Johanson, Deiaco, Carlsson, & Scheffert 2008).  

 

I samma undersökning genomfördes även en kohortanalys där data för de svenska företag som 

tagit emot såddfinansiering jämfördes med en grupp bestående av liknande företag som inte 

erhållit såddfinansiering. Resultatet visade att de företag som fick tillgång till såddfinansiering 

1994 och som var mellan 0-5 år och hade färre än tio anställda hade vuxit fortare än den 

motsvarande jämförelsegrupp som inte fått tillgång till någon såddfinansiering. Vidare visade 

resultatet att företagen som fick tillgång till såddfinansiering 1994 i genomsnitt växt dubbelt 
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så mycket som företagen i jämförelsegruppen vad gäller omsättning och sysselsättning 

(Johansson et al. 2008).  

 

2.2.2 Innovation och tillväxt 

En österrikisk forskargrupp, med Joseph Schumpeter i spetsen, var bland de första att forska 

och argumentera kring entreprenörskap och innovationers betydelse i ett samhälle. 

Schumpeter ansåg att innovationer är det viktigaste elementet för etableringen av en ny 

efterfrågan och därmed även ekonomiskt välstånd för ett samhälle. En innovation är i 

Schumpeters fall en ny produkt eller tjänst som lanseras på marknaden där konsumenter 

finner produkten eller tjänsten så tillfredställande att de ökar sin egen efterfråga till att även 

omfatta den nya produkten eller tjänsten. Affärsdrivna företag, små eller stora, som lanserar 

en framgångsrik innovation bidrar till skapandet av en ny efterfrågan och därmed det ökande 

välståndet i ett samhälle (Swedberg 2008).  

 

Flera forskare har delat Schumpeters forskningsresultat om att innovationer har en stor 

betydelse för den ekonomiska utvecklingen i ett samhälle (Grossman, Helpman (2001); 

Rosenberg (2004) m.fl.).  Ahlstrom (2010) skriver i sin artikel ”Innovation and Growth: How 

business contributes to society” att innovationsdriven tillväxt bör vara målet för all 

affärsverksamhet eftersom det bidrar till varaktiga fördelar för samhället. Ahlstrom menar att 

innovativa och växande företag skapar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Detta leder i sin 

tur till en förbättring av människors liv genom att fler användbara produkter eller tjänster blir 

tillgängliga för en större del av befolkningen.  Om ett samhälle förhindrar företag från 

innovation och tillväxt kan det påverka samhället negativt på lång sikt. Tillväxt är enligt 

Ahlstrom viktigt för företag och samhällen eftersom små skillnader över en lång period kan 

leda till stora skillnader i industriell kapacitet och människors levnadsstandard.   

 

2.2.3 Nätverkens betydelse 

Tidigare forskning visar att nätverkande kan ha en stor betydelse för utvecklingen hos 

småföretag (Jørgensen, (2010); Sarel, Verreynne, Kastelle, (2012) m.fl.). 

Lundqvists (2005) visade att småföretag etablerar nätverk på grund av sin avsaknad av egna 

resurser. Företagen använder sig av nätverk för att kunna stärka sin konkurrenskraft eftersom 

att de inte har tillräckligt med egen know-how från början för att kunna utveckla sin 
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verksamhet. Forskningen visade även att småföretagen använder nätverken för att överleva, 

göra företaget mindre sårbart samt för att öka företagets lönsamhet.   

 

Tidigare forskning har även visat att nätverkande och etablering av relationer kan ha en 

positiv inverkan på ett lands export.  Exportresultat är beroende av två faktorer; innovation 

och kvalitet. Därför bör exporterande företag inte förlita sig på enbart intern kompetens för att 

uppnå goda exportframgångar menar Lages, Silva & Styles (2009) som tillsammans 

undersökt hur resursbaserad visning (resource-based view perspective) påverkar 

produktinnovation och export . När företag inrättar fasta relationer med sina importörer och 

exportörer blir det lättare att förverkliga produktens faktiska potential vad det gäller 

innovation och kvalitet. Dessa import- och exportrelationer bidrar indirekt till ekonomis 

framgång. Vidare menar författarna att företagens förmåga att skapa och underhålla relationer 

är en viktig faktor för framgång för samarbeten. Denna förmåga anses också som 

kärnkompetens i ett internationellt perspektiv. Forskare och företag förbiser ofta vikten av att 

upprätthålla relationer vilket är en viktig faktor då man vill upprätthålla konkurrensfördelar. 

Relationer kan ses som vägar till andra resurser och kapacitet, och ju duktigare företagen är på 

att stärka relationer desto bättre kommer företaget att prestera i ett ekonomiskt perspektiv. 

 

2.2.4 Forskning och utvecklingens påverkan på innovationer 

Teknik och kommersialisering är två komponenter som också är beroende av FoU (forskning 

och utveckling). Dock kan denna satsning vara full utav risker eftersom ett resultat ofta är 

svårt att förutsäga (Hansson, Karpaty, Lindvert, Lundberg, Poldahl & Yun 2007). Resultatet 

som sådant beror inte bara på innovationen utan även av möjligheten att kommersialisera och 

skydda äganderätten till innovationen (Gustavsson Tingvall 2007). 

 

Erfarenhetsbaserad FoU bidrar till att utveckla ny kunskap men även den geografiska 

lokaliseringen har betydelse för att ny kunskap ska kunna genereras (Vikström 2011). 

Innovationer kan ses som en kollektiv vara vilket gör att det blir svårt att kontrollera hur 

innovationer används. På sikt kommer fler och fler företag att kunna dra nytta av ett företags 

satsningar. Man skulle därför kunna säga att begreppet FoU har en dubbel bemärkelse, där det 

å ena sidan förbättrar det egna företagets förmåga att utveckla nya produkter och där det å 

andra sidan förstärker företagets kapacitet till att ta till sig ny extern kunskap (Hansson, et al 
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2007). Kort sagt är målet att generera nya produkter och processer som ökar effektiviteten och 

utbudet av varor och tjänster (Gustavsson Tingvall 2007). 

 

FoU behövs för att nya innovationer ska ske, dock finns inget linjärt samband mellan FoU och 

innovationer. I ett innovationsperspektiv kommer F:et (forskningen) innan utvecklingen av 

produkten medan U:et (utvecklingen) hamnar efter utvecklandet av produkten. Detta gör att 

FoU blir som en indikator för tidigare stadier av innovationsprocessen samtidigt som ny FoU 

behövs efter återkoppling av produkten när den lanserats på marknaden. Det är med andra ord 

svårt att tolka betydelsen av FoU:s påverkan vad det gäller nya innovationer (Braunerhjelm, 

2012).  

2.2.5 Samverkan mellan Näringsliv och Akademi  

Svensk Näringsliv har inför den kommande budgetpropositionen presenterat rapporten 

”Näringsliv och akademi – en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential” 

med fokus på att den svenska forskningspolitiken måste förnyas.  

 

Sverige imponerar stort när det gäller inputfaktorer i innovationspolitiken. Som tidigare 

nämnt i bakgrunden, toppar Sverige listan med att vara det mest innovativa landet i EU. Dock 

kretsar outputfaktorerna dvs. det resultat som satsningarna på forskning och innovationer har 

gett, kring medianvärdet inom EU (Innovation Union Scoreboard, 2010 ur Krantz och 

Bengtsson 2011). 

 

För att forskningssatsningar ska mynna ut i fler innovationer måste en framgångsrik 

samverkan mellan akademi och näringsliv finnas. I en undersökning som Svenskt Näringsliv 

gjort hade 20 procent av företagen samverkan med universitet, högskolor eller 

forskningsinstitut. I samma undersökning visade det sig att små företag (0-9 anställda) hade 

betydligt mindre samverkan än stora företag (200 anställda). Denna undersökning visade 

bland annat att samverkan mellan näringsliv och akademi är viktig för den egna 

verksamhetens konkurrenskraft. Även innovationspolitiken i en tätare samverkan har stor 

potential för ökad tillväxt och välfärd (Krantz & Bengtsson 2011).  
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2.2.6 Innovation och konkurrenskraft  

The Atlantic Century – Benchmarking EU & U. S Innovation and Competitiveness som är 

framtagen av European – American Business Council (2009)  bedömer nationernas 

innovationsbaserade, globala konkurrenskraft. Idag konkurrerar många länder med 

innovationer och kunskap som de försöker skapa och attrahera företag som kan tillföra något 

extra till landets konkurrenskraft. Utifrån deras resultat ligger Sverige på en andra plats vad 

det gäller innovationer och konkurrenskraft, endast Singapore ligger före. Dock visar samma 

undersökning att Sverige är betydligt sämre på att starta nya företag, där vi ligger på en 24 

plats av 38.  

 

För att bedöma ett lands konkurrenskraft måste sex olika kategorier undersökas: (1) 

humankapital, (2) innovationsförmåga, (3) entreprenörskap, (4) infrastruktur, (5) den 

ekonomiska politiken och (6) ekonomiska resultat. Dessa faktorer anses tillsammans skapa en 

holistisk förståelse för hur ett land presterar vad det gäller globala innovationer och 

konkurrenskraft och om denna prestation förväntas att fortsätta, minska eller öka i framtiden. 

 

Författarna kommer bland annat fram till att nationer och regioner bör: 

1. Skapa incitament för företag att försöka öka innovationsförmågan.  

2. Vara öppen för ”high-skill immigration”  

3. Främja en digital ekonomi 

4. Stödja institutioner som är avgörande för innovation. 

5. Se till att regelverk och andra statliga beslut stödjer innovationer, inte fördröja eller 

motarbetar innovationer.    

 

Om dessa faktorer fungerar på rätt sätt kan konkurrens mellan nationer leda dem till att bli 

bättre och göra så att de utvecklas vilket i sin tur ökar produktiviteten och innovationer. Detta 

kommer inte bara att gynna enskilda nationer eller regioner utan hela den globala ekonomin. 

Det är upp till alla nationer att arbeta på ett sådant sätt så att internationell konkurrens tillåts 

på ett sätt som inte fördröjer global tillväxt.  
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2.2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att såddfinansiering har frambringat nya affärsplattformar där 

positiva ekonomiska effekter på företagens omsättnings- och sysselsättningstillväxt har 

genererats. Företag som är innovativa och växande skapar ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning där samhället påverkas negativt om möjligheten till nya innovationer hindras. 

En annan viktig aspekt är att upprätthålla och kontinuerligt värna om nätverksskapandet och 

dess fördelar, men även att satsa på FoU för att ge företag resurser för att kunna genomföra 

nya innovationer. Dock är det svårt att tolka FoU:s påverkan vad det gäller uppkomsten av 

nya innovationer.  Slutligen visar den valda tidigare forskningen att samverkan har en stor 

betydelse för ett lands konkurrenskraft samt att Sverige är högt rankat som innovationsland 

men är relativt dåliga på att starta nya företag. 

 

2.2.8 Kritik mot vald tidigare forskning 

Vi är medvetna om att Vinnova bedriver forskning med stöd från staten dock tillhandahåller 

Vinnova mycket skickliga forskare vilket gör att deras forskningsmaterial har hög 

tillförlitlighet. Källor från Svenskt Näringsliv är beroende eftersom de är en 

intresseorganisation som bedriver forskning utifrån deras perspektiv vilket inte alltid är 

objektivt. Dessa källor är heller inte granskade på det sätt som exempelvis en vetenskaplig 

artikel är som publicerats i J-stor där flera olika professorer granskat innehållet. Med detta 

som bakgrund har vi kritiskt granskat och ifrågasatt detta material genom att söka efter annan 

information som stödjer eller förkastar deras resultat.  

 

2.2.9 Varför är denna tidigare forskning relevant? 
Den tidigare forskningen har valts därför att de alla ger olika perspektiv till vårt 

problemområde. Tidigare forskning om såddfinansiering är relevant för att kunna förstå hur 

viktig såddfinansiering är för företag i tidiga skeden.  Tidigare forskning om nätverkande är 

väsentligt för att kunna jämföra vår undersökning med andras slutsatser för att se om denna är 

av betydelse vid etablering av nya företag. Tidigare forsning om samverkan och FoU är 

relevant för att knyta an till nya nätverk och hur det påverkar ett lands konkurrenskraft. 

Slutligen är tidigare forskning kring Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder viktig att 

belysa så att vi kan göra en jämförelse över hur det ser ut i dagsläget och hur det skulle kunna 

se ut om ett minskat innovationsstöd i tidiga skeden skulle ske.    
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2.2.10 Hur anses denna studie bidra till forskningen? 

Mycket av den tidigare forskning som vi studerat belyser vikten av att utveckla och ta tillvara 

på nya innovationer. Flera forskare har dessutom påvisat hur detta på ett positivt sett bidragit 

till fördelar för samhället. Dessa forskningsresultat visar dock mest på rent konkreta och 

synliga effekter, såsom exempelvis en ökad sysselsättning. Vi tycker därför det är intressant 

att mer ingående undersöka de eventuella effekterna som uppstår vid ett minskat 

innovationsstöd. Tidigare forskning belyser innovationsstöd med enbart finansiella medel och 

vi tycker därför det är intressant att titta närmare på andra aspekter av innovationsstöd i from 

av nätverk eller kompetens som det ibland också kallas för.  

 

Vidare anser vi att det som verkligen saknas kring vårt forskningsområde är de internationella 

effekterna av ett minskat innovationsstöd. Detta är något som vi själva anser både är intressant 

och viktigt att undersöka idag med tanke på hur dagens ekonomiska läge ser ut där det blir allt 

viktigare med innovationer för att förbli en stark ekonomisk nation.  

 

I år, 2012 förväntas regeringen komma med en ny proposition för forskning och 

innovationspolitik som kommer att innehålla riktlinjer för Svensk forskning under de 

kommande fyra åren. Detta har stor betydelse för innovationsutvecklingen i Sverige och 

därför är vårt problemområde högst aktuellt. Frågan är om det offentliga innovationsstödet 

kommer att öka, minska eller bli oförändrat?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 



3. METOD 

 
I detta kapitel beskriver vi hur tillvägagångssättet och urvalsprocessen till denna 

undersökning har sett ut. Vidare följs detta av etik, generalisering, reliabilitet och validitet, 

samt källkritik. 

 

3.1 Val av metod 

Tidigare forskning inom området har innehållit både kvantitativa ansatser (Agustinius, L. & 

Halvarsson 2003; Johanson, Deiaco, Carlsson, & Scheffert 2008) och kvalitativa ansatser 

(Krantz & Rohdin 2009; Lundqvist 2005) . Vi valde i denna studie att använda oss av den 

kvalitativa forskningsansatsen. Syftet med den kvalitativa ansatsen är att forskaren ska kunna 

tillgodogöra sig en djupare kunskap än den fragmenterade kunskap som ofta erhålls genom 

kvantitativa metoder (Patel & Davidsson 2003) Vi ansåg att den kvalitativa ansatsen var den 

metod som skulle passa vår undersökning bäst därför att genom kvalitativa metoder får man 

oftast tillgång till mer detaljerad och fyllig data (Denscombe 2009). Denna typ av expertis och 

utfylliga svar behövdes för att svara på våra problemfrågeställningar. Vi kommer även att 

använda en del statistik som stödjer respondenternas och våra egna resonemang, detta för att 

öka trovärdigheten i studien.  

 

3.2 Urval 

I urvalsprocessen valde vi att utgå från Tripplehelix-modellen då vi ville ha respondenter som 

kunde representera både näringsliv, stat och akademi. Vi var medvetna om att respondenterna 

har olika kunskaper och erfarenheter för att besvara vårt syfte där avsikten med denna 

urvalsprocess varit att få med olika perspektiv och synvinklar på problemområdet.  

Urvalsprocessen till respektive grupp i Tripplehelix-modellen har skett genom ett subjektivt 

urval och genom snöbollsmetoden. Vid det subjektiva urvalet väljs lämpliga respondenter ut 

genom ”handplockning” (Denscombe 2009). Denna typ av urval brukar vara användbar vid 

sådana omständigheter där forskaren redan besitter en viss kännedom om de människor eller 

fenomen som ska undersökas och samtidigt anser det troligt att dessa ger viktig data. 

Svagheten med det subjektiva urvalet kan vara att de valda respondenterna inte alltid är 

representativa för hela populationen. Vi har använt detta urval till Lars Birger Larsson då vi 

kände till honom och hans erfarenheter sedan tidigare. Vi valde även att kontakta Svenskt 
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Näringsliv, Vinnova och Innovationsbron då dessa organisationer arbetar med att främja 

entreprenörskap och innovationer. Åsa Lindholm Dahlstrand kontaktades eftersom hon 

forskar inom vårt problemområde och Oscar Jönsson valdes då han arbetar med att hjälpa 

studenter och forskare med deras idéer. Utförligare presentation av dessa respondenter finns i 

empiridelen.  

 

Snöbollsmetoden innebär att urvalet fastställs genom att en person hänvisar till en annan mer 

lämplig person. Urvalet blir större och snöbollen växer i samband med att den senaste 

kontaktpersonen eller respondenten i sin tur föreslår två eller flera som skulle kunna vara 

lämpliga respondenter för undersökningen. Snöbollsmetoden valdes eftersom att metoden 

betraktas som effektiv för att bygga upp ett passande stort urval.  Metoden anses bra eftersom 

forskaren får möjligheten att använda förslagsställaren som en ”referens” för att kunna öka sitt 

anseende eller trovärdighet. Snöbollsmetoden medför även vissa nackdelar då respondenter 

kan hänvisa till andra respondenter som har ett snarlikt perspektiv eller väja att inte hänvisa 

till alla möjliga lämpliga respondenter (Denscombe 2009).  

 

Vi har använt oss av denna snöbollsmetod då vi först kontaktat respondenterna som vi trodde 

var lämpliga men som sedan hänvisade oss vidare på grund av tidsbrist eller pågrund av att 

det fanns någon mer lämplig person. I vissa fall har denna respondent hänvisat oss vidare 

ytterligare ett steg till en ännu lämpligare person. Nedan presenteras information om vilka vi 

kontaktat och hur de sedan hänvisat oss vidare till andra lämpliga personer. De personer som 

kom att utgöra våra slutgiltiga respondenter beskrivs närmare i empirin.  
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Figur 5 Respondenter utifrån snöbollsmetoden

Näringsminister 
Anne Lööfs sekreterare

Johan Stålhammar -
Regeringskansliet, 

Division for Research, 
Innovation and Industry 

Development.
Ministry for Enterprise, 

Energy and Communication. 

Per Engström -
Näringsdepartimentet

Lars-Birger Larsson -
tidigare handläggare på 

STU/Nutek 

Peter A. Jörgensen

Sture Lindvall

Hans Andersson

Annika Rickne -
Professor inom innovation 
och entreprenörskap vid 

handelshögskolan i Göteborg

Johan Brink

Vi hade inte kunnat använda några alternativa urvalsprocesser än det subjektiva urvalet eller 

snöbollsmetoden eftersom vi inte bara kunde ta kontakt med vem som helst, vi var tvungna att 

hitta personer med rätt typ av kunskap för vårt problemområde.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes genom 11 kvalitativa intervjuer med syftet att få fram ny 

information om problemområdet. Intervjuer ansågs lämpligast eftersom det möjliggör en 

inblick i respondenternas tidigare erfarenheter samt att vi själva skulle kunna ha möjlighet att 

ställa följdfrågor som uppstod under intervjuerna. Nackdelar med intervjuer som metod kan 

vara att det är tidskrävande samt att datan blir relativt öppen vilket medför att analysen blir 

svårare att knyta samman (Denscombe 2009). Fyra av intervjuerna genomfördes genom 

personliga möten, två genom mailintervjuer och fem genom telefonintervjuer. Personliga 

intervjuer genomfördes i första hand i den mån som det var möjligt med respondenten, 

mailintervjuerna och telefonintervjuerna genomfördes i andra hand efter önskemål av 

respondenterna eller på grund av det geografiska avståndet.  

 

 Inför intervjuerna hade två olika intervjumallar bearbetats fram med syftet att anpassa 

intervjumallen beroende på respondenternas bakgrund. Intervjumall två (se bilaga 2) ställdes 

till respondenterna Hans Andersson och Sture Lindwall eftersom de både mottagit statligt stöd 

från STU/Nutek. Den första intervjumallen (se bilaga 1) ställdes till alla övriga respondenter. 
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Intervjumallarna och dess frågor var dock så likartade som möjligt för alla respondenterna för 

att vi skulle kunna få olika perspektiv på samma frågor. Intervjumallarna strukturerades upp 

utefter teman och öppna frågor som vi ansåg relevanta för att svara på uppsatsens syfte och 

problemfrågeställningar. Vi valde att låta intervjumallens frågor vara öppna eftersom det är en 

bra metod för att låta respondenten själv formulera svaret och dess längd. Öppna frågor 

passade oss även bra eftersom vi ville ha utförliga svar och tillgång till personliga svar.  

Nackdelen med öppna frågor är att det från respondenternas sida krävs en större ansträngning 

än vid exempelvis enkätfrågor.  

 

Alla de personliga intervjuerna spelades in med en mp3spelare för att lättare få med all 

information. Intervjuerna transkriberades först ned i sin helhet och sedan valdes de 

väsentligaste delarna ut till uppsatsen. De respondenter som önskade fick möjlighet att 

godkänna transkriberingen för att minimera fel eller missuppfattningar som kan ha skett under 

själva transkriberingen.  

 

I tabell 1 nedan presenteras information om de intervjuer vi haft. Närmare beskrivning av 

respondenterna finns i empirin.  

 

Tabell 1 Sammanställning av intervjuer 

Respondenter Typ av intervju Datum Längd 

Sture Lindvall  

Lars-Birger Larsson 

Mailintervju 

Mailintervju 

15 mars 2012 

20 mars 2012 

 

Per Engström Personlig intervju 21 mars 2012 20 minuter 

Christer Bengtsson Personlig intervju 23 mars 2012 60 minuter 

Peter A. Jörgensen Personlig intervju 26 mars 2012 60 minuter 

Anne Löfquist Telefonintervju 2 april 2012 25 minuter 

Johan Brink Telefonintervju 4 april 2012 35 minuter 

Lars Bengtsson Telefonintervju 4 april 2012 30 minuter 

Hans Andersson Personlig intervju 11 april 2012 30 minuter 

Oscar Jönsson Telefonintervju 12 april 2012 15 minuter 

Åsa Lindholm 

Dahlstrand 

Telefonintervju 20 april 2012 20 minuter  
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Skillnader gällande intervjuernas tidsperspektiv berodde på respondenternas olika sätt att 

utveckla sina svar samt på mängden följdfrågor som vi ställde till respondenterna. En del 

respondenter hade specifikt efterfrågat att intervjun bara fick ta cirka 30 minuter då de inte 

hade möjlighet att avsätta mer tid.  

 

3.4 Datainsamling 
 

3.4.1 Primär- och sekundärdata 

Den primära datan består av intervjuer som skett genom personliga möten, telefon och mail. 

Den sekundära datan består av vetenskapliga artiklar som samlats in från databaserna J-stor, 

Business Source Premier och Google Scholar samt utredningar som inhämtats direkt från 

Vinnova och Svenskt Näringslivs hemsida. Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen 

så är Svenskt Näringslivs utredningar så kallade beroende källor. Dessa källor har därför 

använts med kritisk granskning och ifrågasättande. För att stärka trovärdigheten i dessa källor 

har även personliga intervjuer och/eller telefonintervjuer skett hos Svenskt näringsliv. Viss 

sekundärdata har även inhämtats från Internet och andra tidsskrifter. Vi är här medvetna om 

att detta material är återberättade situationer från olika intervjuer som kan ha påverkats av 

olika parametrar vid skrivtillfället. Dessa källor bedömdes därför kritiskt innan vi använde oss 

utav dem.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

En vetenskaplig studie ska eftersträva objektivitet vilket kan delas in i makro- och 

mikronivåer. Allt som är generellt dvs. normer och värderingar tillhör makronivåerna medan 

mikronivåerna avser konkreta teorier och forskaren. Verkligheten grundar sig på individers 

egna värderingar och erfarenheter vilket gör att våra resultat vinklas efter hur våra 

respondenter upplever omvärlden samt hur vi tolkar deras svar och den faktiska verkligheten. 

Detta gör att det blir svårt att upprätthålla den här studien helt objektiv trots att det är det vi 

eftersträvar (Arbnor & Bjerke 1994).  
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3.5.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om huruvida ett undersökningsresultat skulle kunna uppstå igen om en ny 

undersökning skulle genomföras (Bryman & Bel 2005). Hög tillförlitlighet uppstår om 

resultatet blir detsamma gång på gång och om eventuella skillnader i resultat bara beror på 

skillnader i mätobjektet. I kvalitativa studier behöver därför skillnader i olika undersökningars 

resultat inte innebära en låg reliabilitet, utan det kan bero på att respondenterna ändrat 

inställning till frågan eller utvecklat sin kunskap i frågan sedan senaste undersökningen. 

(Denscombe 2009). Om vår undersökning skulle upprepas är det inte säkert att samma resultat 

skulle uppstå då innovationsstöd kan variera beroende på det aktuella konjunkturläget i landet. 

Därmed så finns det också en risk att vissa respondenter ändrar inställning till vissa frågor i 

vårt frågeformulär. 

 

Validitet handlar om huruvida data speglar sanningen och verkligheten, samt om 

undersökningens data svarar på de avgörande frågorna. (Ekström & Larsson 2000). 

Validiteten i denna undersökning påverkas av hur noggrant vi valt ut och bearbetat datan. 

Även om vi bearbetat datan och tagit ut de delar som vi själva anser är mest relevanta för vår 

studie, så kvarstår alltid en risk att vi kan ha missat någonting viktigt. Validiteten stärks dock 

eftersom alla intervjuer är sparade i sin helhet och de respondenter som velat har fått granska 

renskrivningen innan publicering. Intervjuformulären är anpassade efter undersökningens 

syfte, vilket bidrar till data som kan svara på problemområdet.   

 

3.5.2 Generalisering 

Generalisering handlar om huruvida resultaten från en undersökning gäller för andra 

människor än de som deltog i undersökningen (Patel & Davidsson 2003). Resultatet från en 

undersökning ska bidra till kunskap av en mer generell karaktär utöver de fall eller situationer 

som studerats.  Det krävs dock av forskaren att man intar ett vetenskapligt förhållningssätt till 

sin undersökning och är försiktig med sina generaliseringar (Ekström & Larsson 2010). Vi 

kan inte generalisera att vårt resultat alltid gäller då mycket av det som sagts speglar 

respondenternas personliga åsikter vid undersökningstillfället. I vissa fall kan det vara så att vi 

fått organisationers åsikter snarare än respondenternas personliga åsikter. För att göra en 

större generalisering kanske fler teknikföretag som mottagit innovationsstöd i tidiga skeden 

behövs. Detta var dock svårt för vår undersökning då dessa inte utgjort lämpliga respondenter 

för att svara på vår andra problemfrågeställning om konkurrenskraft.  
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3.5.3 Etik 

Under varje intervju som genomförts har vi frågat respondenterna om vi får publicera deras 

namn i vår uppsats eller om de vill att deras namn ska vara konfidentiellt. Vi har gjort detta 

för att ta hänsyn till respondenternas integritet om exempelvis känslig information skulle 

finnas med i uppsatsen. Att en respondent är konfidentiell innebär att forskarna är de enda 

som är medvetna om respondentens uttalanden i uppsatsen, för läsarna är respondenten 

därmed anonym (Patel & Davidsson 2003). Nackdelen med konfidentiellitet är att ju fler 

respondenter som är konfidentiella desto mer minskar informationsvärdet i respondenternas 

uttalanden (Ekström & Larsson 2010)     

 

3.6 Källkritik 

Det finns fyra klassiska teorier för källkritik och dessa är tid, beroende, äkthet och tendens. 

Tidskriteriet innebär att forskarna måste beakta det faktum att människor lätt glömmer. 

Vittnen som berättar om en företeelse blir mindre tillförlitliga ju längre tid som gått efter 

företeelsen. På internet uppstår det ett liknande problem, men där handlar tidskriteriet om när 

internetsidan senast uppdaterats. Information och fakta som presenteras på en internetsida kan 

vara för gamla eller ytterst felaktigt om inte sidans uppgifter uppdateras regelbundet (Leth & 

Thurén 2010). I vår uppsats har detta tagits i beaktande och vi har därför med försiktighet 

använt oss av vissa internetkällor. Vi är medvetna om att tillförlitligheten på internetkällor är 

låg och därför har bara ett fåtal sådana källor använts. Datum på de vetenskapliga artiklar som 

vi har inhämtat från internetdatabaser är i de flesta fall från 2000 och uppåt, majoriteten är 

från 2005 och uppåt. Detta har varit ett medvetet val för att hålla källorna så aktuella och 

tillförlitliga som möjligt.  De få artiklar som är äldre hör till den resursbaserade teorin som i 

sig själv är gammal. I denna teori ville vi ändå ha med Penrose eftersom att hon är grundaren 

till hela teorin och nästan alla de andra vetenskapliga artiklarna hänvisar till henne. Ett annat 

viktigt moment som tillhör tidskriteriet är intervjuerna. Vi har i den mån det gått försökt att 

låta respondenterna välja tid och plats för intervjuerna så att de har känt att de kan avsätta den 

tid som behövs. Detta har gått relativt bra, dock har vissa intervjuer behövt skyndas på då 

respondenten har bejärt det på grund av tidsbrist. Detta kan ha gjort att viktig information inte 

nått fram till oss då vi inte har haft full möjlighet att ställa följdfrågor. 
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Beroendekriteriet, även kallad traderingskriteriet, har att göra med huruvida en berättelse har 

hörts av flera innan, dvs. om den har gått i flera led. Trovärdigheten är alltid större om man 

har bevittnat företeelsen själv. Detta innebär att uppgifter som är traderade, dvs. gått i flera led 

anses mindre tillförlitliga än de uppgifter som kommer direkt från den primära källan. För att 

öka trovärdigheten har vi i första hand har vi använt primära källor och letat upp den primära 

källan om den sekundära hänvisar till den. För att öka ytterligare öka trovärdigheten har vi 

intervjuat personer från organisationer så som Vinnova och Svenskt Näringsliv för att styrka 

den information och resultat som finns i deras rapporter. Vi upptäckte vid intervjuerna att den 

data som vi fick höll god kvalitet dock var den vinklad utefter organisationernas åsikter 

snarare än respondenternas åsikter. Detta är något som vi tagit i beaktande vid 

sammanställningen av materialet. Alla våra respondenter kommer från olika bakgrunder med 

olika kunskaper och erfarenheter vilket har varit oerhört intressant. Detta har även lett till att 

vi fått fram ett brett perspektiv på problemområdet med både positiva och negativa 

synvinklar.  

 

Äkthetskriteriet innebär att det är viktigt att forskaren verkligen vet om en källa är vad den 

utger sig för att vara, dvs., om källan verkligen är äkta. Förfalskningar förekommer ofta och 

det är framförallt svårt att upptäcka dessa på internet. För att gardera oss att en källa varit 

riktig har därför huvudsakligen vetenskapliga artiklar och rapporter använts. Visst kan 

förfalskningar eller annan felaktig information finnas där med men sannolikheten för det är 

mycket låg. Som tidigare nämnt är alla rapporter granskade, antigen genom att vi hållit 

intervjuer eller hittat andra rapporter och artiklar som styrkt innehållet i dem. Gällande 

utländska vetenskapliga artiklar får vi vara mer kritiska då vi inte har någon kännedom om 

författarna bakom, men då flera andra vetenskapliga artiklar hänvisar till valda artiklar anser 

vi att detta styrker trovärdigheten i källorna. Gällande flera av intervjurespondenterna kan 

bilder och information på organisationernas hemsidor stödja att de har en position för att 

kunna svara på intervjufrågorna. Äktheten hos intervjurespondenterna kan även stärkas 

genom den använda snöbollsmetoden där en pålitlig person hänvisat till en annan.    

 

Tendenskriteriet handlar om huruvida källan är tillförlitlig eller inte. Det kan exempelvis gälla 

om en källa överdriver eller underdriver ett svar. De källor som kan ha ett intresse av att inte 

säga hela sanningen måste av forskaren misstänkas för att inte säga den. Detta problem är 

speciellt vanligt vad gäller exempelvis politiska partier eller intresseorganisationer. Vi har inte 

upptäckt att någon av våra vetenskapliga källor överdriver eller underdriver ett svar. Dock har 
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vi tittat närmare på Innovation union Scoreboard 2010 - The Innovation Union's performance 

scoreboard for Research and Innovation. Viktigt att poängtera med denna källa är att den bara 

gäller Europa, Sverige är alltså bara bäst i Europa. Den säger ingenting om hur Sverige står 

sig gentemot omvärlden, mot länder som t.ex. USA, Japan, Singapore och Sydkorea. Våra 

intervjurespondenter får vi ställa oss mer kritiska till då flera av dessa anses partiska i sina 

värderingar. Vi tycker dock att detta har varit bra då det lett till att vi fått fram ett brett 

perspektiv på problemområdet med både positiva och negativa synvinklar. Vår roll som 

skribenter har därför varit svår där vi fått försöka att se helheten och tagit distans till den 

information vi fått fram. 

 

Utöver dessa fyra källkriterier måste vi ställa oss kritiska till oss själva som författare. Vi har 

försökt i den mån det går att undvika egna värderingar i uppsatsen, som exempelvis kan vara 

byggda på egna politiska åsikter etc. Det är dock svårt att helt komma undan från dessa 

värderingar men medvetenheten har gjort att vi har kunnat minimera åsikterna. En av 

respondenterna föreslog att vi skulle förtydliga vissa begrepp i intervjumallen. Detta är 

någonting som vi tog med oss och tänkte på vid följande intervjuer. En av telefonintervjuerna 

var lite svår att uppfatta då ljudkvalitén var betydligt sämre än vid tidigare intervjuer. Vid 

denna intervju kan viss viktig information ha fallit bort.  
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4. EMPIRI 

 
Detta kapitel inleds med en sammanställning av den data som samlats in genom våra 

intervjuer vilket kommer att pressenteras utifrån Tripplehelix-modellens institutioner, dvs. 

stat, näringsliv och akademi. Som inledning till varje institution kommer en kort presentation 

ske av de respondenter som medverkar i respektive kategori. Avslutningsvis presenteras 

statistik som stöd för  empirin. 

 
 

4.1 Stat 
 

4.1.1 Presentation av respondenter 
 

Per Engström – jobbar som handläggare på Näringsdepartementet och sitter på enheten för 

forskning, innovation och näringsutveckling. Per jobbar mycket med innovationsfrågor och 

hur Sverige ska bli mer innovativt både i näringslivet och i offentlig sektor. Per och hans 

enhet är även ansvariga för de statliga bolagen Innovationsbron och Verket för 

innovationssystem (Vinnova).  

 

Anne Löfquist – arbetar som handläggare på Vinnova som är en statlig 

innovationsmyndighet vars uppgift är att finansiera behovsmotiverad forskning och 

utveckling av innovationssystem (Vinnova)10. Anne har tidigare erfarenhet från banksektorn, 

finansbolag samt andra statliga aktörer inom innovationsområdet som exempelvis Almi och 

industrifonden.  

 

Lars Bengtsson – arbetar som direktör för operations på innovationsbron vilket är ett statligt 

bolag som har tillkommit för att hjälpa till att skapa tillväxt för Sverige. Deras uppdrag är att 

hjälpa kunskapsdrivna företag, det vill säga teknikbolag som befinner sig i en tidig fas. 

Innovationsbron går in som delägare i dessa bolag och i dagsläget är de delägare i cirka 150 

bolag. 

 

 

                                                 
10 <http://www.vinnova.se/sv/om-vinnova/>  
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4.1.2 Empiri – stat  

4.1.2.1 Innovationer 

Per Engström menar att Sverige på lång sikt måste ha innovationer annars kommer landet att 

stagnera på ett eller annat sätt vilket gör att andra länder kommer att utvecklas snabbare än 

Sverige och därmed gå om oss i utvecklingen. Vidare menar Per att innovationer driver 

produktivitetsutveckling, vilket är ett sätt att öka Sveriges konkurrenskraft gentemot andra 

länder. Om Sverige slutar att utveckla sig på det sättet kommer det bli svårt att upprätthålla en 

hög export- och välfärdsnivå. Lars Bengtsson är inne på ett likartat synsätt då han säger att 

innovationer är mycket viktiga eftersom det är därigenom som vi får förnyelse, vilket 

säkerställer konkurrenskraften för enskilda bolag och Sverige. 

 

Respondenterna har lite olika synpunkter vad det gäller om Sverige är ett innovativt land eller 

inte.  Lars Bengtsson tror att Sverige är innovativt eftersom vi har bra och duktiga människor, 

bra utbildningar och en bra förändringsvilja. Även om vi är ett litet land så har vi stora 

möjligheter att få fram bra och nya idéer till produkter och tjänster. Anne Löfquist menar att 

man kanske ska vara försiktig med att påstå att Sverige är ett innovativt land. Hon påpekar att 

det finns mycket siffror och undersökningar som visar att vi är innovativa, men att man ibland 

kan undra om vi verkligen är så innovativa? – Det beror på hur man mäter det hela. Sverige 

ligger ganska bra till, men man alltid kan bli bättre tycker Anne. Per Engström anser att en sak 

som Sverige kan bli bättre på är att staten själv blir bättre på att efterfråga innovationer så att 

det som staten köper upp blir till en ”draghjälp” för företag att ta fram nya innovationer, så att 

vi inte bara nöjer oss med det som finns på marknaden idag.  

 

Om framväxten av nya innovationer inte tas tillvara på så kan det leda till att vi missar 

affärsmöjligheter, möjligheter till konkurrenskraft och förnyelse, vilket inte är bra långsiktigt 

för landet menar Lars Bengtsson. Han påpekar även att det händer mycket runt om i världen 

och att man aldrig kan leva på gamla framgångar utan man måste hela tiden hitta nya sätt att 

konkurrera och skapa affärsmöjligheter. Om Sverige inte får fram nya innovationer, nya idéer, 

så kommer Sverige missa möjligheter och det har vi absolut inte råd med. Per Engström 

framhäver att vikten av innovationer är beroende av vilken bransch man pratar om. Han 

påpekar att en del företag startas som inte är innovativa, men som istället genererar stor 

sysselsättning. Generellt sett menar Per dock att innovationer är en viktig anledning till att nya 

företag startas och att det skulle vara negativt om vi inte hade det. Han poängterar att det är 

43 
 



svårt att få en bra ekonomisk utveckling i landet om vi inte har fler innovativa företag. På sikt 

skulle Sveriges export och sysselsättning påverkas eftersom vi skulle kunna bli omsprungna 

av andra länder som arbetar mer med innovationer. Detta skulle kunna leda till att vi får svårt 

att upprätthålla vår välfärdsnivå och levnadsstandard.  

 

Anne Löfquist menar att forskning och utveckling (FoU) har en ganska stor roll för nya 

innovationer, det gäller dock att kunna kommersialisera de här innovationerna. Det är inte bra 

om man utvecklar och forskar för att sen kommer ut med en kommersiell produkt eller tjänst 

som inte går att sälja. Vidare menar hon att det finns forskning som bara är tänkt som 

forskning och som aldrig utvecklas till en innovation. Lars Bengtsson delar synsättet om att 

FoU har en stor roll, framförallt vad det gäller att få fram nya banbrytande idéer. Han menar 

att om man ska bygga nya stora företag baserade på någon form av ny teknik är det ganska 

troligt att forskningsresultat är en del av utvecklingen. Han framhäver dock att innovationer 

inte nödvändigtvis behöver komma från forskning utan det kan vara att man t.ex. kombinerar 

två saker som funnits förut, eller att man kommit på ett nytt sätt att lösa ett problem som är 

bra och effektivt.  

 

4.1.2.2 Innovationsstöd 

Både Lars Bengtsson och Anne Löfquist anser att det statliga stödet är viktigt för svenska 

företag. Lars menar att det är mer än bara viktigt, det är nödvändigt. Den här typen av bolag 

har svårt i tidig fas att få den finansiering som de behöver. Anledningen är att det är en 

mycket stor risk med de här företagen i det här skedet då man inte har en färdig produkt. Har 

man ingen färdig produkt så har man heller ingen köpande kund. Riskerna som det privata 

kapitalet styr blir därför mycket stora menar Anne. Lars påpekar att privata investerare vill ha 

mer säkra placeringar och investeringar, så om det ska bli något av de här företagen, att de ska 

kunna komma vidare, behövs staten för att förebygga det här gapet mellan privat och offentlig 

sektor. Per har en mer blandad åsikt, han menar att svaret på frågan om statligt stöd är viktigt 

både är ett ja och nej. Detta eftersom att 97 procent av svenska bolag inte får något som helst 

statligt stöd i sin framväxt, men om man ser till just tillväxtbolag och väldigt exportintensiva 

snabbväxande bolag så kan det statliga stödet vara mycket viktigt.  
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Den ekonomiska situationen i landet påverkar innovationsstödets storlek menar Anne 

Löfquist. Hon påpekar att under kriser blir det hög arbetslöshet och då brukar det ges mer 

statligt stöd. Lars Bengtsson menar att det som man definitivt kan se är att om man tittar 

tillbaka på hur det såg ut för ungefär 10-20 år sedan så fanns det riskkapitalbolag som 

investerade i bolag under relativt tidig fas. Många av dem riskkapitalbolagen är idag borta och 

de som är kvar har ändrat sin profil så att de investerar i bolagen i senare skeden där riskerna 

är mindre. Lars framhäver att det är det här hålet mellan privat och statligt riskkapital som 

man behöver täcka vilket gör att staten har en mycket större roll att spela idag. I bilaga 3 

presenteras två diagram som visar hur det privata riskkapitalet i tidigt skede minskat sedan år 

2001. 

 

”Man kan alltid ha mer pengar att disponera till forskning och nya innovationer” menar Per 

Engström. Han menar att det är en prioriteringsfråga vad pengar ska gå till, det sker 

förhandlingar inom regeringen men finansdepartementet vill hålla emot på olika sätt. De 

arbetar just nu med en forsknings och innovationsproposition som ska vara färdig till hösten 

2012, som kommer att innehålla ramar för det offentliga stödet till forskning för de 

kommande fyra åren. 

 

Anne Löfquist svarar på frågan genom att relatera till det program på Vinnova som hon jobbar 

med där de ligger på en beviljande grad på 10-15%, vilket enligt henne inte är så mycket. 

Vidare menar Anne att det är bra med konkurrens men att man skulle kunna göra mer om man 

hade mer pengar. Hon påpekar dock att ibland kan det vara så att det inte är pengarna som är 

av störst betydelse eftersom företagen ibland kan få lite för mycket pengar. Man skulle kanske 

jobba mer med det som kallas för tubfinansiering, dvs. man har ett projekt som man gör en del 

av och sedan följer man upp det. När det sedan beslutas att det här är bra så får man ännu mer 

pengar, som om man klämmer på en tub. 

 

Lars Bengtsson är inne på en bredare synvinkel av frågan och menar att det inte finns 

tillräckligt med privat kapital att disponera till forskning och nya innovationer idag. Lars 

menar att hela syftet med att ha en statlig verksamhet är att på något sätt komplettera det 

privata kapitalet. Han påpekar att om man istället tittar på om det finns tillräckligt med statligt 

kapital i tidig fas så är svaret där också tyvärr nej. Han berättar att innovationsbron gör av 

med cirka 300 miljoner kronor per år där de kan investera i bolag upp till och med cirka 2,5 

miljoner per bolag, vilket fungerar i vissa fall. Han berättar vidare att privata riskkapitalister 
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vill ha säkrare investeringar vilket gör att sådana företag som behöver större investeringar 

innan de kan få tillgång till privat kaptal får det svårt att hitta investerare. De får fortsatt 

bekymmer och innovationsbrons uppfattning är att privat kapital har flyttats upp i senare 

skeden vilket gör att det fortfarande kan finnas ett gap när de här företagen fått de här 2,5 

miljoner kronorna innan privat kapital kan eller är villiga att satsa på de här bolagen. Lars 

menar att det kanske inte är så att det är ett problem med att företag inte får några pengar alls 

utan att det inte finns någon möjlighet att hjälpa företagen tillräckligt länge, och att det 

därigenom tyvärr blir en del bortkastade resurser.  

 

Tankarna kring såddfinansieringens betydelse för företags utveckling varierar hos 

respondenterna. Anne Löfquist menar att det är lite ont om såddfinansiering idag men att 

företag ändå existerar. Per Engström anser att såddfinansiering är viktigt för vissa bolag men 

att det inte behöver vara statlig såddfinansiering, det skulle lika gärna kunna vara privata 

affärsänglar som jobbar med de här bolagen. Där ser Näringsdepartementet att det finns 

många fler bolag än vad det finns tillgängligt kapital, så där har staten en roll att komplettera 

det som finns på marknaden med ytterligare såddfinansiering.   

 

Både Lars Bengtsson och Per Engström menar att nätverksskapande har stor betydelse vid 

etablering av nya företag. Per anser att nätverksskapande är ett sätt att förbättra 

överlevnadsförmågan i de bolag som startas, om man kan ge råd och bidra med kompetens på 

olika sätt. Han menar att mycket av företagandet handlar om att hitta en väg framåt med sin 

affärsidé och ju mer stöd som man kan få från andra som har kompetens, desto mer positivt. 

Han påpekar att det dock är en väldigt liten del av de företag som söker om att komma med i 

de här satsningarna som får den möjligheten, det finns ett större intresse än vad det finns 

platser tillgängliga.  Lars menar att om man ska få till ett bra företagande så är det både 

finansiering och kompetens som behövs. Kompetensen kan man då få genom ägarspridning 

där innovationsbron gått in som delägare samt genom deras styrelsearbete. Dessutom har 

innovationsbron en driftsfinansiering som är företagsinkubatorer som finns runt om i landet. 

Från företagsinkubatorerna kan man få aktiv coachning -hjälp och i den hjälpen ingår också 

att försöka vägleda entreprenörerna och företagen genom de nätverk och kontakter som är 

viktiga och nyttiga att ha för att de ska bli framgångsrika. Anne Löfquist är mer restriktiv i 

nätverksskapandets betydelse. Hon menar att om man tittar på personerna som startat företag, 

t.ex. IT-företag, så har de en idé och sen ”kör de sitt eget race”.  Hon poängterar även att man 

46 
 



kan se att andra nätverk har betydelse, t.ex. kan kluster ha stor betydelse för att skaffa sig ett 

professionellt nätverk runt omkring sig.  

 

4.1.2.3 Konkurrenskraft 

Sverige kan inte upprätthålla en hög konkurrenskraft om nya innovationer minskar enligt både 

Per Engström och Lars Bengtsson. Lars har en bra liknelse för hur företagande fungerar…  

 

”…Om man är en företagare så är det ungefär som att åka rulltrappa. Problemet är bara att 

man själv ska uppåt medan rulltrappan går nedåt. För att vara kvar på den platsen som man 

är på idag måste man hela tiden anstränga sig lite och ska man bli bättre måste man springa 

för att komma uppför den här rulltrappan”.  

(Citat av Lars Bengtsson) 

 

Likadant tror Lars att man kan se det här med innovationer eftersom det händer en del saker i 

vår omvärld. Om Sverige fortfarande vill vara konkurrenskraftiga så kan vi inte bara slå oss 

till ro och förlita oss på att våra gamla segrar ska räcka i framtiden också. Vi måste hela tiden 

ta fram nya saker. Anne Löfquist menar att det är viktigt att ligga i framkant gällande 

innovationer men inom vissa områden är inte innovationer lika viktiga, t.ex. när det gäller 

Sveriges export av järnmalm. 

 

Om det skulle ske ett minskat innovationsstöd skulle det påverka Sveriges konkurrenskraft 

negativt enligt Lars Bengtsson. Det får till följd att vi inte får fram tillräckligt många och 

tillräckligt bra företag. Detta kommer att leda till att vi tillslut tappar konkurrenskraft och det 

påverkar nationalekonomin ordentligt i landet. Om vi tappar konkurrenskraft så blir vi ett 

fattigare land i jämförelse med vår omvärld. Per Engström menar att frågan snarare är om 

Sverige har ett tillräckligt bra innovationsklimat eller inte och inte hur mycket pengar det får 

kosta. Han påpekar att även om man har mindre pengar så kanske man kan göra bättre 

insatser, effektivisera genom att sortera ut de dåliga insatserna och införa bättre. Han berättar 

att detta är någonting som Näringsdepartementet arbetar med hela tiden men sedan beror det 

också på vad som görs från EU och vad som görs på mer lokal och regional nivå, det är inte 

bara staten som har betydelse i de här sammanhangen.     
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Alla respondenterna är överens om att samverkan mellan stat, näringsliv och akademi är 

viktigt för uppkomsten av nya innovationer, företag samt Sveriges internationella 

konkurrenskraft. Anne Löfquist berättar att detta är något som Vinnova genom sitt  

Vinnväx-program satsar på. Per Engström betonar att samverkan är viktigt för att det sprider 

kunskap. Han poängterar att en sådan sak som att människor med olika bakgrunder och 

referensramar möts är någonting som man sett är en viktig bit i alla studier när man tittar på 

innovationer. ”Det handlar kanske mer om att få de här mötena att ske som främjar 

innovationer snarare än den specifika kunskapen som kommer fram ur det”. Staten kanske 

inte är det viktigaste utan det är snarare näringslivet och akademien som ska samverka. Per 

menar även att samverkan kanske är vanligare mellan stora företag och lärosätena, och att de 

har en högre forskningsidentitet än vad små och medelstora företag i Sverige har. Han 

påpekar att även om detta är något som Näringsdepartementet vill ändra på genom att ”pusha” 

små och medelstora företag att jobba mer med FoU så är det de stora företagen som är 

vinnarna ur det här. Det blir inte så mycket nya företag som kommer ut ur det här om det inte 

är spinoffer eller liknande. Den stora effekten är att de stora företagen bibehåller 

konkurrenskraft.  Lars går specifikt in på teknologiska aspekter som har sitt ursprung i 

forskning. Han menar att för den typen av innovationer måste det finnas en samverkan mellan 

dessa aktörer. På något sätt ska universiteten stå för forskningen och vara kopplad till något 

som näringslivet behöver.  
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4.2 Näringsliv 
 

4.2.1 Presentation av respondenter 
 

Lars-Birger Larsson – jobbade som finansieringshandläggare på STU/Nutek under åren 

1974-1995 och har cirka 30 års erfarenhet av innovationsstöd till företag i tidiga, kritiska och 

riskabla faser. Lars-Birger Larsson har även skrivit rapporten ”Såddfinansiering - en kraftig 

”vinstgenerator” för stat och samhälle”(2010) vars rapport gav oss både idén och inspiration 

att skriva om detta område. 

 

Christer Bengtsson – ansvarar för innovationspolitiken på Svenskt Näringsliv. Han tillhör 

dem som har industriell erfarenhet, men även erfarenhet som entreprenör då han tidigare 

startat företag och gått igenom de processer och utmaningar som man gör när man söker 

kapital i tidiga skeden.  

 

Peter A. Jörgensen – hjälper just nu affärsänglar med deras lobbyverksamhet. Tidigare har 

han varit ordförande för svenska uppfinnarföreningen och har även jobbat tillsammans med 

Lars-Birger Larsson på STU.  

 

Sture Lindvall – har en gedigen erfarenhet av att starta upp och driva företag. Bl.a. skrev han 

avtal för en delad USA-marknad med Charlie Eidchun, ägare till Micro-Plate som var en av 

de mest namnkunniga tillverkarna i USA. Sture har även tillhandahållit innovationsstöd 

genom STU/Nutek och haft Lars-Birger Larsson som sin handläggare och rådgivare.  

 

Hans Andersson – driver företaget Altum Invest AB vilket är ett privatägt 

investment/riskkapitalbolag. Han har tidigare drivit många företag och precis som Sture 

Lindvall kommit i kontakt med Lars-Birger Larsson på STU/Nutek och hans kontaktnät.  
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4.2.2 Empiri – Näringsliv 

4.2.2.1 Innovationer  

Det råder stor enighet mellan respondenterna om att innovationer är viktiga för Sverige. Peter 

A. Jörgensen anser att innovationer är A och O, utan innovationer hade vi fortfarande suttit i 

grottorna. Det som skapade vår välståndsliga för ca 100 år sedan var vårt framgångsrika 

innovationsklimat som berodde på att det fanns duktiga människor som satsade som 

grosshandlare som i sin tur satsade på nya företag. För att vi ska kunna behålla vår 

välståndsliga i förhållande till andra länder måste vi vara minst lika duktiga som alla andra för 

att bevara våra komparativa fördelar. Nu är innovationer viktiga för att vi ska kunna ”hänga 

med i de nya svängarna”.  

 

Lars-Birger Larsson menar att nya produkter, nya företag, industriella verksamhetsfält och ny 

sysselsättning är viktiga samhällsangelägenheter. Svensk industri har lång tradition och 

erfarenhet av att ta tillvara på innovationer i syfte att nå tillväxt och välfärd. Där idéer 

uppkommer finns ofta goda förutsättning att driva projekt.  

 

Christer Bengtsson menar att innovationer är livsblod, det mest centrala. Han menar att vi 

måste kunna ta fram produkter som går att sälja i konkurrens med resten av världen. De här 

produkterna måste göras intressanta för omvärlden att köpa, om vi inte klarar av det har vi 

heller inga intäkter och då vinner inte våra företag när de ska konkurrera med andra företag.  

Det finns även en viss oro om man tittar på kompetensförsörjning. Det är svårt för företagen 

att hitta rätt kompetens i Sverige och den kompetensen behövs för att de här företagen ska 

vara konkurrenskraftiga internationellt. Även om det finns stor arbetslöshet idag så finns det 

även många jobbkategorier där företag inte kan hitta folk eller rätt kompetens.  

 

Vidare menar Christer Bengtsson att Sverige är duktiga på innovationer. Vi har många företag 

som har globala marknadsandelar som inte alls står i proportion till det faktum att vi bara är 

nio miljoner människor i vårt lilla land. Nio miljoner människor satt i proportion till de 

resurser som USA har som är över 300 miljoner människor och Kina som har 1,3 miljarder 

människor. Hur kan det komma sig att vi i det här lilla landet kan vara så framgångsrika?  
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Hans Andersson menar att innovationer är det som vi har levt på, det är det som samhället är 

uppbyggt på. Det är det som gör att Sverige kan ha en så hög standard i jämförelse med andra 

länder. Samtidigt är innovationer ett tänjbart begrepp eftersom innovationer kan vara rätt 

enkla saker som man kan bygga stora företag runt, om man är en bra entreprenör. Man kan 

skilja på teknikbaserade företag dvs. det finns en teknologi i botten som man bygger ett 

företag runt. Oftast är kanske inte den teknologin helt avgörande utan det är istället en fråga 

om hur man använder den, dvs. vad man gör för företag utav det.  

 

Bärkraftiga affärsidéer är idag en bristvara menar Lars Birger Larsson eftersom ingen 

affärsidé lever i evigheter. Omvärlden utvecklar hela tiden ersättningar och därmed blir en 

alternativ teknik tillgänglig i takt med att behovsbilder och marknader förändras.  

 

Om framväxten av nya innovationer inte skulle tas tillvara på skulle det bli tvärstopp för 

Sverige. Vi skulle kunna bli som Grekland, men den fördelen att vi har Scania, Volvo 

lastvagnar och Elektrolux. Dem företagen går inte i konkurs i första taget, men vi måste se till 

att vi har fler företag att satsa på i framtiden menar Peter A. Jörgensen. Detta måste vi för att 

nya innovationer ska kunna stimuleras fram.  

 

Christer Bengtsson anser att framväxten av nya innovationer är viktig eftersom det gör att vi 

kan upprätthålla den levnadsstandard som vi har i Sverige. Någonstans måste vi ackumulera 

pengar för att betala för vår välfärd och utgångspunkten är att de svenska företagen måste 

sälja sina produkter. Lyckas vi inte med det så kan vi heller inte behålla den levnadsstandard 

som vi har idag. Skulle våra företag inte klara av att sälja sina produkter skulle de på sikt 

också sluta att vara konkurrenskraftiga vilket i sin tur skulle leda till att vi inte skulle kunna ha 

det välstånd som vi har idag. Det finns även en viss risk för att vi skulle kunna bli som 

Grekland eftersom det inte finns någon självskriven lag som säger att vi alltid kommer att 

ligga på topp. Vi kan inte leva i den här lilla bubblan om att allting är bra och alltid kommer 

att vara det. Det som få människor förstår är hur bra utgångspunkt Sverige har. Vi har 

fantastiska företag och fantastisk kompetens, skulle vi vrida det här åt rätt håll så är 

möjligheterna enorma.  
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Det borde vara ett samhällsintresse att på alla sätt uppmuntra till nya innovationer menar 

Sture Lindvall. Sture påpekar att även om det satsas 10 miljoner på 20 projekt och 19 går i 

stöpet så genererar den 20.e skatt och exportintäkter på många gånger de 10 miljonerna, vilket 

är en jättebra affär. Misslyckade projekt genererar även arbete och erfarenhet.   

 

Forskning är en fantastisk motor för uppfinningar och nya idéer. Utan forskningen försvinner 

en mycket stor del utav det som är idéer samtidigt som det kommer en hel del idéer utanför 

forskningen också. Den statliga delen av FoU är det som skattebetalarna är med och betalar 

för. Denna grundforskning är det som universiteten och högskolorna utför vilket är otroligt 

viktigt som en grund till idéer menar Christer Bengtsson. Han menar också att det finns en 

gråzon mellan vad som är forskning och vad som är utveckling eftersom det finns stor 

överlappning mellan dessa där man borde kunna se en stor överföring utav kompetensen 

mellan de här grupperna.  

 

Det finns inget linjärt samband mellan att forska idag och få resultatet imorgon, så lätt är inte 

världen menar Peter A. Jörgensen. Det finns många länder som har mycket svag forskning 

och är väldigt framgångsrika medan det finns andra länder som är väldigt duktiga på att forska 

utan att få ut speciellt mycket av det. Egentligen vill man särskilja begreppen, forskningen för 

sig och innovationsverksamheten för sig. Ibland vet man inte varför en innovation blir 

framgångsrik utan det är något som man får ta reda på i efterhand.  

 

4.2.2.2 Innovationsstöd 

Det råder en viss oenighet mellan respondenterna vad det gäller statligt stöd i tidiga skeden till 

svenska företag. Hans Andersson kan inte påstå att dessa lån har varit avgörande för hans 

verksamhet då han kunnat finansiera det själv. Han menar snarare att syftet med statliga lån är 

att man ska kunna ta hand om projekt som har en hög risknivå och som samtidigt kan ge en 

bra utdelning om det lyckas. Detta innebär att företag kan våga satsa på kommersiellt och 

mycket riskfyllda projekt och det är dem projekten som kan bli mycket avgörande för att det 

ska bildas stora företag i framtiden.  

 

”Det är bra med statliga stöd, frågan är bara hur man utformar dem så att de kommer till 

nytta?”  

(Citat av Hans Andersson) 
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Lars Birger Larsson är inne på ett liknade sätt som Hans Andersson. Han menar att statliga 

stöd är bra då det hjälper till att lyfta av risken från den enskilda entreprenören. Det i sin tur 

gör att fler entreprenörer kan våga ta nya risker och satsa på sina idéer. Det statliga stödet 

lyfter även av näringslivet risker vilket gör att skaparkrafter och konkretiseringsmöjligheter 

erbjuds.  

 

Peter A. Jörgensen menar att samhället tjänar mycket på innovationer men det blir väldigt dyrt 

för den enskilda företagaren eller entreprenören. Riskerna med att satsa på innovationer är 

jättestora där 9 av 10 misslyckas vilket är en av marknadsekonomins imperfektioner. Det 

finns inte tillräckligt många privatpersoner eller företag som kan riska pengar i tidiga skeden 

och där behöver staten hjälpa till. För en del entreprenörer eller företag är det helt avgörande 

med stöd i tidiga skeden därför om de inte får några pengar så kommer de inte att existera 

överhuvudtaget, de kommer aldrig igång. Viktigt att poängtera är att företagen måste ha 

tillräckligt med eget kapital också. Ska man ta stora risker måste man ha mycket eget kapital!  

 

Christer Bengtsson ser en viss risk med statlig inblandning eftersom politiker kan välja utifrån 

andra preferenser än vad som är samhällsnyttigt. Han menar att stöden inte baseras utifrån 

kompetens utan att det blir politiska beslut istället. Han påpekar dock att statligt stöd kanske 

kan utgöra nytta inom vissa områden. Näringslivsklimatet i samhället måste skapas så att det 

blir konkurrenskraftigt. Då måste vi skapa förutsättningar för företagen, t.ex. genom att 

fokusera på vissa teknikområden som vi vill att företagen ska bli duktiga på men där kanske 

inte vinsten kommer förrän långt senare. I detta skede kanske staten måste vara med och 

skapa förutsättningar för att det sedan ska bli en viktig industri för Sverige.  

 

Precis som Peter A. Jörgensen säger menar Christer Bengtsson att innovationsstöd i tidiga 

skeden kan vara helt avgörande för vissa företag. Tillgången till finansiering i såddfasen är 

mycket viktig för företag som behöver lång tid till att komma till marknaden, och dessa är ofta 

företag som är beroende av teknik. Christer anser dock att man ibland kanske överskattar 

problemet med att hitta såddfinansiering, i synnerhet för bra idéer.  

 

”Det är inte jättesvårt att hitta pengar om man har en jättebra idé som ligger väldigt nära 

marknaden”.  

(Citat av Christer Bengtsson) 
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Sture Lindvall anser att staten ska våga ta lite större risker med att satsa på att utvärdera 

projekt. Långsiktigheten är viktig – mycket pengar går idag till forskning men han är 

övertygad om att anledningen till att vi inte får Nobelpriset i detta land är att resultat ska 

redovisas för snabbt. Att låna ut pengar som ska betalas tillbaka med ränta efter tre år är bara 

stressande och bidrar inte till det risktagande som ofta är nödvändigt för framgång. 

Långsiktighet hos riskkapitalet och uthållighet hos innovatören tror han är nyckeln till 

framgång. STU/Nutek hade inga anspråk på äganderätt utan satsade istället på att med sitt 

riskkapital skapa långsiktig industriell tillväxt.  

 

Christer Bengtsson vill se stora satsningar på forskning då han tror att det är bra för vår 

konkurrenskraft. Dock tycker han att det är ännu viktigare att vi använder de pengar som 

redan finns i systemet och använder dem mycket effektivare så att effektivitetsvinsterna ökar.  

 

En annan form av innovationsstöd är nätverk eller kompetens som det också kan kallas för. 

Här delar respondenterna samma åsikt om att nätverk är mycket viktiga. Det är därför som 

man kan se framgångarna i klusterorganisationer menar Peter A. Jörgensen. Sture Lindvall 

lyfter fram att nätverk ger erfarenheter och är i sig mycket positivt. Då man vidgar sina 

kontaktnät skapas synergieffekter vilket är mycket viktigt för entreprenören.  

 

Både Lars Birger Larsson och Hans Andersson tycker att nätverksskapande är mycket mer 

väsentligt än de pengar som man kan låna. Lars Birger anser att pengar är nödvändigt men 

relevant rådgivning och service kan ibland vara ännu nödvändigare och viktigt för nya 

entreprenörer och företag. Han menar också att nätverk är viktiga men att de måste vara 

närande och stärkande.  

 

”Dessa nätverk har en värdefull roll i innovationssystemet”  

 (Citat av Lars Birger Larsson). 

  

Inom teknikbranscher är nätverk nästan nödvändigt och det beror på att världen är så pass 

komplicerad idag att man inte kan behärska alla delar själv menar Hans. Han betonar hur bra 

kontakter Stu/Nuteks kontaktnät givit honom. 

 

54 
 



”Man lärde känna kollegor och folk på Nutek och andra ställen, så det var ett 

kunskapsuppbyggande och nätverksuppbyggande som jag tycker är mycket mer väsentligt än 

de pengar man kan låna”.  

 (Citat av Hans Andersson) 

 

Christer Bengtsson håller med om att nätverk är otroligt viktigt för etablering av nya företag. 

Han hoppas på att fler äldre människor vågar hoppa av sina trygga jobb och starta företag 

eftersom dem har nätverk, kontakter med kunder osv. Det är dock ett problem eftersom att vi 

lever i ett samhälle där alla är väldigt trygga i sin vardag och att hoppa av ett fast jobb, det är 

det inte många i Sverige som gör. I Sverige är vi alltid trygga, vi har alltid skolgång och 

läkarvård inbyggt i systemet, tillskillnad mot t.ex. i USA. Så egentligen borde Sverige vara 

landet som har mest nya företag i världen, för förutom risken att du förlorar dina pengar så 

kommer allt det andra fortfarande att finns kvar.  

 

4.2.2.3 Konkurrenskraft 

Christer Bengtsson tror inte att vi kan upprätthålla vår konkurrenskraft om vi inte har nya 

idéer. Skulle forskningen minska kommer också möjligheten att skapa konkurrenskraft att 

minska. Med mindre idéer så blir förutsättningarna mindre att kunna göra affärer utav de här 

idéerna. Vi behöver idéer som vi kan skapa värde av, det är konkurrenskraft. Hans Andersson 

delar Christers synsätt att det blir svårt att upprätthålla en hög konkurrenskraft samtidigt som 

nya innovationer minskar. I och med att vi inte har någon stor hemmamarknad så måste vi 

grunda det på innovationer inom alla områden. Visst kan vi konkurrera med billig arbetskraft 

men det är inte den vägen vi vill gå, utan vi vill snarare kunna producera på ett mer intelligent 

sätt och briljera med intelligenta produkter för att även kunna hålla en hög lönsamhetsnivå 

som i sin tur ger oss många fördelar.  

 

Peter A. Jörgensen och Sture Lindvall delar sina resonemang vad det gäller att upprätthålla en 

hög konkurrenskraft samtidigt som nya innovationer minskar. Båda är eniga om att det inte 

går. Peter A. Jörgensen poängterar att på kort sikt kan konkurrenskraften upprätthållas men 

inte på lång sikt. Lars-Birger Larsson är inne på ett likartat synsätt som både Peter och Sture, 

där han menar att sannolikheten att upprätthålla en hög konkurrenskraft minskar i ett 

långsiktigt perspektiv, trots att man i ett kortsiktigt perspektiv kan upprätthålla 

konkurrenskraften till viss del.  
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Det måste finnas stöd för att utveckla idéer och det måste finnas stöd och ett system som ökar 

chanserna att kommersialisera de här idéerna, skapa värde utav dem. Kortsiktigt så kanske 

man inte märker allting på en gång. De företag som är duktiga fortsätter att vara duktiga ett 

tag till. Problemet uppstår när nästa generation kommer. Under några år märker man 

ingenting men sen när det inte finns nya förbättrade produkter så kommer företag successivt 

att försvinna. Det tar tid innan man märker effekterna. Långsiktigt så kan det här ha 

katastrofala effekter. Ta exempelvis en vattenkran som man kan sätta på när man vill ha 

vatten och stänga av när man inte vill ha mer vatten. Om innovationsstöd minskar skulle det 

innebära att du får vänta ett halvt dygn på att vattnet ska komma fram genom ledningen, det är 

så vårt system ser ut. Fyller man inte på hela tiden, dvs. om man börjar minska på de här 

stöden som är avgörande för att skapa idéer, då kommer effekterna som inte alls är lätta att 

fixa på kort tid inte kunna lösas förrän långt senare. Det i sin tur gör att det även tar tid att 

återställa konkurrenskraften menar Christer Bengtsson.  

 

Vi har redan upplevt ett minskat innovationsstöd efter det att STU/Nutek upphörde med sin 

support, den kortsiktiga skadan som sker vid ett minskat innovationsstöd kommer att visa sig i 

ett långsiktigt perspektiv menar Sture Lindvall. 

 

Peter A. Jörgensen tycker att samverkan mellan stat, näringsliv och akademi är jätteviktig, 

inte minst när man startar ett projekt. Kompetensbristen kan ibland vara ”svindlande”. Det 

gäller att ha flera att fråga framför allt när det gäller mer komplicerade saker där man måste få 

tag på någon som är ”världsmästare”. Christer Bengtsson menar att det finns olika delar av 

samhället och att det är helt självklart att de här delarna ska kommunicera med varandra. De 

kan inte existera var för sig. Han menar att det är otroligt viktigt med den här samverkan och 

att hitta en bra nivå på den. Det är helt avgörande för nya företag och det är helt avgörande för 

Sveriges konkurrenskraft. Vi är nio miljoner människor i Sverige, hur många städer i Kina 

och USA har nio miljoner människor? Det är ganska många städer, och vi är ett helt land, hur 

ska vi kunna konkurrera om vi inte har samverkan?  
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4.3 Akademi 
 

4.3.1 Presentation av respondenter 
 

Johan Brink – är lektor på institutet för innovation och entreprenörskap på handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet. 2007 publicerade hans sin avhandling ”Accumulation, Boundaries, 

Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth” som handlar om tillväxt av 

småföretag inom bioteknikbranschen. Som doktorand var han mycket intresserad av 

innovationsfrågor, entreprenörskap samt tillväxt av småföretag inom bioteknikområdet.  

 

Oscar Jönsson – arbetar som idé och affärsutvecklare på InnovationskontorEtt, Campus 

Valla som tillhör Linköpings universitet. Där arbetar han med att ge stöd för de 

universitetsanställda och studenter som är intresserade av att nyttiggöra och kommersialisera 

forskningsresultat och kunskap (InnovationskontorEtt.se)11.  

 
 
Åsa Lindholm Dahlstrand – Professor i entreprenörskap i Halmstad och professor i 

”innovation studies” i Lund. Hon har tidigare varit professor på Chalmers med fokus på 

innovationsbaserat entreprenörskap. Framförallt är hon intresserad av de små och nya 

teknikföretags roll i den ekonomiska utvecklingen. Hennes forskning baseras till stor del på 

teknikbaserat entreprenörskap och nya teknikföretag, samt hur deras tillväxt påverkas av 

externa aktörer och processer.  

 

  

                                                 
11 <http://www.innovationskontorett.se/fragor-svar/>  
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4.3.2 Empiri – akademi 

 

4.3.2.1 Innovationer 

Både Oscar Jönsson och Johan Brink anser att innovationer är viktiga för Sverige. Oscar anser 

att vi behöver innovationer för att komma framåt och för att utveckla allt det som vi har runt 

omkring oss. Johan menar att man kan se innovationer från flera olika perspektiv, utifrån ett 

användarperspektiv respektive ett producentperspektiv/företagsperspektiv. Ur ett 

användarperspektiv är det viktigt med innovationer för att få en snabb spridning av ny teknik 

och kunskap i samhället. Detta eftersom att det här nya på något sätt ska ersätta det gamla 

som kanske är mer kostsamt. På så sätt är innovationer någonting som är viktigt för samhället 

eftersom att det är tänkt att någonting gammalt ersätts av någonting bättre. Eftersom detta 

tillför nytta till den enskilda brukaren kan man därför tycka att samhället vinner på det. Man 

kan också se det hela utifrån ett producentperspektiv där innovationer är viktiga. Om man 

kommer fram med en innovativ produkt så har den mer nytta än de andra produkterna eller 

tjänsterna som redan finns på marknaden. Detta gör att man får en konkurrensfördel vilket kan 

ge en ökad försäljning, ökade marginaler eller högre priser etc.  

 

Åsa Lindholm Dahlstrand menar däremot att om innovationer ska ha någon betydelse för 

Sverige så måste det till lite mer vad det gäller den kommersiella delen och hela det 

kommersiella nyttiggörandet. Åsa ser det som att entreprenörskapet fyller den här 

kompletterande rollen, att det måste gå hand i hand.   

 

”Vi kan ha hur mycket innovation som helst men har vi inget entreprenörskap så blir det 

ingenting ändå”. 

 (Citat av Åsa Lindholm Dahlstrand) 

 

Sverige är ett innovativt land historiskt sett enligt Johan Brink. Detta kan man också se både 

från ett användarperspektiv och ett producentperspektiv. Vi har under de senaste 100 åren ur 

ett användarperspektiv varit ganska proaktiva av att ta till sig, använda och sprida 

innovationer. Man brukar säga att Sverige är en lagom storlek på en marknad för att lansera 

nya produkter och kunskap. Från ett producentperspektiv kan man se att vi haft många 

framgångsrika företag med innovationer, t.ex. hade mobiltelefoner stor utveckling i Sverige 

och säkerhetsbälte i bilar är en innovation från Sverige. Åsa Lindholm Dahlstrand håller med 
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om att Sverige är ett mycket innovativt land men påpekar att vi har stora problem på den 

entreprenöriella sidan. 

 

Om framväxten av nya innovationer inte tas tillvara på kommer det att få negativa 

konsekvenser för Sverige enligt både Oscar Jönsson och Johan Brink. Sverige skulle inte 

utvecklas, vi skulle stanna kvar i det vi har och hamna efter på världsmarknaden enligt Oscar. 

Om man är dålig på att ta tillvara på innovationer så leder det till att vi blir sämre på att 

använda ny teknik. Det gör att andra konkurrerande länder eller företag kommer ha en 

användarteknik, ett sätt att organisera osv. som är bättre än Sverige. Man hamnar på 

efterkälken och då har man sämre nytta av det, och om man då är sämre på innovation och 

sämre på att etablera nyföretagande så är det klart att de här företagen kommer etablera sig i 

andra länder och växa där. Detta leder till att vi missar arbetsställen och exportinkomster. Det 

är därför en stor samhällsekonomisk nackdel menar Johan Brink. 

 

Åsa Lindholm Dahlstrand menar att det kan bli en katastrof för Sverige om innovationer från 

småföretag inte skulle tas tillvara på. Hon menar att innovativa småföretag ofta är väldigt 

nyttja, det är där som man kan introducera banbrytande grejer, sådant som bryter mönster. 

Storföretagen är väldigt duktiga på att göra det som de har gjort och göra det bättre, 

effektivare och lyckas hålla uppe sysselsättning. Men väldigt mycket av det nya som sker 

kommer med hjälp utav innovationer i småföretag.  

 

Forskning och utvecklings (FoU) betydelse för innovationer är enligt Oscar Jönsson viktigt i 

de områden där man på längre sikt behöver få fram saker där man inte har problem just nu 

utan kan lösa problemen allt eftersom de dyker upp. Det är viktigt att forska fram de här 

resultaten som man inte skulle stöta på i det vardagliga livet. En vanlig vardagsentreprenör 

löser oftast problem som de stöter på i vardagen medan forskare stöter på problem som 

kanske inte existerar i den vanliga verksamheten men som kanske kommer bli en realitet i 

framtiden. Det är viktigt att vi har en framförhållning och kan lösa de problemen innan de blir 

ett problem. Johan Brink menar att FoU är viktigt men att det även finns många innovationer 

som inte startas inom forskning och statligt finansierad forskning och utveckling. Han påpekar 

att man dock ska ha i åtanke att Sverige är lite annorlunda än andra länder, vi har en väldigt 

stor sektor av teknikföretag som har en hög involvering av forskningsidentitet.  
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Den statliga FoU är ungefär 20 % av all FoU som bedrivs i Sverige enligt Åsa Lindholm 

Dahlstrand. Hon tror att universitet, högskola och den statliga forskningsfinansieringen spelar 

en stor roll för det räcker att vi har ett enda framgångsrikt företag som skapar en förnyelse 

som bryter mönster och som kanske skapar en helt ny bransch. Den typen av radikalt nya 

banbrytande idéer är vanligare i de lilla 20 % i universitet och högskola än i de 80 % som 

tillhör det privata näringslivet. Åsa menar att en stor del av detta beror på att det är 

universitetsforskarens uppgift att vara världsledande inom sitt område. 

 

4.3.2.2 Innovationsstöd  

Både Oscar Jönsson och Johan Brink anser att det kan vara viktigt med statligt stöd till företag 

i tidiga skeden. Finansieringsbeloppet kan dock skilja sig åt beroende på det aktuella 

konjunkturläget. Johan menar att man generellt sett kan säga att man behöver utveckla 

industripolitik eller industristöd för olika branscher eftersom det är svårt för nystartade företag 

att få den egna ekonomin att fungera. Det är i investeringsfasen, oftast i början som man har 

en lång process innan man får tillräckligt med egna försäljningsintäkter, om man nu kommer 

så pass långt. Man är beroende av kapitalmarknaden och vi vet också att det är hög osäkerhet 

och hög risk med nystartade företag, vilket gör att kapital blir dyrt. Vi vet också att de inte 

genererar intern försäljning vilket är den absolut billigaste formen av kapital. Johan framhäver 

även att det finns många motivationsfaktorer till varför samhället ska bry sig om små 

teknikföretag tillskillnad från stora etablerade företag i samhället. De små företagen kan vara 

högriskprojekt med långa tidsintervaller som är dyra, men det kanske kan uppstå spillover-

effekter av att bedriva forskning och utveckling i dessa småföretag.   

 

Åsa Lindholm Dahlstrand tycker att statligt innovationsstöd är extremt viktigt för små 

teknikföretag. Hon menar att folk brukar säga att staten bara ska lägga sig i när vi har ett 

marknadsmisslyckande, någonting som marknaden inte klarar av. Det har vi definitivt i det 

här fallet enligt Åsa eftersom det inte finns någon som på förhand kan sitta och avgöra vilka 

innovationer eller företag som kommer lyckas i framtiden, det är någonting som ingen klarar. 

Det tidiga stödet kommer inte från det privata så här har vi ett marknadsmisslyckande där 

staten måste gå in. 
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Oscar anser att det på sätt och vis finns tillräckligt med pengar att disponera till forskning och 

nya innovationer idag men att det finns mycket pengar som är låsta till vissa specifika 

områden. Vilka effekter det har vill han inte förutspå men han menar att i praktiken innebär 

det att två snarlika innovationer kan få stora skillnader i stöd.  

 

Nätverkande har en stor betydelse för etablering av nya företag enligt både Oscar Jönsson och 

Johan Brink. Johan menar att nätverk är A och O. Om man inte har några nätverk så har man 

inte heller några kunder eftersom företagande handlar om att bygga relationer. Johan tror dock 

inte att det behövs etablera fler nätverk idag eftersom att vi redan har skapat en struktur med 

olika aktörer som tillhandahåller nätverksbyggande, stödjande tjänster eller plattformar. Oscar 

tycker det är viktigt att kunna dra lärdom av att hitta möjligheter i andras företag och se vad 

man kan bygga tillsammans. Han tycker även att det finns bra existerande nätverk idag men 

att de kan vara svåra att hitta ibland.  

 

Om man tänker inkubatorer t.ex. högskolor där det är mycket studenter, unga människor osv. 

som inte varit ute i näringslivet, dem har inte en chans att lyckas driva företag eftersom de 

ofta saknar nätverkande enligt Åsa Lindholm Dahlstrand. Ska man lyckas med affärer osv. så 

måste man ha den biten, och då måste man skapa sig ett nätverk. Hon menar vidare att det inte 

spelar någon roll vilken storlek företagen har då nätverk växer i betydelse hela tiden för olika 

typer av nätverk. Det kan vara affärsnätverk, innovativa nätverk, globala nätverk, regionala 

nätverk etc. 

 

4.3.2.3 Konkurrenskraft 

Johan Brink tror inte att Sverige skulle kunna upprätthålla en hög konkurrenskraft om nya 

innovationer skulle minska. Vad skulle alternativet vara? Alternativet är ju då att vara försörjd 

på arbetskraft och det finns det ganska gott om i många andra länder. En kinesisk arbetare har 

en bråkdel av den svenska lönen per timme. När det gäller att leva på råmaterial, värdet som 

finns i Sveriges skog, järnmalm osv. så finns det mycket ekonomisk forskning som visar på 

att det där kanske inte är den bästa strategin för ett land. Många av världens rikaste länder är 

utifrån ett råmaterialsperspektiv väldigt fattiga och har väldigt skev fördelning av inkomsterna 

inom landet. Andra länder som har råmaterial är väldigt rika, exempelvis Norge.  
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Åsa Lindholm Dahlstrand menar att om man minskar det statliga stödet till de små 

teknikbaserade företagen så är det inte så avgörande för Sveriges genomsnittliga 

konkurrenskraft. Det som kan hända men som är svårt att veta i förväg, är att vi går miste om 

avvikarna, de som kanske är en på tusen och som verkligen blir framgångsrika för Sverige 

internationellt. Hon tror inte att man ska laborera med att få ett minskat stöd för att se hur det 

blir, då kan det gå riktigt illa för Sverige.  

 

Oscar Jönsson anser att det är väldigt bra med samverkan mellan stat, näringsliv och akademi 

för att stödja uppkomsten av nya innovationer. Den delen som vi har här, bland annat att vi 

har en massa småföretag som kan få hjälp av både studenter och forskare och få kontakt med 

universitetet på något sätt, det är jättepositivt för deras utveckling. Samverkan gör att vi kan 

höja nivån på Sverige och även på små och medelstora företag som gynnar samhället så att de 

kan prestera ännu bättre. Samverkan vi har med kompetens, att vi kan utnyttja varandras 

kompetens, gör att vi får en väldigt bra höjd på vad vi gör. Detta påverkar Sveriges 

konkurrenskraft positivt eftersom att vi får mer bärkraftiga företag och mer effektiva företag.  

 
Både Johan Brink och Åsa Lindholm Dahlstrand betonar istället att betydelsen av denna 

samverkan mellan dessa aktörer beror på vad det är för typ av innovation. Johan framhäver att 

traditionellt sett har denna samverkan haft betydelse, staten är en köpare, en viktig aktör i 

samhället både som finansierare av innovationer och som efterfrågare av innovationer. Både 

akademi och privata företag är viktiga spelare när det gäller forskning och utveckling så visst 

har samverkan betydelse.  
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4.4 Statistik 

Som våra respondenter varit inne på kan ett minskat innovationsstöd i tidigt skede leda till en 

rad olika bieffekter som i sin tur påverkar Sveriges internationella konkurrenskraft. Nedan 

presenteras ett par diagram som stödjer och visar några av dessa effekter och hur det har 

påverkats Sveriges position gentemot omvärlden.  

 

4.4.1 Nyföretagande och sysselsättning 
Nya innovationer introduceras ofta genom nystartade företag. Dessa företag förväntas öka 

konkurrensen inom t.ex. en bransch vilket gör att befintliga företag tvingas öka sin 

produktivitet för att fortsätta konkurrera. Den ökade konkurrensen kan också ge till följd att 

andra företag måste lägga ned sin verksamhet då de inte klarar av samma 

produktivitetsökning. Nya företag kan dessutom bidra med nya varor och tjänster på 

marknaden som hjälper andra företag att öka sin produktivitet, antingen som underleverantör 

eller genom att företagen fusioneras eller köps upp. Nyföretagandet i Sverige är relativt lågt i 

jämförelse med andra länder samtidigt som det är få personer som håller på att starta företag 

eller nyligen har gjort det (Regeringskansliet, 2011).  

 
Nyföretagaraktivitet, genomsnitt för åren 2006-2010 i procent 
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Källa: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ur Regeringskansliet, 2011.  
 

63 
 



Mellan åren 2000 till 2007 har sysselsättningstillväxten i Sverige varit blygsam vilket 

medförde att Sverige placerade sig på en 10:e plats av 16 undersökta länder. 

Sysselsättningstillväxten i genomsnitt var knappt 1 procent per år under denna period  

 
Sysselsättning i näringslivet, 2000-2007, årlig förändringstakt i procent 

 
Källa: EU KLEMS, Release november 2009 ur Regeringskansliet 2011.  
 

4.4.2 Investeringar i kunskap och innovation 
Sverige har en relativt stark position vad det gäller inputfaktorer som t.ex. utgifter för 

forskning, utveckling och innovationsverksamhet. Dock utvecklas flera av dessa inputfaktorer 

svagt eller negativt över tid vilket innebär att Sveriges framträdande roll på sikt hotas av 

konkurrentländer som utvecklas snabbt.  

 

I nedanstående tabell listats företag med innovationsverksamhet i procent med utgångspunkt 

för det som är nytt för företaget. Dock säger det ingenting om, om det är nytt för marknaden 

eller världen (Regeringskansliet, 2011). 
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Andel företag med innovationsverksamhet i procent 
Land 2008 
Tyskland 79,9 
Belgien 58,1 
Irland 56,5 
Österrike 56,2 
Sverige 53,7 
Italien 53,2 
Finland 52,2 
Danmark 51,9 
Frankrike 50,2 
Norge 49,2 
Storbritannien 45,6 
Nederländerna 44,9 
Spanien 43,5 
EU-27 51,6 
Källa: Eurostat, CIS  ur Regeringskansliet, 2011.  
 
Diagrammet nedan beskriver de produkter som är nya på marknaden i förhållande till den 

totala omsättningen för alla företagen. Som diagrammet visar så har den svenska utvecklingen 

varit negativ för produkter som är nya på marknaden men Sveriges position gentemot andra 

länder har även den varit negativ (Regeringskansliet, 2011).  

 

Andel av omsättning från produkter som är nya på marknaden i förhållande till total 
omsättning 2002-2008 i procent.  
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Källa: Eurostat, CIS ur Regeringskansliet, 2011. 
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Sveriges position vad det gäller export av högteknologiska produkter har varit relativt stabil 

mellan åren 2000 till 2008. Dock har andelen högteknologiska produkter minskat för Sveriges 

export sedan millenniumskiftet.  

 
Export av högteknologiska produkter som andel av den totala exporten, 2000-2008 i procent 
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Källa: Eurostat ur Regeringskansliet, 2011. 
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4.4.3 Företagens tillgång till kapital 
Det finns relativt goda förutsättningar för finansiering av företag i Sverige där genomsnittet 

för finansiering är större i Sverige än för övriga OECD-länder. Särskilt stark är Sveriges 

position jämfört med andra länder när det gäller banklån och riskkapital, både i tidiga skeden 

och i expansionsfasen. Sverige karaktäriseras också av låga administrativa kostnader för 

entreprenörskap och nystart av företag. Dock har privat riskkapital i tidiga skeden minskat 

rejält sedan 2001 (Regeringskansliet, 2011).  

 
Privat riskkapital i tidiga skeden, 1998-2009, procent av BNP 
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Källa: Eurostat ur Regeringskansliet, 2011.  
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5. ANALYS 

 
I detta kapitel kommer empirin analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen. 

Svar från enskilda respondenter kommer att redovisas utifrån tripplehelix-modellens 

institutioner vilket gör att dessa svar blir generaliserade i analysen. 

 
 

5.1 Inkubatorn 

Inkubatorn ska i den första fasen stödja och identifiera idéer (Lindelöf, Löfsten & Aaboen 

2006; Lindelöf & Löfsten 2005).  Dock är det just det som saknas idag då privata 

riskkapitalister inte är benägna att gå in med stöd i tidiga skeden till entreprenörer (se bilaga 

3). Innovationsstöd i tidiga skeden kommer inte från den privata sektorn vilket gör att vi har 

ett marknadsmisslyckande där staten måste gå in menar ”akademien”. Även ”staten” och 

”näringslivet” delar denna åsikt om att det finns ett gap mellan det privata stödet och det 

offentliga stödet. Framför allt har entreprenörer inom teknikbranschen svårt i de tidiga 

skedena att få den finansiering som de behöver eftersom risknivån i denna bransch är så pass 

hög. Oftast behövs finansieringen i det tidiga skedet till att utveckla en produkt av den här 

idén. Har man ingen färdig produkt har man heller ingen köpande kund vilket utgör en stor 

del av den här risken som de privata stödgivarna tar. Samtidigt som de privata 

riskkapitalisterna inte är benägna att ta den typen av risker är det även svårt för de offentliga 

stödgivarna att hjälpa en entreprenör till en affärsplattform eftersom de har begränsade 

resurser. Problemet är inte att entreprenörer inte får några pengar, utan det är snarare så att det 

inte finns någon möjlighet att hjälpa entreprenörerna tillräckligt länge. Detta är en anledning 

till att det finns ett gap mellan det privata och de offentliga stödgivarna. Privata investerare 

vill ha mer säkra placeringar och investeringar, så om det ska bli något av de här företagen, 

behövs staten för att överbrygga det här gapet mellan privat och offentlig sektor.  

 

Inkubatorn fyller en viss funktion som är viktig för enskilda entreprenörer så att de kan satsa 

på sina idéer så att nya innovationer kan genereras och utvecklas. En annan del av inkubatorns 

uppgift är att uppmuntra entreprenörerna till att starta nya företag och kommersialisera deras 

idéer. Om inkubatorns roll minskar finns en risk för att nya innovationer inte tas tillvara på 

vilket leder till att Sverige går miste om affärsmöjligheter och förnyelse menar ”staten”. 

68 
 



Denna förnyelse och affärsmöjligheter är viktiga funktioner för Sveriges internationella 

konkurrenskraft. Detta kommer att belysas närmare senare i analysen.  

 

I den andra fasen arbetar inkubatorn med att understödja entreprenören med resurser för start 

och överlevnad samt med strategiska effekter och riskreduceringsfaktorer (Lindelöf, Löfsten 

& Aaboen 2006; Lindelöf & Löfsten 2005). Entreprenörer som vill förverkliga sin idé har 

ibland svårt att få tillgång till finansiering och det är en del av inkubatorns roll att hjälpa till 

med det. I och med att det ibland kan vara svårt att få tag på denna finansiering blir det också 

svårt för enskilda entreprenörer att kunna satsa på sin idé. Detta leder till att de antingen säljer 

sin idé eller lägger den i byrålådan vilket inte alls är bra för Sveriges tillväxt och 

sysselsättning (Se rubrik 4.4 Statistik i empiridelen och Ahlstrom 2010; Swedberg 2008).   

 

Det statliga stödet bidrar bland annat till att lyfta av risken för den enskilda entreprenören 

vilket kan vara avgörande för att de ska kunna ta steget och satsa på sin idé menar 

”näringslivet”. Utan framgångsrika idéer kommer det aldrig startas några nya framgångsrika 

företag. Tillgången till finansiering i såddfasen är mycket viktig för företag som behöver lång 

tid till att komma till marknaden, och dessa består ofta av entreprenörer som arbetar med att ta 

fram nya tekniska framsteg. Processen i investeringsfasen är ofta lång innan man får 

tillräckligt med egna försäljningsintäkter. Detta gör att man är beroende av kapitalmarknaden 

samtidigt som osäkerheten och risknivån är hög vilket i sin tur leder till att kapitalet blir dyrt 

menar ”akademien”.  

 

I den tredje fasen ska inkubatorerna understödja med resurser för företagens tillväxt, vilket 

även kan benämnas som företagens kommersialiseringsfas (Lindelöf, Löfsten & Aaboen 

2006; Lindelöf & Löfsten 2005). ”Akademien” påpekar att det finns många 

motivationsfaktorer till varför samhället ska bry sig om små teknikföretags tillväxt. De små 

företagen kan vara högriskprojekt med långa tidsintervaller som är dyra, men det kanske kan 

uppstå spillover-effekter av att bedriva forskning och utveckling i dessa småföretag. 

Spillover-effekterna kan leda till en ökad sysselsättning och ökad konkurrens inom företag. 

Bland annat kan dessa effekter leda till att företag blir beroende av underleverantörer eller att 

effektiviseringen inom företaget stärks vilket ger en ökad konkurrens på marknaden. Det i sin 

tur kan medföra att både tillväxt och sysselsättning ökar (se rubrik 4.4 Statistik i empiridelen).     
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Förutom finansieringshjälp kan även inkubatorn bidra med nätverk och affärsrådgivning 

vilket finns med i alla faserna. Både ”näringslivet” och ”akademien” har belyst problematiken 

kring att unga personer inte har samma tillgänglighet till nätverk som exempelvis äldre 

personer har. Det kan därför bli svårt för yngre personer att få tillgång till stärkande nätverk 

vilket är avgörande om man ska lyckas med affärerna menar ”akademien”. Inkubatorn fyller 

således en viktig roll inom nätverkandet då de kan ”öppna upp” nya vägar för både erfarna 

entreprenörer och nya entreprenörer. Vi upplever att detta är något som det behövs mer av i 

dagens samhälle. Vår erfarenhet styrker detta påstående då vi upplever att det är svårt för oss 

studenter att få kontakt med näringslivet både under och efter studierna. Om vi hade haft en 

idé (innan vi började skriva på denna uppsats) hade vi inte haft någon aning om vart vi skulle 

vända oss eller hur vi skulle gå tillväga.  

 

5.1.1 Avslutande diskussion 

Ett minskat finansiellt innovationsstöd i tidiga skeden får ganska stora effekter för enskilda 

entreprenörer eftersom det blir svårare för dem att kunna satsa på sina idéer. 

Innovationsstödet är tänkt för att hjälpa entreprenören under de första åren så att en produkt 

kan tas fram. Konsekvensen av att entreprenörer inte satsar på sina idéer leder till en rad 

negativa aspekter för Sverige som land. Bland annat kommer sysselsättningen att påverkas 

negativt eftersom att det inte startas nya småföretag som bidrar till ökad sysselsättning. Detta 

kan på lång sikt komma att leda till negativa konsekvenser för Sveriges tillväxt samt 

internationella konkurrenskraft.  

 

Entreprenörskap fungerar även som ett riktmärke för ekonomisk dynamik. Nya företag kan 

införa nya affärer, modeller och innovativa metoder samt sysselsättning och tillväxt. 

Entreprenörskapet inom ett land kommer från en rad olika faktorer som humankapital, 

regelverk, till vilken grad som kapitalet är tillgängligt och övergripande inställning till risk. I 

en globaliserad ekonomi kan stora multinationella företag flytta runt i världen vilket gör att 

det lilla entreprenörskapet inom ett land spelar en viktig roll för den ekonomiska tillväxten.  

 

Att statliga innovationsstöd i tidiga skeden fyller sin funktion framgår tydligt i analysen ovan. 

Dock kvarstår problematiken om hur dessa innovationsstöd bör se ut i framtiden. Den 

finansiella siffran spelar kanske inte någon avgörande roll, utan snarare hur effektivt man 

använder själva stödet. Vilken roll bör staten ha? Vilken roll bör de privata riskkapitalisterna 
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ha gällande stöd till entreprenörer och deras idéer? Kan det vara så att staten bör utgöra en 

kompletterande roll till det privata riskkapitalet? Vi anser att det i dagsläget är nödvändigt då 

det privata riskkapitalet inte investeras i de tidiga skedena. Det skulle därför behövas åtgärder 

för att stimulera mer privata investeringar i ett tidigt skede, exempelvis genom gynnsammare 

beskattning. Dock behövs staten i vissa fall för att skapa förutsättningar för industrier och 

branscher som inte är viktiga för konkurrenskraften i dagsläget men som kan vara av 

betydelse för Sverige i framtiden.  Det är således viktigt med både privat och offentligt stöd, 

dock bör det finnas möjligheter för de privata riskkapitalisterna att investera i tidiga skeden.  

 

5.2 Resursbaserad teori 

Ett företag kan ha två typer av resurser; tidigt anskaffade resurser samt resurser som företag 

behöver anskaffa sig för att uppnå en konkurrenskraftig verksamhet (Penrose 1959). De tidigt 

anskaffade resurserna kan bestå av det egna kapitalet samt de nätverk som man redan är 

aktiva inom, exempelvis familjen, arbetet etc. Problemet idag är att många entreprenörer som 

har bra idéer saknar dessa tidigt anskaffade resurser för att kunna utveckla sin idé. Om eget 

kapital saknas i tidiga skeden kan inte entreprenörerna ta några risker vilket gör att det blir 

nästintill omöjligt att ta fram och kommersialisera nya innovationer. ”Staten” menar att de 

nätverk som entreprenören redan i början har tillgång till är bland de viktigaste för etablering 

av nya företag. Äldre människor har oftast redan dessa värdefulla kontaktnät i form av 

affärskontakter och en kompetens vänskapskrets. Problemen är då desto större hos unga 

människor som drömmer om att bli entreprenörer. Som ung är detta begränsat eftersom man 

inte har hunnit fått så stor arbetslivserfarenhet och därmed har man heller inte hunnit skapa 

några affärskontakter som kan vara användbara som nätverk. De unga entreprenörerna är 

därför i många fall beroende av extern hjälp för att inhämta resurser.  

 

Resurser som entreprenörer eller små teknikföretag kan behöva anskaffa externt för att kunna 

etablera sig och bli mer konkurrenskraftiga är som nämnt tidigare dels såddfinansiering och 

dels stärkande nätverk. ”Staten” menar att såddfinansieringen är viktig för att överhuvudtaget 

kunna driva vidare sin idé så att en affärsplattform kan bildas. Det finns i dagsläget betydligt 

fler bolag än vad det finns tillgängligt kapital, så där har staten en roll att komplettera den 

privata marknaden med ytterligare såddfinansiering. ”Staten” menar vidare att 

såddfinansiering är viktigt för en del bolag inom vissa branscher. Teknikbranschen är en 

sådan bransch som är mer beroende av finansieringshjälp i tidiga skeden än andra branscher. 
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Detta på grund av att kostanden för att utveckla en idé till en kommersiell produkt tar lång tid 

och är därför mycket kostsam för entreprenören. ”Näringslivet” håller med ”staten” om att 

såddfinansiering är avgörande för vissa branscher där företagen behöver lång tid för att 

komma till marknaden. Teknikbaserade företag genererar vinster långt senare än andra företag 

inom andra branscher eftersom tiden för produktutveckling är lång. De utgör därför en grupp 

företag som är ytterst beroende av att få tillgång till kapital i tidiga skeden. Konsekvenserna 

vid uteblivet finansieringsstöd kan bli att vi går miste om affärsmöjligheter då innovativa 

idéer inte utvecklas. Detta skulle kunna få till följd att nyföretagandet minskar vilket skulle 

påverka sysselsättningen negativt över tid (se rubrik 4.4 Statistik).      

 

Nätverkande måste skapas redan i ett tidigt skede av etableringsfasen hos företagen för att 

kunna etablera konkurrensfördelar. ”Staten” menar att nätverkande bidrar till att förbättra 

överlevnadsförmågan hos företagen. Nätverken bidrar även med viktig kompetens till 

företagen vilket kan vara avgörande för deras framtida utveckling. Mycket av företagandet 

handlar om att hitta en väg framåt med sin affärsidé och ju mer stöd som entreprenören kan få 

från andra som har kompetens, desto mer positivt. Av dessa anledningar blir därför extern 

hjälp till nätverkande och coachning en viktig faktor för entreprenörer eller småföretag som 

inte har tillgång till dessa nätverk i ett tidigt skede.  ”Näringslivet” menar också att nätverk är 

viktigt eftersom det ger erfarenhet. Dessa nätverk kan till och med i många fall vara viktigare 

än de pengar som man kan låna i tidiga skeden. Inom teknikbranschen är dessa nätverk mer 

nödvändiga än i andra branscher eftersom att man inte kan behärska alla delar själv. Framför 

allt behöver småföretag etablera nätverk på grund av sin avsaknad av egen kompetens. Dessa 

företag kan använda sig av nätverk för att kunna utveckla sin verksamhet och stärka sin 

konkurrenskraft (Lundqvists 2005).  

 

”Akademin” menar även de att nätverk som extern resurs kan vara oerhört viktigt för 

entreprenörer. Det spelar ingen roll vilken storlek företagen har då nätverk växer i betydelse 

hela tiden för olika typer av nätverk. Detta kan betyda att för stora företag kanske de globala 

nätverken utgör en avgörande faktor för deras tillväxt. Men om man istället ser till små 

teknikbaserade företags utveckling spelar troligtvis affärsnätverk, innovativa nätverk samt 

regionala nätverk en större roll.  
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En respondent från ”staten” menar att en väldigt liten del av de företag som söker om att vara 

med i sådana nätverk får den möjligheten, det finns ett större intresse än platser tillgängliga. 

Respondenter från ”näringslivet” som mottagit tidigare stöd från STU/Nutek har framhävt att 

tillgången till nätverken var ännu mer avgörande för deras företags existens än vad själva 

finansieringen var. Med tanke på hur viktigt nätverkande är för entreprenörer i ett tidigt skede 

bör det svenska systemet för innovationsbidrag ses över för att utvärdera om det verkligen 

finns tillräckligt med tillgång till denna typ av resurs?  

 

5.2.1 Avslutande diskussion 

Skillnader i företags resurstillgångar kan leda till olika skillnader i tillväxt eftersom att det 

skapar olika förutsättningar för företagen att bedriva verksamheten. Brister på resurser gör att 

företag inte kan utveckla sin innovativa sida. Vilka effekter skulle då ett minskat 

innovationsstöd, dvs. minskade resurser, få för entreprenörer och blivande företag? Tillgång 

till resurser i form av såddfinansiering och nätverkande är både enligt empiri och tidigare 

forskning viktiga faktorer för överlevnad samt tillväxt (Agustinius & Halvarsson 2003; 

Johansson, Deiaco, Carlsson, & Scheffert 2008; Jørgensen 2010; Sarel, Verreynne & Kastelle 

2012; Lundqvists 2005). Om entreprenören då inte har tillräckligt med dessa resurser för att 

driva igenom sin idé kommer inte heller några nya företag att etableras. Om inga nya 

småföretag etableras kan detta få stora konsekvenser för Sverige. Det spelar ingen roll om alla 

dessa småföretag inte blir framgångsrika, de företag som startas kan ändå bidra ändå till 

tillfälliga arbetstillfällen och skatteintäkter i Sverige.   

 

Siffror visar att den privata såddfinansieringen har minskat sedan år 2001 (se bilaga 3). Om 

man ser till det offentliga stödet verkar uppfattningen mer blandad. Både ”staten” och 

”akademien” menar att det hela beror mycket på vilken typ av konjunktur som existerar i 

landet. Under kriser blir det högre arbetslöshet och då tenderar staten att ge ett högre stöd. 

Detta kan man tycka är logiskt eftersom att stöd för att uppmuntra entreprenörer till att skapa 

nya företag bidrar till att nya arbetstillfällen ges. Om detta stämmer bör vi kanske kunna 

förvänta oss ett utökat offentligt stöd snarare än ett minskat när nästa budgetproposition 

kommer i höst. Samtidigt skulle man kunna effektivisera de pengar som redan finns i systemet 

och verkligen satsa dessa pengar på ett effektivare sätt så att sysselsättning, tillväxt och 

konkurrenskraft stärks.  
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Det är alltid lätt att prata om att man behöver mer finansiering men nätverk är ett viktigt 

komplement för etablering av företag. Frågan är bara hur man ska mäta och utvärdera dessa 

nätverk? Hur ska man identifiera de effektiva nätverken från de ineffektiva? Vem är det i så 

fall som avgör om det är effektivt eller inte? Det en person tycker är bra behöver inte en 

annan person tycka är bra vilket gör att det blir svårt att avgöra om nätverk är effektiva eller 

inte. Utifrån vår studie är nätverk effektiva men frågan är hur de ska användas så att de 

verkligen förblir effektiva? Kanske skulle det behövas mer personliga rådgivare som 

verkligen tror på entreprenören och hjälper dem att träffa personer med rätt kompetens. Detta 

är framför allt viktigt för personer som inte har varit ute i näringslivet tidigare.  

 

5.3 Tripplehelix 

Vi lever idag i en kunskapsbaserad ekonomi vilket bidragit till att högre krav ställts på att 

bevara en hög kunskapsnivå. Ett sätt att bevara denna kunskapsnivå är genom samverkan 

mellan stat, näringsliv och akademi, vidare nämnt som Tripplehelix.  När dessa tre 

institutioner samverkar och integrerar med varandra kan det leder till att nya innovationer 

uppkommer vilket i sin tur har en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten. När 

institutioner överlappar varandra förstärks deras prestationer eftersom ny kunskap sprids. 

Forskning och utveckling av nya produkter har därför fått en större betydelse i dagens 

kunskapsbaserade ekonomi.  

 

FoU kan ha en stor roll för att få fram nya banbrytande idéer. Om man ska starta nya företag 

baserade på ny teknik är det ganska troligt att forskningsresultat är en del av utvecklingen. 

Ibland kan det finnas en gråzon om vad som är forskning och vad som är utveckling eftersom 

det finns en stor överlappning mellan dessa. Akademien bedriver forskning och näringslivet 

tillämpar forskningen vilket gör att dessa två grupper inte överlappar varandra tillräckligt 

mycket och därför kan man gå miste om relevant kunskap som kan ha betydelse för 

framväxten av nya innovationer menar ”Näringslivet”.  

 

Näringsdepartementet anser att det är viktigare med samverkan mellan näringsliv och 

akademi än samverkan med staten. ”Akademien” tror snarare att universitet/högskolor samt 

den statliga forskningsfinansieringen spelar en jättestor roll eftersom nya banbytande idéer 

som tas fram är vanligare i universitet/högskolor än i näringslivet. Detta beror till stor del på 

att det är universitetsforskarens uppgift är att vara världsledande inom sin forskning. Vi tror 
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snarare att universitet/högskolor har en stor betydelse men att banbrytande idéer även kan 

komma från små företag och enskilda personer som inte har anknytning till 

universitet/högskolor. Men att tala om att den ena delen skulle vara viktigare än den andra 

tycker vi är fel, alla tre institutionerna kan vara mer eller mindre viktiga i samverkan från fall 

till fall. 

 

Ur ett statligt perspektiv är denna samverkan viktig för uppkomsten av nya innovationer, nya 

företag och för Sveriges internationella konkurrenskraft vilket går hand i hand med 

utgångspunkten i Tripplehelix-modellen. När de tre institutionerna samverkar träffas personer 

med olika bakgrunder och referensramar vilket förstärker prestationerna i respektive 

institution. På detta sätt kan ett företag övervinna eventuella kompetensbrister vilket kan vara 

viktigt för teknikbaserade företag.  

 

”Näringslivet” håller med ”staten” om att samverkan mellan dessa tre institutioner är viktigt i 

början då man vill utveckla sin idé. Kompetensbristen som kan finnas i början då man startar 

ett företag kan underlättas genom denna samverkan. Framförallt är det viktigt hos 

teknikbaserade företag eftersom de ofta behöver inhämta extern kunskap då det nästan är 

omöjligt att kunna allting själv. Samverkan är viktig men man måste hitta en bra nivå på den 

så att alla parter gynnas eftersom de inte kan existera var för sig. I och med att institutionerna 

stärks av denna samverkan kan det bli svårt för den enskilda institutionen att få ett jämt 

kunskapsinflöde utan extern hjälp.  

 

Samverkan behövs för att stödja uppkomsten av nya innovationer menar ”akademien”. 

Graden av samverkan är beroende av branschen, framförallt inom teknikbranschen är 

samverkan av stor betydelse. Likt ”staten” och ”näringslivet” menar ”akademien” att 

samverkan leder till att de utnyttjar varandras kompetens vilket leder till bärkraftiga företag. 

Vidare så kan även små företag få hjälp av studenter och forskare vilket är positivt för deras 

utveckling. Detta är något som vi tycker bör förstärkas eller utnyttjas mer eftersom det leder 

till så många positiva effekter, framför allt för uppkomsten av nya innovationer och 

småföretag.    
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Det finns en viss tendens till att stora företag samverkar mer än vad små och medelstora 

företag gör idag. Denna samverkan har visat sig vara betydelsefull för de stora företagen då 

deras konkurrenskraft stärkts (Krantz & Bengtsson 2011). Näringsdepartementet vill arbeta 

med att stärka samverkan hos små och medelstora företag också samt öka deras FoU – 

satsningar. Detta tycker vi är positivt eftersom det kan bidra till en ökad sysselsättning, 

tillväxt och konkurrenskraftigare företag. 

 

5.3.1 Avslutande diskussion 

Samverkan är viktig för att nya innovationer ska kunna frambringas. Ett minskat 

innovationsstöd skulle kunna leda till att denna samverkan minskar vilket gör att 

kunskapsöverföringen mellan dessa institutioner minskar. Utan denna samverkan bildas heller 

inga närande nätverk som kan vara till nytta för entreprenören i tidiga skeden. Utan nya 

innovationer och ett högt kunskapsinflöde skulle det på sikt kunna få negativa effekter på 

Sveriges internationella konkurrenskraft. Hur ska vi kunna konkurrera om vi inte har 

samverkan?  

 

5.4 Konkurrenskraft   

Ett sätt för ett land att kunna upprätthålla en hög konkurrenskraft är genom en kombination av 

de tre ovanstående komponenterna inkubatorn, resurser och samverkan. Som tidigare nämnt 

bidrar inkubatorn med stöd och hjälp genom resurser som finansiering och nätverk. Denna 

hjälp är nödvändig för att entreprenörer överhuvudtaget ska kunna satsa på sina idéer. Utan 

denna hjälp skulle få nya teknikbaserade företag kunna etableras vilket skulle påverka 

konkurrenskraften negativt på sikt. Staten, näringslivet och akademien måste vara starka var 

för sig men det är minst lika viktigt att samverkan mellan dem är effektiv. Denna samverkan 

mellan stat, näringsliv och akademi bidrar till bredare och starkare nätverk vilket har en 

positiv effekt på både innovationsklimatet och konkurrenskraften i landet.  

 

Sverige är ett land som är beroende av att nya innovationer tas fram, dels eftersom 

hemmamarknaden är begränsad och dels för att det inte finns så mycket annat att konkurrera 

med än skog, järnmalm och arbetskraft. Vår arbetskraft kan vi osannolikt konkurrera med, 

med tanke på att lönenivåerna i Sverige skiljer sig stort i jämförelse med arbetskraften i 

exempelvis en del Asiatiska länder. Eftersom vi inte har några andra tillräckligt bra alternativ 

blir det därför svårt för Sverige att upprätthålla en hög konkurrenskraft om nya innovationer 
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minskar.  På lång sikt måste Sverige ha innovationer annars kommer landet att stagnera vilket 

gör att det blir svårt att upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft gentemot 

omvärlden (se rubrik 4.4 Statistik). Innovationer driver produktivitetsutveckling, vilket är ett 

sätt att öka Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder menar ”staten”. Om Sverige 

slutar utveckla nya innovationer kommer det leda till att vi inte får fram tillräckligt många 

konkurrenskraftiga företag. På lång sikt kan detta påverka Sveriges export eftersom det krävs 

etablering av nya framgångsrika företag om vi ska stanna kvar i toppen. Misslyckas vi med 

detta kan det få negativa effekter för hela Sveriges välfärd. 

 

 Konkurrenskraft är något som hela tiden förändras. I ett kortsiktigt perspektiv märks sällan de 

förändringar som har direkt eller indirekt påverkan på ett lands konkurrenskraft, men i ett 

långsiktigt perspektiv kan effekterna bli katastrofala. ”Näringslivet” menar att det måste 

finnas stöd för att utveckla idéer och det måste finnas stöd som ökar chanserna att 

kommersialisera dessa idéer. Det är först i ett långsiktigt perspektiv som de verkliga 

konsekvenserna visar sig eftersom företag successivt försvinner från marknaden vilket gör att 

det blir svårt att upptäcka konsekvenserna i ett tidigt skede.  

 

Ett minskat statligt innovationsstöd skulle påverka Sveriges konkurrenskraft negativt, framför 

allt i ett långsiktigt perspektiv. Med mindre innovationer blir förutsättningarna lägre för att 

göra affärer menar ”näringslivet”. Om Sverige skulle minska eller sluta utveckla nya 

innovationer blir risken stor att andra länder blir mer framväxande än Sverige och går därmed 

om oss i utvecklingen. Det är därför viktigt att produkter tas fram som går att sälja i 

konkurrens med resten av världen. Dessa produkter måste också göras attraktiva för 

omvärlden så att de svenska entreprenörernas och/eller företagens innovationer efterfrågas. I 

och med att det händer mycket på de globala marknaderna runt om i världen går det därför 

inte att leva på ”gamla” innovationer utan nya innovationer blir därför nödvändigt för att hitta 

nya sätt att konkurrera på. Detta är framför allt viktigt då många framväxande ekonomier i 

exempelvis Asien gör ambitiösa satsningar för att stärka deras konkurrenskraft, och i 

kombination med att den globala konkurrensen till stor del påverkas av dagens 

kunskapsbaserade ekonomi.  

 

Ett minskat statligt innovationsstöd till teknikbaserade företag är inte helt avgörande för 

Sveriges genomsnittliga konkurrenskraft enligt ”akademin”. Det som däremot kan hända är 

att man går miste om idéer och innovationer som verkligen kan bli framgångsrika för Sverige 
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internationellt. Innovativa småföretag är ofta mycket duktiga på att introducera banbrytande 

idéer vilket påverkar konkurrenskraften positivt. De stora företagen däremot är duktiga på att 

göra det som de alltid har gjort och göra det bättre och effektivare vilket bidrar till att hålla 

uppe sysselsättningen. Detta betyder att både små och stora företag fyller en betydelsefull 

funktion på både marknaden och för landets konkurrenskraft. De små nyetablerade företagen 

behövs för att Sverige ska kunna vara i topp gällande innovationskraft även i framtiden (se 

rubrik 4.4. Statistik).   

 

5.4.1 Avslutande diskussion  

Är Sverige innovativt? Det beror på hur man mäter det hela, Sverige har många styrkor som 

är attraktiva för omvärlden. Bland annat har landet en ekonomisk och politisk stabilitet, hög 

utbildningsnivå och teknisk kompetens för att bara nämna några fördelar. Dock har Sverige 

även en hel del svagheter som bland annat svagt entreprenörskap och lågt nyföretagande 

(European – American Business Council, 2009 samt rubrik 4.4 Statistik). Vilka effekter kan 

detta få? En negativ effekt av att Sverige är dåliga på entreprenörskap kan bli att entreprenörer 

väljer att etablera sig i andra länder istället. Om det sker förlorar Sverige arbetstillfällen och 

eventuella exportinkomster som vi inte har råd att missa om vi vill fortsätta att vara i topp. 

Det är dock inte säkert att vi märker de negativa effekterna på kort sikt då våra stora företag 

fortsätter att vara framgångsrika. Men på lång sikt behöver vi få fram nya konkurrenskraftiga 

företag som kan ta över när de andra försvinner. Precis som ”näringslivet” beskrev så anser vi 

att det är konstigt att Sverige inte är bättre på att starta nya företag eftersom vi har en social 

trygghet som inte finns i andra länder. Detta tyder på att det behövs mer åtgärder för att 

säkerställa att vi kan få fram nya konkurrenskraftiga företag. Dessa åtgärder inkluderar 

åtgärder som gör riskkapitalister mer villiga att investera i entreprenörers nya idéer samt 

större hjälp till närande nätverk för entreprenören. Utan nätverkande ser vi att många 

entreprenörer som egentligen har en bra idé inte ens ser det som lönsamt att försöka utveckla 

idéerna.   
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6. SLUTSATS 

 
I detta kapitel kommer studiens slutsats att presenteras samt förslag till vidare forskning. 

 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur innovationsstöd i tidiga skeden påverkar etablering 

och utveckling av nya teknikbaserade företag. Vidare ville vi undersöka hur detta kommer att 

påverka Sveriges internationella konkurrenskraft.  

 

Ett minskat statligt innovationsstöd i tidiga skeden skulle kunna få stora effekter på etablering 

och utveckling av nya teknikbaserade företag. Eftersom det privata riskkapitalet i tidiga 

skeden inte är tillräckligt måste därför staten komma in och utgöra en kompletterande roll och 

täcka upp där det privata stödet är bristfälligt. Om det statliga stödet skulle minska skulle 

entreprenörer med goda idéer få svårt att få tillgång till nödvändiga resurser vilket skulle 

kunna leda till att entreprenörer får det svårt att etablera och utveckla ett företag av sin idé. 

Resurserna kan bestå av finansiering i tidiga skeden och/eller nätverkande. Finansieringen 

bidar till att lyfta av risken för den enskilde entreprenören om denne inte kan finansiera sin 

idé själv. I vår undersökning har det framkommit att nätverk utgör en mycket viktig del av 

själva innovationsstödet. Stort fokus finns på det rent finansiella stödet men nätverkande är 

minst lika viktig för att företag ska kunna etableras och utvecklas. Nätverk behöver etableras 

redan i ett tidigt skede hos teknikbaserade företag för att de ska kunna överleva. Detta är 

problematiskt då många nya entreprenörer kan sakna dessa nätverk eller har svårt att hitta ett 

eller flera nätverk som är stärkande för dem. Små teknikbaserade företag kan ha en avsaknad 

av kompetens i tidigt skede och där kan nätverken utgöra en kompletterande roll vilket också 

tidigare forskning stödjer. 

 

Den internationella konkurrenskraften mäts genom en rad olika faktorer som exempelvis 

investeringar i kunskap och innovation samt nyföretagande och sysselsättning m.m. Detta gör 

att vår genomsnittliga konkurrenskraft troligtvis inte kommer att försämras då vi kortsiktigt 

fortfarande kommer att ha stora företag som fortsätter att vara framgångsrika ett tag till.   

I ett långsiktigt perspektiv kan vi möta en sämre framtid då vi har blivit sämre på 

entreprenörskap och etablering av nya företag.  Ett mindre bra entreprenörskap leder till att vi 

inte skapar några nya konkurrenskraftiga företag vilket kommer att påverka Sveriges position 
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gentemot omvärlden negativt på sikt. Ett minskat innovationsstöd i tidiga skeden skulle 

förvärra detta eftersom det minskar möjligheterna till att etablera och utveckla nya företag 

ännu mer då entreprenörer får sämre möjligheter att etablera och utveckla sina idéer.  

 

Ett minskat innovationsstöd i tidiga skeden skulle också kunna leda till att 

kunskapsöverföringen mellan de olika institutionerna begränsas vilket påverkar Sveriges 

internationella konkurrenskraft negativt. Samverkan mellan stat, näringsliv och akademi 

bidrar även till bredare och starkare nätverk vilket kan ha en positiv effekt på både 

innovationsklimatet och konkurrenskraften i landet vilket tidigare forskning också stödjer. 

 

Skulle innovationsstöd i tidiga skeden effektiviseras och användas på ett optimalt sätt skulle 

Sveriges möjligheter öka gentemot omvärlden eftersom det troligtvis kommer att ha positiva 

effekter på etablering och utveckling av nya företag och därmed även Sveriges internationella 

konkurrenskraft på lång sikt.  

 

6.1 Vidare forskning 

I vår undersökning har vi kommit fram till en del intressanta forskningsfronter som vi inte har 

kunnat utveckla eller undersöka på grund av tidsbrist. Om vi fick möjlighet att göra om denna 

studie skulle vi ha valt att undersöka fler teknikbaserade företag som har fått tillgång till 

statligt innovationsstöd i tidiga skeden. Vi hade även tyckt det skulle vara intressant att 

undersöka hur innovationsstöd i tidiga skeden skiljer sig åt mellan olika länder och vad dessa 

skillnader kan bero på. Vidare kan det vara intressant att mer ingående undersöka vilken roll 

de statliga respektive de privata aktörerna bör utgöra gällandet innovationsstöd i tidiga 

skeden. Hur bör i så fall dessa innovationsstöd utformas i framtiden? De här förslagen är 

något som vi överlåter för vidare forskning.  
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Bilaga 1 
Intervjumall 1 

 
Inledande frågor: 
 

1. Berätta lite om dig själv  
2. På vilket sätt har du kunskaper inom innovationsområdet?  
 

Innovationer: 
 

3. Hur viktiga är innovationer för Sverige? 
‐ Är Sverige ett innovativt land?  
‐ På vilket sätt? 

 
4. Rent hypotetiskt, vad innebär det för Sverige när framväxten av nya innovationer inte 

tas tillvara på?  
‐ Vilka effekter får det på etablering och utveckling av nya företag?  
‐ Hur påverkar det Sveriges export? 
‐ Hur påverkar det sysselsättningen?  

 
5. Hur avgörande roll har FoU (forskning och utveckling) för nya innovationer? 

 
Innovationsstöd: 
 

6. Är det viktigt med statligt stöd för svenska företag?  
‐ Varför/varför inte? 

 
7. Är såddfinansiering avgörande för företags existens idag?  

‐ På vilket sätt? 
‐ Hur avgörande är det för utveckling av nya företag?  

 
8. Finns det tillräckligt med pengar att disponera till forskning och nya innovationer 

idag? 
‐ Behövs det mer eller mindre pengar? 

 
9. Hur stor roll har nätverksskapande vad det gäller etablering av nya företag? 

‐ Anser du att nätverk är viktigt under etableringen i början?  
‐ Behövs mer eller mindre nätversskapande för nyetablerade företag? 
‐ Hur ska det i så fall se ut?  
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Konkurrenskraft 
 

10. Kan Sverige upprätthålla en hög konkurrenskraft samtidigt som nya innovationer 
minskar? 
‐ På vilket sätt? 

 
11. Vad får ett minskat innovationsstöd för effekter på Sveriges konkurrenskraft?  

‐ Kortsiktigt perspektiv? 
‐ Långsiktigt perspektiv? 

 
12. Vilken betydelse har samverkan mellan stat, näringsliv och akademi för:  

‐ Uppkomsten av nya innovationer? 
‐ Etablering av nya företag?  
‐ Sveriges konkurrenskraft? 

 

Staten

NäringslivetAkademien

 
 
 
Övrigt: 
 

13. Övriga synpunkter? 
 

14. Får vi publicera ditt namn i vår uppsats? 
 

15. Får vi kontakta dig igen via e-mail eller telefon om vi behöver ställa ett par 
kompletterande frågor?  

 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjumall 2 
 
Inledande frågor: 
 

1. Berätta lite om dig själv och ditt företag. 
2. Har ni tillhandahållit innovationsstöd i tidiga skeden? 

‐ Hur avgörande var det för er verksamhet? Hade företaget existerat idag om ni inte 
hade fått innovationsstöd? 

‐ Tillhandahöll ni privat eller offentligt stöd?  
‐ Vilka resurser bidrog innovationsstödet med? 

 
Innovationer: 
 

3. Hur viktiga är innovationer för Sverige? 
 

4. Rent hypotetiskt, vad innebär det för Sverige när framväxten av nya innovationer inte 
tas tillvara på?  
‐ Vilka effekter får det vad det gäller etablering och utveckling av nya företag?  

 
 
Innovationsstöd: 
 

5. Är det viktigt med statligt stöd för svenska företag?  
‐ Varför/varför inte? 

 
6. Finns det tillräckligt med pengar att disponera till forskning och nya innovationer 

idag? 
‐ Behövs det mer eller mindre pengar? 

 
7. Fick ni tillgång till olika nätverk samtidigt som innovationsstödet? (dvs. genom en 

inkubator eller annan viktig person?) 
‐ Hur avgörande har det varit för ert företags tillväxt? 
‐ Hur stor roll har nätverksskapande vad det gäller etablering av nya företag? 
‐ Behövs mer eller mindre nätversskapande för nyetablerade företag? 

 
Konkurrenskraft 
 

8. Kan Sverige upprätthålla en hög konkurrenskraft samtidigt som nya innovationer 
minskar? 
‐ På vilket sätt? 

 
9. Vad får ett minskat innovationsstöd för effekter på Sveriges konkurrenskraft?  

‐ Kortsiktigt perspektiv? 
‐ Långsiktigt perspektiv? 
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Övrigt: 
 

10. Får vi publicera ditt namn och företag i vår uppsats? 
 

11. Får vi kontakta dig igen via e-mail eller telefon om vi behöver ställa ett par 
kompletterande frågor?  

 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
 
Privat riskkapitalsförändring 2001-2009 
 
Diagrammet visar hur investeringar i såddfasen minskat sedan år 2001. De investerade privata 

riskkapitalbeloppen under det senaste mätbara året 2009 minskade kraftfullt jämfört med 2008 

(Svenska riskkapitalföreningen, 2010).   

 
 
 
 

 
 
Källa: Svenska riskkapitalföreningen, 2010 
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Privat riskkapitalsförändring 2006-2011 

Diagrammet nedan visar att investeringar i såddfasen har fortsatt att minska sedan 2009.   

 

 

 

 
Källa: Svenska riskkapitalföreningen, 2012 
 
 
 
 

94 
 


	1. INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Lissabonstrategin 
	1.1.2 Europa 2020
	1.1.3 Konkurrensregler och statligt stöd

	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Disposition

	2. TEORETISK REFERENSRAM
	2.1 Teorier
	2.1.1 Definition av internationell konkurrenskraft
	2.1.2 NTBFs 
	2.1.3 Inkubatorn och dess dynamiska effekter
	2.1.4 Resursbaserad teori
	2.1.5 Tripplehelix-modellen 
	2.1.6 Kritik mot valda teorier
	2.1.7 Egen reflektion över kritik mot valda teorier

	2.2 Tidigare forskning
	2.2.1 Såddfinansiering
	2.2.2 Innovation och tillväxt
	2.2.3 Nätverkens betydelse
	2.2.4 Forskning och utvecklingens påverkan på innovationer
	2.2.5 Samverkan mellan Näringsliv och Akademi 
	2.2.6 Innovation och konkurrenskraft 
	2.2.7 Sammanfattning av tidigare forskning
	2.2.8 Kritik mot vald tidigare forskning
	2.2.9 Varför är denna tidigare forskning relevant?
	2.2.10 Hur anses denna studie bidra till forskningen?


	3. METOD
	3.1 Val av metod
	3.2 Urval
	3.3 Tillvägagångssätt
	3.4 Datainsamling
	3.4.1 Primär- och sekundärdata

	3.5 Tillförlitlighet
	3.5.1 Reliabilitet och validitet
	3.5.2 Generalisering
	3.5.3 Etik

	3.6 Källkritik

	4. EMPIRI
	4.1 Stat
	4.1.1 Presentation av respondenter
	4.1.2 Empiri – stat 
	4.1.2.1 Innovationer
	4.1.2.2 Innovationsstöd
	4.1.2.3 Konkurrenskraft


	4.2 Näringsliv
	4.2.1 Presentation av respondenter
	4.2.2 Empiri – Näringsliv
	4.2.2.1 Innovationer 
	4.2.2.2 Innovationsstöd
	4.2.2.3 Konkurrenskraft


	4.3 Akademi
	4.3.1 Presentation av respondenter
	4.3.2 Empiri – akademi
	4.3.2.1 Innovationer
	4.3.2.2 Innovationsstöd 
	4.3.2.3 Konkurrenskraft


	4.4 Statistik
	4.4.1 Nyföretagande och sysselsättning
	4.4.2 Investeringar i kunskap och innovation
	4.4.3 Företagens tillgång till kapital


	5. ANALYS
	5.1 Inkubatorn
	5.1.1 Avslutande diskussion

	5.2 Resursbaserad teori
	5.2.1 Avslutande diskussion

	5.3 Tripplehelix
	5.3.1 Avslutande diskussion

	5.4 Konkurrenskraft  
	5.4.1 Avslutande diskussion 


	6. SLUTSATS
	6.1 Vidare forskning

	7. KÄLLFÖRTECKNING
	7.1 Böcker
	7.2 Vetenskapliga artiklar och rapporter
	7.3 Internetkällor
	7.4 Muntliga källor
	Intervjumall 2



