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Kunskapen om inkubatorers olika sätt att etablera, utveckla och upprätthålla en befrämjande 
inkubatorverksamhet är liten. Trots det är inkubatorer, det vill säga miljöer där nya företag 
kan utvecklas och växa med hjälp av affärsmässigt stöd, vanligt förekommande i många olika 
regioner och länder. Anledningen är de förväntningar som ofta ställs på teknik- och kun-
skapsbaserade företag och deras potential att fungera som tillväxtmotorer i sina respektive 
regioner. I denna studie1 analyseras nio inkubatorer i norra Sverige i syfte att identifiera ten-
tativa framgångsfaktorer för effektiva inkubatorer. Resultaten utvisar många likheter i inku-
batorernas koncept, det vill säga vad de gör. Stora skillnader finns dock i hur de genomför 
verksamheten, vilket inte minst styrs av den målgrupp de riktar sig till. Emellertid finns det 
vissa svårigheter med att utvärdera och jämföra inkubatorer. Främst beror det på att det idag 
inte finns några gemensamma och allmänt accepterade verktyg för att följa upp verksamhe-
terna på längre sikt. Därmed blir det även svårt att identifiera vad som kan betraktas som 
framgångsfaktorer. Trots detta dilemma indikerar resultaten på några viktiga faktorer som 
har betydelse för en effektiv inkubatorverksamhet. 
 
Inledning 
 
EU:s Strukturfondsprogram och andra initiativ för att främja regional utveckling har en tydlig 
inriktning mot att genom innovationer och entreprenörskap främja en positiv regional utveck-
ling. En strategi för att åstadkomma detta är att tillvarata den potential till kunskapsbaserade 
innovationer och företag som universitet, högskolor och andra kunskapscentra representerar. 
Att genom företagskuvöser, inkubatorer och teknikparker/science parks skapa miljöer där nya 
kunskapsbaserade företag kan utvecklas har därför kommit att bli en vanligt förekommande 
utvecklingsstrategi i många regioner. Ofta har sådana etableringar också stöttats av särskilda 
medel från EU, NUTEK och andra supportorganisationer. Studier som mer systematiskt ana-
lyserar framgångsfaktorer för ledning och styrning av den här typen av verksamhet saknas 
dock.  
 
Konceptet inkubatorer kommer ursprungligen från USA där de första inkubatorerna etablera-
des under 1950-talet. SISP (Swedish Incubators & Science Parks) definierar en inkubator på 
följande sätt: ”Inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer 
och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, 
finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande 
kontorsservice”. Inkubatorerna syftar ofta till att stödja entreprenöriellt inriktade akademiker 
vid universitet och högskolor. The Stanford Research Park i Kalifornien etablerades 1951, och 
1959 startades The US Business Inkubator i Bativia, New York, vilket betraktas som födelsen 
för fenomenet inkubator (företagskuvös). I Sverige började inkubatorerna etablera sig först på 

                                                 
1 Studien delfinansieras av Tillväxtverkets följeforskning av Strukturfonder i Övre och Mellersta Norrland. 

 1

mailto:Sari.Roininen@ltu.se


70-talet med inspiration av den amerikanska modellen. På grund av krisen i stora industrier i 
slutet av 70- början av 80-talet, succén i Silicon Valley, forskning som pekar på att små och 
medelstora företag ökar arbetstillfällen och den regionala tillväxten, och att innovationer och 
ny teknologi härstammar från forskning så är inkubatorer idag ett naturligt inslag vid många 
internationella universitet. Att "försättas i kuvös" ger möjlighet till att skapa en gynnsam mil-
jö för utveckling. Det betyder också att ge form och substans till något. En inkubator strävar 
efter att ge struktur och trovärdighet till framväxande projekt eller nystartade företag. Genom 
att förse entreprenörer med service och stöd som kompletterar och utvecklar deras naturliga 
talang maximerar inkubatorn potentialen av entreprenöriell begåvning. Att "föda fram" nya 
företag genom inkubatorer är en process som strävar efter att påskynda företagstillväxt och 
förse dem med optimala förutsättningar för en positiv affärsmässig och ekonomisk utveckling. 
Sålunda kan en inkubator vara en viktig länk mellan entreprenörer och kommersialiseringen 
av en produkt eller en tjänst. 
 
En företagsinkubator är designad att stödja en entreprenör i dennes utveckling av affärskun-
nande i en miljö som främjar företagsutveckling. Även om inkubatorer varierar i omfattning 
angående erbjuden assistans, finns det några allmänna beståndsdelar som bör ingå i en inku-
bators koncept. Generellt stödjer en inkubator unga företag genom att förbereda och utveckla 
entreprenörens förmåga att driva ett företag samt genom att fungera som guide till extern fi-
nansiering. Inkubatorn syftar ofta till att utveckla nya starka företag som genererar nya idéer 
och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för 
företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden förväntas generera 
arbetstillfällen och välfärd. 
 
Vinnova har 2002 lanserat ett särskilt nationellt inkubatorprogram (Vinnova Policy VP 
2002:2) och har i ett par studier särskilt fokuserat på utvecklingen av inkubatorföretag (Vin-
nova rapport VR 2005:02 respektive VR 2006:06). Intresset har härvidlag riktats mot att öka 
kunskaperna om inkubatorföretagen och deras utveckling. Däremot vet vi betydligt mindre 
om olika sätt att etablera, utveckla och upprätthålla en befrämjande inkubatorverksamhet. 
Trots många positiva studier visar några studier att endast en fjärdedel av teknikparkerna med 
tillhörande inkubatorer är framgångsrika (Luger & Goldstein, 1991) och dessutom misslyckas 
många ofta med att stödja innovation, entreprenörskap och regional utveckling (Tamásy, 
2008). Att inkubatorer inte lyckas leva upp till uppställda förväntningar kan i sin tur bero på 
hur verksamheten leds och är organiserad (ibid.). Problemet är att det idag finns så få studier 
som fokuserar på just management och ledning av inkubatorer (Phan, Siegel & Wright, 2005). 
Detta kan bero på oklarheter i tidigare forskning med avseende på vad en effektiv, och fram-
gångsrik, inkubatorverksamhet ska bestå av (Mian, 1997). Det bör därför finnas anledning att 
närmare studera managementperspektivet bland inkubatorer för att bättre förstå faktorer som 
konstituerar en effektiv inkubatorverksamhet. Vad betyder kopplingen till (och inställningen 
hos) en högskola eller ett universitet? Vilken betydelse har arsenalen av olika stödinsatser? 
Vilken roll spelar inkubatorernas egen personal och grad av professionalism? Vilket samspel 
finns med andra supportorganisationer? Har specialisering mot en specifik sektor någon bety-
delse? Sammanfattningsvis syftar projektet till: 
 

• att analysera och beskriva hur olika typer av inkubatorer valt att lägga upp verksamhe-
ten med avseende på avgränsning av målgrupper, det verksamhetsstöd som erbjuds, 
samt de effekter som eftersträvas 

• att till underlag för en bredare empirisk studie tentativt identifiera framgångsfaktorer 
för olika typer av inkubatorer. 
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Denna studie är avgränsad till att studera inkubatorer i norra Sverige.  
 
Teoretisk referensram 
Det finns ett underförstått antagande i samhället att innovationer och ny teknologi skapas ur 
universitetsforskning (Hansson, Husted & Vestergaard, 2005) vilket i sin tur genererar i fler 
företag och arbetstillfällen som ökar tillväxten i regionen (Phan mfl., 2005). Inkubatorer har 
ofta som syfte att förse högteknologiska nya företag med en kreativ miljö att utvecklas och 
kommersialisera sådan ny teknologi (Phillips, 2002). Inkubatorer har också blivit vanligt fö-
rekommande världen över, och intresset bland politiker, praktiker och forskare för att identifi-
era framgångsfaktorer och metoder för ökad effektivitet bland inkubatorer har också ökat i 
takt med antalet etablerade anläggningar. Intresset till trots visar studier av Luger och Gold-
stein (1991) och Tamásy (2008) att endast ett fåtal av teknikparkerna med tillhörande inkuba-
torer är framgångsrika och att dess stöd till innovation, entreprenörskap och regional utveck-
ling ofta misslyckas. En förklaring skulle kunna vara att det oftast är enbart den först etable-
rade parken/inkubatorn i regionen som lyckas, menar forskarna. Vidare påstår dessa forskare 
att det är universitetsregioner med en teknologisk orientering som a) blandar ny teknologi 
med befintlig, b) har många högteknologiska aktiviteter, c) en god infrastruktur, d) har 
branschspecifik service, samt e) förutseende politiker, akademiker och företagsledare, som har 
de bästa förutsättningarna att lyckas. Med andra ord syftar de på storstadsområdena. Inkubato-
rer i landsbygdsregioner med färre än 100 000 invånare kan istället genom diversifieringen av 
olika företag och branscher skapa fördelar. Framgång för en inkubators verksamhet kan emel-
lertid också vara en indirekt effekt av verksamhetens ledarskap/management (Tamásy, 2008). 
Problemet är att det idag finns så få studier som fokuserar på just management2 av inkubato-
rer (Phan mfl., 2005). 

                                                

 
Mian (1997) har, genom att se på inkubatorverksamhet ur olika teoretiska perspektiv3, utfor-
mat en konceptuell modell för utvärdering av universitetsrelaterade inkubatorers effektivitet 
och framgång. Genom att mäta utfallet från inkubatorernas verksamhet, hur verksamheten 
hanteras och leds, samt vilken service som erbjuds kan effektivitet och framgång bland inku-
batorer mätas. Genom att blanda både mjuka och hårda variabler i utvärderingen av inkubato-
rers verksamhet kan bättre analyser och slutsatser uppnås menar han. Det finns dock olika 
faktorer som kan påverka inkubatorer och dess verksamhetsinriktning, resursbehov och utfall. 
En av dessa faktorer är verksamhetens specialisering eller fokusering. 
 
Specialisering/fokusering av inkubatorer 
Det värde inkubatorn genererar till de inneboende företagen och dess omgivning kan vara 
beroende av dess specialisering mot en viss sektor (Schwartz & Hornych, 2008). För att före-
tagen i större utsträckning ska nyttja inkubatorns service behöver företagen se att servicen är 
riktad mot just deras affärsutvecklingsbehov (Tamásy, 2002; Weasthead & Batstone, 1998). 
Ju fler olika typer av företag som finns i inkubatorn, desto mer kunskaper efterfrågas, vilket i 
sin tur kan leda till att inkubatorn inte har tillräckliga personella resurser att uppfylla alla des-
sa behov (Monck mfl., 1988). För att nya och unga företag ska gynnas mest av att vara lokali-
serade i en inkubator bör dessa företag vara homogena, menar Schwartz och Hornych (2008). 
En branschspecifik inkubator skulle därmed kunna koncentrera alla sina resurser till att erbju-
da den specifika kompetens och expertis som företagen efterfrågar (Schwartz & Hornych, 
2008; von Zedtwitz & Grimaldi, 2006).  
 

 
2 Management i svenskt lexikon motsvaras av orden ledning, företagsledning, skötande, styrning, direktion. 
3 Goal approach, system resource approach, stakeholder approach, and internal process approach. 
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De vanligast förekommande företagsstöden som erbjuds i en inkubator är lokaler och kontors-
faciliteter som underlättar företagens verksamhet, såsom IT-support, telefonväxel och annan 
administrativ service, samt affärsutvecklande och företagsledande stöd i form av mentorer, 
rådgivning och utbildning (Bengtsson, 2007; Tamásy, 2002). Rådgivning inkluderar vanligen 
tillgång till ett brett nätverk av kontakter bland finansiärer, jurister, forskare, politiker och 
andra för företagen betydelsefulla kontakter. Men detta stöd kanske inte är tillräcklig för vissa 
sektorer eller branscher. Vissa högteknologiska sektorer, så som bioteknologi till exempel, 
kan vara högst beroende av mer avancerad utrustning och specifika resurser (Lindelöf och 
Löfsten, 2004) vilket sällan erbjuds av generella inkubatorer på grund av höga investerings-
kostnader. Nya teknologibaserade företag (NTBF) behöver dessutom stöd i strategisk rådgiv-
ning, medvetenhet om otillfredsställda kundbehov och nätverksbyggande (Heydebreck, Klofs-
ten & Maier, 2000). Därmed blir stöd för både innovations- och kommersialiseringsprocessen 
viktigt för fokuserade inkubatorer, och framgången av dessa stödjande insatser beror på de 
individer som driver verksamheten och deras möjlighet att skapa ett transparant stödsystem 
(ibid.). De resurser och kunskaper som inkubatorn inte har genom sin egen personal kan er-
bjudas i samverkan med andra aktörer. Inkubatorn skulle således kunna specificera sitt utbud 
av stödjande insatser och därmed uppnå synergieffekter som kan vara strategiskt avgörande 
för både inkubatorns framgång såväl som för de nya företagens överlevnad och tillväxt. Detta 
är ett resonemang som tidigare inte förts inom forskning av inkubatorer och behöver därför 
stödjas av fler empiriska studier (Schwartz & Hornych, 2008).  
 
Ytterligare mervärde som en fokuserad inkubator medför är ökat kunskapsutbyte och samver-
kan mellan företagen eftersom allt för mycket olikheter hämmar kommunikation och behåll-
ning av varandra (Schwartz & Hornych, 2008; Tötterman & Sten, 2005; Chan & Lau, 2005). 
Förutsättningarna för att företagen ska lära sig något eller få utbyte av inkubatormiljön är att 
det måste finnas en viss överlappning av kompetenser, kunskap och marknadsfokus mellan 
företagen (Tamásy, 2001; Mowery, Oxley & Silverman, 1998), och att företagen delar pro-
blem och behov samt har liknande mål (Schwartz och Hornych, 2008). Om företagen däremot 
är motvilliga till att dela med sig av sin information av rädsla för att deras idéer och affärs-
hemligheter ska bli kopierade eller stulna av de andra inkubatorföretagen (McAdam och Mar-
low, 2007) resulterar nätverkandet sällan i synergieffekter, forsknings- och utvecklingssam-
verkan eller innovationer (Chan och Lau, 2005; Bakouros, Mardas & Varsakelis, 2002). Det 
är därför upp till inkubatorledningen att skapa en miljö som främjar förtroende mellan inkuba-
torföretagen (Tötterman och Sten, 2005) vilket i sin tur kan leda till ett ökat informationsutby-
te.  
 
Å andra sidan kan det finnas nackdelar med en specialiserad inkubator. Dels kan det vara så 
att det inte finns tillräckligt med nya företag i regionen för att fylla upp en inkubator med, dels 
kan klimatet i inkubatorn bli fientligt då företagen är konkurrenter på samma marknad, och 
dels kan allt för liknande kunskaper leda till att företagen inte får något utbyte av att samverka 
med varandra (Schwartz & Hornych, 2008). Dessutom menar Aerts, Matthyssens och Van-
denbempt (2007) att det i Europa inte finns några betydelsefulla skillnader i överlevnadsgra-
den mellan företag lokaliserade i en branschspecifik inkubator jämfört med företag i mer ge-
nerella inkubatorer.  
 
Framgångsfaktorer och prestationsmått 
För att kunna göra jämförelser och utvärderingar av olika inkubatorers management och han-
tering av verksamheten behövs vissa mått av prestationer bestämmas. Vad som utgör lämpliga 
mått av prestationer för en inkubator och vilken analysnivå måtten ska ligga på (dvs. företags- 
eller inkubatornivå) är fortfarande oklart (Phan m.fl., 2005). Svårigheten att utveckla generell 
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kunskap om inkubatorer kan dels bero på att det saknas systematik i datainsamlingen men 
också på att inkubatorernas resultat är kontextuellt beroende vad gäller den geografiska loka-
liseringen samt olika sociala och ekonomiska omständigheter i samhället (ibid.). Bengtsson 
(2007) menar att inkubatorers prestationsresultat är beroende av vilka förväntningar man har 
på inkubatorn, och Mian (1997) påpekar att ett flertal mått bör kombineras för att få fram till-
förlitiga och accepterade prestationsmått.  
 
Metod 
För att åstadkomma en förståelse av olika inkubatorers management av dess verksamhet samt 
utfallet av deras verksamhet har ett antal fallstudier genomförts. Fallstudien som metod resul-
terar ofta i en bättre helhetsbild av olika processer och faktorer som kan påverkar det studera-
de fenomenet, i det här fallet management av inkubatorverksamhet (Guba & Lincoln, 1989; 
Patton, 1990). Fallstudier är dessutom en lämplig ansats när studien avser att besvara frågor 
av hur-karaktär och för att kunna beskriva och förklara den studerade företeelsen i sin kontext 
(Yin, 2003; Miles & Huberman, 1994).  
 
I denna studie har nio inkubatorer i norra Sverige studerats vilka samtliga faller under SISPs 
definition av en inkubator: 
 

”Inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och 
företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsup-
port, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med 
tillhörande kontorsservice”… En företagsinkubator är designad att stödja en entre-
prenör i dennes utveckling av affärskunnande i en miljö som främjar företagsutveck-
ling. Även om inkubatorer varierar i omfattning angående erbjuden assistans, finns 
det några allmänna beståndsdelar som bör ingå i en inkubators koncept. Sammanta-
get stödjer en inkubator unga företag att förbereda sig för att klara de hinder som 
ofta ligger till grund för misslyckanden, utveckla entreprenörens förmåga att driva ett 
företag samt att fungera som guide till extern finansiering. Inkubatorn kan vara ett 
verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det 
medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som be-
finner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och 
välfärd”. 

 
Urvalskriterierna för de studerade inkubatorerna var att det skulle finnas variation med avse-
ende på målgrupp, ägandeformer och geografisk lokalisering. Med en bred variation av inku-
batorer kan mönster och strukturer urskiljas som är betydelsefulla för möjligheten att uppnå 
analytisk generalisering av framgångsfaktorer (Miles and Huberman, 1994). 
 
Följande nio norrländska inkubatorer har studerats:  
 

• Aurorum Business Incubator (ABI) i Luleå som är teknikrelaterad med kopplingar till 
Luleå tekniska universitet. 18 företag/projekt är lokaliserade i inkubatorn som har 4 
anställda. 

• IQube i Luleå som fokuserar på individen och de förutsättningar han/hon har att lyckas 
som entreprenör. 4 företag är lokaliserade i inkubatorn som har 1 anställd. 

• Bpark i Skellefteå som riktar sig mot tillväxtföretag från näringslivet med en unik idé. 
5 företag är lokaliserade i inkubatorn som har 2 anställda. 

• START i Skellefteå som riktar sig mot alla idéer och typer av företag. Cirka 10 företag 
är lokaliserade i inkubatorn där de är fyra anställda. 
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• Krenova i Umeå som riktar sig mot kulturföretag inom den kreativa och konstnärliga 
sektorn. 15 företag/projekt är lokaliserade i inkubatorn och 2 personer är anställda vid 
inkubatorn. 

• Uminova Innovation i Umeå som fokuserar på affärsidéer från universitet, sjukhus och 
andra forskningsinstitut, samt innovativa idéer från företag i hela regionen. 20-50 före-
tag/projekt är lokaliserade i och utanför inkubatorn som arbetar med 7-8 anställda. 

• B.I.C Factory i Umeå som främst fokuserar på ungdomar mellan 18-30 år. 9 företag är 
lokaliserade i inkubatorn som har 2 anställda. 

• Business Incubator (BI)4 i Östersund som uppmuntrar skapandet av affärsidéer från 
Mittuniversitetet där fokus ligger på turism, idrott och upplevelseteknik. Inkubatorn 
har 2 anställda. 

• Åkroken i Sundsvall som är en öppen inkubator och riktar sig främst mot Mittuniversi-
tetet och som fokuserar på skogen som resurs. 22 företag är lokaliserade i inkubatorn 
som har 3 anställda. 

 
Genom personliga intervjuer med inkubatorerna i Luleå och telefonintervjuer med resterande 
inkubatorer har ledarna (VD, projektledare, affärsområdeschef) för inkubatorerna fått beskriva 
sin verksamhet. En semistrukturerad intervjuguide användes vid datainsamlingen där varje 
intervju varade ca 1-2 timmar och registrerades med hjälp av en mp3-spelare. Varje respon-
dent har sedan läst och haft möjlighet att korrigera det dokumenterade materialet. Även se-
kundärdata i form av hemsidor och annan skriftlig dokumentation har använts för validering 
av intervjuerna.  
 
För att kartlägga och analysera framgångsfaktorer bland norrländska inkubatorer utgår studien 
från en modell som Mian (1997) använt för att studera effektiv management bland universi-
tetsrelaterade inkubatorer. Han menar att det finns tre områden som är viktiga för ett inkuba-
torprogram. Dessa är a) management och service, b) inkubtionsprocessen samt c) prestationer 
och utfall. Med andra ord kan management av inkubatorer utvärderas utifrån vad de gör, hur 
de genomför verksamheten samt vilket resultat verksamheten leder till. Viktiga faktorer och 
förhållanden för delområdet ”vad” är: den målgrupp som de riktar sig mot; de tjänster och 
service som erbjuds, vilka resurser som finns och vilka målen är. För att utvärdera processen, 
dvs. hur verksamheten genomförs, är följande förhållanden betydelsefulla: de kriterier och 
policyn som finns; hur strukturen ser ut; hur finansiering av verksamheten sker och vilken 
samverkan med externa aktörer som finns. Slutligen har olika faktorer såsom antal examine-
rade företag och deras överlevnadsgrad använts för att mäta utfallet av verksamheten. Men 
även verksamhetens effektivitet i form av uppnådda mål och verksamhetens överensstämmel-
se med målen har enligt Mian (1997) stor betydelse för en inkubators utfall och prestationer.  
 
Resultat 
De norrländska inkubatorerna arbetar med varierande framgång för att stötta etableringspro-
cessen av nya företag. Även om grundidéerna bakom inkubatorverksamheten återfinns vid 
alla inkubatorer är verksamheten olika i vissa avseenden. En del inkubatorer är tydligt 
branschinriktade medan andra arbetar med alla typer av företag. En del inkubatorer är koppla-
de till ”förinkubatorer”, teknikparker och universitet medan andra inte är det. Vissa inkubato-
rer arbetar mest med studenter, forskare och personal från universitet medan andra inte alls 
gör det. En del av inkubatorerna har varit verksamma ett flertal år medan andra är nyetablera-
de. Närmast följer en kort presentation av inkubatorerna. 
 

                                                 
4 Trots upprepade påstötningar har vissa uppgifter inte gått att erhålla från BI. 
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Inkubatorer i Luleå 
Både ABI och IQube är lokaliserade i Aurorum Science Park. Luleå har ca 73 400 invånare, 
ett tekniskt universitet med ca 12 000 studenter, en stor stålindustri och avancerad forskning 
samt ett differentierat näringsliv.  
 
ABI etablerades år 2004 och inrymmer i dag 10 företag i själva inkubatorn och 8 projekt i en 
särskild förinkubator. ABI ägs av Längmanska Företagarefonden, Innovationsbron, Fastig-
hetsbolaget Diös, Norrlandsfonden och LTU Holding. Finansiering av verksamheten sker 
främst via ägarna och Innovationsbron samt via fakturering av tjänster till Luleå och Piteå 
kommuner. Målet med verksamheten är att utveckla företagandet i regionen. ABI har även 
önskemål om vad inkubatorföretagen borde uppnå under inkubationstiden: ett bolagsvärde på 
minst 15 miljoner, mer än en aktiv extern styrelseledamot, en global marknad och ett positivt 
kassaflöde eller tillräckligt med riskkapital för överlevnad. Personalen består av tre affärsråd-
givare (varav en är VD) och en koordinator. Affärsutvecklarna har civilingenjör- samt eko-
nomexamen samt personlig erfarenhet från näringsliv och företagande inom produktion, logis-
tik och ekonomi samt försäljning. Inträdeskrav till förinkubatorn är skalbarhet i affärsidén, 
och för inkubatorn är sammansättning av entreprenörsteamet plus ett sekretessavtal viktiga 
faktorer. Däremot har de inga exitkriterier men skapar rutiner för kontakt och uppföljning av 
företagen. ABI ser sig som en breddinkubator men säger att företagen, även tjänsteföretagen, 
ofta har en teknologisk bakgrund. De erbjuder lokaler och kontorsservice, utbildning i ibland 
annat styrelsearbete, föreläsningar, coachning, affärsmässig rådgivning och mentorskap i sam-
verkan med externa konsulter. De ger även företagen tillgång till ett affärsmässigt nätverk. 
Affärsrådgivarna sitter med som adjungerande styrelsemedlemmar i företagen. Däremot finns 
ingen tillgång till FoU eller specialutrustning. Viss såddfinansiering till företag sker via finan-
siering från Innovationsbron. Stödet som erbjuds nyttjas mer av företagen i början, medan 
deras finansieringsbehov ökar med tiden. Samverkan med universitetet sker främst med Idé-
huset och LTU Innovation som fångar upp och hjälper studenter respektive forskare i tidiga 
kommersialiseringsfaser, samt med Karriärscentrum för att få kontakt med entreprenöriella 
studenter. Övrig samverkan sker med konsulter på uppdragsbasis inom t.ex. juridik och andra 
områden som ABI inte själv kan erbjuda men som företagen är i behov av. Ett företag har 
gjort exit hittills och inkubationstiden är cirka tre år.  
 
IQube etablerades i oktober 2008 och det finns idag två företag i inkubatorn plus två företag 
till på ingående. IQube ägs av VD: n Johan Staël von Holstein, Sjätte AP-fonden och ett fler-
tal olika företag och personer i Stockholm. Finansieringen av verksamheten sker genom aktie-
innehav och av Luleå kommun och ALMI. Syftet är att skapa entreprenörer ur ett individper-
spektiv och målet för inkubatorn i Luleå är att husera 5 företag inom ett år och därefter 10 
företag per år. Det finns endast en anställd idag och det är affärsområdeschefen. Han har en 
teknisk gymnasieexamen, har jobbat som försäljningschef och flygtekniker och har även haft 
eget företag. Verksamheten styrs under de ramar som satts för IQube i Stockholm och deras 
affärsmodell är att ta 10,1 % delägarskap i företagen. IQubes inträdeskriterier utgår från en 
poängsättning av entreprenörens egenskaper samt att företaget är ett AB. Inkubationstiden är 
ca 12-18 månader och de engagemangskrav som finns är att företagen måste göra en indivi-
duell handlingsplan med milstolpar. När ett företag utexamineras gör en portföljförvaltare en 
uppföljning av företaget. Verksamheten är en breddinkubator med mångfald som riktar sig 
mot alla personer och därmed ligger tyngdpunkten på entreprenöriella personer och team. 
IQube erbjuder, förutom lokaler och kontorsservice, stöd i form av affärsrådgivning, coach-
ning, sälj- och styrelseutbildningar samt tillgång till externa resurser. Det finns ingen förinku-
bator och ingen tillgång till labb eller specialutrustning. Behovsspecifika tjänster tas in från 
andra företag i nätverket. Det finns ett stort nätverk med affärsmässiga kontakter i Stockholm 
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medan nätverket i Luleå är under utveckling. Stödet nyttjas olika, vissa företag behöver mer 
support medan andra kan i princip vara färdiga när de kommer in. Samverkan med universite-
tet är under utveckling och annan samverkan sker inom sektorn för nyföretagarstöd så som 
ALMI, Innovationsbron mfl. Inga företag har gjort exit än och inkubationstiden är ca 1-1½ år. 
 
Inkubatorer i Skellefteå 
Både Bpark och START är lokaliserade i samma fastighet ca 1 km utanför campus. Skellefteå 
har ca 72 000 invånare, två universitet (Umeå och Luleå) med ca 1 200 studenter, och mång-
fald och bredd i näringslivet där den kunskapsintensiva tjänste- och industrisektorn stått för 
största tillväxten under senare år.  
 
Bpark etablerades i maj 2006 och det finns idag fem företag i inkubatorn. Bpark AB ägs av 
Acra Invest, Norrlandsfonden och Polaris fastighets AB som äger 25 % var, Norra Västerbot-
tens fastighets AB som äger 12,5 % och Innovation Västerbotten, Plastkarosser AB och Indu-
striplast AB som äger resterande. Finansieringen av verksamheten sker via ägarna och ett 
mindre driftsbidrag från kommunen, ingen annan offentlig finansiering förekommer. Syftet är 
att hjälpa till att skapa tillväxtbolag i regionen och målet är att vara ett ekonomiskt självbä-
rande bolag på sikt via ägarandelarna i bolagen. Det finns två anställda; en VD och en koordi-
nator. VD:n kommer från en företagarfamilj, är civilekonom inom småföretagsekonomi och 
har arbetat som företagsrådgivare på bank. Verksamheten styrs av styrelsen och leds av VD 
och affärsmodellen är att ta 10 % delägarskap i företagen. Som inträdeskriterier är personerna 
eller teamen centrala, men även idén ska vara unik och företagen ska vara ett AB som riktar 
sig till en global marknad, så kallade tillväxtföretag. Bpark ska även ha möjlighet att sitta i en 
adjungerande styrelseroll. Inkubationstiden är ca 4-6 år och det har inga krav på företagen och 
deras delaktighet i verksamheten men däremot måste alla skriva på sekretessavtal. Viss upp-
följning av tidigare projektföretag har gjorts och uppföljningar kommer att göras av företagen 
som lämnar inkubatorn framöver. Bpark erbjuder, förutom lokaler och kontorsservice även 
affärsrådgivning och utbildning. De arbetar i projekt med VD:n som projektledare och som 
adjungerad i bolagens styrelse. Behovsspecifika tjänster tas in från andra företag i nätverket. 
Det finns ingen förinkubator utan detta sköts i samverkan med START (en inkubator) och 
Ung entreprenör som också finns i samma fastighet. Det finns tillgång till en labbmiljö för 
finmekanik. Stödet nyttjas mer i början och typen av stöd är också mer generell, senare är 
företagen mer självgående och behöver mer branschspecifikt stöd. Samverkan med universite-
tet är litet och annan samverkan sker med bland annat advokat och revisionsbyråer, ICT-
bolag, ett optronik-bolag, marknadskommunikatörer, patentbyråer, Exportrådet och banker. 
Inga företag har gjort exit än och inkubationstiden är ca 4-6 år. 
 
START etablerades 2001 i form av ett projekt kallat Företagskuvösen. Detta projekt omvand-
lades till START år 2006. Bakgrunden var att de hade sett att teknikföretag var i behov av 
hjälp för att växa och behövde kontakter, mentorer och coacher utanför företagen. Det finns 
ca 10-12 företag i inkubatorn idag men det finns plats för 16 företag. Projektet ägs av Innova-
tion Västerbotten som i sin tur ägs av Idéforum, en ideell uppfinnarförening. Finansieringen 
av verksamheten sker via Skellefteå kommun och EU (via Mål 2 medel) samt genom vissa 
medel från arbetsförmedlingen. Målet för verksamheten är främst att få företagen att överleva, 
och kommunen har som mål att skapa 300 nya företag per år (vilket de uppnådde år 2008) 
varav hälften startas med hjälp av START. I verksamheten finns fyra anställda; en projektle-
dare, två affärscoacher och en administratör. Projektledaren har en bakgrund som maskinin-
genjör och har arbetat 18 år inom industrin som konstruktör, kvalitets- och produktionschef 
och projektledare. Han har även jobbat med affärsutveckling och haft eget företag. Idag är han 
även rådigare för uppfinnarföreningen. Affärscoacherna är utbildade inom ekonomi och har 
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drivit eget företag. Även koordinatorn har ekonomisk utbildning. Målgruppen är bred då in-
kubatorn riktar sig mot alla affärs- och produktidéer. När företagen vill komma in i inkubatorn 
får de göra en ansökan och blir sedan kallade till ett möte med rådgivare för att utvärdera och 
bedöma idéns bärighet. Det finns inga exitkriterier men företagen ska vara bärkraftiga innan 
de lämnar verksamheten och uppföljningar görs av företagen årligen för att se utvecklingen 
från år ett till år tre. Inkubationstiden är i snitt 3-6 månader men för innovationer kan det ta 3-
5 år. Företagen ska göra en affärsplan och skriva på ett sekretessavtal. För personer med akti-
vitetsstöd vill arbetsförmedlingen se att de deltar i verksamheten. START erbjuder lokaler och 
kontorsservice samt affärsrådgivning, utbildning och seminarier, samt tillgång till externa 
konsulter för coachning. Få företag behöver tillgång till specialutrustning och det är inget som 
erbjuds av inkubatorn. Samverkan med universitet sker i perioder då de kan få hjälp med rit-
ningar och annat jobb åt en innovatör. START menar att det är svårt att komma in på univer-
siteten. Under 2008 gjorde 5-6 start-ups exit ur verksamheten. 
 
Inkubatorer i Umeå 
Krenova är lokaliserad i centrala staden, B.I.C Factory i Umestan (en företagspark), och Umi-
nova Innovation finns i Uminova Science Park.  Umeå har ca 112 700 invånare, ett universitet 
med 29 000 studenter och ett flertal inriktningar, samt många växande företag inom bioteknik, 
medicin, informationsteknologi, miljö och energi.  
 
Krenova etablerades i mars 2008 och har ökat sina platser från 12 vid start till 15 idag. Kre-
nova är en regional inkubator och ägs av Västerbottens läns landsting. Finansieringen av verk-
samheten sker via ett samverkansprojekt med EU Mål 2, ALMI och Umeå kommun samt ge-
nom fakturering av tjänster. Syftet med verksamheten är att utveckla den kreativa näringen i 
regionen och verksamhetsmålet är att utveckla 10 nätverk och 30 företag under en treårsperi-
od. Det finns idag tre anställda; en verksamhetsledare, en ekonom, coach och ansvarig för 
entreprenörsprogrammet samt en informatör och allt-i-allo. Både ledaren och ekonomen har 
personlig erfarenhet av eget företagande. Ekonomen har även arbetat på ALMI och projektle-
daren har examen från kulturvetarlinjen. Det enda inträdeskriteriet som inkubatorn har är att 
entreprenören ska ha ett driv och en vilja att starta eget företag. Däremot har de inga krav på 
företagen eller deras delaktighet i verksamheten men de rekommenderar företagen att delta i 
valda delar av inkubatorns utbud. Inkubationstiden är cirka 6 månaders och de har inga exitk-
riterier. Däremot görs uppföljningar av företagen 6 månader efter exit för att se hur det har 
gått, vad som har fungerat och inte fungerat. Inkubatorn riktar sig mot kreativa näringar och 
de har tre olika kategorier av entreprenörer: de som har en idé och arbetar fram en affärsplan, 
de som gör en nystartar och de som gör en omstart. Inkubatorn erbjuder kontorslokaler, servi-
ce, coachning och tillgång till externa kontakter. Vid behov köper de in specialister inom till 
exempel försäljning, juridik, marknadsföring, ekonomi och presentationsteknik. Utöver detta 
erbjuds en entreprenörskapsutbildning och viss såddfinansiering till företagen ingår i projekt-
budgeten. Uppföljningar görs även av aktiviteter för att utveckla verksamheten och anpassa 
den efter de behov som finns. Företagen nyttjar stödet efter mognadsgrad, där de ofta har mer 
generella behov i början och specifika senare. Däremot finns ingen tillgång till FoU eller spe-
cialutrustning. Samverkan sker med ALMI, Nyföretagarcentrum, EntreprenörCentrum, kom-
munens näringslivsservice samt Uminova Innovation och B.I.C Factory. Samverkan med uni-
versitetet sker främst genom kartläggningar och presentationer samt ett samarbete gällande ett 
konstnärligt campus som ska byggas. Två företag har gjort exit hittills och inkubationstiden är 
cirka sex månader. 
 
Uminova Innovation etablerades 2003 och har ca 20 företag inne i inkubatorn och ca 40-50 
virtuella företag. Uminova Innovation ägs av Umeå universitet via Uminova Holding, Umeå 
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kommun via Umeå kommunföretag, SLU Holding, ALMI och Västerbottens läns landsting. 
Finansieringen av verksamheten sker via ägarna och Innovationsbron och växlas upp med 
medel från Strukturfonderna, Vinnova, NUTEK, EU-kommissionen och regionala satsningar. 
Målen med verksamheten är att bygga bra företag av idéer från akademin och att utveckla en 
entreprenöriell kultur på universitetet. Det finns idag 15 anställda inom olika verksamhetsom-
råden varav 7-8 jobbar med själva inkubatorn, medan de andra områdena inom Uminova In-
novation stöttar inkubatorverksamheten. De anställda har en kompletterande bakgrund i form 
av akademisk utbildning och erfarenhet av affärsutveckling samt eget företagande. Inkubatorn 
har 5 inträdeskriterier som används i deras affärsutvecklingsprocess som sker i 4 olika steg 
från idé till affärsutveckling och tillväxt. Inkubationstiden är i snitt 3 år och företagen måste 
skriva på ett sekretessavtal och göra en handlingsplan. Uppföljning görs inte av företagen och 
det finns inga exitkriterier. Inkubatorn riktar sig i huvudsak mot universitet och forskningsin-
stitut och sjukhus med hög kunskaps- och teknologihöjd. De tar in alla typer av personer och 
bygger upp teamet successivt. De erbjuder lokaler, infrastruktur, affärscoacher, sälj- och ent-
reprenörskapsutbildning. Vid behov av specifik kompetens köper de in expertiser från sitt 
nätverk. Tillgång till specialutrustning finns genom ett dotterbolag och de har även förinkuba-
torverksamhet i de tidiga utvecklingsfaserna. Kompletterande kompetenser till företagen häm-
tas från inkubatorns nätverk och viss såddfinansiering sker via medel från Innovationsbron. 
Samverkan med universitetet är tät och sker bland annat genom att prorektorn är ordförande i 
styrelsen, samverkan i näringslivsfrågor, forskningsansökningar och seminarier om kommer-
sialisering. De samarbetar även med forskare i strategiska forskningsansökningar. Annan 
samverkan sker med Innovationsbron, ALMI, Connect, Uminova Invest, Krenova och B.I.C 
Factory. Stödet som erbjuds nyttjas hela tiden, skillnader kan dock finnas mellan branscher 
och mellan tjänste- eller produktinnovationer. Däremot behöver alla företag affärscoachning. 
Uminova Innovation skapar ca 30-35 företag och ca 15 licenser eller samverkansavtal per år. 
 
B.I.C Factory etablerades 1998 på grund av att kommunen hade gjort en utredning för att 
identifiera behov hos unga företagare och kommit fram till att unga företagare saknade en 
mötesplats att träffas på samt bygga upp ett nätverk i. Det finns 9 företag i inkubatorn idag. 
Huvudman och projektägare för verksamheten är Umeå kommunföretag (som är ett moderbo-
lag för ett antal kommunala bolag). Finansieringen av verksamheten sker via ägarna tillsam-
mans med Umeå kommun, Länsstyrelsen och EU (via Mål 2 medel) som är medfinansiärer. 
Målet för verksamheten är främst att identifiera och främja unga entreprenörer i åldern 18-30 
år, samt att utveckla modeller och metodik för att bedriva långsiktig och hållbar utveckling av 
unga entreprenörer i regionen. Denna målsättning har vidare kvantifierats till 5 egenföretagare 
(arbetstillfällen) och 5 nya företag per år. I verksamheten finns två anställda; en verksamhets-
ledare och en affärscoach. Utöver detta finns en ekonom knuten till verksamheten och som 
projektägaren finansierar. Verksamhetsledaren har en bakgrund som mediakommunikations-
vetare, projektledare, och informatör. Däremot har hon aldrig drivit företag själv. Affärscoa-
chen är egenföretagare med en utbildning från kulutrarbetarlinjen. Målgruppen är bred då 
inkubatorn försöker uppnå en variation av företag och de tittar mycket på entreprenörens mo-
tivation och affärsidé. De riktar sig dock inte mot traditionella serviceföretag som frisörer, 
butiker, försäljning över disk, eller tidiga idéer. Inträdeskriterierna för företagen är en färdig 
affärsidé och att företaget ska vara nystartat eller på gång att registreras. Däremot har de inga 
exitkriterier och uppföljning av företagen kommer att göras inför nästa projektperiod. Inkuba-
tionstiden är i snitt 2 år och företagen ska leverera en affärsplan samt skriva på sekretessavtal 
och ett engagemangskontrakt. B.I.C erbjuder lokaler och kontorsservice till en subventionerad 
kostnad samt affärscoachning och externa konsulter inom t.ex. bokföring, konsten att bygga 
varumärke, planering av styrelsearbete m.m. De bygger även upp en fiktiv styrelse runt varje 
företag som ska stötta företaget under hela inkubationstiden. I samband med detta utvecklar 
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de en styrelseutbildning. De har även två aktiviteter varje år där unga företagare synliggörs. 
Dock finns ingen tillgång till specialutrusning. Samverkan med universitet sker genom exa-
mensarbeten i inkubatorn, föreläsningar och samverkan har även skett i ett projekt för att byg-
ga en ”community” för unga entreprenörer i Europa. Övrig samverkan sker med konsulter och 
med Uminova Innovation. Under 2008 gjorde ca 5 företag exit, men denna siffra kan variera 
från år till år. 
 
Inkubator i Östersund  
Business Incubator är lokaliserad på campusområdet. Östersund har ca 59 000 invånare och 
där finns Mittuniversitetet med cirka 7 000 studenter. Staden är en utpräglad handelsstad med 
många små och medelstora företag. 
 
 Business Incubator (BI) etablerades 1998 på grund av att studenter och forskare hade dåliga 
nätverk när det gäller att starta företag. BI ägs av ett projekt som ALMI Företagspartner i sin 
tur äger och finansieras av länsstyrelsen och de 8 kommunerna i länet. Huvudmålet är att ut-
veckla bärkraftiga företag. Verksamhetens målgrupp är akademiker inom det område som 
universitetet fokuserar på, vilket just nu är turism, idrott och upplevelseteknik och de satsar 
mer på företag som exporterar. Inkubatorns inträdeskriterier är att idén ska ha högt kunskaps-
innehåll och vara FoU-baserat. Inkubationstiden är från 6 månader till 3 år och företagen mås-
te skriva på ett sekretessavtal, ett förinkubator- och ett inkubatoravtal samt upprätta en hand-
lingsplan. Det finns inga exitkriterier utan inkubatorn för en dialog med företagen var 6:e må-
nad för att se vad som är bäst för företaget. En uppföljning kommer att göras år 2010 med 
hjälp av indikatorer som Innovationsbron använder i sin utvärdering av inkubatorer som ingår 
i dess inkubatorprogram. Det finns idag 2 personer är anställda, dvs. VD:n som är egenföreta-
gare i botten och har civilekonom och systemvetare utbildning och en till person som har varit 
marknadschef på Microsoft. BI erbjuder lokaler, inspiration, personlig kunskapsutveckling 
och företagsutveckling genom rådgivning, information och entreprenörskapsutbildning. De 
jobbar även med tidiga idéer och fungerar därmed även som en förinkubator. Däremot finns 
ingen tillgång till specialutrustning eller dylikt eftersom de som behöver detta ofta har kvar 
sin testanläggning eller utrustning kvar på sin institution eller det företag som de kommer 
från. Vid behov av specifik kompetens köps detta in men även företagen själva kan betala för 
detta. Inkubatorn samverkar med Innovationsbron och ALMI:s innovationsverksamhet, samt 
näringslivskontoren i 8 kommuner i länet. Samverkan med universitet sker främst i form av 
information och övriga arrangemang. Under åren har ca 3 företag per år gjort exit. 
 
Inkubator i Sundsvall 
Åkroken är lokaliserad i Åkroken Science Park. Sundsvall har cirka 94 500 invånare och där 
finns Mittuniversitetet med cirka 5 000 studenter. Näringslivet är speciellt framstående inom 
cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank och försäkring. 
 
Åkroken etablerades 2003. Det finns 22 företag i inkubatorn varav 8 blev antagna 2008. In-
kubatorn ägs av den ideella föreningen Åkroken som består av 6 kommuner, 5 företag och 
organisationer, samt universitetet i en adjungerande position. Finansieringen sker via ägarna 
och till viss del från NUTEK via ett utvecklingsprojekt. Målen med verksamheten är att främ-
ja avknoppningsföretag från Mittuniversitetet, skapa nya arbetstillfällen och att underlätta 
universitetets samverkan med näringslivet. Det finns tre anställda idag; en VD och affärsråd-
givare, en koordinator och en affärsrådgivare. Alla har personliga erfarenheter av företagande 
och näringsliv. VD:n har även civilekonom- och beteendevetarexamen. De inträdeskrav som 
finns för företagen är att det ska finnas kunskapshöjd i idén och att idén ska ha en hållbar af-
färsplan. Inkubationstiden är cirka två år men det går bra för företagen att vara kvar i tre år 
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eller mer. Företagen förbinder sig att engagera sig i verksamheten genom att ingå ett kulturav-
tal. Inkubatorn har inga exitkriterier men gör en avstämning rörande utvecklingen i bolagen 
för att kunna ta beslut om exit. Åkroken är en öppen inkubator som tar in innovatörer och 
idébärare av alla slag, dock prioriteras idéer från Mittuniversitetet som har fokus på skogen 
som resurs, och de flesta företagen i inkubatorn är verksamma inom detta område. De erbju-
der lokaler, kontorsservice, coachning, affärsrådgivning, utbildning, tillgång till kontakter i 
inkubatorns nätverk och ett managementprogram, men har i dag ingen förinkubator. När de 
inte kan erbjuda specifika tjänster köper de dessa i form av konsulttjänster. En materialateljé 
med tillgång till materialprover och databas med materialens egenskaper är under uppbygg-
nad. Fokus ligger på skogsrelaterat material. Tillgång till specialutrustning och labb finns i 
form av att grundarna av företagen finns kvar inom den verksamheten på deltid. Samverkan 
sker med ALMI, Innovationsbron, Norrlandfonden och andra externa kontakter så som juris-
ter och affärskonsulter. Vissa företag tar tillvara på tjänsterna mer medan andra har litet in-
tresse. Samverkan med universitetet sker idag via byggnationen av en förinkubator. I snitt har 
2-3 företag gjort exit per år, denna siffra låg dock på 5 företag föregående år.  
 
Analys 
Vid utvärderingen av inkubatorernas management har den använda analysmodellen utgått från 
vilket koncept varje inkubator arbetar efter, dvs. vad de gör, samt hur processen i inkubatorn 
sköts, dvs. hur de genomför verksamheten. När det gäller resultatet av verksamheterna var det 
svårt att hitta en gemensam nämnare som på ett korrekt sätt kunde mäta detta eftersom det var 
en så stor spridning på inkubatorerna med tanke på deras olika ålder och därmed vad de har 
hunnit producera. Därför kommer denna variabel utelämnas och kommer att diskuteras mer 
utförligt senare. 
 
Det finns en del gemensamma såväl som särskiljande faktorer mellan de norrländska inkuba-
torerna. För en översiktlig presentation, se bilaga 1. Det gemensamma för alla inkubatorer är 
att de strävar efter att utveckla företagandet i respektive region vilket de gör genom att erbju-
da affärscoachning, rådgivning, tillgång till externa kontakter och genom att förmedla person-
lig erfarenhet av näringsliv och eget företagande. För att kunna genomföra sin verksamhet har 
alla inkubatorer kriterier och förhållningssätt till hur de ska uppnå effektivitet i verksamheten. 
Inkubatorerna kan därmed utifrån deras förhållningssätt delas in i olika grupperingar. I denna 
studie kan inkubatorerna delas in utifrån om de är relaterade till ett universitet eller inte (dvs. 
om det framgår ur affärsidén om verksamheten är riktad mot närliggande universitets fokus 
eller mot personer från universitet) och om målgruppen de riktar sig till är generell eller ni-
schad (genom att t.ex. ha en anknytning mot specifika branscher eller sektorer).  
 
Enligt figur 1 nedan kan tre grupper av inkubatorer utläsas. Den första gruppen är de inkuba-
torer som riktar sig mot en mer generell marknad och inte är relaterade till något universitet. I 
denna grupp finns IQube, B.I.C. Factory, START och Bpark vars fokus ligger mer på person-
nivå istället för branschnivå och som inte är universitetsrelaterade. I den andra gruppen finns 
de inkubatorer som är universitetsrelaterade och som riktar sig mot en specifik bransch. Här 
återfinns Uminova Innovation som riktar sig mot forskning och utveckling inom universitet, 
forskningsinstitut och sjukhus, ABI som riktar sig mot teknikbaserade samt kunskaps- och 
spetsorienterade företag, BI som riktar sig mot anställda, forskare och studenter samt Åkroken 
som bland annat riktar sig mot den bransch som universitetet fokuserar på vilket är skogen 
som resurs. Med andra ord fokuserar de icke universitetsrelaterade inkubatorerna oftare på 
personen och dennes vilja och förmåga medan idéernas kunskapsinnehåll, skalbarhet och af-
färsområde är viktigt för universitetsrelaterade inkubatorer. Klofsten (2005) menar att det är 
ytterst väsentligt att utgå från entreprenören i tidiga faser av företagsutveckling eftersom det 
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är svårt att avgöra om en idé är ekonomiskt lönsam i väldigt tidiga skeden. Drivkraften måste 
sålunda vara hög hos entreprenören redan från början, annars kanske det inte blir något före-
tag alls (Klofsten, 1998). En inkubator som sticker ut ur mängden är Krenova som är den enda 
inkubatorn som riktar sig mot en specifik bransch, nämligen kreativa näringar, utan att vara 
universitetsrelaterad som de andra nischade inkubatorerna är. Krenova kan därmed sägas re-
presentera en ny typ av inkubator som lånat inslag i sin strategi och sin verksamhet från såväl 
generella och personinriktade inkubatorer som de universitetsrelaterade och nischade inkuba-
torerna.  
 
En särskiljande, och kanske även en viktig prestationsfaktor, för ABI och Uminova Innova-
tion är att de får ca 2 miljoner kronor i verksamhetsfinansiering från Innovationsbron. Härige-
nom kan inkubatorerna även stödja företagen med viss såddfinansiering. Övriga inkubatorer 
som ingår i Innovationsbrons regionala inkubatorprogram (dvs. Bpark, Åkroken och BI) får 
endast resekostnaderna betalda för att kunna delta i gemensamma möten. 
 
Figur 1. Kluster av inkubatorer i norra Sverige. 
 

 
 

Generell målgrupp 

IQube 

1. B.I.C Factory riktar sig visserligen till entreprenörer mellan 18-30 år, men inte inom en specifik bransch.  
2. B-park riktar sig mot tillväxtföretag men inte inom en specifik bransch. 
 
Trots att man kan urskilja olika grupper av inkubatorer erbjuder alla inkubatorer de vanligast 
förekommande formerna för företagssupport såsom lokaler och administrativ service samt 
affärsutvecklande och företagsledande stöd i form av mentorer, rådgivning och utbildning 
(Bengtsson, 2007; Tamásy, 2002). Däremot specificerar och kundanpassar inkubatorerna sitt 
utbud med hjälp av externa konsulter inom områden som är betydelsefulla för de inneboende 
företagen. Därmed kan inkubatorerna uppnå samverkanseffekter som kan vara strategiskt av-
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Universitets-
relaterat 
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görande både för verksamhetens framgång och för de nya företagens utveckling (Schwartz & 
Hornych, 2008). Nya företag har i regel ett brett och liknande behov av stöd i tidiga utveck-
lingsfaser vilket sedan förändras allt eftersom företagen mognar (Norrman, 2008; McAdam & 
McAdam, 2008). Av denna anledning har alla inkubatorerna i studien ett allmänt utbud av 
service och tjänster som de kombinerar med specifik extern kompetens till de lite äldre före-
tagen. Stor vikt ligger på att stödja företagen i att göra affärer och komma ut till kunder. 
 
För att kunskapsutbyte ska uppstå är det upp till inkubatorledningen att skapa en miljö som 
främjar förtroende och utbyten mellan företagen (Tötterman & Sten, 2005). Vidare bör det 
finnas en viss överlappning av kompetenser, kunskap, marknadsfokus och gemensamma pro-
blem och behov mellan företagen för att de ska få ett större utbyte av varandra menar 
Schwartz och Hornych (2008), Tamásy (2001), och Mowery mfl. (1998). Detta är något som 
alla inkubatorer i studien är medvetna om, även de mer generella, och de flesta av inkubato-
rerna har löst förtroende- och utbytesfrågan genom olika engagemangs- och sekretessavtal där 
företagen förbinder sig att delta och engagera sig i både verksamheten och nätverkandet sins-
emellan. Oavsett om inkubatorerna är nischade eller inte menar de flesta ledarna av inkubato-
rerna att variation bland företagen i inkubatorn ger ett större kunskapsutbyte än om företagen 
hade varit homogena.  
 
Det behövs olika prestationsmått för att kunna hitta framgångsfaktorer i management av inku-
batorer. Vad som utgör lämpliga mått är oklart eftersom det saknas systematik i tidigare data-
insamling (Phan m.fl., 2005). Ett mått skulle kunna vara antalet företag som gjort exit från 
verksamheten och deras överlevnadsgrad. Dessa mått är dock inte användbara i denna studie 
eftersom några av inkubatorerna är så nya att de inte har hunnit producera några företag och 
eftersom några av de företag som lämnat inkubatorn ännu inte hunnit överleva längre än några 
månader. Ytterligare en annan faktor som kan påverka utfallet och prestationen av inkubato-
rerna är att fem av de nio studerade inkubatorerna är fokuserade mot högt kunskapsinnehåll 
och akademin vilket medför att det kan ta längre tid för dem än andra generella inkubatorer att 
producera nya företag. Akademiska avknoppningsföretag behöver längre tid på sig att utveck-
las på grund av deras komplexa affärsidé och extensiva behov av externa resurser (Roininen, 
2006). Andra mått på utfall och prestationer som skulle kunna vara lämpliga i en studie av 
effektiva och framgångsrika inkubatorer är till exempel graden av måluppfyllelse, nyttjandet 
av finansiering, personal och andra resurser, samt överensstämmelse mellan de strategiska 
målen och verksamhetens verkliga genomförande (Mian, 1997). Slutligen skulle utvärdering 
av den samhälleliga nytta som uppnås i form av inkubatorernas bidrag till universitetets mis-
sion och dess finansiella återbäring till samhället (offentligt ROI) kunna vara lämpliga presta-
tionsmått. Genom att jämföra hur mycket inkubatorer och inkubatorföretagen betalar tillbaka 
till samhället i form av olika skatter och arbetsgivaravgifter kan ett lönsamhetsmått beräknas 
som tillåter jämförelser redan under det första verksamhetsåret. Detta är något som Innova-
tionsbron inkluderar i sin resultatanalys av inkubatorprogrammet. 
 
Slutdiskussion och implikationer 
Som nämnts inledningsvis bör det finnas en anledning att närmare studera managementper-
spektivet bland inkubatorer för att bättre förstå faktorer som konstituerar en effektiv inkuba-
torverksamhet. Detta projekt hade därmed som syfte att analysera och beskriva hur olika typer 
av inkubatorer valt att lägga upp verksamheten med avseende på avgränsning av målgrupper, 
det verksamhetsstöd som erbjuds, samt de effekter som eftersträvas. Utifrån dessa beskriv-
ningar förväntades tentativt framgångsfaktorer identifieras för olika typer av inkubatorer.  
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Resultaten från denna studie visar att om en inkubator är universitetsrelaterat är det även nish-
chat mot en specifik målgrupp i motsats till generella inkubatorer som tar in alla idéer men 
fokuserar på personnivå och är därmed inte heller nödvändigtvis kopplad till forskning och 
utbildning. Det fanns dock en inkubator, Krenova, som utmärkte sig genom att rikta sig mot 
kreativa näringar utan att vara universitetsrelaterat. En förklaring kan vara den specifika sats-
ning som staten gör inom denna bransch. Men för att få tillväxt i regioner behövs både gene-
rella och universitetsrelaterade inkubatorer. Att ta hänsyn till och utveckla både personer och 
idéer är något som skapar variation och mångsidighet i näringslivet. Identifieringen av fram-
gångsfaktorer bland inkubatorerna är däremot svårare. Det finns inga vedertagna mått på hur 
man kan utvärdera och jämföra inkubatorer och dess management. Detta var även något som 
några av inkubatorledarna tyckte var svårt men viktigt att identifiera.  
 
Trots svårigheten att jämföra prestationer och utfall indikerar resultaten att det finns några 
gemensamma faktorer som generellt är viktiga för management av inkubator verksamhet, 
nämligen:   

- Att erbjuda generell affärscoachning eftersom nya företag till en början ofta har ge-
mensamma problem och hinder att överkomma. 

- För de inkubatorer som är fokuserade mot en specifik målgrupp behövs även bransch-
specifikt stöd. 

- Någon i personalen bör ha personlig erfarenhet av företagande för att förstå företagens 
situation och snabbt kunna ge rätt stöd, men även specifik utbildning/erfarenhet be-
hövs för fokuserade inkubatorer. 

- Avtal med företag rörande deras delaktighet i aktiviteter ökar även företagens gemen-
skap, samverkande och nätverkande. 

- Ett långsiktigt finansiellt stöd för verksamheten bör finnas för att personalen ska kun-
na fokusera på att ge rätt stöd. 

- Nära samverkan med andra aktörer och universitet är viktigt för att kunna erbjuda be-
hovsanpassat stöd och få tillgång till rätt resurser. 

- Omgivningen i form den potentiella marknaden, engagemanget bland politiker och be-
slutsfattare samt universitetets inriktning är betydelsefullt för vilken typ av företag 
som skapas. 

 
Dessa faktorer överensstämmer också med de framgångsfaktorer som Wallon och Franchi 
(2004) fann i en studie av framgångsrika inkubatorer i USA. Jämför man på de två utmärkan-
de grupperna av inkubatorer, nämligen de mer generella och de universitetsrelaterade inkuba-
torerna, så kan några utmärkande faktorer urskiljas. På grund av högt kunskaps innehåll bland 
företagen i universitetsrelaterade inkubatorer behöver de mer specifika resurser och kompe-
tenser för att kunna utveckla produkterna som ofta är innovativa. Bland annat behöver företa-
gen få tillgång till:  

- specifika kontakter och finansiella resurser för att komma ut på en internationell och 
ofta okänd marknad då den lokala/regionala eller nationella marknaden inte är tillräck-
ligt lönsam, 

- externa styrelsemedlemmar med specifik branscherfarenhet och annan affärsmässig 
kunskap för företagets utveckling, samt 

- specialutrustning och/eller laboratorium för produktutveckling. 
 
De specifika behoven bland företagen i universitetsrelaterade inkubatorer medför att en foku-
sering inom den specifika teknologin/kunskapsområdet underlättar både för företagens nytta 
och mervärde av affärsutvecklingsstöden (Tamásy, 2002) samt personalens förmåga att kunna 
koncentrera sina resurser till att uppfylla specifika behov (Schwartz & Hornych, 2008; von 
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Zedtwitz & Grimaldi, 2006; Monck mfl., 1988). Att få specifikt stöd inom till exempel strate-
gisk rådgivning, tillfredsställelse av kundbehov, nätverksbyggande och tillgång till specifik 
avancerad utrustning är något som uppmärksammats i tidigare studier av högteknologiska 
företag (Lindelöf & Löfsten, 2004; Heydebreck mfl., 2000). 
  
En annan betydelsefull faktor för management av inkubatorer, och då specifikt universitetsre-
laterade inkubatorer, som kunde skönjas ur studien var samverkan med universitet. Resultatet 
visade att det fanns en viss samverkan mellan universitet och inkubatorer. Denna samverkan 
skulle däremot i många fall kunna förbättras. Kopplingen till och inställningen hos en högsko-
la eller ett universitet är betydelsefullt om målet med inkubatorn är att utveckla näringslivet i 
form av fler högteknologiska, kunskapsintensiva och forskningsbaserade företag. Ett sätt att 
öka denna samverkan är att stärka samverkansmeriteringen för universitetsanställda. Forskare 
och anställda på universitet skulle kunna engagera sig mer i inkubatorverksamheten som till 
exempel konsulter, och studenter skulle kunna genomföra examensjobb i inkubatorer eller i 
deras företag. Ett annat sätt kan vara att ta in akademiker i företagens styrelser för att på så 
sätt tillföra specifik kompetens. Dessutom påpekar en av ledarna att det är skillnad på affärs-
coachning bland nya företag och befintliga små och medelstora och att det idag inte finns nå-
gon utbildning inom detta. Universitet skulle därmed genom att ge en utbildning i entrepre-
nörskapscoachning i samverkan med inkubatorn till både studenter och anställd underlätta för 
framtida behov av personal bland inkubatorer. 
 
Fortsatt forskning 
Det har framkommit en del intressanta resultat från denna studie, men den väcker också frågor 
angående djupare studier av management av inkubatorer som skulle vara intressant för fram-
tida forskning. 
 
Som tidigare nämnts består mycket av kunskapsbyggandet om inkubatorer endast av specifi-
kationer, orsakssammanhang och utfall vilket lett till svårigheter att utveckla generella teorier. 
Ytterligare en orsak till svårigheten att utveckla kunskap om inkubatorer kan bero på att inku-
batorernas utfall är beroende av kontextuella faktorer såsom den geografiska lokaliseringen 
och olika sociala och ekonomiska omständigheter i samhället (Phan mfl., 2005). Det är även 
svårt att jämföra utfall och prestationer mellan inkubatorer när en inkubator är så ny att verk-
samheten inte har hunnit ge resultat och på grund av att det inte finns några gemensamma 
verktyg för inkubatorerna att följa upp deras verksamhet med eller de företag som lämnat 
verksamheten. Ett sätt att utvärdera verksamheten är att följa Mians (1997) modell, men det 
kräver att företagen ska ha varit verksamma i några år. Och för att se hur inkubatorer stödjer 
innovation, entreprenörskap och regional utveckling behövs ett bredare perspektiv med in-
formation från intressenter så som kommun och universitet för att kunna skapa en komplett 
bild. Hur kan och bör inkubatorer bidra till universitets mission? Och hur mäter man en ut-
vecklad entreprenöriell kultur i regionen och/eller på universitet? Är endast fler växande före-
tag ett rättvisande mått på detta? För att få svar på liknande frågor och för att få en större in-
sikt i management av inkubatorer behövs longitudinella studier. Genom studier som sträcker 
sig över ett par tre år möjliggörs observationer av beslut och annan operativ och/eller strate-
gisk verksamhet som påverkar inkubatorverksamheten och dess ledning. Dessa studier skulle 
också visa hur uthållig/kontinuerlig inkubatorns verksamhet (program) är samt hur verksam-
heten utvecklas i form av större lokaler, fler antal anställda, fler företag, större finansiering, 
fler erbjudanden/utvecklad service osv. Slutligen ingick endast ledarna för inkubatorerna i 
denna studie. För att få en mångsidig aspekt av management av inkubatorer behövs också data 
från företagen i inkubatorn samt från personal och andra inblandade aktörer så som samver-
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kansparter, universitet och ägare. Därigenom skulle man även få svar på om målen och verk-
samhetens syfte har uppnåtts samt vad inkubatorerna har bidragit med.   
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. En jämförelse av nio inkubatorer i norra Sverige. 
 
 Inkubatorer ABI IQube Bpark START Krenova 

Uminova  
Innovation B.I.C BI Åkroken 

 
VAD MÅLGRUPP 

Bredd - 
med teknisk 
koppling 

Fokus på 
entreprenö-
ren 

Företag från 
näringslivet 
med tillväxtpo-
tential 

Alla affärs och 
produktidéer 

Kreativa när-
ingar 

Forskning och 
utveckling 

Entreprenörer 
mellan  
18-30 år 

Bredd med 
fokus på 
akademin 

Bredd med 
fokus på 
akademin 

 STORLEK 18 företag,  
4 anställda 

4 företag, 
1 anställd 

5 företag, 
2 anställda 

10-12 företag, 
4 anställda 

15 företag, 
2 anställda 

20-50 företag, 
7-8 anställda 

9 företag, 
2 anställda 

? företag, 
2 anställda 

22 företag, 
3 anställda 

 TJÄNSTER  

 Gemensamt Lokaler och kontorsservice, affärsrådgivning, personlig coachning, tillgång till externa kontakter och olika seminarier och gemensamma möten 
för kunskapsutbyte. Specifika tjänster är behovsanpassade för det enskilda företaget. 

 

Särskiljande 

Förinkubator 
styrelsearbete, 
mentorskap 

Sälj- och 
styrelseut-
bildning 

Adjungerande 
styrelsemed-
lemskap 

Fungerar som 
förinkubator till 
Bpark 

Entreprenörs-
kapsutbildning 

Förinkubator, 
sälj-  
och entrepre-
nörskapsut-
bildning 

Fiktiva styrel-
ser inkl. ut-
bildning. PR 
av företagare.
Ej mot tidiga 
idéer. 

Entreprenör-
skaps- 
utbildning 

Management-
program 

 RESURSER  

 Gemensamt Alla inkubatorer utom en har minst en anställd med personlig erfarenhet av eget företagande och/eller näringslivserfarenhet och minst en per-
son har högre utbildning mot den riktade målgruppen. Expertiskunskap tillförs via upphandling av konsulter och nätverkskontakter. 

 

Särskiljande 

Verksamhets- 
finansiering 
och viss sådd-
finansiering 
från Innova-
tionsbron (IB) 

 Labbmiljö för 
produktutveck-
ling. Ingen av 
de anställda 
har haft eget 
företag. 

 Viss såddfinan-
siering till före-
tagen ingår i 
projektbudget. 

Special utrust-
ning, olika 
verksamhets-
områden stöd-
jer inkubatorn. 
Verksamhets- 
och såddfi-
nans från IB 

  Tillgång till 
olika materi-
alprover  
och databa-
ser om dess 
egenskaper 

 MÅL  
 Gemensamt En strävan efter att utveckla företagandet i regionen inom respektive målgrupp. 

 

Särskiljande 

Mål för vad 
företagen 
borde ha upp-
nått när  
de lämnar 
verksamheten 

Få in 5 före-
tag i inkuba-
torn inom ett 
år och däref-
ter 10 företag 
per år. 

Att vara ett 
ekonomiskt 
självbärande 
bolag på sikt 
via ägarande-
larna. 

Att bidra till att 
300 företag 
startas per år i 
kommunen 

Att utveckla 10 
nätverk och 30 
företag på en 3-
års period. 

Utveckla en 
entreprenöriell 
kultur på uni-
versitetet. 

Utveckla 
metoder för 
långsiktig och 
hållbar ut-
veckling. Utv. 
5 ftg + 5 
arb.tillfällen/år

 Underlätta 
universitetets 
samverkan 
med närings-
livet. 

 



  ABI IQube Bpark START Krenova 
Uminova  

Innovation B.I.C BI Åkroken 
HUR KRITERIER  
 Gemensamt Alla inkubatorer har inträdeskriterier men ingen har exitkriterier. 

 

Särskiljande 

Skalbarhet i 
företagets 
affärsidé och 
komplett. 
grundarteam. 
 

Personliga 
egenskaper, 
10,1 % ägar-
andel, företa-
get bör vara 
ett AB. 

Cirka 10 % 
ägarandel, 
företaget bör 
vara ett AB. 

Ansökan som 
följs upp av 
möte för utvär-
dering. 

Engagemang 
och drivkraft 
hos personen. 
 

Fem olika 
kriterier från 
idé till tillväxt. 

Färdig affärs-
idé och helst 
ett registrerat 
bolag. 

Högt kun-
skapsinne-
håll, FoU-
baserat. 
Avstämning 
vid exit. 

Högt kun-
skapsinne-
håll, hållbar 
affärsplan. 
Avstämning 
vid exit. 

 UPPFÖLJNING  
 Gemensamt Det finns inga gemensamma rutiner eller verktyg för uppföljning av företagen och verksamheten. 

 

Särskiljande 

Arbetar med 
att skapa ruti-
ner. 
Inkubations tid 
ca 3 år. 

Görs regel-
bundet av 
portföljförval-
tare. 
Inkubationstid 
ca 1-1½ år. 

Viss uppfölj-
ning av tidiga-
re projektföre-
tag. 
Inkubationstid 
ca 4-6 år.  

Årlig uppfölj-
ning upp till 3 
år efter exit. 
Inkubationstid i 
snitt 3-6 må-
nader. 

Regelbundet av 
aktiviteter. Av 
företag efter 6 
mån. 
Inkubationstid 
ca 6 månader. 

Inkubationstid 
ca 3 år. 

Ska göras 
inför nästa 
projektperiod.
Inkubationstid 
ca 2 år.  

Uppföljning 
ska göras år 
2010. Inku-
bationstid 6 
mån till 3 år.

Avstämning 
om bolagens 
utveckling. 
Inkubations 
tid ca 2 år. 

 SAMVERKAN  

Gemensamt De tjänster eller expertis som personalen på inkubatorerna inte själva kan erbjuda upphandlas av externa konsulter som oftast finns i inkuba-
torns sociala nätverk. Samverkan sker även med andra aktörer inom nyföretagarstödjande aktiviteter. 

Särskiljande 

Med universi-
tet genom att 
fånga idéer 
och entrepre-
nöriella perso-
ner 

Är under 
utveckling 
med universi-
tetet. 

Samverkar 
med START 
och Ung ent-
reprenör i 
samma fastig-
het 

Samverkar 
med Bpark och 
Ung entrepre-
nör i samma 
fastighet 

Med universitet 
i form av kart-
läggningar, 
presentationer 
samt utv. av ett 
konstnärligt 
campus. 

Med universi-
tet via sam-
verkansfunk-
tion, forsk-
ningsansök-
ningar, semi-
narier. 

Med universi-
tet i form av 
examensar-
beten, före-
läsningar 
och projekt. 

Med univer-
sitet i form 
av informa-
tion och 
diverse 
arrange-
mang. 

Bygg-
nationen  
av en förin-
kubator 

FÖRBINDELSE  

Gemensamt I de flesta inkubatorer finns det någon form av avtal eller annat krav på engagemang i verksamheten från företagens sida. Företagen nyttjar 
oftast utbudet beroende på mognadsgrad. Affärscoachning är något som alla behöver. 

Särskiljande 

Sekretessavtal  Individuell 
handlingsplan 

Sekretessavtal Sekretessavtal 
och affärsplan 

Endast rekom-
mendationer 

Sekretessavtal 
och hand-
lingsplan. 

Affärsplan, 
sekretessav-
tal, åtagan-
dekontrakt.  

För- och 
inkubator- 
avtal. 

Kulturavtal 

STRUKTUR  
Gemensamt Flera ägare. Minst en finansiär från offentlig sektor. Ledning och styrning fördelas mellan VD/ledare och styrgruppen. 

 Särskiljande Offentlig Privatägd, 
ramar i Sthlm 

I stort privat-
ägd  

Privatägd, 
offentlig finans.

Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig 

RESULTAT 
Inkubatorerna har varit i drift olika länge vilket gör det svårt att jämföra utfall. Det finns inte heller några vedertagna prestationsmått eller vilken analysnivå 
som ska användas. Användbara mått skulle kunna vara antalet företag som startat och överlevt och antalet tillväxt företag. Effektiviteten skulle kunna mätas 
genom dess offentliga ROI.  

 



 

 


