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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för oss att kunna genomföra 

vår studie. 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter från inkubatorföretagen för deras deltagande 

och att de gett oss möjligheten att studera deras upplevelser vid Ideon Innovation. Vi vill även 

tacka inkubatorns respondent Rickard Mosell för sitt engagemang och hans samarbetsvilja.  

Vi vill också tacka Olle Duhlin för en gedigen handledarinsats, vår examinator Mikael 

Lundgren och alla opponenter som hjälpt oss genom att bidra med konstruktiv kritik för att 

förbättra och utveckla uppsatsen till vad den är idag. 

 

Kalmar, vårterminen 2013 

 

 

 _____________________  _____________________ 

Alexander Backö  David Calås 
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Summary 
 

Title Inter-organizational interactions within Incubators – A study in 

knowledge exchange and incubator systems 

Authors  Alexander Backö & David Calås 

Course 2FE74E – Företagsekonomi III – organisation, examensarbete, 15 

hp 

Tutor  Olle Duhlin 

Examiner  Mikael Lundgren 

Background Incubators are important facilities for economic growth in society. 

The main purpose of incubators is to accelerate knowledge 

intensive firms onto their market by both providing resources and 

an entrepreneurial environment.  

Problem Companies within incubators are encouraged to share knowledge 

and experience with each other with the goal to stimulate 

development and invention of new technology.  This exchange 

involves interaction on an inter-personal and inter-organizational 

level. Incubators need to create an open and transparent 

environment in order to enable this exchange on both levels. 

Purpose The purpose of this study is to enhance the understanding of how 

knowledge and experience exchange occurs within the context of 

incubator systems. By understanding how incubators can capture 

knowledge and learn from the incubator process, this study can 

contribute by insights of how the incubator process can be further 

improved. 

Method This bachelor thesis is written from an abductive approach and is 

based on a qualitative case study of Ideon Innovation in Lund. 

Five interviews contributed to the collection of empirical data 

where companies within incubator systems and the CEO of an 

incubator were included. 

Conclusion Knowledge exchange does not occur to the extent that theory and 

the management of Ideon Innovation suggests.  Knowledge 

intensive firms constitutes each other’s networks and social 

environments where we have found new incubator effects such as 

motivation and the ability to talk out their anxiety related to their 

business. The match between companies close to each other within 

incubators can be controlled through managerial activities by the 

incubator to, in some degree, achieve more favorable market 

structures and a local environment that enables exchange of 

knowledge spillover.  

Keywords Innovation, incubator, knowledge intensive firms, knowledge 

exchange, networking 
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Sammanfattning 
Titel  Interorganisatoriska interaktioner inom inkubatorer – En studie om 

kunskapsöverföring och inkubatorsystem 

Författare  Alexander Backö & David Calås 

Kurs 2FE74E – Företagsekonomi III – organisation, examensarbete, 15 

hp 

Handledare  Olle Duhlin 

Examinator  Mikael Lundgren 

Bakgrund Inkubatorer är viktiga faciliteter för ekonomisk tillväxt i dagen 

samhälle. Det huvudsakliga syftet för inkubatorer är att accelerera 

inkubatorföretag in på marknaden genom att erbjuda resurser och 

en entreprenöriell miljö. 

Problem Inom inkubatorer uppmuntras företag till dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter till varandra med syfte till att stimulera 

utvecklingen och skapandet av ny innovation. Utbytet involverar 

interaktioner på interpersonell och interorganisatorisk nivå. 

Inkubatorer behöver därmed skapa en öppen och transparent miljö 

för att utbytet ska kunna ske på båda nivåerna. 

Syfte Syftet med studien är att förbättra förståelsen för hur kunskap- och 

erfarenhetsutbyte sker inom inkubatorsystem. Genom en förståelse 

för hur inkubatorer kan ta åt sig kunskap och lära sig ifrån 

inkubatorprocessen, kan studien bidra med insikter om hur 

inkubatorprocessen ytterligare kan förbättras.  

Metod Kandidatuppsatsen är skriven utifrån en abduktiv ansats och är 

baserade på en kvalitativ fallstudie på Ideon Innovation i Lund. 

Den empiriska insamlingen av data genomfördes genom fem 

intervjuer med företag inom inkubatorsystem och Vd:n för 

inkubatorn.  

Slutsats Kunskapsutbyte sker inte till den grad som teorin eller vad 

ledningen för Ideon Innovation förespråkar. Kunskapsintensiva 

företag utgör varandras nätverk och sociala miljö, och vi har funnit 

nya inkubatoreffekter som motivation och att företagen kan prata 

av sig ångest som relaterar till sin verksamhet. Genom 

manageriella aktiviter kan inkubatorn matcha rätt företag till att 

sitta nära varandra inom inkubatorn och därmed till viss grad nå 

mer eftertraktade konkurrenssituationer. 

Nyckelord Innovation, inkubator, kunskapsintensiva företag, kunskapsutbyte, 

nätverkande 
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1. INTRODUKTION 
I uppsatsens inledande kapitel introduceras läsaren för begreppen ”science park” och 

”inkubator” samt beskriver om hur de möjliggör för kunskapsintensiva verksamheter 

att kunna kommersialisera ny teknologi. Därefter problematiserar vi kunskapsutbytet 

inom inkubatorer och hur kunskapsintensiva inkubatorföretag interagerar med 

varandra i problemdiskussionen. Kapitlet avslutas med studiens problemformuleringar 

och syfte.  

1.1 Bakgrund 
Alvesson (2004) beskriver att kunskap anses vara en del av arbetslivets viktigaste resurser 

idag. Kunskap är också centralt vid framställande av ny teknologi och är ofta sammankopplat 

med innovation (Berggren et al, 2011). Kunskapens framstående roll i samhället visar sig på 

flera sätt; rikare länder betraktar kunskap som viktigt genom att fastställa mål om att minst 

hälften av befolkningen ska genomgå universitetsutbildning (Alvesson, 2004) och 

Europakommissionens investeringar i kunskapsföretag (Tajani, 2012) visar att kunskap och 

innovation betraktas som lönsamt och nödvändigt på samhällsnivå. Satsningar på 

innovationskraftiga organisationer anses bidra till ökad konkurrenskraft och fler 

arbetstillfällen (Tajani, 2012; Amirahmadi & Saff, 1993). På många sätt beskrivs kunskap 

som nyckeln till innovation och utvecklingen av ny teknologi – något som blivit värdefullt i 

takt med att globaliseringen blivit mer påtaglig. Amirahmadi & Saff (1993) beskriver hur 

myndigheter, främst under 1980-talet och början av 90-talet, satsat på så kallade science parks 

(Forskning- och Utbildningsparker) i hopp om att skynda på framtagandet av ny kunskap och 

innovation samt för att dra sig undan arbetslöshetskriser genom att skapa nya arbetstillfällen.  

De tidiga satsningarna på science parks visade att det fanns potential för att skapa ekonomisk 

tillväxt, men science parks var inga ”quick fixes” för ekonomin utan förväntades behöva flera 

decennier för att påvisa en tydlig lönsamhet (Amirahmadi & Saff, 1993). Science parks 

verksamhet beskrevs senare under 1990-talet av Westhead (1997) som en möjliggörande 

arena för forskning att producera teknologiska innovationer. De organisationer som är 

anknutna till science parks finns där för att utveckla och förbättra sina prestationer, och 

science parks sågs inte som ett makroekonomiskt verktyg eller styrmedel. Idag är science 

parks ofta tydligt kopplade till universitet och högskolor och de återfinns vanligen på 

strategiskt fördelaktiga lägen som underlättar för nätverkande mellan olika parter såsom 

universitet, kunder, leverantörer, forskare och andra kunskapsintensiva organisationer. 

Lindelöf & Löfsten (2003) skriver att science parks har en väsentlig roll när det gäller 
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nätverkande och kommunikation mellan organisationer och att de ska främja ett så kallat 

interorganisatoriskt utbyte.  

Science parks har oftast någon form av inkubatorverksamhet och inkubatorer är på många sätt 

förknippat med nyföretagande (Löwegren, 2003). Enligt Bengtsson (2006) bidrar inkubatorn 

med den tidiga utvecklingen av nya affärsidéer eller till att innovationer snabbas på i 

utvecklings- och kommersialiseringsprocessen. De företag som söker sig till en 

inkubatorverksamhet beskrivs enligt Bengtsson (2006) som avknoppningsföretag. En 

avknoppning (på engelska spin-off) uppstår när en idé flyttas från en miljö till en annan, t.ex. 

från ett universitet till ett företag. Ofta uppstår avknoppningar i samband med att en idé eller 

ny teknik kommersialiseras eller vidareutvecklas tillsammans med nya parter. Vidare i arbetet 

kommer vi att benämna avknoppningsföretag för inkubatorföretag.  För inkubatorföretag är 

det viktigt att få hjälp av inkubatorn och snabba på utvecklingen av affärsidéerna då de ofta 

kan vara oprövade eller outvecklade samt att det är svårt att hitta någon som är villig att 

investera i utvecklingen av dem (Bengtsson, 2006). Inkubatorer beskrivs av Löfsten & 

Lindelöf (2005) ha två olika funktioner; den första som en process för resursöverföring från 

ett ekonomiskt-/organisatoriskt system till ett annat för att starta nya företag i form av 

inkubatorföretag. Den andra funktionen syftar till att tillhandahålla rätt resurser för framtida 

utveckling för redan existerande småföretag. Mian (1994) beskriver inkubatorsystem som ett 

konstruerat institutionellt beteende vilket syftar till att skapa förutsättningar för mindre företag 

att utveckla sin marknadskapacitet under ordnade former. Vinnova (2005) tillhandahåller en 

svensk definition: 

En inkubator är en juridisk person med huvudmän, engagemang och bemanning 

som forskare, näringsliv, kunder, investerare och samhälle har förtroende för. 

Inkubatorn engagerar sig i utvecklingen för affärsidéer och företag som befinner 

sig i den förkommersiella- eller tidigt kommersiella fasen, dvs. så tidigt att få 

investerare med kommersiella avkastningskrav anser sig kunna räkna hem en 

investering. Samhällsekonomin som helhet gynnas dock av att affärsskapandet 

ökar i denna fas och blir effektivt. Förädlingsgraden ökar och kunskapsintensiva 

affärsidéer utvecklas längre för att därmed bli mer attraktiva för den kommersiella 

marknaden att investera i.    

Den industriella ekonomins grund har påverkats av det nya synsättet på kunskap och vilar 

idag snarare på intellektuella tillgångar än naturresurser (Hansen et al, 1996). Jashapara 

(2011) sammanfattar dagens marknad som mer kunskapsbaserad och innovationsorienterad än 

tidigare. Alvesson (2004) anför att intresset för kunskap också har påverkat hur organisationer 
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utvecklats och att man idag finner allt fler postbyråkratiska inslag i dagens 

organisationsformer. Kunskapsorganisationer reducerar hierarkin och ger mer utrymme till 

personalen för att ta tillvara på initiativ från kunniga anställda och förkortar beslutsvägar för 

att stärka kommunikationsmöjligheterna (Alvesson, 2004).  

Löwegren (2003) beskriver inkubatorer som kunskapsintensiva enheter med en uppgift att 

förse inkubatorföretagen med rätt förutsättningar för att dela kunskap mellan varandra. En av 

tankarna bakom inkubatorverksamhet är att kollektivt lärande och kunskapsöverföring ska 

skapa en innovativ miljö och att vistas i inkubatorn kan i sig självt anses vara en 

konkurrensfördel på marknaden (Löwegren, 2003).   

1.2 Problemdiskussion 
”Samarbete och konkurens är alternativa eller simultana vägar till framgång”. Så förklarar 

Contractor & Lorange (1988) hur företagsstrategi har två naturliga vägar på en marknad.  Om 

vi antar att det företag konkurrerar om är kunskap, kan organisationerna antingen välja att 

konkurrera med sin befintliga kunskap eller exploatera de kunskapsmässiga 

konkurrensfördelar organisationen redan besitter. En alternativ strategi är att samarbeta med 

andra aktörer, det vill säga att dela med sig av sin kunskap och sprida den. 

”Sharing knowledge is giving up valuable assets” –Don Tapscott (Ted.com, 2012) 

Det är varken riskfritt eller självklart att dela med sig av kunskap eftersom det är en kritisk 

resurs för företag. Ur ett företagsperspektiv vore det förkastligt att ge bort konkurrensmedel i 

form av kunskap eller teknologi till sina konkurrenter eftersom man vill maximera sin egen 

vinst och stärka sin position på marknaden. Samtidigt skulle man gå miste om möjligheter att 

utveckla ny teknologi om man helt tar avstånd från interorganisatoriskt kunskapsutbyte (Ford 

et al, 2006). Premissen om att inte fördela kunskap mellan företag handlar mycket om tillit 

och risker, enligt (Ford et al, 2006). Om företag enbart uppmärksammar de risker som 

kunskapsutbytet medför kan det leda till trångsynthet – att avståndstagandet till 

kunskapsdelning isolerar företag från andra kunskapsdelande aktiviteter och förhindrar 

kunskapsutbyte med andra organisationer. Inom kunskapsföretag finns det, enligt Hemlin et.al 

(2004), ett grundläggande antagande om att kreativitet i stor utsträckning influeras av 

omgivningen, där arbetet för att ta fram kreativa produkter äger rum. Vidare anför Hemlin et 

al (2004) att andra människor spelar en betydelsefull roll i omgivningen eftersom kreativt 

arbete gärna involverar interaktion och samarbete mellan människor. Sådan interaktion kan 

ske inom grupper, inom företag eller mellan företag och organisationer. Inkubatorer och 
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science parks beskrivs ofta som miljöer, eller arenor, som främjar kunskapsutbyte mellan 

människor; innovatörer, företag, entreprenörer och universitet som sammanlänkas genom en 

värdorganisation – en inkubator. Inkubatorn kan även betraktas likt en institution som 

påverkar människors beteenden (Mian, 1994). Vi ser därför att inkubatorer är en intressant 

och kunskapsintensiv miljö att utforska interorganisatoriskt kunskapsutbyte inom.  

Inkubatorer som studieobjekt anknyter även till andra premisser som litteraturen ger exempel 

på. Senge (1994) menar att när en konversation äger rum mellan två kollegor på samma 

hierarkiska nivå faller vi inte in i våra hierarkiska mönster där åsikter värderas annorlunda; 

utan människor kan säga vad de tycker. Detta kan betraktas som en förutsättning till 

innovativt beteende. ”The science is rooted in conversation. The corporation of different 

people may culminate in scientific results of the utmost importance” (Senge, 1994:145).  

Enligt Bengtsson (2006) finns det inga sådana tydliga hierarkiska uppdelningar inom 

inkubatorer utan de kan betraktas som en förenlig och innovationsfrämjande miljö.  

Enligt Berggren et al (2011) medför en kunskapsintegrering mellan två organisationer eller 

företag många problem som grovt kan delas in i två kategorier. Problem med samarbete är 

den första och handlar om hur företag förändrar sina värderingar, planer eller karaktär för att 

matcha olika interorganisatoriska relationer. Den andra kategorin handlar om 

koordinationsproblem, det vill säga hur kunskap kan överföras i praktiken (Berggren et al, 

2011). Vid ett kunskapsutbyte behöver båda parter ha en förmåga att dela med sig av och 

kommunicera sin kunskap, vilket ifrågasätter kunskapens överförbarhet (Jashapara, 2011). 

Samtidigt behöver båda parter ha en förmåga att absorbera kunskapen, med andra ord kunna 

ta till sig kunskap (Löwegren, 2003).  Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är det viktigt för 

kunskapskapande att sprida och dela erfarenheter, information och faciliteter med varandra. 

Att integrera kunskap mellan kunskapsföretag kan alltså vara problematiskt, men 

framgångsrikt för att nå innovation.  

Med studien vill vi dels studera hur interorganisatoriskt kunskapsutbyte sker mellan 

inkubatorföretagen och hur de interagerar med varandra. Vi vill även undersöka kunskapens 

överförbarhet och inkubatorföretagens förmåga att absorbera kunskapen, samt hur inkubatorn 

som värdorganisation kan främja kunskapsutbytet och interaktionerna mellan 

inkubatorföretagen. Utöver det interorganisatoriska kunskapsutbytet mellan 

inkubatorföretagen kommer studien också att studera kunskapsutbytet mellan 

inkubatorföretagen och inkubatorn. Vi tror att det interorganisatoriska kunskapsutbytet mellan 
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dem troligtvis skiljer sig åt. De resurser som en inkubator tillför ett inkubatorföretag är i form 

av coaching, nätverk eller råd vilket vi anser ses som mer påtagliga överföringar än 

kunskapen som strömmar i motsatt riktning; vad inkubatorer kan lära sig av 

inkubatorföretagen? För att det ska ske ett utbyte bör inkubatorer rent tekniskt få något 

tillbaka. Utifrån premissen om att det finns ett utbyte mellan inkubatorn och 

inkubatorföretagen, så är vi intresserade om inkubatorn genom utbytet kan förädla kunskapen 

till att förbättra inkubatorverksamheten. Vi menar att en förbättring av verksamheten innebär 

om hur inkubatorn kan underlätta för inkubatorföretagen till att accelerera i 

inkubatorprocessen.  

Vid en inkubator sitter ett inkubatorföretag normalt en kortare tid, vanligtvis ett par år, vilket 

inte direkt skapar förutsättningarna eller incitamenten till långvariga relationer mellan 

inkubatorföretagen, utan i så fall kortsiktiga relationer. Vi intresserar oss därför för 

dynamiken bland företagen inom inkubatorn för att se hur relationer byggs eller hur konflikter 

kan skapas inom inkubatorsystemet. I vår studie intresserar vi oss för hur en inkubator som 

funktion för kunskapsöverföring i samspelet mellan olika inkubatorföretag fungerar och hur 

inkubatortiden kan accelerera inkubatorföretagen, det vill säga hur inkubatoreffekter bidrar till 

en snabbare kommersialisering och realisering av företagens affärsplan. Vi betraktar 

inkubatorn som en arena där interaktion sker både mellan företag och inkubator, men också 

mellan inkubatorföretagen inom inkubatorn. Interaktionerna vill vi undersöka genom att 

studera interorganisatoriskt utbyte vid inkubatorn Ideon Innovation i Lund. 

1.3 Problemformulering 
I studien utgår vi från följande problemformulering: 

Hur kan inkubatorföretagen accelereras i inkubatorprocessen genom av inkubatorn 

skapade förutsättningar för interorganisatoriska interaktioner- och kunskapsutbyte? 

För att besvara vår problemformulering behöver vi ställa följande frågor: 

 Hur interagerar inkubatorföretagen med varandra inom inkubatorn? 

 Vad upplever inkubatorföretagen som accelererande under inkubatorprocessen? 

 Hur kan inkubatorer arbeta för att främja interaktion och kunskapsutbyte mellan 

inkubatorföretagen? 

 Vad kan inkubatorer lära sig av inkubatorverksamheten och hur kan de förbättra den? 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur kunskapsutbyte sker inom inkubatorer 

och hur inkubatorns roll som värdorganisation för kunskapsintensiva företag bidrar till att 

inkubatorföretagen accelereras i inkubatorprocessen. Vi vill bidra med nya insikter kring vad 

som är värdefullt inom inkubatorverksamhet och hur inkubatorn kan absorbera kunskap och 

erfarenheter som flödar genom inkubatornätverket för att förbättra inkubatorverksamheten i 

framtiden. Genom att möta inkubatorföretagens behov och förutsättningar med nya insikter 

kring hur inkubatorer kan förbättra inkubatorprocessen kan vår studie bidra till ökad förståelse 

för hur inkubatorföretag interagerar och skapar ett utbyte inom inkubatormiljön.  
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2. METOD 
I följande kapitel redogör vi för de metodologiska val vi gjort för att studera problemet. 

Inledningsvis diskuteras problemets karaktär i förhållande till valen av 

forskningsstrategi, arbetssätt, datainsamlingsmetod- och process samt val av 

respondenter. I metodkapitlet diskuteras även studiens trovärdighet och äkthet. 

Kapitlets avslutande avsnitt redogör för forskningsetik och för ett metodkritiskt 

resonemang kring vår studie.  

2.1 Problemets karaktär 
Uppsatsens problem behandlar beteenden, attityder och företeelser bland inkubatorföretag till 

att interagerera samt ha interorganisatoriskt kunskapsutbyte med varandra inom 

inkubatorsystem. Att identifiera vilken analysnivå som problemet angrips på får konsekvenser 

för i vilken nivå forskaren kan dra generaliserbara slutsatser utifrån undersökningen (Bryman 

& Bell, 2005).  Eftersom vi undersökt kunskapsutbytet och interaktioner mellan inkubatorer 

och inkubatorföretag, har studien en organisatorisk analysnivå. En organisatorisk analysnivå 

innebär oftast att arbetsplatsen är den huvudsakliga analysenheten (Bryman & Bell, 2005). I 

studien utgör inkubatorn den huvudsakliga analysenheten. Inkubatorverksamheten utgörs av 

miljön där inkubatorföretagen opererar. Därmed delar flera organisationer samma arbetsplats 

inom vilken vi har valt att undersöka fenomenen interaktion och kunskapsutbyte. 

”Begreppet kunskap låter sig bäst användas i fråga om kognitiva teman som är tämligen 

komplexa, svårfångade och mångtydiga” (Alvesson, 2004:20), vilket innebär att de kan vara 

problematiskt att undersöka kunskapsutbyte. För att kunna studera interorganisatoriskt 

kunskapsutbyte anser vi att det är viktigt att skapa sig en förförståelse kring fenomenet. Detta 

samt problemets karaktär ger konsekvenser för vårt val av forskningsstrategi och 

undersökningsdesign. Alvesson (2004) skriver att handgripliga tjänster och materiella objekt 

inte betyder lika mycket inom kunskapsorganisationer – istället är det symboliska arbetet 

centralt, det vill säga hur man använder idéer och begrepp inom organisationen. Detta är 

faktorer som påverkar attityder och beteenden kring kunskapsutbyten (Alvesson, 2004). 

Kunskapsföretagens utmärkande egenskaper (Alvesson, 2004:27)
1
 påverkar valet av 

datainsamlingsmetod i vår studie. Det krävs en forskningsstrategi, forskningsdesign och 

datainsamlingsmetod som låter forskaren tolka och få en förståelse för hur inkubatorföretag 

interagerar och utbyter kunskap med varandra. 

 

                                                 
1
 Vi återkommer till kunskapsföretags egenskaper i teorikapitlet. 
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2.2 Forskningsansats 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) distinkteras forskningsprocessen genom 

förklaringsmodellerna induktion och deduktion. En induktiv ansats är lämplig vid forskning 

när flera enskilda fall undersöks och forskaren finner ett observerat samband mellan fallen, 

vilket därmed anses vara giltigt. Det problematiska med en induktiv ansats är, enligt Alvesson 

& Sköldberg (2008), att det är riskfyllt att betrakta sina observationer av enskildheter likt en 

allmän. Deduktiv ansats är motsatsen till induktiv ansats och utgår istället ifrån att en 

allmängiltig regel ska kunna förklara ett visst enskilt fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Alvesson & Sköldberg (2008) anser att en deduktiv ansats inte är lika riskfylld som den 

induktiva eftersom man därigenom inte försöker se samband mellan flera fall, utan istället 

utgår ifrån att den generella regeln gäller för det enskilda fallet. Bryman & Bell (2005) 

förklarar att forskare som arbetar med en deduktiv ansats utgår ifrån sina tidigare erfarenheter, 

uppfattningar om teorier och därefter deducerar ett antal hypoteser som prövas på empiriska 

företeelser. När vi valde ansats för att på bästa sätt kunna angripa vårt problem kunde vi 

varken profilera oss fullt ut med den induktiva eller deduktiva ansatsen. Eftersom vårt 

problem både krävde en förförståelse på grund av sin komplexitet och ett behov av att växla 

mellan (och finjustera) vårt teoretiska- och empiriska material under forskningsprocessen då 

vi trodde att vi skulle finna nya samband och företeelser inom inkubatorn.  

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är abduktion en alternativ ansats till deduktion och 

induktion, som vi ansåg vara mer lämplig för att studera vårt problem. Abduktiv ansats har 

tydliga drag från både deduktion och induktion men är ingen mix av dessa. Deduktion 

beskrivs utgå från teori och induktion från empiri, medan abduktion liknas vid induktion 

eftersom den utgår från empirin men samtidigt utgår ifrån förföreställningar om teorier och 

liknas på så vis även vid deduktion. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver att den abduktiva 

ansatsen ofta är lämplig vid fallundersökningar där forskaren tolkar enskilda fall utifrån 

generella hypoteser som sedan ska kunna förklara fallet. Under studiens gång justeras de 

valda teorierna samt det empiriska tillämpningsområdet, under forskningsprocessen växlas det 

mellan empirin och teorin och de omtolkas även kontinuerligt av varandra (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi anser att en abduktiv ansats är lämpligare än att använda en deduktiv 

eller induktiv ansats för studiens problem. Innan insamlingen av empiriskt material studerade 

vi teorier kring kunskap och interorganisatoriskt kunskapsutbyte på grund av att fenomenen är 

komplexa och utifrån detta försökte vi deducera teorier som skulle kunna användas i 

undersökningen av våra studieobjekt. I och med att all insamling av empiriskt material inte 
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skedde på en och samma gång så finjusterades både det teoretiska materialet och det 

empiriska materialet i någon form av alternering under hela forskningsprocessen. Med 

reviderade teorier och uppfattningar genomfördes ytterligare insamlingar av empiriskt 

material som sedan tolkades utifrån den teoretiska och empiriska grund vi stod på i detta 

senare skede av studien. Tidigt i forskningsprocessen hade vi främst fokuserat på teorier om 

hur inkubatorverksamheter fungerar och teorier om kunskapsutbyte. Efter vår första intervju 

med inkubatorn upptäckte vi ett behov av att hitta ytterligare teorier om inkubatorns roll, 

inkubatorsystem, kunskapsutbyte och absorberande kapacitet. Intervjuguiden utvecklades 

baserat på den empiriska data och de teorier vi studerat under studiens första tid och vi 

omformulerade frågorna inför intervjuerna med inkubatorföretagen för att ta reda på mer 

kring hur attityder och interaktioner mellan inkubatorföretag samt hur inkubatorn uppmuntrat 

ett kunskapsutbyte mellan inkubatorföretagen.  

2.3 Val av forskningsmetod 
Robson (2011) förklarar att kvalitativ- och kvantitativforskningsstrategi är två olika 

tillvägagångsätt om hur forskare undersöker samhällsfenomen. Robson (2011) menar även på 

att det som skiljer dem åt är att kvantitativ forskningsmetod syftar till att försöka mäta 

insamlad data medan kvalitativ forskning fokuserar på att tolka ord. Bryman & Bell (2005) 

beskriver att insamling av data vid kvantitativforskning främst är av siffor som sedan ska 

kunna kvantifieras och analyseras med hjälp av kodning. Till skillnad från kvantitativ 

forskning förklarar Bryman och & Bell (2005)  att kvalitativ forskning fokuserar på att tolka 

och analysera ord och inte mäta siffror. Fördelar med kvalitativ forskning motiveras av 

Alvesson & Deetz (2000) av förutsättningar som ger bredare och rikare beskrivningar som 

berör individers idéer och innebörder med känslighet och som utvecklar nya empiriskt 

underbyggda idéer och teorier. Alvesson & Deetz (2000) påpekar att praktiker ofta betraktar 

kvantifierbart material och frågeformulärundersökningar som föga användbart. Praktiker 

betraktar istället statistiska korrelationer som abstraktioner och helt skilt från vardagens 

praktik. Istället, menar Alvesson & Deetz (2000) att kunskap behöver behandlas utifrån det 

lokala sammanhanget för att den ska vara handlingsrelevant och användbar i praktiken.  

I vår studie anser vi att en kvalitativ metod med en abduktiv ansats passar för att studera ett så 

komplext problem som kunskapsutbyte. Det skulle vara svårt att samla mätbara värden inom 

inkubatorn, exempelvis kring attityder eller inställningar som vi hade kunnat få användning 

för i vår studie, utan att vara kvalitativ och mer djupgående i det resonemang som informanter 
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för. Vi intresserar oss för hur integration, kunskapsutbytet sker inom det nätverk som 

inkubatorn utgör – inte specifikt i vilken utsträckning det sker 

Holme & Solvang (1997) beskriver kvalitativ forskningsstrategi som ett metodiskt 

tillvägagångsätt där forskaren har en närhet till det studerade objektet genom att tolka och få 

en mer djupgående förståelse om studieobjektet och fenomenets helhet och delar. Eftersom 

vårt problem kräver en organisatorisk analysnivå och vi valt en abduktiv forskningsprocess 

ansåg vi det naturligt att genomföra en kvalitativ studie för att skapa en djupare förståelse och 

tolka om hur inkubatorföretagen interagerar samt hur kunskapsutbyte sker inom 

inkubatorsystem.  

2.4 Undersökningsdesign 
Merriam (2010) beskriver att en undersökningsdesign handlar om hur forskaren planerar över 

vilket tillvägagångsätt som är bäst lämpad för att samla in, integrera och organisera data eller 

information för att i slutändan kunna bli ett forskningsresultat. Beroende på vilket problem 

som ska undersökas så avgör detta för valet av design. Merriam (2010) förklarar att det finns 

flera olika typer av undersökningsdesigns där vissa är mer kontrollerande än andra, 

exempelvis; surveyundersökningar, experimentella undersökningar, historisk metod och 

fallstudieundersökningar. Vi har valt att använda den senare formen av undersökningsdesign, 

dvs. fallstudieundersökning. Nedan beskrivs varför vi valt denna form av 

undersökningsdesign.  

Fallstudier är, enligt Merriam (2010), passande om man ska undersöka nutida skeenden där 

det inte går att manipulera variabler. Undersökningsdesignens främsta styrka är att den kan 

hantera flera olika typer av empiriskt material; artefakter, intervjuer, dokument och 

observationer. Ett antal frågor forskaren bör beakta i valet om en fallstudie är lämplig är 

beroende på graden av kontroll, funderingar av slutresultatet, typ av forskningsfrågor och om 

man ska undersöka ett avgränsat system. Fallstudien är således en undersökning av en 

specifik företeelse som kan vara en social grupp, processer, institutioner (Merriam, 2010). I 

vår studie anser vi att en fallstudie passar bra in som undersökningsdesign på grund av att vi 

vill undersöka ett avgränsat system – ett fenomen inom inkubatorsystem och företeelsen 

interorganisatoriskt kunskapsutbyte.   

Merriam (2010:25) förklarar att definitionen av fallstudie inte är entydig bland teoretiker men 

den främst förekommande definitionen är att en fallstudie är en process som ”strävar efter att 

beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer, ofta 
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kontinuerligt under en viss tidsperiod”.  En kvalitativ fallstudie har även fyra grundläggande 

egenskaper; de är deskriptiva, partikularistiska, heuristiska och induktiva. Begreppet 

partikularistisk innebär att fallstudien fokuserar på en viss situation, företeelse, händelse och 

att fallet i sig är viktigt då det uppvisar något som är viktigt för företeelsen. Fallstudien är 

således lämplig för praktiska problem då det kan uppmärksamma om hur människor hanterar 

svårigheter, situationer, problem i vardagen utifrån ett helhetsperspektiv (Merriam, 2010). I 

studien så undersöker vi företeelsen kunskapsutbyte inom inkubatorsystem samt om hur 

inkubatorföretagen hanterar kunskapsutbyteprocessen och dess problem och därför anser vi 

att undersökningen av problemet kan liknas vid partikularistisk.  

Merriam (2010) förklarar också att fallstudier är deskriptiva på grund av att fallstudien 

beskriver flera variabler och faktorer som samspelar under en längre tid och ger därmed en tät 

beskrivning om den studerade företeelsen. Den insamlade informationen kan även presenteras 

på olika sätt och visar på hur ett problem kan påverkas av personliga faktorer. Vår studie 

fokuserar på att se vilka attityder inkubatorföretagen har till att interagera och ha 

kunskapsutbyte med varandra. Alvesson (2004) beskriver att kunskap är ett komplext och 

svårt ämne i den grad till att det är svårt för personer att själva förstå vad de besitter för 

kunskap eller för kunskap de använder. På så vis är kunskap är ett komplext ämne och för att 

studera inkubatorföretagens attityder, beteenden till att interagera och interorganisatoriskt 

kunskapsutbyte anser vi att mer deskriptiva förklaringar om fenomenen är att föredra.  

Merriam (2010) beskriver vidare att fallstudier är heuristiska på grund av att läsarens 

förståelse kan förbättras av den studerande företeelsen. Den låter även vidga läsarens 

erfarenhet kring företeelsen eller skapa nya innebörder samt bekräfta ens hypoteser och 

därmed skapa större insikter eller få en ny syn kring företeelsen. Syftet med studien är också 

att skapa en förståelse kring företeelsen kunskapsutbyte inom inkubator system och få en 

större insikt om hur inkubatorn uppmuntrar till interorganisatoriskt kunskapsutbyte och är på 

så vis delvis heuristisk.  

Att en fallstudie också är induktiv beror främst på att den grundar sig på induktiva 

resonemang (Merriam 2010). Merriam (2010) förklarar att begrepp, hypoteser och 

generalisering uppstår genom forskarens tillgång till information och bildar en ram kring det 

man studerar. Det handlar om upptäckten av nya relationer, ny förståelse och nya begrepp och 

är inte inriktad mot att stämma av på förhanda valda hypoteser om företeelsen.  Vi har inte 

helt grundat vår studie utifrån induktiva resonemang utan istället av abduktiva i och med att vi 
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prövat tidigare teorier mot företeelsen samtidigt som vi anpassat teorierna till vårt undersökta 

problem för att skapa ny förståelse och begrepp kring företeelsen. På så vis är vår studie till 

viss del induktiv men inte helt och hållet. För att kunna svara på vårt problem så ansåg vi att 

en fallstudie är bäst lämpad som undersökningsdesign för att kunna hantera insamlandet av 

data och information och integrera detta till en slutprodukt och därmed kunna få svar på 

företeelserna interaktioner, kunskapsutbyteprocessen och attityder till företeelsen. 

Enligt Denscombe (2009) finns det nackdelar med att använda sig av en fallstudie som 

undersökningsdesign då det kan vara känsligt när det kommer till studiens trovärdighet i 

resultatets generaliserbarhet. Därför ska forskaren vara noga med att öppet förklara i vilken 

utsträckning studien kan konstratera mot andra liknade fall. Resultatet är inte heller mätbart 

utan består av mjukdata och fallstudier kan också vara olämplig för utvärdering och 

analysering av situationen men kan således vara mer lämplig till deskriptiva förklaringar av 

fallet (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) beskriver också att forskaren behöver 

tydligagöra om vilka gränser fallet rör sig inom på ett entydigt sätt. Med ovanstående 

diskussion i beaktning så kommer vi inte att kunna generalisera vårt utfall om hur 

interaktioner och kunskapsutbyte sker inom det nätverk som inkubatorn utgör. Trots 

nackdelarna med att kunna generalisera fallstudiers resultat så anser vi att valet av fallstudie 

är lämpligt i och med att vi vill få deskriptiva beskrivningar om hur inkubatorföretagen 

interagerar och hur kunskapsutbytet sker mellan dem och därmed få en ökad förståelse för 

detta. För en mer ingående diskussion kring studiens generaliserbarhet, se avsnitt 2.10 

Metodkritik. 

2.5 Datainsamlingsmetod 
I Eriksson (2011) nämns två typer av data; primär och sekundärdata. Primärdata förklaras som 

forskarens egen insamling av information medan sekundärdata är information som redan 

tidigare blivit insamlad. Datainsamlingen under vår studie har främst baserats på kvalitativ 

primärdata som samlats in genom intervjuer och den sekundärdata vi tagit del av framgår 

snarare ur teorin.  Vi har dock använt oss av en viss mängd sekundärdata i form av Löwegren 

(2003) som genomfört en omfattande studie rörande Ideon Innovation som också är vårt 

huvudsakliga studieobjekt. Ur forskarsynpunkt är intervjuer som datainsamlingsmetod 

lämplig enligt Denscombe (2009) om målet med studien är att få insikt om människors 

uppfattningar, känslor och erfarenheter samt erhålla priviligierad information. Vidare skriver 

Denscombe (2009) att priviligierad information ofta erhålls av nyckelpersoner – därför valde 

vi att intervjua nyckelpersoner inom inkubatorerna och inkubatorföretagen då de kan erhålla 
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väsentlig information om hur kunskapsutbytet sker och hur de interagerar inom det nätverk 

som inkubatorn utgör. För vidare beskrivning av vår urvalsprocess, se avsnitt 2.6 Urval.  

Vid insamling av primärdata skriver Alvesson & Sköldberg (2008) att det är viktigt att ha 

olika överväganden i åtanke när man bestämmer sig för hur intervjun kan tolkas. Exempelvis 

bör man veta hur missförstånd, oklarheter eller obegripligheter i intervjun ska hanteras 

tolkningsmässigt så att de inte tillför ett missvisande empiriskt underlag i studien (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Våra intervjuer (det vill säga vår insamling av empirisk primärdata) 

föregicks av flera veckors teoretiska studier av litteratur vilken kan ha bidragit till en bättre 

förståelse för de begrepp och svar som vi fick under intervjuerna. Men å andra sidan hade vi 

en sämre förförståelse av inkubatorns vardagliga verksamhet, då vi inte gjort några 

föreliggande observationer eller likvärdiga studier för att studera den arbetsplats vi fokuserat 

vår studie kring. Då kunskapsutbyte är en komplex process som till stor del tar plats i den 

sociala miljön som arbetsplatsen utgör fick vi ha detta i åtanke när vi tolkade våra 

respondenters svar på frågor som rör arbetsplatsens sociala kontext.  

Semistrukturerade intervjuer  

Robson (2011) nämner att det finns tre typer av intervjuer beroende på dess struktur; helt 

strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Robson (2011) 

förklarar att forskare som använder sig av semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen 

utgår ifrån en intervjuguide som underlag. Underlaget är till för att forskaren inte ska missa 

beröra de valda områdena och att formuleringen av frågorna är standardiserade samt är i 

ordningsföljd. Däremot menar Robson (2011) att ordningsföljden och formuleringen kan 

förändras beroende på hur intervjudiskursen ter sig samt att forskaren kan tillägga ytterligare 

frågor beroende på vad respondenten säger. Myers (2009) förklarar att det bör finnas en 

överenstämmelse mellan intervjuers standardisering av frågor och ordningsföljd av frågorna 

om forskare har semistrukturerade intervjuer.  

Vi valde att samla in primärdata genom semistrukturerade intervjuer. Trost (2010) menar att 

flertalet forskare slentrianmässigt använder sig av begreppet semistrukturerade intervjuer 

vilket han menar på kan ha olika innebörder och nämner istället att forskare bör benämna att 

intervjuen är strukturerade till ett visst område och att frågorna är öppna. De semi-

strukturerade kvalitativa intervjuerna skedde både med en inkubator samt fyra 

inkubatorföretag. Intervjun med inkubatorns VD utfördes tre veckor innan intervjuerna med 

inkubatorföretagens representanter och vi hade utformat en intervjuguide som både hade 
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specifika frågor rörande ämnet kunskapsutbyte och interaktioner men även generella frågor 

om verksamheten. Våra semi-strukturerade intervjuer med inkubatorföretagen skilde sig 

däremot i jämförelse med inkubatorn på grund av att vi hade läst in oss ytterligare på teorier 

om kunskapsutbyte, absorberande kapacitet, inkubatorns roll och inkubatorsystem. Detta 

gjorde att vi kunde utforma en mer specifik intervjuguide som fokuserade på hur 

inkubatorföretagen interagerar och kunskapsutbyte sker samt om hur de upplevde inkubatorn 

till att uppmuntra interorganisatoriskt kunskapsutbyte. I intervjuerna med inkubatorföretagen 

kunde respondenterna mer specifikt berätta, diskutera om hur interaktioner och 

kunskapsutbytet sker inom inkubatorn och inkubatorns roll i detta. Trots att vi hade 

specificerat frågorna kring ämnets beståndsdelar så var vi även öppna för att ta till oss 

ytterligare information som skulle kunna vara intressant inom ämnets ramar.  

2.6 Urval  
Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Holme & Solvang (1997) att skapa djupare 

uppfattningar om ett visst fenomen genom att öka informationsvärdet, vilket innebär att 

urvalet av undersökningsenheterna inte bör vara slumpmässiga. Urvalet ska således vara 

systematiska utifrån ett antal kriterier samt teoretiskt strategiska. Holme & Solvang (1996) 

förklarar vidare att ett teoretiskt strategiskt urval innebär att urvalet av undersökningsenheter 

ska utföras på tidigare förförståelse om fenomenet och utifrån de teorier forskaren utgick vid 

starten av projektet.  Tidigare beskrev vi att vi har valt att undersöka nyckelpersoner inom en 

inkubator och inkubatorföretagen. Vi kom fram till detta genom att göra ett strategiskt 

teoretiskt urval där vi kom fram till att undersöka fenomenet interorganisatoriskt 

kunskapsutbyte. Efter tidigare erfarenheter och teorier har vi även fått reda på att inkubatorer 

och inkubatorföretag är kunskapsintensiva och verkar inom en interaktiv miljö 

”inkubatorsystem” och ansåg därför att dessa är lämplig att undersöka fenomenet 

interorganisatoriskt kunskapsutbyte. När vi studerat tidigare undersökningar om science parks 

och inkubatorer framgick det att inkubatorn Ideon Innovation i lund är ytterst framstående och 

har en etablerad verksamhet med över 30 inkubatorföretag och därför valde vi att intervjua 

personer både inom inkubatorn Ideon Innovation och bland inkubatorföretagen.   

I uppsatsen har vi gjort två olika typer av strategiska urval; både ett generellt strategiskt urval 

samt ett bekvämlighetsurval. Vår nyckelperson och respondent inom inkubatorn Ideon 

Innovation är Vd:n Rickard Mosell och valdes på grund av sin inflytande position och 

erfarenhet i branschen och ansågs av oss som en lämplig representant för inkubatorn. Vid 
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urvalet av inkubatorföretagen var det inte lika självklart vilka företag eller nyckelpersoner 

som skulle väljas ut men vi erbjöds hjälp av Rickard Mosell för att få kontakt med 

inkubatorföretagen genom att låta oss presentera vårt syfte och intressera företagen på ett 

morgonmöte. Trost (2010) beskriver att strategiskt urval kan vara problematiskt om forskaren 

behöver gå genom andra för att få tag på intervjupersoner. I detta sammanhang finns det 

risker med att man gått genom nyckelpersonen för att försöka hitta ”lämpliga” 

intervjupersoner då nyckelpersonen kan välja ut specifika personer med vissa åsikter eller 

expertis. En ytterligare risk är också när nyckelpersonen tar sig an uppgiften att hjälpa 

forskaren med att hitta intervjupersoner till en grad där nyckelpersonen inte har tillräckligt 

med tid för att hjälpa forskaren. Vi ansåg inte att Mosell skulle vara en risk i detta 

sammanhang då han bara presenterade vårt syfte med studien på morgonmötet i ett 

intressegivande syfte att locka inkubatorföretagen till att vilja samarbeta. 

Robson (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval går till när forskaren väljer ut de 

respondenter som är närmast och lättast praktiskt att få tag på. Det finns risker med att välja ut 

respondenter genom ett bekvämlighetsurval på grund av att respondenterna man får tag i inte 

nödvändigtvis är representativa för studien (Robson, 2011).  När vi valde respondenter 

gjordes detta genom ett bekvämlighetsurval på grund av faktorer som tid och likvida medel. 

Denscombe (2009) beskriver en urvalsram som viktig och forskaren använder urvalsramen 

som en objektiv förteckning över populationen och därifrån gör sitt urval. Vidare beskriver 

Denscombe (2009) att urvalsramen kan ge en aktiv beteckning över hela populationen och vår 

urvalsram var en registerad lista på Ideon Innovations hemsida och där fanns en beteckning 

över de inkubatorföretag som sitter på inkubatorn. 

I urvalsprocessen av inkubatorföretag så ringde vi utifrån urvalsramen 10 av de totalt 30 

inkubatorföretagen som sitter vid Ideon Innovation. Vi fokuserade främst på att få kontakt 

med inkubatorföretag som arbetade inom it, teknik och biokemi och de företag som kunde 

träffas under tre specifika dagar i Maj. Fem av de 10 inkubatorföretag som vi kontaktade hade 

inte möjlighet till att träffa oss under just de dagarna på grund av skäl som tidsbrist och på så 

vis valdes respondenterna utifrån om de kunde närvara eller inte. Totalt var det fem 

inkubatorföretag som tackade ja till att bli intervjuade men precis dagarna innan vi åkte till 

Ideon Innovation var det ett inkubatorföretag som avböjde till intervju på grund av att 

företaget hade fått ett plötsligt möte med investerare i en annan del av landet och kunde därför 

inte närvara. Slutligen intervjuade vi fyra inkubatorföretag och även om vi utgick från ett 
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bekvämlighetsurval så var urvalet av inkubatorföretagen även baserats på strategiska grunder 

så att de kunde vara representativa kunskapsintensiva aktörer inom inkubatorn.  

2.6.1 Informanterna 

Nyckelpersonerna vi valde att intervju var: 

Inkubatorn Rickard Mosell, Vd för Ideon Innovation med över 15 års 

erfarenhet inom inkubatorer och science parks. 

Inkubatorföretagen Manuel Astudillo, CEO på mjukvaruföretaget Optimal Bits 

  Mikael Egard, Lead Scientist och medgrundare av Acconeer AB 

  Magnus Fredlund, IT-entreprenör och Vd för AppInMed AB 

  Henrik Ralvert från livsmedelsföretaget Foteviks.  

 

Mer ingående företagspresentationer presenteras inledningsvis i empirikapitlet under avsnitt 

4.1 Företagspresentationer. 

 

Övriga kommenterar till urvalet 

Generellt fann vi att det var svårt att hitta respondenter som var villiga att ställa upp på en 

intervju. När vi kontaktade inkubatorföretagen möttes vi av en god respons men att de var 

obenägna av att ställa upp på grund av brist på tid. Efter våra intervjuer med 

inkubatorföretagen och Rickard Mosell, så kontaktade vi inte ytterligare inkubatorföretag på 

grund av att vi inte hade tid till fler intervjuer. Om vi hade intervjuat fler företag, så hade vi 

troligtvis samlat in ytterligare intressant material, fast i tron om att vi hade fått liknande svar 

med våra redan utförda intervjuer.  

2.6.2 Intervjuförloppet med respondenterna  

Intervjun med Mosell 

Vår första kontakt med Ideon Innovation var med Rickard Mosell, inkubatorns VD, över mail 

och kort därefter ringde vi upp honom på telefon och föreslog att möta honom för en intervju. 

Vid vår telefonkontakt med Rickard Mosell bestämde vi att ses drygt en vecka senare för en 

intervju som beräknades ta ungefär en timme. I samband med vår första kontakt med Mosell 

presenterade vi även studiens problem och forskningsområde. Vi upplevde vår första kontakt 

med Mosell som positiv och fick ett intryck av att han ville samarbeta och ställa upp på en 

intervju som rörde vårt problem.  

Mötet med Mosell skedde en fredagsmorgon klockan 09:00 vid Ideon Innovation i Lund och 

inleddes med en kortare rundvandring i inkubatorns korridorer där Mosell presenterade 

inkubatorns nya miljöer och några av de företag som arbetade där. Intervjun genomfördes 

sedan i en öppen och ljus mötessal och pågick i cirka 70 minuter. Under slutet av intervjun 
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nämnde vi att målet var att genomföra intervjuer med inkubatorföretagen vid inkubatorn 

under de närmsta veckorna och intervjun avslutades med att vi pratade om hur vi skulle 

kontakta företagen för vidare intervjuer. Mosell erbjöd sig presentera vår studie vid ett 

frukostmöte och informera företagen vid inkubatorn om att vi kommer ta kontakt med dem 

under vecka 17. 

Intervju med Optimal Bits 

Vi kontaktade Manuell Astudillo på Optimal Bits två veckor förre innan vårt möte med 

honom. När vi talades vid på telefon berättade vi och förklarade om vad vi var intresserade av 

att studera och att vi ville utföra en intervju med honom på ungefärligt 45 minuter.  Intervjun 

skedde tidigt på morgonen den 6 maj i ett isolerat rum utanför Astudillos kontor på Ideon 

Innovation. Under intervjun förklarade han fritt och öppet utifrån våra frågor om hur hans 

företag interagerade och hade kunskapsutbyte med andra företag inom inkubatorn och vi 

ansåg att han inte var blyg eller reserverad i sina svar.  

Intervju Med Foteviks 

Vår första kontakt med Henrik Ralvert På Foteviks ägde rum två veckor innan intervjun på 

telefon där vi likt med övriga respondenterna förklarade om vad vi vill studera. Henrik 

Ralvert, vad god till mods till att bli träffas men kunde inte direkt ge svar om han kunde 

närvara under våra specifika tre dagar.  Efter en mailkonversation bestämde vi att intervjun 

skulle ske den 6 maj. Intervjun skulle egentligen ske tidigare under eftermiddagen men 

respondenten hade glömt bort att närvara på utsatt tid på grund av att han glömt bort den 

inbokade intervjun. Ralvert hade inte med avsikt glömt bort intervjun utan tog sig tid till att 

åka in till Ideon Innovation senare på kvällen. När vi träffade honom på Ideon Innovation var 

det inte mycket människor i omlopp inne på inkubatorn, vilket gjorde att vi hade möjlighet att 

sitta i lunchrummet och intervjua honom i 45 minuter. Likt Astudillo var Henrik öppen och 

villig att svara på frågor och ge exempel på hur fenomenen vi ville undersöka sker. 

Intervju med Acconeer 

Intervjun med Magnus Egard på Acconeer ägde rum tidigt på förmiddagen den 7 maj och vi 

hade även kontaktat honom två veckor tidigare på telefon och berättat om vad vi ville studera. 

Egard hade bokat ett isolerat rum i anslutning till hans kontor och under intervjun märktes det 

att han var van vid att bli intervjuade av studenter. Egard gav konkreta svar och försökte 

exemplifiera svaren i en tydlig kontext. Intervjuförloppet tog minuter ungefär 40. 
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Intervju med AppinMed  

Första kontakten med Mikael Fredlund ägde rum likt de övriga inkubatorföretagen på telefon 

två veckor innan intervjun. När vi träffade Fredlund en tidig förmiddag den 7 maj vid, så hade 

Mikael inte något inbokat rum för själva intervjun, vilket gjorde att vi fick sätta oss i en 

gemensam kafeteria. I och med att intervjun inte skedde i ett isolerat rum fick vi både intryck 

från Fredlund men även från omgivningen på grund av att de satt andra människor i 

anslutning till kaffeterian. Trots att det förekom ljud runt omkring så påverkade det inte 

Fredlund till att fritt prata om hur företag interagerar, hur kunskapsutbyte sker samt om 

känslig information; konkurrenssituationer och konflikter inom inkubatorn. Intervjun med 

Fredlund tog ungefär 45 minuter.  

2.7 Databearbetning 
Merriam (2010) poängterar att under datainsamlingen bör forskare kontinuerligt analysera 

data för att inte få en slutprodukt som består av oklar information. Analysen under 

datainsamlingen kan utföras på flera olika sätt och Merriam (2010) beskriver att forskaren bör 

utveckla analytiska frågor i undersökningen då det bidrar till en lättförstådd struktur i 

informationen. Efter varje insamling av data bör forskare även analysera frågorna ytterligare 

och se om de behöver revideras eller omformuleras för att de ska kunna svara på studiens 

syfte. I vår fallstudie har vi analyserat datainsamlingen kontinuerligt, vilken vi även anser har 

varit nödvändig för att kunna få bättre insamlad data gentemot vårt syfte. Fallstudien har ett 

abduktivt arbetssätt, vilket har lett till att våra frågor med inkubatorföretagen har blivit mer 

analyserande och specifika än i jämförelse med vår första intervju med inkubatorn. Frågorna 

blev mer analyserande på grund av att vi fördjupade oss ytterligare i teorin samt av de insikter 

vi fick ta del av vid intervjun med inkubatorn. Merriam (2010) förklarar att när forskare har 

slutat samla in data, börjar ett mer intensivt analyserande av den insamlande data. Merriam 

(2010) förklarar att det är svårt för forskare att veta när forskare ska sluta samla in 

information och börja med intensivanalysen men avslutandet kan bero på praktiska skäl. 

Exempel på att sluta kan bero på om det finns pengar och tid för att lägga ner ytterligare 

resurser i insamlingen av data eller om de empiriska kategorierna börjar bli mättade, det vill 

säga om ny insamlad information inte skulle bidra med något nytt. I vår studie slutade vi 

samla in data i brist av tid på grund av att vi fann det svårt att åka till Ideon Innovation samt 

hitta nya villiga respondenter till att ställa upp på intervju. En ytterligare faktor till att vi 

slutade samla in information är på grund av ekonomiska skäl. Trots att vi fick stipendier för 
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att utföra forskning på annan ort så hade vi inte tillräcklig likviditet för att kunna ligga ute 

med pengar för att åka till Ideon Innovation en ytterligare gång.  

Denscombe (2011) förklarar att innan den insamlade data ska bearbetas och analyseras bör 

forskare se till att säkerhetskopiera det insamlade materialet då det kan vara svårt att ersätta 

kvalitativ data. Bryman & Bell (2005) nämner att bandinspelning och transkribering är ett sätt 

att återge kvalitativ data. Enligt Robson (2011) behöver man inte transkribera all data i men är 

i många fall nödvändig för att kunna förstå och analysera data. Bryman & Bell (2005) 

förklarar att om vissa delar i intervjuerna inte ger något innehållsmässigt viktigt som kan 

förknippas till syftet så behöver det inte heller nödvändigtvis transkriberas. I våra intervjuer 

har vi spelat in och transkriberat stora delar av intervjuerna, främst de delar som kan 

förknippas till vårt syfte och inte data som rör inkubatorföretagens verksamhets idéer. En 

ytterligare orsak till att vi inte transkriberade all delar beror på det Robson (2011) nämner om 

att transkribering tar väldigt lång tid att utföra utan valde istället att transkribera de delar som 

var väsentliga för vår studie. Fördelar med att spela in informationen är enligt, Bryman & Bell 

(2005), att andra forskare kan utföra en sekundäranalys på det insamlade materialet och 

därmed se om forskarens egna värderingar har påverkat analysen. Bryman & Bell (2005) 

menar också att det även finns risker med att spela in intervjuer då respondenterna kan bli 

medvetna om att deras åsikter, uttalande kommer att sparas i framtiden och därmed hamna ur 

fattning trots att de har gått med på att bli inspelade. Under våra intervjuer fann vi inte att 

respondenterna var återhållsamma i sina svar eller själva bytte ämne då själva studien inte 

direkt handlade om deras verksamheter utan om det nätverk som inkubatorn utgör.  

När vi började analysera vår insamlade data använde vi tematisk kodning som 

intensivanalytisk metod. Robson (2011) beskriver tematisk kodning som ett analyserade 

tillvägagångsätt inom kvalitativa studier vilket undersöker händelser, upplevelser, 

verkligheter och betydelser inom samhället. Robson (2011) förklarar att kodning har en 

betydelsefull roll inom kvalitativa studier och att kodning innebär om hur man definierar den 

analyserande data. Kodning inbegriper att man ska kunna registrera och identifiera data som 

en del av en helhet och på något sätt kunna exemplifiera detta till en idé eller med andra ord 

för kod. Robson (2011) utvecklar och beskriver att när man har kodat data så ska man 

sammansätta koderna till teman eller med annat ord för kategorier.  Peter Svensson (2011) i 

beskriver att vid en analys av intervjumaterialet bör analytikern gå igenom sitt nedskrivna 

material ur intervjuerna, kommentera och sammanfatta olika stycken i den utskrivna texten 

och överföra detaljerna till begrepp. Innan vi kodade vårt transkriberande material så hade vi 
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redan under intervjuerna kommenterat ner intressanta aspekter vilket vi också förde med oss i 

intensivanalysen. Vid kodningen av det transkriberande materialet fann vi att flera av 

respondenternas aspekter kunde hänföras till specifika koder gällande interaktioner, utbyten 

och kunde utifrån dessa koder kategorisera specifika teman. När vi presenterar vår empiri och 

analyser så har vi utgått från de olika koderna som kan kategoriseras till olika teman. Studien 

har en abduktiv ansats och vår kodning och kategorisering har baserats på en växelverkan 

mellan teori och empiri under hela studien. 

2.8 Uppsatsens kvalité 
Reliabilitet och validitet förklaras av Bryman & Bell (2005) som viktiga kriterier inom 

kvantitativ forskning då de ger en bild om undersökningens kvalité. Vidare diskuterar Bryman 

& Bell (2004) kring hur lämpliga kriterierna reliabilitet och validitet är för kvalitativ 

forskning, då flertalet teoretiker beskriver att validiteten är synonymt med kvantitativ 

forskning i form av att mäta. Bryman & Bell (2005) nämner också att vissa teoretiker påpekar 

att reliabilitet och validitet inte direkt kan tillämpas på kvalitativ forskning på grund av att 

kriterierna förutsätter att den sociala verkligheten endast kan förklaras utifrån en absolut bild. 

Kritikerna menar att det möjligen finns fler än en absolut sanning om den sociala verkligheten 

och att alternativa kriterier behövs. Bryman & Bell (2005) beskriver att begreppen 

tillförlitlighet och äkthet kan användas istället för reliabilitet och validitet. Att försöka döpa 

om och frånsäga reliabilitet och validitet till trovärdighet är, enligt Robson (2011), ytterligare 

ett sätt att förstärka synsättet om att kvalitativ forskningen inte är trovärdig eller tillförlitlig. 

Robson (2011) skriver att forskning i sig är rigorös och behöver vara trovärdig, tillförlitlig och 

om reliabilitet och validitet inte kan användas inom kvalitativ forskning så är forskningen 

heller inte berättigad till att kunna bli publicerad eller genomförd. Trots att det finns en kritik 

till att inte använda begreppen validitet eller reliabilitet kommer vi ändå använda oss av 

tillförlitlighet och äkthet som kriterier för vår undersökning. För att berättiga valet av våra 

kriterier så utgår vi ifrån Bryman & Bell (2005)  indelningar av begreppet ”trovärdighet”. 

Bryman & Bell (2005) delar in begreppet i fyra olika typer av kriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera.  

Begreppet tillförlitlighet betonar att den sociala verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt 

(Bryman & Bell, 2005). Beroende på hur stor tillförlitlighet en forskare har i sammahanget 

om att det finns flera beskrivningar av verkligheten beror på i hur stor utsträckning dennes 

beskrivning av verkligheten är accepterad av andra människor. Att skapa en tillförlitlighet 

handlar således om att forskaren säkerställer att forskningen sker enligt ett visst antal regler. 
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Forskningens resultat ska även skickas ut till de berörda personerna som omfattas av den 

sociala verkligheten för att bekräfta att forskarens beskrivning är korrekt (Bryman & Bell, 

2005). I vår fallstudie fann vi att det inte finns någon absolut sanning om hur kunskapsutbyte 

och interaktioner sker inom inkubatorsystem. Däremot såg vi likheter mellan 

inkubatorföretagens beskrivning om hur kunskapsutbytet och interaktioner sker. För att öka 

trovärdigheten i våra resonemang och slutsats gjorde vi enligt ovanstående argumentation om 

att forskaren ska dela med sig av sina slutsatser till de som berörs i forskningen för att 

bekräfta det vi kom fram till.  

Bryman & Bell (2005) skriver att kvalitativ forskning normalt inbegriper att studera mindre 

grupper med liknande egenskaper och fokuserar på att studera dessa på djupet utifrån en viss 

kontext eller aspekt. I vårt fall fokuserar vi på att studera kontexten interorganisatoriskt 

kunskapsutbyte inom vår grupp av undersökningsobjekt; inkubatorföretagen och inkubatorn. 

Beroende på vilken överförbarhet resultatet har till en annan miljö består till stor del på hur 

utförliga redogörelserna är kring resultatet och hur beskrivningen kan förse andra människor 

med vad de kallar för databas (Bryman & Bell, 2005). I vår studie har vi använt oss av 

relevant teori om kunskap och inkubatorer samt argumenterat för våra metodval för att öka 

överförbarheten i studiens resultat. 

Pålitlighet liknas enligt Bryman & Bell (2005) vid reliabilitet och är ett granskande synsätt 

om hur forskaren kan säkerställa att undersökningen har en tillgänglig samt fullständig 

beskrivning av forskningsprocessen olika faser. I studien har vi anammat och försökt att 

tydliggöra samt att få en helhet mellan forskningsprocessen olika delar. Eftersom studien 

utgår från ett abduktivt arbetssätt säkerställde vi forskningsprocessens olika delar genom att 

kontinuerligt revidera teoretiskt och empiriskt material. Bryman & Bell (2005) påpekar att 

kollegor kontinuerligt eller vid färdigställandet bör granska studiens kvalité och bedöma om 

valen av procedurer och tillämpningen av dessa är riktiga samt även försöka se om forskarens 

teoretiska slutsatser är riktiga. Bryman & Bell (2005) nämner att inom företagsekonomi är 

denna form av granskning inte speciellt vanlig, men vi har tillämpat denna teknik genom att 

vår handledare har försökt ge oss konstruktiv kritik och bedömt om vår val kring metod, 

problemformulering är sakliga. Under studien fick vi även ytterligare granskning genom att 

låta utomstående läsa för att se om de anser att våra val av metod är riktiga samt om vår 

teoretiska slutsats är riktig. Vi fann dock en problematik med att låta utomstående att granska 

vår studie under forskningsprocessen då vårt abduktivt arbetssätt med tiden ändrade vårt 

fokus kring val av teori och empiri, vilket ibland kunde vara vilseledanden för de som 
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granskade processen. En annan problematik med att låta kollegor granska forskningen är, 

enligt Bryman & Bell (2005), att det är en krävande uppgift i och med att kvalitativa studier 

ofta skapar stora mängder av data, och att detta därför kan ha ett samband till att studier inom 

företagsekonomi sällan använder denna form av teknik vid granskning.  

Möjlighet att styrka och konfirmera beskrivs av Bryman & Bell (2005) som att forskaren 

utgår ifrån att det inte finns någon självklar objektivititet inom forskning och där forskaren 

försökt agera i god tro genom att inte låta sin teoretiska inriktning eller personliga värderingar 

påverka forskningens slutsats utan på så vis är objektiv. Att agera helt objektivt är för oss inte 

en självklarhet i och med att vi gjort ett strategiskt urval av respondenter som enligt flertalet 

teorier menar på att det finns ett visst utbyte mellan inkubatorföretag inom inkubatorer. Trots 

att vi har en tidigare förförståelse har vi genom diskussioner inte försökt härleda vårt resultat 

utifrån våra egna tankar utan från mer objektiva resonemang. 

Bryman & Bell (2005) beskriver även att begreppet äkthet som ett ytterligare kriterium 

förutom tillförlitlighet. Om forskningen har en äkthet, ska undersökningen ge en rättvisande 

bild av respondenternas uppfattningar och åsikter. Urvalet av personerna ska också 

tillsammans vara representativt för deras åsikter och uppfattningar annars går det inte att ge en 

övergripande rättvisbild om resultatet(Bryman & Bell, 2005). Syftet i vår studie är att ge en 

representativ bild om hur kunskapsutbytet sker inom inkubatorn Ideon Innovation. Trots att 

inkubatorföretagen arbetar med kunskap och inom samma bransch finns det däremot variabler 

som vi beaktar längre fram i studien som kan påverka om att det inte finns en helt 

representativ bild om hur företag arbete med kunskapsutbyte. De faktorer som kan påverka är, 

hur länge inkubatorföretagen har arbetet inom Ideon Innovation samt om vart i uppstartsfasen 

dem är.  En ytterligare fråga kring äkthet är, enligt Bryman & Bell (2005) om det finns en 

ontologiska autencitet, vilket betyder att om undersökningen bidrar med att deltagarna får en 

bättre förståelse om miljön de verkar inom. Vi har som mål att försöka att ge både inkubatorn 

och inkubatorföretagen en bättre förståelse om deras sociala miljö, det vill säga om hur de 

byter och tar vara på varandras kunskap.  

2.9 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Johannessen & Tufte (2003) måste forskning subordineras riktlinjer, etiska principer 

och etiken anger om forskningsverksamhetens förfaranden är riktiga eller inte. Johannessen & 

Tufte (2003) förklarar vidare att om människor påverkas av någon form av verksamhet så 

måste den bedömas efter etiska normer. Etiken begränsas inte endast till konkreta handlingar 
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utan även den indirekta påverkan på människor bör etiskt beaktas.  Johannessen & Tufte 

(2003) beskriver att inom samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att göra etiska 

problemställningar om ämnet kräver att datainsamlingen involverar människor, exempelvis av 

intervjuer. Etiska överväganden kan till exempel vara att forskaren ställer intima och känsliga 

frågor vilket i sin tur gör att informanterna känner sig nedvärderade och bortgjorda av 

intervjuaren som hanterat dem utan respekt (Johannessen & Tufte, 2003). Vår insamling av 

data gjordes främst utav primärdata genom semi-strukturerade intervjuer vilket gör att vi har 

ställt oss etiska i frågan när det kommer till att inte nedvärdera eller ställa stötande frågor och 

accepterat att svaren från respondenterna kan te sig olika hade därför i åtanke att inte 

nedvärdera deltagarna på grund av deras deltagande.  

Johannessen, Tufte (2003:61) förklarar att ”det svenska Vetenskapsrådet har utarbetat 

vetenskapsetiska principer och regler inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsking”. 

Principerna handlar om att samhällets medborgare har ett skydd mot otillbörlig insyn och att 

dessa inte får utsättas för kränkning, psykisk såsom fysisk skada eller förödmjukelse. Det 

finns fyra olika allmänna huvudkrav på forskning när det kommer till individsskyddskravet; 

nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentalitetskravet (Johannessen 

& Tufte, 2003).  

Informationskravet betyder enligt, Johannessen & Tufte (2003), att innan forskaren möter och 

påverkar de berörda ska forskaren informera syftet med forskningsuppgiften. 

Informationskravet kan konkretiseras ytterligare genom att forskaren ska informera de 

berörda om vad de har för del i forskningen samt deras deltagandes villkor. Deltagandet ska 

även vara frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. Johannessen & Tufte 

(2003) beskriver att samtyckeskravet innebär att deltagarna själva kan bestämma i vilken grad 

och på vilka villkor de vill medverka. Deltagarna får inte heller av forskare påverkas på ett 

otillbörligt sätt. Johannessen, Tufte (2003) förklara också att konfidentalitetskravet innebär att 

de undersökta personerna även ska ges största möjliga konfidentalitet samt att deras 

personuppgifter inte kan nås av obehöriga. Nyttjandekravet betyder att den information som 

forskaren samlar in av deltagarna bara ska kunna användas i forskningssammanhang och 

tydliggörs genom att informationen inte får användaas i icke-vetenskapliga syften eller 

kommersialiseras. Om forskningen samlar in personuppgifter så ska detta användas på ett 

sådant sätt som påverkar till åtgärder eller beslut av de enskilda deltagarna (Johannessen, 

Tufte, 2003).  När vi fick kontakt med våra respondenter var vi tydliga med att förklara över 

telefon samt e-post syftet med vår studie vilket gjordes för att ge respondenterna möjlighet att 



35 

 

ställa sig kritisk till att vilja medverka. Vid urvalet av respondenterna möttes vi av god 

respons att de ville delta och flera av respondenterna hade funderingar om vad det fanns för 

villkor vid intervjun, angående; tid och plats samt om studien skulle vara i ett 

kommersialiserat syfte. Med vetenskapliga rådets etiska principer i åtanke var vi tydliga med 

att berätta vad vi hade för villkor när det kommer till tid och plats och om det kunde fungera 

med deras villkor. Vi var även tydliga med att förklara att deras personuppgifter inte skulle 

kunna nås av obehöriga och att de hade möjlighet till att avbryta sin medverkan närsomhelst. 

På grund av att vi belyste villkoren och deras rättigheter till att medverka i intervjuerna så 

möttes vi återigen av god respons.  

2.10 Metodkritik 
Generaliserbarhet 

Denscombe (2011) förklarar att en fallstudies styrka är att den kan hantera hinder och 

subtiliteter i komplexa situationer samtidigt som den begränsar sig till ett fåtal fall. Vidare 

beskriver Denscombe (2011) att på grund av fallstudien avgränsar sig till ett fåtal fall kan 

forskarens resultat betraktas med misstro. Denscombe (2011) utvecklar resonemanget om 

huruvida fallstudiens resultat kan generaliseras eller inte, leder därmed forskaren att ställa sig 

frågor kring hur representativt fallet är, eller om resultaten är unika eller om det 

överhuvudtaget går att generalisera resultatet efter ett enda fall. Beroende på hur unikt 

resultatet är gentemot andra studier är enligt Denscombe (2011) en avgörande del om 

resultatet går att generalisera, det vill säga överföra resultatet till andra i samma kategori. Det 

som avgör enligt, Denscombe (2011), om resultatet går att generalisera till andra i samma 

kategorier beror på vilka liknande faktorer den andra enheten har i jämförelse med 

fallstudiens enhet.   

I vår fallstudie har vi studerat interaktioner och kunskapsutbyte inom den framstående 

inkubatorn, Ideon Innovation utifrån en organisatorisk analysnivå. Vi utförde fyra intervjuer 

med inkubatorföretagen och en intervju med inkubatorn. Beroende på hur representativt vårt 

urval är för alla inkubatorföretag inom Ideon Innovation är en fråga som vi tidigt ställt oss 

själva. Under våra intervjuer fann vi att respondenterna återgav samma svar vilket kan ge en 

tendens till empirisk mättnad.  Däremot anser vi att fyra intervjuer inte representerar alla 

inkubatorföretags syn på hur interaktioner och kunskapsutbyte sker inom Ideon Innovation, 

möjligtvis visar på tendenser till att ytterligare respondenter skulle svara snarlikt med våra 

respondenter. Studiens resultat kan således visa på tendenser men inte generaliseras på 
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organisatorisk analysnivå. Förutom om studiens resultat kan generaliseras på organisatoriskt 

analysnivå, har vi övervägt huruvida resultatet kan generaliseras på samhällsanalytisk nivå, 

det vill säga på andra inkubator i Sverige. För att se om studiens resultat kan generaliseras på 

samhällsnivå så menar vi på att man bör man beakta koherens och jämförelser mellan 

inkubatorerna både storleks- eller verksamhetsmässigt.  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som belyser vårt problemområde. 

Inledningsvis redogör vi för teorier som beskriver inkubatorverksamhet och hur 

inkubatorföretag accelereras i inkubatorprocessen. Därefter fördjupar vi läsarens 

förståelse för kunskap och kunskapsöverföring i kontexten av inkubatorverksamhet samt 

belyser vikten av nätverkande och interaktion för att kunskap ska uppstå.  

3.1 Inkubatorverksamhet 
Det är ingen självklarhet vad som ligger bakom uppkomsten av inkubatorer. I följande avsnitt 

presenterar vi argument ur litteraturen till varför inkubatorer är utformade som de är och 

beskriver och teoretiserar kring inkubatorverksamhet.  

3.1.1 Science Parks 

Inkubatorverksamhet är intimt förknippad med science parks. Förutom den geografiska 

närheten till mötesplatser och andra organisationer inom en science park, är det ofta science 

parks som ligger i fokus när det talas om utveckling eller förbättring av innovationer och ny 

teknik (Bengtsson, 2006; Löwegren, 2003).  Enligt Löwegren (2003) är det väsentligt för 

ökad tillväxt och uppkomsten av nya företag att science parks samarbetar med universitet. 

Många stora bolag och myndigheter tillför resurser för att stimulera utvecklingen av 

inkubatorföretag mellan universitet/företag och science parks. Anknytningen till universiteten 

har skapats för att kunskap som existerar inom universitetet ska kunna överföras till en ny 

miljö för att skapa ny kunskap och ny innovation (Löwegren, 2003). Science parks agerar 

därför som en arena där kunskapsbyte sker, vilket är en viktig beståndsdel inom 

inkubatorverksamhet. Enligt Löwegren (2003) uppstår det en ”win-win-situation” när 

kunskapsutbyte sker inom science parks; universiteten får input från externa företagsmiljöer; 

och, inkubatorföretag får access till ny forskning och teknologi. Detta utbyte gör att fokus ofta 

hamnar på samarbeten mellan inkubatorföretag och universitet i litteraturen (Löwegren, 

2003), snarare än samarbeten mellan inkubatorföretagen.  

3.1.2 Myter om Science Parks? 

Många studier har undersökt nätverkande och kopplingar mellan inkubatorföretag och science 

parks och kommit fram till att företag som arbetar inom kontexten av en science park oftast 

har fler kopplingar till universitet (Segal Quince, 1985) och starkare relationer med 

akademiska miljöer (Bakouros et al, 2002). Företag inom science parks visar även tydligare 

tendenser att forma bredare nätverk (Phillimore, 1999). Andra studier har visat att relativt få 

kontakter har etablerats som en följd av inkubatorföretags entré inom science parks 
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(MacDonald, 1987) och exempelvis Shearmur & Doloreux (1999) har ifrågasatt om Science 

Parks verkligen bidrar till regional infrastruktur eller högteknologiska etablissemang. Ofta 

förbises det faktum att företag inom science parks skiljer sig åt (Shearmur & Doloreux, 1999; 

Löwegren, 2003). Science Parks kan innehålla företag från många olika industrier eller 

marknader, vilket rimligen får konsekvenser för hur företagen kan ta tillvara på och 

exploatera det nätverk och den miljö som science parks erbjuder – Inkubatorföretagen utgör 

en del av sin egen omgivning (Bengtsson, 2006). Enligt Löwegren (2003) skiljer sig därmed 

uppstartsfasen åt mellan olika inkubatorföretag. Det initiala skedet samt den närmast följande 

tiden därpå identifieras ofta som en kritisk period för företagets framgång, väg till att 

kommersialisera och realisera sina idéer (Bengtsson, 2006; Löwegren, 2003; Lindelöf & 

Löfsten, 2005). Däremot har man sett skillnader mellan olika branscher bland 

inkubatorföretag. Löwegren (2003) nämner exempelvis skillnader mellan biokemibranschen 

och IT-branschen; där inkubatorföretag inom biokemi ofta har nära kopplingar till universitet 

medan IT-avknoppningar snarare använder sig av kunskapsbaserade nätverk och samarbetar 

nära med många olika aktörer.  

3.2 Inkubatorns roll 

Inte mycket är skrivet om inkubatorns roll under inkubatorföretagens uppstartsfas, men enligt 

definitionen av inkubatorer från 2005 av Vinnova
2
, fyller inkubatorer en viktig roll för 

samhällsekonomin. Samhället gynnas av att kunskapsintensiva affärsidéer utvecklas och blir 

attraktiva att investera i på marknaden, vilket i sin tur genererar skatteintäkter. På så sätt utgör 

inkubatorföretagen den vinstdrivande enhet inom inkubatorerna som fyller inkubatorns 

ekonomiska syfte.  

Det finns desto mer skrivet i litteraturen om vad inkubatorns roll är inom inkubatorsystemet, 

det vill säga hur inkubatorer bör agera som värdorganisation för innovation och 

nyföretagande. De företag som finns inom inkubatorer har oftast speciella behov som skiljer 

de från andra företag i science parks (Löwegren, 2003). Enligt Autio (2000) är de oftast 

byggda på innovation och kunskap i större utsträckning vilket framtvingar en snabbare 

tillväxt. Ett av de främsta incitamenten för inkubatorföretag att söka sig till inkubatorer är att 

de saknar legitimitet, i synnerhet i början av uppstarten (Löwegren, 2003). Inkubatorn spelar 

en avgörande roll för hur inkubatorföretagen etableras och hur snabbt de kan växa inom 

inkubatorn. Som vi tidigare nämnt är det också viktigt att ha i åtanke vilken bransch eller 

                                                 
2
 Vinnovas definition av inkubatorer återfinns i uppsatsens inledande kapitel.  
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marknad som inkubatorföretaget hör till. Ett bra samspel är viktigt för att inkubatorn ska fylla 

sitt syfte, men det är svårt att sätta ett finger på vad samspelet innebär i praktiken. Detta 

problematiserar inkubatorns roll i vår frågeställning och utgör en viktig del av uppsatsens 

syfte. Bengtsson (2006) menar att inkubatorns roll är att tillföra de resurser som 

inkubatorföretagen saknar.  I uppstartsfasen kan behovet av resurser skilja sig åt mellan 

inkubatorföretagen och det är viktigt att inkubatorn kan tillföra kunskap och resurser inom rätt 

områden.  

Lindelöf & Löfsten (2003) genomförde en undersökning där kunskapsintensiva organisationer 

som verkar inom och utanför science parks jämfördes – man kunde urskönja att organisationer 

som var anknutna till science parks uppvisade högre ambitioner till att producera 

innovationer, var mer marknads- och konkurrensorienterade, hade ökad försäljning samt 

skapade fler arbetstillfällen än organisationer som stod utanför science parks. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att science parks involverar mer motiverade organisationer än 

utomstående, eller att organisationer som söker sig till science parks skiljer sig från den som 

inte valt att söka sig till science parks (Lindelöf & Löfsten, 2005) 

3.2.1 Skillnader i hur inkubatorer arbetar 

Enligt Oakey (1995) är nästan alla företag inom science parks och inkubatorer så kallade 

inkubatorföretag med bakgrund från större bolag eller universitet. Därför baseras verksamhet 

vid inkubatorer på ny teknologi. I litteraturen benämns dessa företag även som New-

Technology Based Firms (NTBFs). Oakey (1995) skriver att några science parks endast 

erbjuder vissa inkubatorstjänster, vilket gör att det finns olika definitioner av 

inkubatorsverksamhet och hur science parks tillämpar inkubatorer inom sina organisationer. 

Vissa science parks erbjuder bara konsulttjänster, nyföretagarsamtal eller mentorskap, skriver 

Oakey (1995), andra agerar som en mellanhand av kontakter av ett större nätverk (Löwegren, 

2003). Blundel & Lockett (2011) talar om inkubatorer som erbjuder formaliserad träning om 

hur man ska bedriva företag, likt en ”utbildningshub”. Dessa versioner av 

inkubatorverksamhet har inte ett lika holistiskt synsätt på innovation, teknologi- och 

kunskapsöverföring och ”business-skills” som moderna science parks (Grayson, 1993). Det 

bör tilläggas att en ”modern science park” rimligtvis bör se till hur företag delas in i 

inkubatorer; så att de har kunskap att hämta från varandra och inte skiljer sig åt 

branschmässigt i för stor utsträckning. 
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3.3 Nätverkande 

Nätverk kan beskrivas som sammankopplade organisationer genom kedjor av relationer 

(Godson, 2009:18). Enligt Ford et al (2006) är nätverkande viktigt för företag då marknaden 

ständigt förändras i och med dagens påtagliga globalisering, och nätverkens dynamik 

innefattar att de förändras konstant och formas efter krav, önskemål och innovation bland dess 

olika parter. Ett nätverk relaterar företag till varandra på särskilda sätt beroende på deras 

relation till andra aktörer i sitt nätverk. Ett nätverk ser olika ut för varje företag och ett 

företags position inom nätverket är oftast unik eftersom den definieras av de affärsmässiga 

kontakter och relationer som den baseras på (Ford et al, 2006). Ford et al (2006) beskriver att 

ett etablerat nätverk kan ses som en konkurrensfördel och en strategisk resurs eftersom 

mycket av ett företags teknologi existerar inom deras relationer och nätverk. Eftersom en 

organisations omgivning är fylld av olika aktörer och intressenter finns mycket information i 

omlopp inom nätverken; och tillgång till information och innovation skapar många 

möjligheter för företag idag (Ford et al, 2006). Vad beträffar kunskap kan den vara svårare att 

ta på, mer immateriell än explicit, och därmed inte lika lätt att exploatera den inom nätverket 

(Newell, 2009). Sullivan & Marvel (2001) beskriver kunskapsanskaffning som ett centralt 

begrepp vid nätverkande i entreprenöriella miljöer.  Nätverk utgör ett hav av kunskap och 

Ford et al (2006) menar att det kan vara problematiskt att veta vart man ska leta efter just den 

kunskap man söker.  

Om vi betraktar inkubatorsystem som (en del av inkubatorföretagens) nätverk, och 

inkubatorer som organisationer som besitter stora mängder (ofta väldigt specialiserad) 

kunskap, väcker det frågor kring hur kunskap kan bli organiserad och hanterad inom en 

inkubator. En nyfikenhet har väckts inom oss för hur inkubatorer och inkubatorföretag inom 

inkubatorer byter kunskap med varandra inom det nätverk som inkubatorer utgör och vad 

inkubatorer gör för att främja ett sådant beteende. Ford et al (2006)  förklarar att 

företagsinteraktioner inom nätverk är frekvent förekommande, men att de kan utvecklas till 

relationer. Relationer är ofta långsiktiga och kan vara förknippade med kostnader, eller kräva 

att ett företag anpassar sin teknologi till ett annat. Således menar vi att eftersom de 

inkubatorföretagen vi har studerat endast sitter en tvåårsperiod vid inkubatorerna så är 

relationer mellan inkubatorföretagen problematiskt att studera. Vi kommer vidare diskutera 

nätverkandet inom inkubatorerna och se till interorganisatoriska interaktioner, snarare än 

interorganisatoriska relationer.  
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3.3.1 Nätverkande inom inkubatorsystem 

Capello (1999) skriver, angående nätverkande och samarbete inom nätverk; ”a prerequisite 

for development of co-operation and networks is that firms within the same area are in the 

same industry or at least in connecting industries”. Om ovanstående appliceras inom 

kontexten av inkubatorverksamhet bör samarbete och nätverkande rimligtvis påverkas av 

inkubatorföretagens branschtillhörighet.  Behovet av att branschmässigt stå nära varandra kan 

enligt Capello (1999) vara kritiskt för ett effektivt kunskapsutbyte och samarbete inom 

nätverket. 

Varje inkubatorföretag kommer in i inkubatorsystemet med ett unikt set av kontakter och 

erfarenheter (Bengtsson, 2006), vilket sedan påverkar hur inkubatorn bör arbeta för att 

identifiera vilka behov som finns och vilka resurser som bör tillhandahållas. Exempel på 

tidiga kunskapsmässiga anknytningar vid utveckling av nya affärsidéer kan exempelvis vara 

privata kontakter, professionella kontakter eller arbetskollegor (Blundel & Lockett, 2011). 

Bengtsson (2006) beskriver att företag som har sitt ursprung ur universitet ofta är mer 

innovativa än de företag som haft sin uppkomst inom företag och näringsliv, men att företag 

med akademisk bakgrund ofta har svårare för att kommersialisera sina idéer samt utveckla 

och fullfölja en affärsplan.  

3.4 Inkubatorer som institutioner 

Eftersom innovationsprocessen påverkas av omgivningen och inkubatorer påverkar företagen 

i form av vilka resurser eller kunskapsmässiga erfarenheter de tillför är det rimligt att betrakta 

inkubatorer som institutioner. Enligt Hansson (2007) har science parks sedan länge varit 

kända institutionella instrument inom innovationsutveckling. Verksamheten drivs ofta på ett 

sätt som ska underlätta applicering av kunskap till teknologisk innovation. Hansson (2007) 

beskriver hur målet med inkubatorverksamhet har utvecklats från tanken till att snabba på 

innovation och utveckling på marknaden till en mer multidimensionell process som förenar 

lärande, organisationsutveckling, affärserfarenheter och institutionsförutsättningar. Denna 

utveckling har skett över de senaste 40 åren och gjort att organisationer inom inkubatorer 

ändrat beteende från en mer målinriktad syn på innovation (att verksamheten ska resultera i en 

produkt redo för marknaden) till att nu fokusera kring mer immateriella begrepp såsom 

kunskap och erfarenhet (Bengtsson, 2006). Inkubatorer har tidigare varit intimt 

sammanlänkade med universiteten för att skapa kunskap, men har nu skiftat till en mer 

transdisciplinär- eller intradisciplinär form av kunskapsskapande där samarbete mellan parter 
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Kunskap 
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Data 

utanför universitetet tar plats (Hansson, 2007). Exempel på transdisciplinärt 

kunskapsskapande kan vara när företag inom inkubatorer samarbetar och använder sig av 

varandras nätverk för att utbyta erfarenheter eller skapa nya innovationer.  

Sådan kunskapsskapande aktivitet tycks uppstå inom inkubatorer mer spontant, men under 

institutionell påverkan som Hansson (2007) skriver om.  

3.5 Kunskap och kunskapsintensiva företag 

För att förstå hur människor i kunskapsintensiva företag interagerar inom nätverk bör vi 

rimligtvis redogöra för hur kunskap uppstår och överförs mellan individer och organisationer.  

I detta avsnitt har vi därför valt att presentera teorier om hur man definierar begreppet 

kunskap och hur kunskap kan skapas och absorberas av individer och organisationer.  

3.5.1 Epistemologi 

Epistemologi är läran om kunskap. Ett av många synsätt inom den är att kunskap är en mental 

kapacitet som människan har, kan utveckla och använda för att skapa effektivare 

organisationer (Newell et al, 2009).  Newell et al (2009) förklarar att de teoretiker som 

förklarar kunskap utifrån detta synsätt utgår från Ackoffs teori. Ackoff (1989) beskriver att 

kunskap kan liknas vid en hierarkipyramid som omfattar data, information, kunskap och 

visdom. 

Ackoff (1989) beskriver data som en extern fysisk enhet 

för individen och har inget verkligt värde och är i någon 

form igenkännbar, exempelvis ord eller text. Information 

är organiserad data samt en objektiv extern enhet som kan 

lagras, undersökas och förmedlas.  Kunskap, anses i detta 

sammahang som en individuell egenskap där personen 

sätter mening och värde på data samt information 

utifrån dennes egna uppfattningar och erfarenheter. Kunskap kulminerar i detta sammanhang 

till att information och data kan ha olika innebörd för olika människor på grund av deras 

personliga uppfattningar och erfarenheter (Ackoff, 1989). Alvesson (2004) talar om 

kunskapsintensiva företag genom att lägga vikt vid den kompetens som kunskapsarbetare 

innehar. Alvesson (2004) beskriver kompetens som förmågan att utföra något specifikt, men 

kan också inbegripa färdigheter och talanger. ”I kunskap ingår utövande av omdömet och 

förmåga att göra tolkningar” (Alvesson, 2004:46) 

Figur 3.1, Ackoff (1989) 
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Newell et al (2009) förklarar att i teorier som hanterar kunskapsarbete så är det underförstått 

att man ser kunskap som en ägodel eller en individuell egenskap – två synsätt som 

problematiserar överförandet av kunskap mellan individer och inom organisationer. Polanyi 

(1983) nämner och distinkterar mellan två olika typer av kunskap som kan överföras; tyst och 

uttalad kunskap.  

3.5.2 Tyst och uttalad kunskap 

Koskinen et al (2003) beskriver att tyst kunskap baseras på individens egna erfarenheter och 

uttrycks i form av mänskliga händelser, exempelvis genom; attityder, motivation och 

utvärdering. De uttrycker också att det är svårt att definiera tyst kunskap i ord och text utan 

kan istället definieras genom metaforer, ritningar. Polanyi (1983:4) sammanfattar tyst 

kunskap genom uttrycket ”We can know more than we can tell”.  Tyst kunskap beskrivas av 

Nonaka & Takeuchi (1995) som subjektiv, att kunskapen äger rum här och nu samt baseras på 

individens erfarenheter och utrycks i praktiken.  

Uttalad kunskap är, i kontrast till den tysta, lättare att överföra i form av information och data 

och är på många sätt mer påtaglig än tyst kunskap (Polyani, 1983). Uttalad kunskap kan 

beskriva hur något är och underlätta kunskapsöverföring – men är begränsad till kunskap som 

går att göra mer påtaglig (Jashapara, 2011).   

3.5.3 Kunskapsskapande och Kunskapsöverföring 

Kunskapsskapandet sker, enligt Nonaka & Takeuchi (1995), när en integration mellan tyst- 

och uttalad kunskap äger rum. Integrationen sker i fyra olika processer och beskrivs nedanför: 

Socialiseringsprocessen, där tyst kunskap överförs mellan människor. Överföringen kan 

ske likt när novisen lär sig av sin handledare, eller ”mästare”, genom observationer, 

praktik och imitering (Nonaka & Takeuchi, 1995). Jashapara (2011) förklarar att det är i 

denna process tyst kunskap inte blir uttalad kunskap och kan därför inte heller utnyttjas 

av hela organisationen.  

Externaliseringsprocessen handlar om hur tyst kunskap blir uttalad kunskap. Genom en 

artikulering av metaforer och analogier konceptualiseras den tysta kunskapen till uttalad 

kunskap i form av modeller och koncept (Nonaka & Takeuchi, 1995). Jashapara (2011) 

beskriver att det är i denna process organisationen kan få ta del av den kunskapen. 

I Kombinationsprocessen systematiseras, integreras och involveras olika typer av 

uttalad kunskap. Den uttalade kunskapen som integreras och kombineras är individuella 

utbyten mellan människor samt kombinationer av olika typer av information, 

exempelvis; dokument och databaserade nätverk (Nonaka & Takeuchi, 1995). I en 
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kombination av olika uttalade kunskaper så ökar inte organisationens kunskapsbas 

(Jashapara, 2011)  

Enligt Jashapara (2011) är det i internaliseringsprocessen skapandet av kunskap sker. 

Nonaka & Takeuchi (1995)  beskriver att internaliseringsprocessen handlar om hur en 

internalisering av uttalad kunskap konkretiseras till tyst kunskap och är tätt förknippat 

med ”learning by doing”. Nonaka & Takeuchi (1995) förtydligar konverteringen av 

kunskap genom att beskriva att när en internalisering av socialiseringens, 

externaliseringens och kombinationens olika erfarenhete, skapas tyst kunskap på 

individnivå i form av gemensamma mentala modeller eller tekniska funktioner (vet hur) 

och blir då en värdefull tillgång för organisationen. Nonaka & Takeuchi (1995) skriver 

däremot att konverteringen av uttalad kunskap till tyst kunskap nödvändigtvis inte 

behöver ske genom att återuppleva andras erfarenheter. Det kan istället ske genom att 

organisationers medlemmar känner essensen och realismen av tidigare händelser och 

utvecklar detta till en tyst mental modell. Om flera av organisationers medlemmar delar 

samma mentala modell, så blir det enligt, Nonaka & Takeuchi (1995), att den tysta 

kunskapen integreras i organisationens kultur.  

Alvesson (2004) kritiserar den polariserande beskrivningen av tyst respektive uttalad kunskap 

och menar att distinktionen ofta överbetonas. Enligt Alvesson (2004) är ingen kunskap helt 

tyst eller uttalad, utan menar att ”kunskap kräver användning av en teoretisk ram och ett aktivt 

omdöme – och detta är omöjligt att göra på ett fullt uttalat sätt” (Alvesson, 2004:49). Istället 

för att se tyst och uttalad kunskap som olika former bör man istället se tyst och uttalad 

kunskap som två olika dimensioner i ett symbiotiskt förhållande (Alvesson, 2004). 

Den individuella kunskapen kan även utvecklas genom interaktioner med andra människor 

och är på så vis beroende av det sociala sammanhanget. Enligt Alvesson (2004) så sker 

utveckling av kunskap inte på individnivå utan från det kulturella och sociala sammanhanget 

likt Nonakas uppfattning om sociala samspelet. Alvesson (2004) tolkar att kunskap som delas 

inom organisationen också är baserad utifrån individers omdömesförmåga och erfarenheter. 

Individen är således en produkt av kulturen, grupparbete och gemensamma erfarenheter och i 

situationer som kräver en viss problemlösning så har individernas erfarenheter en avgörande 

roll. Alvesson (2004) förklarare vidare att kunskap inom organisationer består av individers 

berättelser och idéer som utvecklas med andra individer inom organisationen och kunskap är 

således inte endast dokument, databaser och rutiner även om individerna är beroende av 

dessa. Enligt Alvesson (2004) är det överdrivet att försöka göra kunskap begriplig genom att 

dela in den i olika former och distinktioner. Eftersom kunskapsbegreppet är svårbegripligt så 

är det även svårt att dela in kunskap i olika former och jämföra dessa med individer och 

organisationer. Mångtydigheten av begreppet kunskap gör det därmed svårt för forskare att 
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kunna mäta eller observera kunskap då den är underförstådd, vilket leder till att individer kan 

ha problem med att redogöra för vad de använder för kunskap eller vilken kunskap de besitter 

(Alvesson, 2004). 

3.5.4 Kunskapsöverspill 

Montoro-Sanchez et al (2011) beskriver att kunskap är en viktig strategisk resurs i 

konkurrensbaserade miljöer och istället för att organisationer själva skapar ny kunskap kan 

företag istället använda andra organisationers befintliga kunskap då den är billigare att ta del 

av än att organisationen själv skapar kunskapen. Montoro-Sanchez et al (2011) beskriver att 

användbara kunskaper ofta överförs mellan företag och att den tysta kunskapen som företags 

FoU-avdelningar genererar ibland överförs och exploateras till andra företag. Denna typ av 

kunskap brukar nämnas för kunskapsöverspill. Kunskapsöverspill är den kunskap som 

överförs mellan företag antingen genom direkta konversationer mellan människor eller genom 

rekrytering av personal med ett visst humankapital.   

Montoro-Sanchez et al (2011) beskriver att kunskapsöverföring och kunskapsflöde har de 

senaste åren varit väl studerade områden och de förklarar att kunskapsöverspill har en positiv 

påverkan på skapandet av innovation. Kunskapsflöde är en viktig del i att utveckla 

interorganisatoriska samarbeten för att sprida o ta åt sig kunskap. Vidare förklarar Montoro-

Sanchez et al (2011) att science parks stimulerar kunskapsöverföringen mellan organisationer 

och att kunskap är något som fastnar och som bäst överförs genom interaktioner. På grund av 

att kunskap lättare överförs genom intima interaktioner så överförs därmed kunskapsöverspill 

lättare om organisationer är nära varandra fysiskt. Kunskapsöverspill förekommer därför 

vanligare inom science parks på grund av att företagen delar samma nätverk och kulturella 

omgivning (Montoro-Sanchez, et al. 2009). Lindelöf & Löfsten (2004) fann i sin studie att 

utbytet av idéer mellan företag både i formella och informella nätverk lättare kunde producera 

nya produkter än i jämförelse med företag utanför science parks.  Montoro-Sanchez et al 

(2011) poängterar att andra faktorer påverkar hur lätt företag kan ta åt sig kunskapsöverspill, 

det vill säga organisationers möjlighet till att absorbera kunskapsöverspill. Däremot, menar 

Montoro-Sanchez et al (2011), att det är lättare att effektivt överföra information mellan 

aktörer inom science parks på grund av att företagen är nära varandra och kan därmed lättare 

skapar informella relationer som i sin tur skapar ökat samarbete och utnyttjande av 

kunskapsöverspillet. Tseng et al (2011) förklarar att kunskapsöverspill kan delas in i vertikalt 

och horisontellt. Horisontellt kunskapsöverspill är mellan konkurrerande företag med vertikal 

kunskapsöverspill är mellan företag inom olika branscher. Tseng et al (2011) beskriver även 
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att det är svårt att mäta kunskapsöverspill men forskare brukar mäta kunskapsflödet genom att 

kalkylera organisationers antal patent citeringar.   

3.5.5 Absorberande kunskap 

Cohen & Levintal (1990) förklarar att absorberande kapacitet är företagets förmåga att kunna 

hitta information utanför företagsgränser och assimiliera kunskapen till innovationer. Utifrån 

flera olika forskares studier fann Cohen & Levinthal (1990) flera olika sätta att generera 

absorberande kapacitet på. Cohen & Levinthal (1990) förklarar att en del forskare menar på 

att FoU avdelning som sköts på visst sätt har lättare att ta emot kunskap utanför 

organisationen eller att den absorberande kapaciteten kan genereras av FoU:s biprodukter vid 

investeringar. Förutom att absorberande kapacitet kan generas från FoU menar Cohen & 

Levinthal (1990) att det kan skapas som en biprodukt av organisationens produktionsenheter 

på grund av att de har lättare att exploatera information inom specifika marknader som härrör 

till produkterna.  Att det är lättare för produktionsenheten att exploatera informationen utifrån 

handlar om det Cohen & Levinthal (1990) beskriver om att lärande är något kumulativt och 

det är alltid lättare att lära när man kan relatera ny kunskap till befintlig kunskap. Mångfald 

bland kunskap är därför viktigt eftersom det är mer troligt att ny information kan relateras till 

något redan känt och kan således ge upphov till nya associationer och kopplingar. 

Jashapara (2011) beskriver att absorberande kapacitet baseras på lärande, kognitiva strukturer, 

problemlösningsförmåga och utvecklandet av högre nivåer av kunskap. Absorberande 

kapacitet är också om hur organisationer kan lagra erfarenheter och applicera dessa på ny 

kunskap.  Cohen & Levinthal (1990) förklarar att absorberande kapacitet spelar en stor roll i 

hur företag kan skapa ny kunskap. Cohen & Levinthal (1990) förklarar också att företag 

behöver investera inom FoU för att företag ska kunna absorbera kunskapsöverspill och 

därmed underlätta samt öka organisationens absorberande kapacitet av extern kunskap. Cohen 

& Levinthal (1990) menar även på att företags absorberande kapacitet kan vara olika hög 

beroende på hur mycket investerade resurser företag har inom FoU samt beroende på vad de 

har för aktiviteter och erfarenheter.  Beroende på hur hög absorberande kapacitet ett företag 

har så påverkar det även stimuleringen till skapandet av ny innovation.  Tseng et al (2011) 

förklarar att organisationers absorberande kapacitet kan stärka kunskapsöverspillseffekters 

påverkan på skapandet av ny kunskap.  Ahmad & Daghfous (2010) beskriver att ny kunskap 

ofta skapas och delas genom interaktioner med omgivningen och är på så vis en samverkande- 

och socialprocess. Skapandet av ny kunskap involverar också en generering eller utbyte av 

existerande processer inom organisationens uttalade och tysta kunskap.  Enligt Ahmad & 
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Daghfous (2010) är det därför viktigt för företag att överväga vilken miljö och de villkor som 

underlättar skapandet av ny kunskap. I de fall företag vill öka sin möjlighet till att skapa 

kunskap och förbättra kunskap så är kunskapsöverföring användbart.   

3.6 Klustereffekter 

Vi har tidigare visat att inkubatorn och nätverket den utgör kan ses som en arena för 

samarbeten, interaktion och kunskapsutbyte. Lindelöf & Löfsten (2003) menar att inkubatorer 

medför institutionell påverkan på företagen och Löwegren (2003) beskriver att 

inkubatormiljön påverkar nätverkande och interaktioner mellan inkubatormiljön.  

Löwegren (2003) som studerat klustereffekter vid Ideon Innovation har visat att inkubatorn 

har fungerat som en kvalitetsstämpel för inkubatorföretagen vilket har dragit till sig 

investerare, leverantörer och forskningsföretag. En effekt av att sätta ihop kunskapsintensiva 

företag i kluster, såsom i inkubatorer, har varit att tillgängligheten förbättrats och intresserade 

aktörer har haft lätt att hitta dem (Löwegren, 2003). Ytterligare en klustereffekt som 

Löwegren (2003) beskriver är att andra organisationer har attraherats av att förlägga sin 

verksamhet i regionen – tendenser som tydligast går att identifiera i biokemi- och IT-

branscherna. Enligt Löwegren (2003) är kollektivt lärande något som kan identifieras genom 

omfattande samarbeten mellan företag. Vid inkubatorer kan detta visa sig i form av informella 

möten mellan inkubatorföretagsanställda, eller så kallade kaffeteriaeffekter. Löwegren visar i 

sin studie (2003) att sådana effekter har man tidigare inte hittat vid Ideon Innovation. 

Kollektivt lärande kan också handla om att företag utbyter mindre tjänster, kunskap eller 

interagerar varandra i spontana aktiviteter på mer eller mindre formella sätt – men bakom 

teorin om kollektivt lärande står framställande av ny innovation i centrum (Löwegren, 2003).  
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4. EMPIRI 
I följande kapitel presenteras resultatet av vår studie som utgjorts av fem intervjuer. 

Kapitlet inleds med en kort presentation av inkubatorn och inkubatorföretagen. 

Därefter redogörs de inkubatoreffekter inkubatorföretagen söker sig till genom att 

positionera sig hos en inkubator. I kapitlet belyser vi de interorganisatoriska 

interaktionerna inom inkubatorn samt inkubatorföretagens begränsningar till att 

interagera med varandra. Det empiriska kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

  

4.1 Företagspresentationer 
Vi samarbetar med inkubatorn Ideon Innovation i Lund och fyra företag som är verksamma 

inom Ideon Innovation idag. I följande avsnitt följer en kortare företagspresentation av 

respektive företag och Ideon Innovation. I vår studie genomfördes intervjun med Ideon 

Innovation (se 4.1.5) cirka två veckor innan intervjuerna med företagen (se 4.1.1 t.o.m. 4.1.4) 

men presenteras av dispositionsmässiga skäl efter företagen i följande avsnitt.  

4.1.1 Optimal Bits 

Optimal Bits utvecklar mjukvara för att leverera reklam och annan media på digitala skärmar, 

exempelvis på restaurang, hotell och shoppingcenter. Mjukvaran ska underlätta distributionen 

av reklam och riktar sig till annonsörer som vill synas samt exponeras för rätt målgrupp. 

Produkten är tänkt att användas globalt, men finns i dagsläget endast i en betaversion. 

Optimal Bits har fyra anställda och sitter i en egen avdelning av inkubatorns korridorer och 

har funnits i inkubatorn i drygt 1,5 år. Företagets vd, Manuel Astudillo, berättar att branschen 

Optimal Bits är verksamma inom kallas för Digital Signage och är en stor bransch i 

expansion.  

4.1.2 Foteviks 

Foteviks är ett företag inom livsmedelsindustrin som utvecklar en teknik för att riva lök. Det 

bygger på en innovation som gör att man kan bryta ned löken till en puré samtidigt som man 

behåller lökens fibrer och textur. Tekniken bidrar till att lökens hållbarhet kan sträcka sig till 6 

månader utan att använda tillsatser. Foteviks består av tre separata företag som medverkar för 

framställandet av utvecklingen av denna teknik. Företagets representant beskriver att 

livsmedelsindustrin är unik på så sätt att forskningen ligger efter och det sker inte många 

innovationer – dessutom kostar det tid och pengar att ta fram nya produkter när livsmedlens 

kvalitet måste säkerställas. Foteviks är det enda företaget inom livsmedelsindustrin på Ideon 

Innovation och representerades under intervjun av Henrik Ralvert. 
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4.1.3 Acconeer AB 

Acconeer AB arbetar med att ta fram en hårdvaruprodukt, en liten sensor som kan känna av 

avstånd och mäta in i objekt med hög precision. Produkten riktar sig främst till tre olika 

marknader; Att mäta nivåer i tankar med exempelvis med petroleum, icke-förstörande 

provning där man tittar in i konstruktioner för att hitta defekter inne i dem samt utföra 

säkerhetsavläsningar. Företaget har kopplingar till universitet i Lund, grundades år 2011 och 

representerades under vår intervju av Dr. Mikael Egard som varit med och grundat företaget. 

Acconeer AB har varit verksamma inom inkubatorn sedan hösten 2012.  

4.1.4 AppInMed AB 

Application In Medicine heter bolaget som förkortat sitt namn till AppInMed och är tänkt att 

kunna ha ett brett tjänsteutbud. Företaget utvecklar ”appar” inom medicin och hälsa för 

smartphones och surfplattor. Företaget består av både erfarna kliniskt och forskningsaktiva 

läkare samt unga ingenjörer och programmerare. AppInMed var tidigare verksamma vid den 

närliggande inkubatorn ”Venture Lab” i Lund men flyttade till Ideon Innovation vid årsskiftet 

2012-2013 och representerades under vår intervju av (vd) Magnus Fredlund. 

4.1.5 Ideon Innovation 

Inkubatorn Ideon Innovation är en del av ett nationellt inkubatornätverk och startades upp 

mellan åren 2003-2004. I Sverige finns det totalt 24 anknutna inkubatorer till detta nätverk 

och de flesta finansieras statligt av näringsdepartementet. Ideon Innovation representerades 

under vår intervju av (vd) Rickard Mosell som berättar att finansieringen av inkubatorerna 

inom detta nätverk främst utgörs av nationell grundfinansiering där inkubatorerna i landet 

delar på 80 Mkr om året, samt ytterligare av regionala och kommunala aktörer. Ideon 

Innovation omsätter omkring 10 Mkr om året och finansieras utöver den statliga 

grundfinansieringen av offentliga (60 %) och privata aktörer (40 %).  

Mosell berättar att målet med en inkubator är att verksamheten ska öka sysselsättningen och 

skatteintäkterna i Sverige genom att hjälpa inkubatorföretagen inom inkubatorn att förverkliga 

sina idéer och kommersialisera sina produkter internationellt och därmed även öka 

exportintäkterna. Ideon Innovation låter företag stanna vid inkubatorn i två år eftersom tanken 

är att dessa företag inte ska bli allt för beroende av inkubatorns kompetens i långa loppet utan 

att de lär sig att stå på egna ben. Enligt Mosell överlever 90 procent av inkubatorföretagen de 

första fem åren men det är få företag som etablerar en större personalstyrka på 50-500 man.  
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Med hänsyn till den maximala tvåårsperiod som gäller för företagens vistelse inom inkubatorn 

kan vi presentera hur långt gångna våra intervjuade företag är i inkubatorprocessen: 

 

Vi vill poängtera för läsaren att informanternas åsikter inte kommer värderas utefter hur länge 

de vistats i inkubatormiljön eftersom vi anser att de har hunnit bilda sig en uppfattning av 

Ideon Innovation. AppInMed som endast funnits vid Ideon Innovation sedan tidigare i år har 

tidigare suttit vid inkubatorn Venture Lab som finns i samma hus som Ideon Innovation. Men 

Mosell uttrycker att man ur inkubatorns perspektiv betraktar företag som är i slutet av sin 

tvåårsperiod vid inkubatorn som ”mogna företag” och arbetar med att förbereda deras ’exit’ ur 

inkubatorn.  

4.2 Inkubatoreffekter 

När vi intervjuar inkubatorföretagen och Mosell märker vi att de använder begreppet 

”inkubatoreffekter”. Inkubatoreffekter kan förklaras som de positiva effekter man söker 

genom att förlägga företagets verksamhet vid en inkubator. Företagen nämner många olika 

anledningar till varför de sökt sig till Ideon Innovation; för AppInMed AB är adressen otroligt 

viktig och Fredlund berättar att det stärker företagets legitimitet att finnas på Scheelevägen 17 

vid Ideon Innovation. Det har troligtvis bidragit till att AppInMed AB kunnat komma in på 

marknaden så snabbt, menar Fredlund. Ralvet, som representerar Foteviks, menar att en av de 

stora anledningarna till att han sökt sig till Ideon Innovation var att få sitta bland andra 

likasinnade. Ralvet berättar att det är motiverande för honom att dela samma lokaler som 

andra entreprenörer och att närheten till andra företag är viktig på grund av att alla är 

motiverade att arbeta hårt. Andra inkubatoreffekter innefattar tillgången till säljutbildningar, 

utveckling av affärsplaner och affärscoaching. Respondenterna beskriver att 

inkubatorföretagen fritt kan dra till sig resurser från inkubatorn, men att inkubatorn inte alltid 

har tid till att kunna hjälpa dem. Mosell påpekar att inkubatorns resurser ibland är otillräckliga 
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för att kunna hjälpa inkubatorföretagen på grund av att affärscoacherna inte alltid har tid. 

Vidare uttrycker sig Mosell att de resurser som inkubatorn tillför till inkubatorföretagen är att 

de ska kunna bli handlingskraftiga och inte beroende av inkubatorns specialistkunskaper. 

Flera av respondenterna förklarar sälj som en viktig del till att kunna få en framgångsrik 

verksamhet och att inkubatorns säljutbildning ses som värdefull. Vid säljutbildningen får 

inkubatorföretagen enligt Mosell ta till sig kunskap som inte går att finna i läroböckerna. 

Mosell beskriver att kunskapen överförs från inkubatorn till inkubatorföretagen genom ett 

mästare novisförhållande som är mer likt den kreativa skolningen som utförs på teater. 

Personen som håller i säljutbildningen låter både inkubatorföretagen öva på att sälja in sin 

affärsidé och lyssna på hur utbildaren skulle sälja in idén och därmed praktiskt få lära sig.   

4.2.1 Inkubatoreffekter vid Ideon Innovation 

Vikten av att interagera med andra företag är något som ständigt återkommer under våra 

intervjuer med både inkubatorföretag och inkubatorn. Respondenterna beskriver att de 

upplever att det är värdefullt att sitta nära andra företag och ha möjlighet att kommunicera 

med varandra. Mosell säger att inkubatorn försöker anamma sådan aktivitet som uppmuntrar 

till interaktion mellan företagen inom inkubatorn, både spontant och under ordnade former 

eftersom detta snabbar på företagens utveckling och förbättrar deras nätverk. Med fler och 

bättre kontakter löser man problem mer effektivt inom företagen, berättar Mosell. 

Mosell beskriver hur Ideon Innovation anordnar aktiviteter där företagen får mötas och utbyta 

erfarenheter, exempelvis under gemensamma säljutbildningar eller under de återkommande 

tisdagsmötena där hela inkubatorn bjuds in till att delta i en gemensam frukost. Utöver de 

tillfällen då företagen samlas under ordnade former menar Mosell att Ideon Innovation jobbar 

för att skapa en så öppen miljö som möjligt för att det ska uppstå spontan interaktion mellan 

företagen. Ett exempel är lokalerna, inkubatorns fysiska interiör och miljö. Mosell beskriver 

att logiken för att skapa tillväxt hos företagen i en inkubator är väldigt enkel; sitter man ensam 

och inte har så brett nätverk och inte kan tillfråga människor i sin närhet kanske man behöver 

flera samtal för att reda ut en fråga, medan man vid en inkubator kan knacka någon på axeln 

eller fråga någon i kontoret bredvid. Mosell beskriver att det viktigaste inom inkubatorn är att 

kunna exekvera utmaningar och beslut varje dag – det medför en snabbare utveckling för 

bolagen eftersom varje beslut tar kortare tid att avhandla. Mosell beskriver att Ideon 

Innovation är en transparant arena med en öppen miljö och kultur där man kan prata med 

varandra utan att befinna sig i en konkurrenssituation. Det är viktigt att samla personer med 

olika specialistkunskaper inom inkubatorn och tillgängliggöra deras kompetens för alla 
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inkubatorföretag. En inkubator bör därför arbeta för att agera värd för en så bra kultur och 

nätverk som möjligt, konstaterar Mosell. 

4.2.2 STPLN-metaforen 

Under vår intervju med Mosell använder han sig av en metafor för att beskriva det 

symbiotiska förhållande som kan råda inom en miljö som Ideon Innovation och som kan 

liknas vid ”inkubatoreffekter”. STPLN, eller Stapelbäddsparken, är en 1800 m
2
 stor 

skateboardpark i Malmö som är världskänd bland skateboardentusiaster världen över. Mosell 

berättar hur proffs och nybörjare kan åka i samma anläggning – världseliten kommer dit 

spontant eller för tävlingar och åker i den avancerade delen av hallen samtidigt som 

nybörjarna åker i andra delar av hallen. Den här uppdelningen har medfört att 

Stapelbäddsparken agerar som en värdorganisation där en symbios mellan 

skateboardentusiasterna äger rum; proffsen åker för att tjäna pengar, för att det är roligt och 

för att få uppmärksamhet och en stolthet över att tillhöra eliten. Nybörjarna behöver proffsen 

för att tycka det är roligt och ha någon att se upp till och proffsen behöver nybörjarna för att 

inte sporten ska tappa i popularitet. Att samla skateboardentusiaster från elit till nybörjare har 

inte bara skapat en symbios bland åkarna utan även etablerat Malmö på världskartan för 

skateboardindustrin. Något som har varit lysande för Malmö, berättar Mosell.  

STPLN-metaforen går i allra högsta grad att applicera på inkubatorsystem, kommer vi fram 

till under vår intervju med Mosell. Att tillåta en blandning mellan nybörjare och erfarna 

entreprenörer, affärsutvecklare och tekniskt kunniga ingenjörer vid inkubatorn skapar en 

symbios mellan inkubatorns olika aktörer. Inkubatorföretagen behöver varandra, man utgör en 

del i varandras nätverk och påverkas av det nätverk man är verksam inom. Mosell säger att 

visionen är att utveckla denna symbios, eller affärsmässiga samarbeten, mellan entreprenörer i 

hela Lund inom tre-fyra år. Inkubatoreffekterna kan förklaras som något som till stor del 

uppstår genom interaktioner mellan inkubatorföretagen och det nätverk som de omges av.  

4.3 Interorganisatoriska Interaktioner 

En studie av Löwegren (2003) visade att inkubatorföretagen inom Ideon Innovation 

interagerade ytterst lite med varandra men att det fanns en viss kommunikation och 

relationsskapande inom inkubatorn. Våra respondenter förklarar, i enighet med Löwegrens 

slutsats, att det förekommer vissa interaktioner mellan inkubatorföretagen men att den oftast 

sker under ostrukturerade omständigheter. Enligt respondenterna är den fysiska miljön en 

viktig förutsättning för att företagen ska kunna interagera med varandra. Astudillo på Optimal 
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Bits beskriver att de främst interagerar med företag inom samma bransch då de känner att de 

kan få ett utbyte av varandra. Det är enligt Astudillo svårt att ha utbytet med företag inom 

andra branscher då det är svårt att relatera deras kunskap till deras egen verksamhet. Däremot 

förklarar Astudillo att företagets kontorslokaler vid Ideon Innovation är aningen isolerad från 

övriga inkubatorföretag som de kan tänkas kunna interagera med. Optimal Bits är lokaliserade 

i en egen korridor, medan majoriteten av inkubatorföretagen har sina kontorsytor i en större, 

delad korridor. Kontorsytan som Optimal Bits sitter vid skiljs från den större korridoren 

endast med några meter och en ”extra dörr”. Den något frånskiljda kontorsmiljön skapar, 

enligt Astudillo, en problematik för att skapa utbyte med andra inkubatorföretag inom samma 

bransch eftersom man känner sig isolerade från resten av inkubatorföretagen.  

Egard, som representerar Acconeer, förklarar att deras interaktion med andra företag är 

begränsad på grund av att företaget inte är lika nära marknaden som de andra 

inkubatorföretagen. Acconeer befinner sig i en produktutvecklingsfas vilket gör att Acconeer 

istället kan tänka sig interagera med andra företag i ett senare skede, exempelvis när de 

behöver förbättra sitt kontaktnätverk eller bidra med erfarenhet om hur man kan söka pengar. 

Egard från Acconeer och Fredlund från AppInMed förklarar att det som påverkar 

inkubatorföretagens benägenhet att interagera med varandra är framförallt i vilken 

utvecklingsfas företagen befinner sig. Fredlund beskriver att AppInMed under en tid inte varit 

beroende av interaktioner med andra företag, utan sådan interaktion kommer vara nödvändig 

först i framtiden. Utöver kontorsmiljön och behovet av att interagera med andra 

inkubatorföretag så framgår det bland samtliga intervjuade företag att det är tid, eller snarare 

bristen på tid, som är en avgörande faktor till varför inkubatorföretagen sällan interagerar 

affärsmässigt med varandra. Våra respondenter antyder att de hela tiden värderar sin tid 

eftersom den är väldigt värdefull för dem; ”tjänar jag mer på att gå på det här mötet än vad jag 

skulle tjäna på att bara fortsätta arbeta?” är en mentalitet som präglar våra respondenter. Vi 

upplever också att en stor del av den stress och tidsbrist som företagen uttrycker är relaterad 

till det faktum att inkubatorföretagen endast sitter vid inkubatorn två år. Att inleda 

affärsmässiga relationer med andra företag inom inkubatorn och det nätverk den utgör 

behöver därför inte vara en självklarhet – även om förutsättningar finns, exempelvis i form av 

delade resurser, lokaler och nätverk. 

4.3.1 Interorganisatoriskt Nätverkande 

 Astudillo på Optimalbits beskriver att företag som är isolerade ifrån etablerade nätverk 

troligtvis får det svårare att överleva och utvecklas. Astudillo påpekar att nätverket utgjort ett 
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viktigt incitament till varför de har sökt sig till inkubatorn, trots att Astudillo menar att deras 

affärsmässiga nätverk redan var etablerat när de kom till Ideon Innovation.  Samtliga 

respondenter förklarar att det är svårt att se om deras befintliga nätverk har förbättras eller 

utvecklats på grund av att de söker sig till inkubatorn. Vi förmodar att det är svårt att 

reflektera kring hur sitt nätverk har utvecklats, men våra respondenter uttrycker att de upplevt 

positiva förändringar rörande deras nätverk. Det kan röra sig om investerarkontakter, 

entreprenörer och andra inkubatorföretag. Egard på Acconeer förklarar att nätverkseffekter 

kan till exempel vara att företagen får ta del av informationsflödet som finns mellan 

inkubatornätverket i form av att prata med andra företag.   

Enligt respondenterna skiljer sig interaktioner mellan inkubatorföretagen beroende på vilken 

typ av bransch företagen är verksamma i. Astudillo på Optimal Bits anser att interaktionerna 

mellan inkubatorföretagen inte sker spontant men att det finns en öppenhet bland 

inkubatorföretagen till att kunna interagera och nätverka, exempelvis genom att springa på 

någon i korridorerna eller knacka på någons dörr. Astudillo förklarar däremot att han är ytterst 

varsam med att dela med sig av affärshemligheter, kärnkompetens och idéer. Istället är utbytet 

med de andra inkubatorföretagen främst i form av kontakter eller tips på hur de kan få in 

pengar eller annat som inte direkt rör företagets teknologier.  Astudillo uttrycker sig generellt 

sätt också att det är svårt att konkret säga när ett utbyte sker med andra företag och om det på 

något vis har hjälpt företaget till att lösa ett problem eller inte. Astudillo beskriver däremot att 

de har haft ett konkret utbyte med ett annat företag som arbetar i ett annat segment inom 

samma bransch där en av deras kollegor arbetade som resurs för båda företagen. Resursen 

arbetade hos de andra företaget under en kort tid och hjälpte dem med det tekniska kring deras 

produkt. Astudillo poängterar i detta sammanhang att det inte är helt oproblematiskt att dela 

med sig av sin kompetens – vidare diskussion med Astudillos syn på denna problematik ses i 

avsnittet 4.4.1 Konkurrens.   

Både Ralvert på Foteviks, Fredlund på AppInMed förklarar att de sällan tar initiativ till att 

interagera med andra inkubatorföretag, vilket de anser beror på att de har tillräckligt med 

erfarenhet för att sköta och driva företag. Fredlund beskriver att han i flera år har startat 

företag och anser sig vara en erfaren entreprenör, vilket i sin tur påverkar interaktionerna och 

utbytet med de andra inkubatorföretagen. Fredlund anser att när han interagerar med andra 

inkubatorföretag så är det oftast de andra inkubatorföretagen som kommer till honom och ber 

om tips och råd – oberoende av vilken bransch de är verksamma i. Vid interaktionerna menar 

Fredlund att han öppet delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar om hur man driver 
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företag och hur man som företag kan sälja in sin idé till intressenter. Fredlund uttrycker sig 

däremot tydligt att han aldrig delar med sig av sina affärshemligheter gällande vision, 

tekniska kunskaper som rör företagets produkter eller liknande. Ralvert anser att 

kunskapsutbyte mellan företag på inkubatorer enbart handlar om affärsmässiga tips och råd 

som vidare kan utveckla företagen. Ralvert uttrycker att det inte förekommer nätverkande 

mellan företagen vid Ideon per se. Istället lägger Ralvert vikt vid att kunna interagera med- 

och vara nära andra entreprenörer eller likasinnade affärsmänniskor. Våra respondenter lyfter 

fram två viktiga fördelar med att sitta så nära andra entreprenörer; för det första upplever man 

att det motiverar ens eget arbete när man vet att alla företag vid inkubatorn sitter i samma 

jobbiga sits och att företag runt omkring kämpar lika hårt för sina mål. För det andra lyfter 

våra respondenter fram att närheten till varandra är viktig när man behöver prata ut om den 

ångest eller stress man upplever som egenföretagare eller entreprenör. Ovanstående fördelar 

med att arbeta i en inkubator är inte något som tillhör de incitament eller inkubatoreffekter 

som företagen sökt sig till inkubatorn för att nå, utan är något som man upptäckt under sin tid 

vid inkubatorn och som växt fram i den sociala kontext som de anställda vid 

inkubatorföretagen upplever och skapat. Motivation och möjligheten att prata om sin stress 

eller ångest med människor som gått igenom samma jobbiga saker (våra respondenter ger 

exempel som när en investerare drar sig ur i sista sekund eller när ett säljmöte går dåligt) är 

helt klart mjukare aspekter på fördelarna med att vistas i inkubatormiljön som vi heller inte 

kan återfinna i litteraturen. Våra respondenter belyser här ett intressant område inom 

inkubatorverksamheten där man använder sina kontakter inom inkubatornätverket för att 

hantera de känslomässiga bekymmer som förknippas med de affärsmässiga.  

Utöver inkubatorföretagens perspektiv på interaktioner och utbyte så förklarar Mosell att han 

genom sin långa karriär har hjälpt över 6000 inkubatorföretag, så har det sker flera 

interaktioner och samarbeten mellan företag. Samarbeten har inte koorinderats av inkubatorn 

utan skett spontant mellan företagen och Mosell påpekar att det är närheten mellan företag 

som har lett till detta. Ett konkret och tydligt exempel på samarbete är när två företag 

interagerade och hade utbytet med varandra på Ideon Innovation. Interaktionen och utbytet 

skedde mellan två inkubatorföretag som inte var verksamma inom samma bransch utan endast 

ville nå fram till samma målgrupp, det vill säga kvinnor. Ett av inkubatorföretagen arbetade 

med att utveckla fram en överfallslarms-app och det andra inkubatorföretaget arbetade med 

smycken och design. Mosell uttrycker sig att företagen hade spontant nätverkat, interagerat 

med varandra och utnyttjat varandras kunskaper i ett samarbete. Produkten de skapade 
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innefattade både det tekniska (överfallslarmet) och en modeinriktad design som lockade till 

sig fler kunder än tidigare.  

4.3.2 Inkubatorns syn på nätverkande och interaktion 

Mosell, Vd för Ideon Innovation, framhäver att inkubatorn försöker uppmuntra interaktion 

mellan inkubatorföretagen genom att ha ett tisdagsmöte varje vecka där företagen får träffas 

och prata med varandra. Fredlund på AppInMed anser att tisdagsmötet är ett lärorikt tillfälle 

för inkubatorföretagen i och med att det får presenterna sin affärsidé på engelska. Samtliga 

respondenterna nämner att det är främst under tisdagsmötet inkubatorföretagen interageras 

med varandra och får möjlighet till att träffa nya företag och kort få insikter om deras 

affärsidéer. Vi fann att huruvida tisdagsmötet är obligatoriskt eller inte som oklart utifrån 

respondenternas svar. Fredlund på AppInMed ansåg att tisdagsmöten är obligatoriskt medan 

Egard från Acconeer menade på att det borde vara obligatoriskt. Astudillo på Optimal Bits 

förklarade att inkubatorföretagens närvaro på tisdagsmöten varierade och han ansåg att det 

berodde på att inkubatorföretagen inte hade tid till att gå på möten. Egard från Acconeer 

förklarade att han alltid övervägde om att han skulle gå på tisdagsmötena eller arbeta med sin 

affärsidé i och med att företagen sitter en kort period på inkubatorn. Samtliga respondenter 

från inkubatorföretagen poängterade att inkubatorns inflytande över företagens interaktion 

som otillräcklig och önskade att Ideon Innovation gjorde mer för att främja interaktion mellan 

företagen.  

Enligt Ralvert på Foteviks bör inkubatorn fokusera mer på att få inkubatorföretagen att förstå 

relevansens av att interagera med varandra samt genom att utföra ytterligare aktiviteter, 

exempelvis; grillkvällar där företagen ska interagera med varandra och prata affärer. Enligt 

respondenterna förekommer inte de affärsmässiga utbytena på tisdagsmötet utan sker i 

korridorerna, lunchutrymmet och vid kaffemaskinen vilket även Löwegren (2003)  fann i sin 

slutsats; att interaktionerna och utbytet mellan inkubatorföretagen främst skedde på kafeterian 

och utbytet mellan företagen var främst av affärsmässiga erfarenheter men aldrig kring 

affärshemligheter.  

Vi ser en motsägelsefullhet i det våra respondenter från inkubatorföretagen säger kring detta 

resonemang; samtidigt som företagen gärna ser att inkubatorn gör mer för att främja 

interaktion mellan inkubatorföretagen säger man att tid är en bristvara och vi ställer oss 

frågande till om framtida inkubatoråtgärder som syftar till ökad interaktion skulle vara 

nödvändiga, om ens behövda. Idag varierar företagens attityder till att delta i gemensamma 
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aktiviteter – med andra ord kanske det inte är inkubatorn som misslyckas i sina 

interaktionsfrämjande aktiviteter vid inkubatorn, utan en avtrubbad attityd gentemot att 

deltaga vid sådana tillfällen från inkubatorföretagen. Därmed är det intressant att utveckla hur 

inkubatorn kan arbeta för att främja attityd som leder till ett deltagande bland 

inkubatorföretagen. Företagen värderar varandras nätverk, kunskap och erfarenhet högt så 

rimligtvis bör det finnas ett intresse att både dela med sig och lära sig. 

4.4 Begränsningar av interorganisatorisk interaktion 

Tidigare har vi nämnt vilka inkubatoreffekter som företagen vill uppnå genom att söka sig till 

en inkubator. Vi har även visat att det kan finnas ytterligare positiva effekter med att sitta vid 

en inkubator som är förknippat med det nätverk inkubatorföretagen utgör och hur den fysiska 

närheten även bidrar med motivation och möjlighet att prata ut om stress och ångest utöver 

den grund för kunskapsutbyte som inkubatorn utgör. I samband med våra intervjuer framgår 

det att konflikter och konkurrens kan uppstå inom inkubatorn, vilket vidare kommer 

diskuteras i följande avsnitt. 

4.4.1 Konkurrens 

Mosell utrycker att inkubatorföretagen inte utgör någon större konkurrens mot varandra och 

att det inte är farligt för inkubatorföretagen att dela med sina kunskaper på grund av att han 

anser att kärnkompetensen som företagen besitter är betydligt mindre än vad de själva tror. 

Mosell poängterar att de kontinuerligt arbetar med och att få bort rädslorna och istället ta fram 

modet och på så vis få inkubatorföretagen att förstå sina brister och vad de saknar för 

kunskaper. Att få ta del av andra inkubatorföretags kunskaper är betydligt enklare och mindre 

mödosamt än för företagen att själva ta fram kunskapen. Trots att inkubatorn arbetar med att 

skapa en öppen och transparent miljö, såsom utryckt av Mosell Vd för Ideon Innovation, 

tycker vi oss se en tendens till att miljön inte är lika öppen och transparent som inkubatorn ger 

sken av under vår intervju. Företagen talar om att stämningen gällande affärshemligheter, 

teknologi som är kritisk för företagets överlevnad och affärsplaner inte är något som 

diskuteras öppet. Ideon Innovation erbjuder inkubatorföretagen coachtillfällen i syfte att 

utveckla affärsplanen och därmed ser våra intervjuade företag inget behov eller intresse att 

dela med sig av och diskutera sådant vidare med andra inkubatorföretag. Vi upplever att 

företagen däremot är benägna att dela med sig av annan information som kan hjälpa andra 

företag vid inkubatorn; ”de flesta ställer upp om man frågar” och ”det är klart man vill hjälpa” 

– så uttrycker sig Fredlund på AppInMed. 
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Optimal Bits berättar om den situation de befinner sig där de tycker att det existerar ett 

konkurrenselement. Optimal Bits arbetar med Digital Signage, som är liten och IT-relaterad 

bransch. Inom samma inkubator är ett annat företag verksamma inom Digital Signage, men 

med en annan målgrupp, idé och produkt. Trots att man delar bransch och mycket kunskap 

som går att applicera på samma område är det ett väldigt känsligt område att diskutera mellan 

företagen, berättar Astudillo från Optimal Bits. Man delar inte bara inkubator utan även 

konkreta resurser i form av en anställd som arbetar för båda företagen. Astudillo berättar att 

man varit tvungen att ställa höga krav på tystnadsplikt och vad denna konsult får berätta om 

det andra företagets teknologi, vilket har bidragit till en något spänd situation. Vi upplever att 

det framgår ur Astudillos svar att det är problematiskt att inte kunna förhålla sig lika öppet om 

sin teknologi och affärsidé vid inkubatorn – att hela tiden behöva tänka på det man säger kan 

rimligtvis påverka hastigheten man kan utvecklas i. Astudillo. Här ser vi ett exempel på där 

det finns potential för ett konkret kunskapsutbyte som respektive företag kan omsätta i 

konkurrensfördelar och därmed accelerera sin verksamhet – men att konkurrens mellan 

företag som utvecklar en liknande teknologi kan avstyra ett sådant samarbete. Astudillo 

förklarar vidare varför han upplever det extra känsligt. ”Som start-up-företag måste du hela 

tiden vara beredd att ändra spår”, säger Astudillo, om du hittar något som är bättre måste du 

kunna fördela om alla dina resurser för att satsa på den nya idén när man är så nya som 

företag är vid en inkubator. Astudillo menar att om ett företag som i stor utsträckning liknar 

deras eget får nys om deras affärsplan och inser att den är mycket bättre är det möjligt att det 

företaget skulle kunna ge sig in på samma område och således direkt konkurrera inom samma 

marknad och med samma teknologi och förvärra företagets position på marknaden. Eftersom 

man vill vara unik med sin teknologi när den är dyr att utveckla är det viktigt att ingen gör 

samma sak, menar Astudillo.  

4.4.2 Konflikter  

Konkurrenssituationen som Astudillo upplever är av stor relevans för vår diskussion kring hur 

kunskap och information flödar inom en inkubator. Under vår intervju med AppInMed 

berättade Fredlund om en konflikt som nyligen uppstått vid Ideon Innovation. AppInMed 

utvecklar applikationer för smarta telefoner och tablets inom medicin och hälsa. Nyligen fick 

Fredlund reda på att ett företag som riktar sig till ungefär samma marknadssegment skulle 

flytta in på inkubatorn. Fredlund berättar att han ser positivt till att det finns företag inom 

samma bransch inom inkubatorn och menar att det kan vara nyttigt för båda företagen, och det 

behöver inte alls uppstå en konkurrenssituation. I detta fall skulle det liknande företaget dela 
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samma kontor som AppInMed, vilket Fredlund ställde sig fundersam till och uppfattade som 

ett problem. Här ser vi ett exempel på en konflikt som kanske inte går att härleda till en 

framvuxen konkurrens inom inkubatorn utan snarare en konsekvens av ett 

organisationsmässigt val från inkubatorns sida. Vi upplever att Fredlund såg det högst 

problematiskt att dela kontor med ett företag som konkurrerar med dem på ett eller annat sätt 

eftersom man inte kan tala högt om sina innersta hemligheter, men resonerade att ur 

inkubatorns perspektiv kanske man var ute efter att det nya företaget ska kunna accelereras 

utav ett slags kunskapsmässig överspill från AppInMed.  

Konflikter som ovan beskrivits kan troligtvis förhindras av inkubatorn genom att revidera sitt 

tänkande kring hur företag ”matchas” till varandra i de fysiska miljöerna. Vi har tidigare talat 

om hur inkubatorföretagens attityder och hur inkubatormiljöernas sociala kontext till stor del 

utgörs av varandra och de inkubatoreffekter som företagen vill uppnå genom att flytta till en 

inkubator. Eftersom inkubatorn till stor utsträckning består av entreprenörer, nyföretagare, 

innovatörer och ingenjörer anser vi det intressant att undersöka vilka slutsatser vi kan dra av 

inkubatorkulturen och vad vi kan säga om inkubatorer som institution. Detta diskuteras mer 

ingående i vårt analyskapitel.  

4.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat hur representanter från inkubatorföretag och Ideon Innovation 

resonerar kring fördelarna med att arbeta vid en inkubator, det vill säga vilka 

”inkubatoreffekter” man vill uppnå. En viktig del är den fysiska närheten inom inkubatorn 

vilket bland annat förenklar nätverkande och att inkubatorföretagen interagerar. Inkubatorns 

bild av att inkubatorföretagen ska kunna interagera i öppna och transparenta miljöer stämmer 

till viss del. Vi har sett att de intervjuade företagen inte upplever att man talar öppet om 

affärsplaner eller delar med sig av kritisk information som kan utgöra konkurrensfördelar, 

utan att man snarare utnyttjar varandras nätverk och kontakter. Konkurrenssituationer och 

konflikter kan uppstå vid inkubatorn som följd av att flera företag konkurrerar om samma 

marknad eller när deras teknologi liknar varandras för mycket. Detta kan leda till en spänning 

mellan företagen och eventuellt påverka företagens utveckling inom inkubatorn. Utöver den 

fysiska närheten till andra entreprenörer som inkubatorföretagen sökt sig till Ideon Innovation 

för berättar våra respondenter att det är lika viktigt att sitta vid inkubatorn på grund av 

adressen. Att arbeta vid Ideon Innovation ger företagen en legitimitets-boost de behöver vid 

nyuppstartade affärer. Flera respondenter talar även om den motiverande kraft det kan 
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innebära att sitta vid en inkubator, att anställda vet att andra människor kämpar lika hårt och 

har det lika tufft med sina företag. Dessutom har våra respondenter talat om vikten av att 

kunna prata av sig ångest och stress med andra företagare och entreprenörer som befunnit sig i 

samma situationer.  
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5. ANALYS 
Kapitlet inleds med en mer ingående diskussion kring inkubatoreffekter och vad 

inkubatorer kan lära sig av sin egen verksamhet. Vi förklarar och belyser olika typer av 

interorganisatorisk interaktion och sammanställer en modell som illustrerar 

inkubatorverksamheten. Den fysiska närheten och de konsekvenser de får för 

inkubatorföretagen belyses mer ingående och inkubatorers attityder gentemot 

kunskapsdelning och kunskapsutbyte analyseras. Avslutningsvis presenterar vi en 

alternativ beskrivning av inkubatorverksamheten där inkubatorer liknas vid en biotop 

snarare än en värdorganisation. Vi belyser inkubatorns möjlighet att påverka sin 

företagsflora och diskuterar möjligheter till att matcha inkubatorföretagen mer 

strategiskt i den fysiska inkubatormiljön 

5.1 Inkubatorverksamhet 

Vi har sett att det finns många olika incitament för företag att söka sig till inkubatorer. Våra 

intervjuade företag har uttryckt deras förväntningar på inkubatortiden vid Ideon Innovation 

och vilka inkubatoreffekter man vill uppnå genom att vistas inom en inkubator. I litteraturen 

(Bengtsson, 2006) framgår kunskapsutbytet vid inkubatorer som en enkelriktad process där 

inkubatorer tillför kunskap och resurser för att accelerera inkubatorföretagen och bidra till 

kommersialiseringen av deras affärsidéer, men diskuterar inte vad inkubatorer har att erhålla 

eller hur de kan utvecklas i denna process. Inkubatorer liknas vid värdorganisationer 

(Bengtsson, 2006) och Mosell beskriver att man arbetar med att ”hosta” företag vid Ideon 

Innovation för att skapa en entreprenöriell- och transparent miljö för företagen att vistas och 

interagera i.  

5.1.1 Ideon Innovation som kvalitetsstämpel 

Inkubatorer förknippas med utveckling, ny teknologi, nyföretagande och kommersialisering 

av affärsidéer. Våra respondenter förklarar även att de sökt sig till Ideon Innovation för 

adressens skull; Fredlund menar att företagets legitimitet stärks ytterligare genom att vara 

verksamma vid Ideon Innovation. Möjligtvis har denna faktor bidragit till ett accelererat 

inträde på marknaden, upplever Fredlund. Ideon Innovation som kvalitetsstämpel är ett 

fenomen vi återfinner i tidigare studier, Löwegren (2003) nämner att inkubatorföretagen vid 

Ideon Innovation kunde använda sig av inkubatorns varumärke för att stärka sin legitimitet. 

Inkubatorföretagen vid Ideon Innovation kände en märkbar legitimitets-boost redan för tio år 

sedan som var förknippad med inkubatorn. Detta får oss att dra slutsatsen att Ideon Innovation 

betraktas som en prestigefylld inkubator att vara verksam vid. Eftersom vi genomfört en 

fallstudie av inkubatorföretag vid Ideon Innovation och saknar en referenspunkt i form av hur 
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inkubatoreffekter ser ut vid andra inkubatorer är det inte möjligt att dra sambandet att företag 

söker sig till inkubatorer för att vinna legitimitets- och marknadsfördelar.  Däremot kan vi 

spekulera i att prestigefulla och väletablerade inkubatorer, såsom Ideon Innovation, kan stärka 

inkubatorföretags legitimitet. 

5.1.2 Inkubatoreffekter & inkubatorutveckling 

Andra inkubatoreffekter är inte lika förknippade till en specifik inkubator, utan rör de 

förutsättningar som en inkubator är tänkt att skapa. Exempelvis har våra respondenter uttryckt 

att inkubatorn utgör en viktig miljö genom att tillhandahålla ett värdefullt nätverk som 

inkubatorföretagen anser vara nödvändigt. Även om den enskilda inkubatorns uppsättning 

företag och nätverk är unikt, menar många forskare att inkubatorföretag generellt sätt har fler 

kopplingar till universitetet (Segal Quince, 1985), tydligare tendenser att forma bredare 

nätverk (Phillimore, 1999) och större stöd att kommersialisera sina affärsidéer (Bengtsson, 

2006).  

Vi sammanfattar inkubatoreffekterna vid Ideon Innovation i figur 5.1 nedan. Eftersom syftet 

med uppsatsen innefattar att bidra med förståelse kring hur inkubatorer kan utvecklas och 

skapa bättre förutsättningar för kunskapsintensiva företag har vi valt att visa vad inkubatorer 

kan absorbera från inkubatorverksamheten. Modellen visar hur inkubatoreffekter kan härledas 

från interorganisatoriska interaktioner mellan inkubatorn och inkubatorföretagen. 
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Modellen delar in inkubatorföretagen och inkubatorn i olika verksamheter och visar vilka 

inkubatoreffekter interaktionen mellan varandra kan generera. De tillgångar som 

inkubatorverksamheten och inkubatorföretagen utgör för inkubatorn har vi valt att kalla 

”inkubatorutveckling”, där vi syftar till sådant som inkubatorn kan absorbera från sin egen 

verksamhet och utveckla för att skapa bättre förutsättningar för framtida inkubatorföretag. 

Vidare följer en beskrivning av de olika interaktionerna. 

Inkubatorföretag – Inkubatorföretag: De inkubatoreffekter som kan härledas från 

interaktion mellan inkubatorföretagen är många och lättare att återfinna i litteraturen, men vi 

har även sett nya inkubatoreffekter som inte skrivits om tidigare. Det som våra intervjuade 

företag berättar, och som kan återfinnas i litteraturen, är främst vikten av att vara en del av det 

nätverk som inkubatorn utgör och fysiskt närvara i en entreprenöriell miljö. Löwegren (2003) 

menar i sin studie att spontana interaktioner i de öppna lokalerna inte förekom i särskilt stor 

utsträckning vid Ideon Innovation, men vi tror att det har skett en förändring vid Ideon. Våra 

respondenter berättar om att det förekommer spontana möten och interaktioner mellan 

företagen samt att inkubatorn arbetar med att integrera företagen, exempelvis under 

gemensamma tisdagsmöten. Den fysiska närheten till varandra beskrivs av Mosell som central 

inom inkubatorverksamhet – att kunna exekvera beslut på kortast möjliga tid och ha 

möjligheten att knacka någon på axeln är exempel på sådant som accelererar 

inkubatorföretagens utveckling. Fördelarna med den fysiska närheten är många och beskrivs 

av våra respondenter såväl som i litteraturen (Löwegren, 2003), men vi har även sett negativa 

inkubatoreffekter såsom oönskade konkurrenssituationer och problematik med att behålla 

företagsintegriteten. Vi återkommer till den fysiska närheten och konkurrenssituationer senare 

i kapitlet. 

Utöver vad litteraturen beskrivit som inkubatoreffekter har våra respondenter uttryckt hur den 

sociala närheten till andra engagerade och erfarna entreprenörer medfört positiva effekter för 

företagen såsom en ökad motivation och möjlighet att prata ut ångest som kan uppstå i 

pressade och stressade affärssituationer för nystartade företag. Vi uppfattar dessa 

inkubatoreffekter som mer socialt/emotionellt förknippade och således ”mjukare” än andra 

inkubatoreffekter. Inkubatoreffekter är ofta affärsmässigt förankrade eller förknippat med 

konkurrensfördelar på marknaden. Vi ser istället ökad motivation och möjlighet att prata ut 

sin ångest som individuellt prestationshöjande faktorer som grundar sig på den sociala 

konstruktion som inkubatornätverket utgör.  
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Vi anser att det finns potential för samarbeten mellan inkubatorföretagen baserat på den 

fysiska närheten och den interaktion som uppstår i inkubatormiljön. Mosell beskrev hur 

företag vid Ideon Innovation tidigare samarbetat utan att inkubatorn varit inblandad. Våra 

respondenter från inkubatorföretagen beskriver också hur man värderar kompetensen i de 

omgivande företagen högt och ser dem som en tillgång. Med andra ord är det rimligtvis en 

fråga om inställning till- och behov av samarbeten mellan inkubatorföretagen som avgör 

uppkomsten av sådana samarbeten, men förutsättningarna finns vid inkubatorn idag. 

Respondenterna beskriver att det uppstår interaktioner under ostrukturerade former men inte 

samarbeten på strukturerad nivå.  

Inkubatorföretag – Inkubator: Ofta beskrivs inkubatorns roll som en enhet som tillför 

resurser, utbildning och ett etablerat nätverk med många värdefulla kontakter (Bengtsson, 

2006; Löwegren, 2003). Att fritt få ta del av inkubatorns resurser beroende på vad som 

efterfrågas är enligt respondenterna värdefullt och användbart. Enligt Bengtsson (2006) bör 

inkubatorn identifiera och tillhandahålla rätt form av resurser till varje unikt inkubatorföretag. 

Mosell menar att företagens behov varierar eftersom de har olika erfarenheter och kontakter 

sedan tidigare. Vi ser därför att det är viktigt att inkubatorn kan identifiera och möta de behov 

som inkubatorföretagen har.  

Ideon Innovation arbetar främst med affärcoaching genom att utveckla företagens 

affärsplaner, arrangera säljutbildningar och liknande. Säljutbildningar är, enligt 

respondenterna, lärorika tillfällen där inkubatorföretagen kreativit och praktiskt lär sig att 

sälja av erfarna och framgångsrika säljare. Mosell berättar att ”man kan inte lära sig att sälja 

in sin idé genom att studera läroböcker”. Detta lärotillfälle anser vi kan liknas vid det mästare 

och novisförhållande Nonaka & Takeuchi nämner.  Nonaka & Takeuchi (1995) förklarar att 

när novisen praktiskt lär sig av mästaren så överförs tyst kunskap. Vi ser att inkubatorn kan 

stimulera sådan kunskapsöverföring genom aktiviteter som liknar säljutbildningarna.  

En inkubatoreffekt som vi uppmärksammat är de klustereffekter inkubatorföretagen tar del av 

när de sitter vid inkubatorn. Enligt Löwegren (2003) kan klustereffekter bidra till att 

inkubatorföretagens tillgänglighet förbättrats och att intresserade aktörer lättare kan upptäcka 

dem. Organisationer och företag som tidigare sökt sig närmre regionen för att minska 

avstånden till inkubatorn är ytterligare exempel på klustereffekter som inkubatorföretag kan 

dra nytta av.  
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Inkubator – inkubatorföretag: Både Ford et al (2006) och respondenterna anför 

problematiken när det kommer till att leta och hitta kunskap inom kunskapsintensiva nätverk. 

Inkubatorn tillhandahåller ett stort nätverk och det kan vara problematiskt att absorbera och 

alstra all information och kompetens som flödar genom inkubatorn. Ett sätt att se på den 

kontinuerliga inkubatorverksamheten är att likna den vid en ständigt växande resurspool. 

Eftersom inkubatorers syfte är att accelerera inkubatorföretagen till en marknadsredo position 

är det viktigt för inkubatorn att tillföra rätt resurser. Om inkubatorn kan hantera den 

kompetens man har tillgång till inom nätverket, eller sin resurspool, bör man rimligtvis kunna 

underlätta processen för att tillföra inkubatorföretag de resurser och den kompetens som 

behövs.   

Självklart gynnas även inkubatorn av de klustereffekter som uppstår. Att attrahera och dra till 

sig aktörer och intressenter underlättar inkubatorns arbete med att accelerera 

inkubatorföretagen i inkubatorprocessen. Vi menar att det är viktigt för en framstående 

inkubator som Ideon Innovation att ständigt försöka förbättra inkubatorupplevelsen för 

inkubatorföretagen eftersom man är beroende av deras resultat för att upprätthålla sin image 

och sitt varumärke. Detta är ett argument för att ständigt försöka förbättra 

inkubatorverksamheten ur inkubatorns perspektiv och samtidigt förstärka de skäl som ligger 

till grund för den legitimitets-boost som observerats i både vår och Löwegrens studie (2003). 

Inkubator – inkubator: Interaktionen mellan Inkubator och inkubatorföretagen kan även ses 

ur mer långsiktigt perspektiv. Eftersom inkubatorföretagen som utgör inkubatororganisationen 

och dess nätverk är högst temporär och ersätts av nya företag kommer inkubatorn helt bytas ut 

över två år. Denna omsättning av inkubatorföretag innebär att inkubatorns egenskaper 

rimligen förändras av de nya företag som gör inträde och det är inte självklart att den 

resurspool vi ovan nämnt liknar den om två år. Vad inkubatorn kan utvinna av sin egen 

långsiktiga verksamhet är snarare en ackumulerad resurspool som växer och förändras med 

tiden. 

Vi har valt att likna inkubatorns möjligheter att lära sig av inkubatorföretagen och sin egen 

verksamhet vid inkubatorutveckling. Liksom inkubatorföretagen söker sig till inkubatorn för 

att ta del av ett kunskapsutbyte och inkubatoreffekter, menar vi att det finns möjlighet för 

inkubatorföretagen att utveckla sin verksamhet baserat på de erfarenheter och den kunskap 

man kan absorbera under företagens inkubatortid.  Inkubatorn bör utvärdera sina metoder och 

se till inkubatorverksamheten för att utveckla och revidera sin verksamhet för att inte tappa 
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position och legitimitetsfördelar. Mosell beskriver också att inkubatorprocessen till stor del 

baseras på trial and error, vilket handlar om att revidera och korrigera efter misstag och 

framgångar tills man hittar något som fungerar. 

5.1.3 Den Fysiska Närheten 
 

Den fysiska närheten mellan inkubatorföretagen har ovan framställts som en viktig och 

central förutsättning för inkubatorverksamhet, men våra företag berättar även vad som kan 

förbättras. Mosell beskrev Ideon Innovation som en värdorganisation som arbetar med att 

förbättra transparensen och öppna miljöer för att människor ska kunna interagera och skapa 

sådana situationer som är nyttiga i inkubatorverksamheten, så att exempelvis 

kunskapsöverspill sker.  

En av respondenterna menar att mycket finns att förbättra med miljöerna och berättar att den 

fysiska miljön borde vara mer öppen, inte som i en korridor som den är idag. Ett annat företag 

berättar under intervjun att de känner sig något isolerade från inkubatorn eftersom de sitter i 

en egen korridor som inte är ansluten direkt till den huvudkorridor där majoriteten av 

inkubatorföretagen sitter vid Ideon Innovation. Det verkar som att bara en extra dörr in till en 

annan korridor gör att inkubatoreffekterna hämmas och att man inte tar del av den spontana 

interaktion som är tänkt att uppstå vid inkubatorer på samma sätt som företag som sitter mitt i 

huvudkorridoren. Vi tolkar detta som att de positiva inkubatoreffekter som den fysiska 

närheten mellan inkubatorföretag medför är beroende av hur tillgängliga man är inför 

varandra. Ett företag som inte har ett lika stort flöde av människor i sina korridorer kan 

rimligtvis uppleva sig och upplevas av andra företag som mindre tillgängliga.   

Under våra intervjuer märker vi att företagens attityder gentemot att delta vid 

företagsinteragerande aktiviteter skiljer sig åt. Ett av företagen uttrycker sig som att det är 

obligatoriskt att närvara vid inkubatorns arrangemang, medan andra menar att de inte behöver 

närvara och dessutom inte har tid nog att gå ifrån arbetet med företaget. Vi märker här en 

skillnad mellan hur företagen värderar sin tid vid inkubatorn, men gemensamt för samtliga är 

att de nämner att deras tid är mycket dyrbar vilket medför svåra prioriteringar. 

Den fysiska närheten har även visat sig få konsekvenser som påverkat inkubatorföretagens 

konkurrenssituationer och vissa fall hämma den eftersträvansvärda transparens och de 

inkubatoreffekter som Mosell vill att inkubatorn ska erbjuda. Här ser vi en klar problematik 
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som uppstår när två företag som ligger nära varandra marknadsmässigt eller teknologimässigt 

agerar vid samma inkubator.   

5.2 Kompetens och Konkurrens 

Samtidigt som Mosell menar att Ideon arbetar med att skapa en transparent och öppen miljö 

där företag uppmuntras till att interagera och utbyta kunskap och erfarenheter, har vi givit 

exempel på när det kan uppstå intern konkurrens mellan inkubatorföretag. Våra respondenter 

uttrycker att företagens kärnkompetens och teknologi är känsliga ämnen som man helst inte 

delar med sig eller talar om med andra företag. Att öppna upp sig inför andra företag och dela 

med sig av teknologi eller kärnkompetens medför en risk som start-up-företag, eftersom de 

hela tiden ska kunna justera sin affärsplan till att passa marknaden. Om man i ett sådant läge 

röjer för mycket känslig information kan ett liknande företag mycket väl ställa om till att 

starta en konkurrerande verksamhet. Vi ser att individers attityder och tendenser avgör 

huruvida inkubatorföretagen är benägna att dela med sig av sin erfarenhet eller kunskap, och i 

vilken utsträckning. Våra respondenters svar varierar i denna fråga. Vissa upplever starkare 

konkurrenssituationer med företag vid inkubatorn medan vissa inte upplever den alls. 

Eftersom inkubatorn vill åstadkomma ett öppet klimat där man ska kunna dela med sig av 

kunskap bör det rimligtvis inte ske på bekostnad av företags konkurrensfördelar.  

För att närma oss ett tillstånd där inkubatorföretagen agerar närmre varandra, i bästa fall 

interagerar, bör attityden gentemot kunskapsdelning påverkas. Mosell menar att den 

kärnkompetens som verkligen är konkurrensavgörande och unik för företag ofta är mindre 

och mer koncentrerad än vad de tror. Med andra ord bör företagen kunna dela med sig av mer 

kunskap utan att försämra sin egen position. Företagens benägenhet av att dela med sig av 

information kan vi illustrera genom ett spektrum som sträcker sig från att behålla kunskap till 

att dela med sig av den (se fig. 5.2). Underförstått att inkubatorföretagen associerar en 

öppenhet kring kompetens och 

teknologi med risktagande och hur 

inkubatorn arbetar för att skapa 

interaktion och kunskapsintegrering 

mellan inkubatorföretagen, kan vi se 

en spänning mellan dessa två krafter i 

motsatta håll. Inkubatorföretagens 

argument för att inte dela med sig av 
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kunskap och erfarenheter är att överleva och fokusera på att utveckla sin egen teknologi – det 

inkubatorn vill uppnå är ett tillstånd där företagen är öppna nog gentemot varandra för att 

skapa kunskapsöverföring. Däremellan kan vi se ett mellanliggande tillstånd där 

kunskapsöverspill kan inträffa.  

5.2.1 Kunskapsöverspill & Kunskapsutbyte 

Vi anser att det är av stor vikt att inte glorifiera kunskapsdelningen utan att se till de risker 

som den innefattar. Men ur inkubatorns perspektiv vill man åstadkomma de effekter som 

urspringer ur kunskapsdelning. Montoro-Sanchez et al (2011) menar att kunskapsflöden är 

viktigt för interorganisatoriska samarbeten för att sprida och ta åt sig kunskap. Den fysiska 

närheten till varandra spelar rimligtvis en stor roll för att stimulera kunskapsflödet och 

interaktion. I en studie visade sig företag som var mer aktiva i nätverkandet även en större 

tendens att producera innovativa produkter (Lindelöf & Löfsten, 2004) och 

interorganisatoriska interaktioner inom inkubatorer kan således betraktas som ett 

konkurrenselement eftersom det antas generera kunskap. Vi har sett att Ideon Innovation 

använt sig av aktiviteter för att interagera företagen och uppmana till ett kunskapsutbyte. 

Sådana åtgärder eller arrangemang från inkubatorns sida bör rimligen resultera i ett 

kunskapsöverspill och i bästa fall ett kunskapsutbyte.  

Cohen & Levinthal (1990) förklarar att företag lättare kan absorbera ny kunskap om den 

relaterar till sin egen. För att kunna accelerera inkubatorföretagen i inkubatorprocessen bör 

inkubatorn främst få inkubatorföretagen till att interagera med företag inom samma bransch. 

Inkubatorföretagen kommer genom direkta konversationer få ta del av den tysta kunskapen 

som andra företag besitter, vilket individen sedan tar med sig och översätter till övriga 

medlemmar inom organisationen. När den tysta kunskapen väl har översätts till uttalad 

kunskap så kan kunskapen inkrementellt internaliseras och överföras till verksamheten som 

tyst kunskap. Det är i denna process inkubatorföretagen skapar kunskap och organisationens 

tysta kunskap (kunskapsöverspill) kan återigen överföras till de andra inkubatorföretagen i en 

kunskapsskapande process. 

5.2.2 Absorberande Kapacitet 

Oavsett hur effektivt klimatet är för kunskapsöverföring fyller det inte sitt syfte om 

mottagaren inte kan ta till sig och absorbera kunskapen. Cohen & Levinthal (1990) menar att 

företag med mycket resurser investerade i FoU-verksamhet ofta har högre absorberande 

kapacitet eftersom man lärt sig ta åt sig kunskapsöverspill från kunskapsintensiva 

omgivningar. Eftersom det existerar en mångfald både bland företagens erfarenhetsgrunder 
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och deras teknologi vid inkubatormiljön möjliggörs kunskapsöverspill och 

kunskapsöverföring mellan inkubatorföretag som potentiellt kan absorbera omgivningens 

kunskap. Vi tror dock inte att kunskapsöverspillseffekterna är effektiva över samtliga 

företagsgränser, eller mellan inkubatorn och företagen. Lärande är något som Cohen & 

Levinthal (1990) beskriver som en kumulativ process och det är inte alltid möjligt att ta till sig 

extern kunskap. Kunskapens överförbarhet påverkas även beroende på huruvida den är tyst 

eller uttalad (Nonaka & Takeuchi, 1995). Alvesson (2004) kritiserar dock Nonaka & 

Takeuchi (1995) för deras polariserande distinktion mellan olika typer av kunskap. Istället 

menar Alvesson (2004) att ingen kunskap är helt tyst eller uttalad, utan kräver ett aktivt 

omdöme. Vi ser att kunskapsintensiva företag, såsom de som intervjuats vid Ideon Innovation, 

har förmågan att tolka, ta till sig och omsätta extern kunskap i sina företag men har 

nödvändigtvis inte som ambition att göra så då attityder gentemot kunskapsdelning—således 

också kunskapsabsorbering—gör att kunskapsinteraktion associeras med risktagande.  

5.4 Inkubatorn som Biotop  

Inkubatorns roll vid inkubatorprocesser är uttalad av Mosell och ofta liknad vid 

värdorganisationer i litteraturen (Bengtsson, 2006; Lindelöf & Löfsten 2005 m.fl.). Eftersom 

inkubatorn själv påverkar hur företagsmixen ser ut i sin organisation ser vi att ”inkubatorn 

som värdorganisation” kanske inte är en passande liknelse i alla avseenden. En 

värdorganisation bör i inkubatorns fall främja interorganisatorisk interaktion, arbeta 

förebyggande för att skapa förutsättningar för en transparent miljö och inte intervenera. Ett 

problem som kan uppstå med denna syn på hur inkubatorverksamheten ska bedrivas är att 

inkubatorns roll framstår som överdrivet passiv - att inkubatorn inte kan ta större plats i 

inkubatormiljön. Sällan i litteraturen framgår det vilken makt att påverka som inkubatorer har 

i sin egen verksamhet. Det faktum att en inkubator själv beslutar vilka företag man tar in 

betyder att man konstruerar sin egen företagsmiljö, en egen företagsflora. Eftersom nätverk 

och kontakter utgör en så stor del av företagens miljö skapar man sin egen biotop. Inkubatorn 

som värdorganisation kan även tolkas som en värdorganism som inkubatorföretagen suger ut 

näringen ur, vilket är en negativ avspegling av kunskapsöverföring. Vi vill därför utveckla 

synen på inkubatorer genom att ta ett steg från värdskapet, ett perspektiv som ställer 

inkubatorn i bakgrunden och låter inkubatorverksamheten ske framför den, till att föra fram 

inkubatorn på arenan som en aktör som kontrollerar sina egna former och inte bara skapar 

förutsättningarna för inkubatorföretagen, utan även agerar i den. Vi har valt att använda oss av 
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en biotop som metafor för hur inkubatorverksamheten kan speglas, där inkubatorns roll är att 

agera trädgårdsmästare.  

5.4.1 Inkubatorn som trädgårdsmästare 

Ett sammandrag av definitionen av en biotop enligt nationalencyklopedin lyder: den yttre 

miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats. Människor kan ha 

skapat vissa biotoper, till exempel åkrar eller stadsmiljöer. Vissa biotoper är specialiserade 

så att de bara passar vissa arter. (Nationalencyklopedin, 2013)  

När vi talar om ett företags miljö vid inkubatorn kan vi likna inkubatorsystemet vid en biotop. 

Genom denna liknelse får inkubatorn en mycket framstående roll eftersom den tar hänsyn till 

det faktum att inkubatorn avgör vilka företag som får vistas vid den. Precis som definitionen 

av en biotop visar kan en biotop i naturen vara skapad av människan, och vi kan därför se hur 

inkubatorn som en social konstruktion eller institution passar in på liknelsen.  

Vi kan se hur inkubatorn dels bör skapa förutsättningar för att företagen vid inkubatorn ska 

kunna interagera, men även se till hur man fysiskt placerar dem i inkubatormiljön. Vi har 

tidigare belyst de oönskade konkurrenssituationer som kan uppstå när företag placerats för 

nära varandra vid Ideon Innovation. Liksom en trädgårdsmästare måste tänka på vilka växter 

man kan plantera bredvid varandra, måste inkubatorn betänka hur företagen fysiskt placeras ut 

i inkubatorns lokaler. Med inkubatorn i en mer aktiv roll i inkubatorverksamheten faller det 

sig även mer naturligt att ta hand om sin företagsflora och bevara de inkubatoreffekter som 

finns där, dels för att man själva är beroende av de klustereffekter som uppstår och förmågan 

att dra till sig investerare och intressenter, dels för att förstärka sitt varumärke som inkubator.  

Som vi tidigare belyst omsätts inkubatorföretagen regelbundet och efter två år har hela 

inkubatorn ersatts med nya företag. Vi kan därför betrakta en sådan period som en 

skördeperiod för inkubatorn, där man har möjlighet att utvärdera vad inkubatortiden för 

företaget resulterat i och om företaget kommer klara sig i framtiden. På så sätt kan inkubatorn 

utvärdera sin egen verksamhet först efter denna tid (och kanske några år därefter) då man kan 

titta tillbaks på hur företag presterat utanför inkubatormiljön. Eftersom inkubatorföretagen 

ofta är i uppstartsprocessen under sin tid vid inkubatorn kan effekten av de frön som sås under 

inkubatortiden inte upplevas direkt, utan först några år senare. På detta sätt kan inkubatorn se 

tillbaks och utvärdera ”årets skörd” och se till vad man förändrat eller vad som gjorts bra eller 

mindre bra för att skapa ett underlag för att utveckla inkubatorverksamheten för framtida 

inkubatorföretag. 
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5.4.2 Matchning av Företag 

Då vi har stött på situationer där konkurrens har uppstått vid inkubatorn beroende på den 

fysiska närheten kan vi dra liknelsen vid en trädgårdsmästare som måste betänka hur han 

planterar sina grödor. Vissa växter bör inte planteras nära varandra eftersom de kräver olika 

näringsämnen eller inte trivs bredvid andra sorters växter, medan det finns andra plantor som 

kan gro nästan var som helst. Samma tankesätt går att applicera vid inkubatorns 

tillvägagångsätt för hur man placerar inkubatorföretagen rent fysiskt vid inkubatorns lokaler. 

Vi har sett att företag som tävlar om samma marknadssegment eller har en snarlik teknologi 

kan uppleva en konkurrenssituation eller hämmade inkubatoreffekter. För att bevara 

företagens integritet, för att inte riskera oönskade konkurrenssituationer samt för att inte 

hämma de eftersträvansvärda inkubatoreffekterna anser vi att inkubatorn kan arbeta med 

matchningen mellan företagen i inkubatormiljön. Vi fick intrycket av våra respondenter att det 

beror mycket på individerna, huruvida deras attityder eller inställning till kunskapsdelning 

möjliggör ett kunskapsutbyte eller kunskapsöverspill.  

Om vi ser till det spektrum i figur 5.2 som visar attityder till kunskapsdelning kan matchning 

av företag uppnå olika effekter; 

 Om två företag som är väldigt konservativa med kunskapsdelning och känner att de 

inte kan risker att dela med sig av sin erfarenhet i sin relation, kan detta bero på en 

upplevd konkurrenssituation. Därmed skulle inte ett omfattande kunskapsutbyte ske. 

 Om ett av företagen istället tenderar att dela med sig och sprida sin kunskap genom 

att hjälpa andra inkubatorföretag eller dela med sig av kontakter kan fortfarande 

företag som är passiva i kunskapsutbytet ta del av det kunskapsöverspill som 

genereras vid inkubatorn. Liksom växter som bevattnas kan företagen ta del av 

kunskapsöverspill som rinner över från andra delar av verksamheten.   

 Om två företag som båda gärna delar med sig av sin erfarenhet och tenderar att 

interagera mer med sin omgivning och känner att den kan göra så fritt, utan att det 

uppstår en konkurrens eller risk för osämja i deras affärer kan det maximala 

kunskapsutbytet genereras. Ett sådant kunskapsutbyte genererar i sin tur även 

kunskapsöverspill som inkubatoromgivningen kan absorbera. 

Vid detta förhållande mellan företags inställningar till att dela med sig och lära sig av andra 

organisationer kan vi dra en liknelse till STPLN-metaforen som Mosell beskrev under vårt 

intervjutillfälle. Det skapas en symbios mellan erfarna deltagare som får vara stolta och dela 
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med sig av sina erfarenheter och nybörjare eller mer tillbakahållsamma företag. Utöver de 

nyfunna inkubatoreffekterna som rör individers ökade motivation och möjlighet att tala ut om 

sin ångest är denna symbios ytterligare en prestationshöjande inkubatoreffekt vi kan uttyda ur 

kunskapsutbytesprocesser.   

5.4.3 Medvetenhet hos inkubatorföretagen 

De inkubatorföretag som intervjuats i vår studie har uttryckt sin uppskattning över att vistas 

bland andra entreprenörer och kunskapsintensiva företag. De beskriver hur de värdesätter 

tillgången och närheten till kunskapen. Vi tycker det är viktigt att belysa inkubatorföretagens 

medvetenhet av både inkubatoreffekterna och att man tillsammans utgör delar av varandras 

nätverk och omgivning. Vi ser dock att attityden gentemot att dela med sig av kunskap är 

något som Ideon Innovation kan förbättra och vi vill även med denna studie uppmuntra 

företagen att reflektera över sin situation vid inkubatorer för att uppnå fler och starkare 

inkubatoreffekter som förknippas med ett kunskapsutbyte. 
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6. SLUTSATS 
Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur kunskapsutbyte sker inom inkubatorer 

och hur inkubatorns roll som värdorganisation för kunskapsintensiva företag bidrar till att 

inkubatorföretagen accelereras i inkubatorprocessen. Vi ville bidra med nya insikter kring vad 

som är värdefullt inom inkubatorverksamhet och hur inkubatorn kan absorbera kunskap och 

erfarenheter som flödar genom inkubatornätverket för att förbättra inkubatorverksamheten i 

framtiden. Genom att möta inkubatorföretagens behov och förutsättningar med nya insikter 

kring hur inkubatorer kan förbättra sin verksamhet kan vår studie bidra till ökad förståelse för 

hur inkubatorer och inkubatorföretag interagerar och skapar ett utbyte inom 

kunskapsintensiva miljöer. 

6.1 Inkubatoreffekter och Inkubatorutveckling 

Det finns många olika incitament för företag att söka sig till inkubatorer. Kunskapsutbytet vid 

inkubatorer framgår i litteraturen som en enkelriktad process där inkubatorn tillför kunskap 

och resurser för att accelerera inkubatorföretagen och bidra till en snabbare kommersialisering 

av affärsidéer. I vår studie har vi presenterat att inkubatorföretagen erhåller ytterligare 

inkubatoreffekter än vad litteraturen inom området beskriver, nämligen 1) ökad motivation 

genom att dela lokaler med andra entreprenörer och drivna företagare som är i samma 

pressade situation och 2) möjligheten att prata av sig ångest och oro kring företagandet.  

Vissa inkubatoreffekter är förknippade med enskilda inkubatorer. Ett exempel är de 

legitimitetshöjande effekter som företag kan utnyttja genom att vara lokaliserad vid en 

framstående inkubator. Vår studie genomfördes vid Ideon Innovation och vi kan, med en 

referenspunkt ur tidigare undersökningar vid Ideon Innovation (Löwegren, 2003) dra 

slutsatsen att Ideon är en framstående och legitimitetshöjande inkubator. Dock anser vi att det 

är orimligt att generalisera kring sådana inkubatoreffekter som är förknippade med enskilda 

inkubatorer.  Vi kan däremot spekulera kring att prestigefulla inkubatorer, såsom Ideon 

Innovation, kan stärka inkubatorföretags legitimitet. 

Med studien ville vi bidra med nya insikter kring hur inkubatorer kan absorbera kunskap och 

förbättra inkubatorverksamheten i framtiden genom att utveckla inkubatorprocessen för 

företagen. I litteraturen diskuteras inte vad inkubatorer erhåller eller hur de utvecklas under 

den kontinuerliga inkubatorverksamheten. Därför har vi sammanställt en modell där 

inkubatoreffekterna kategoriseras efter hur företag och inkubatorer kan lära sig av de 

interaktioner och utbyten som sker inom inkubatormiljön. 
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Modellen visar hur inkubatoreffekter kan härledas från interorganisatoriska interaktioner 

mellan inkubatorn och inkubatorföretagen.  Inkubatorföretagens utbyte med andra 

inkubatorföretag och med inkubatorn är ofta i fokus i litteraturen, således tillför modellen en 

ny syn på hur inkubatorer kan utveckla sin verksamhet genom kunskapsutbyte och interaktion 

med företagen och sin långsiktiga verksamhet. Vi har i vår modell valt att kalla dessa 

tillgångar för inkubatorn för faktorer som bidrar till inkubatorutveckling. 

Det kan vara problematiskt att absorbera och/eller alstra den information och kompetens som 

flödar genom inkubatorer. I modellen visar vi på ett synsätt som ser på 

inkubatorverksamheten som en ständigt växande resurspool. Under lång tid bör en sådan 

resurspool växa och kunna utgöra ett underlag för vilka resurser man bör tillföra de nuvarande 

inkubatorföretagen. Vi kan här se hur varje inkubatorföretags tvåårsperiod vid inkubatorn kan 

betraktas som en acceleration ut på marknaden ur företagens perspektiv, men också som ett 

”case” eller ”experiment” ur inkubatorns mer iakttagande perspektiv.  Genom att betrakta 

företagens tid vid inkubatorn på detta sätt kan inkubatorn utvärdera och ständigt försöka 

förbättra inkubatorverksamheten utefter de observationer som kan göras. Vi menar att 

inkubatorer bör kontinuerligt utvärdera sina metoder för att utveckla och revidera 

inkubatorverksamheten för att inte tappa position och legitimitetsfördelar som är viktiga för 

inkubatorföretagen. 
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6.2 Den fysiska närheten 

Den fysiska närheten mellan inkubatorföretagen kan å ena sidan ses som en inkubatoreffekt 

som underlättar för företagen att exekvera beslut och möjliggör en mer spontant interaktion 

med andra aktörer i inkubatormiljön. Å andra sidan poängterar vi att den fysiska närheten till 

andra företag kan framkalla oönskade konkurrenssituationer och hämma de inkubatoreffekter 

som är förknippade med kunskapsöverföring. Vi har visat att företagens attityder gentemot 

kunskapsdelning påverkar i vilken grad kunskapsöverspill kan genereras inom inkubatorn.  

Vi har sett att Ideon Innovation använt sig av aktiviteter för att interagera företagen och 

uppmana till ett kunskapsutbyte, men flera företag uttrycker en oro för konkurrens som kan 

uppstå mellan inkubatorföretag som utvecklar en produkt eller tjänst som liknar deras. Vi ser 

även att detsamma gäller för produkter och tjänster som riktar sig åt samma 

marknadssegment. Företag kan främst skapa ett konkret kunskapsutbyte som gynnar båda 

parter kompetensmässigt med företag som liknar dem, men det kan skapa en sämre position 

konkurrensmässigt. De som har bäst förutsättningar att lära sig av varandra, exempelvis de 

som delar teknologi eller marknadssegment, kanske står för nära varandra för att kunna ha ett 

fungerande utbyte inom inkubatorn utan att göra intrång på företagens integritet. Således kan 

de inkubatoreffekter som målas upp i teorin inte fungera fullt ut i praktiken. Det är en 

paradoxal situation där kunskapsutbyte inte kan nå sin fulla potential där förutsättningarna är 

som bäst och det är svårt att se hur inkubatorn kan påverka detta faktum. Vi vill dock 

poängtera att inkubatorföretagens generella inställning gentemot kunskapsdelning är något 

som inkubatorn bör kunna påverka i någon utsträckning.  

6.3 Värdorganisation eller Trädgårdsmästare 

Inkubatorer liknas ofta vid värdorganisationer, en liknelse som målar upp inkubatorn som 

överdrivet passiv i inkubatorprocessen. Liknelsen placerar inkubatorn i bakgrunden med syfte 

att låta inkubatorföretag interagera inom den. Vi menar att inkubatorn är mer än en 

värdorganisation. Eftersom inkubatorn beslutar om vilka företag som ska träda in i 

inkubatorn, kontrollerar således inkubatorn sin företagsflora som under två år gror och 

skördas. Även inkubatorer bör rimligen vilja effektivisera och förbättra sin verksamhet för att 

maximera de ”inkubatoreffekter” företag söker sig till inkubatorer för att nå. De 

klustereffekter vi relaterar till inkubatoreffekter är rimligtvis sådant som inkubatorn gynnas av 

och är beroende av för att fortsätta sin verksamhet. Vi har kommit fram till att 

sammansättningen av inkubatorföretagen är viktig och påverkar utfallet av inkubatortiden för 

andra inkubatorföretag. På samma sätt ser vi att inkubatorn kan samla in erfarenheter av hur 
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det var att ha företagen vid sig och hur man kan använda dessa ”case” för att identifiera om 

varför företag har lyckats, vad som kan utgöra framgång och ibland även identifiera vad som 

har lett till ett misslyckande. Ett sätt att se på den kontinuerliga verksamheten är att se den 

som en ständigt växande resurspool, som vi beskriver i vår modell. Om inkubatorn förmår 

hantera den kompetens som ständigt flödar genom inkubatorn bör man rimligtvis kunna 

tillföra inkubatorföretagen den kompetens eller kunskap som saknas. För att skapa en miljö 

som främjar interaktion mellan företagen och således en generering av kunskapsöverspill 

föreslår vi att Ideon Innovation arbetar med att matcha företagen i inkubatorns fysiska miljö 

så att inte oönskade konkurrenssituationer uppstår. Vi har visat att företag som befinner sig i 

olika ändar av spektrumet kring hur man ser på kunskapsdelning ändå kan generera ett 

kunskapsutbyte, men att två företag som tenderar att behålla sin kunskap och sina erfarenheter 

för sig själva skapar minimalt kunskapsutbyte, vilket snarare kan hämma inkubatorprocessen. 

Genom att inkubatorn ser sig själva som en kraft inom inkubatormiljön som kan påverka 

företags attityder gentemot kunskapsdelning menar vi att man genom matchning av företagen 

kan främja interaktion mellan företag.  

6.5 Förslag till framtida studier 

Vår studie har belyst nya områden inom de inkubatoreffekter som uppstått vid Ideon 

Innovation. Vi har visat på att det finns inkubatoreffekter som är socialt/emotionellt 

orienterade och som inte direkt påverkar företagens konkurrenssituation utan snarare 

individuell prestation. Vi anser att en framtida studie vidare bör undersöka dessa emotionella 

inkubatoreffekters påverkan på inkubatorföretagens acceleration i inkubatorprocessen. 

 

 

 

  



80 

 

7. LITTERATURFÖRTECKNING
 

Ackoff, R. L. (1989) From data to wisdom, Journal  

   of Applied Systems Analysis, 16(1), 3-9. 

 

Ahmad, N. & Daghfous, A.  (2010) Knowledge  

   sharing through inter-organizational knowledge  

   networks - Challenges and opportunities in the  

   United Arab Emirates, European Business Review  

   22(2):153-174. 

 

Alvesson, M. (2004) Kunskapsarbete och  

   Kunskapsföretag. Liber: Malmö. 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007) Tolkning och  

   reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ  

   metod, Studentlitteratur: Lund.  

 

Autio, E, (2000) Growth of Technology-based New  

   Firms, in Sexton, D.L. & Landström, H. (Eds.)  

   Handbook of Entrepreneurship. Blackwell:  

   London. 

 
Amirahmadi, H., Saff, G. (1993) Science Parks: A  

   critical Assessment, Journal of Planning  

   Litterature, nov 1998, (8):107-123 

 

Bakouros, Y. L., Madras, D. C. & Varsakelis, N.C.  

   (2002) Science Park, a high tech fantasy? An  

   analysis of the science parks of Greece.  

   Technovation, 22:123-128 

Barney, J.B. (1986) Organizational Culture: Can it  

   be a Source of Sustained Competitive  

   Advantage?, Academy of Management Review,  

   11(3):656-665.  

Barney, J.B. (1991) Firm resources and sustained  

   competitive advantage. Journal of Management,  

   17:99-120. 

Bengtsson, L. (2006) Entreprenörskap och  

   företagande I akademiska miljöer.  

   Studentlitteratur: Lund. 

 

Berggren, C., Bergek, A., Bengtsson, L., Hobday,  

   M. & Söderlund, J. (2011) Knowledge  

   integration and innovation: critical challenges  

   facing international technology-based firms.  

   Oxford University Press: Oxford. 

 

Blundel, R. & Lockett, N. (2011) Exploring  

   entrepreneurship: practices and perspectives.  

   Oxford University Press: Oxford. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska  

   forskningsmetoder. Författarna & Liber: Malmö. 

 

 

Capello, R. (1999) Spatial Transfer of Knowledge  

   in High Technology Milieux: Learning vs.  

   collective learning process, Regional Studies,  

   33(4):353-365. 

 

Chilton, M. A. & Bloodgood, J.M. (2010)  

   Adaption-innovation theory and knowledge use  

   in organizations. Group Publishing Limited,  

   Management Decision, 48(8):1159-1180. 

 

Cohen, W & Levinthal, D. (1990) Absorpative 

Capacity: A New Perspective on Learning and 

Innovation. Administrative Science Quartley, 

35:128-152  

 

Contractor, F.J. & Lorange, P. (2002) Cooperative  

   Strategies and Alliances. Elsevier Science:  

   Pergamon. 

 

Davenport, T. & Prusak, L. (1998) Working  

   Knowledge, Harvard Business School Press:  

   Cambridge, Mass. 

 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken för  

   småskaliga forskningsprojekt inom  

   samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Edquist, C., and Hommen, L., (1999). Systems of   

   Innovation: theory and policy from the 

   demand side, Technology in Society, 21: 63–79. 

 

Eliasson, G. (2000) Industrial Policy, Competence  

   Blocs and the Role of Science in Economic  

   Development, Journal of Evolutionary  

   Economics, 10:217–241. 

 

Eriksson, L.T. & Weidersheim-Paul, F. (2011). Att  

   utreda forska och rapportera. 9. uppl. Liber:  

   Malmö. 

 

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The  

   Dynamics of Innovation: From National  

   Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of  

   University-Industry-Government Relations.  

   Research Policy, 29(2): 109-123. 

 

Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H. & Snehota, I.  

   (2006) The Business marketing course:  

   managing in complex networks. John Wiley &  

   Sons: Chichester 

 

Grayson, L. (1993) Science parks: an experiment in  

   high technology transfer, Prometheus: Critical  

   Studies in Innovation, 11(2):293-296. 

 

Godson, M. (2009) Relationship Marketing, Oxford  

http://jpl.sagepub.com/search?author1=Hooshang+Amirahmadi&sortspec=date&submit=Submit


1 

 

   University Press: Oxford. 

 

Hansen, M. T, Norhia, N. & Tierney, T. (1999)  

   “What’s your strategy for managing  

   knowledge?”, Harvard Business Review mars- 

   april:106-16  

 

Hemlin, S., Martin Allwood, C. & Martin, B. R.  

   (2004) Creative Knowledge Environments:  

   The Influences on Creativity in Research and  

   Innovation. Edward Elgar Publishing:   

   Cornwall 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997)  

   Forskningsmetodik – Om kvalitativa och  

   kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund 

 

Holter, H. & Kalleberg, R. (1996) Fra kvalitative  

   metoder til kvalitativ samfunnsforskning. Oslo:  

   Universitetsforlaget. 

 

Jashapara, A. (2011) Knowledge Management: An  

   Integrated Approach. Pearson: Education Limited 

 

Johannesson, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion  

   till Samhällsvetenskaplig metod, Liber AB:  

   Malmö. 

 

Koskinen, K.U., Philanto, P. & Vanharanta, H.  

   (2003). Tacit knowledge acquisition and sharing  

   in a project work context. International Journal     

   of Knowledge Management. 21, 281-290. 

 

Lindelöf, P., Löfsten, H. (2003) Science Park  

   Location and New Technology-Based Firms in  

   Sweden – Implications for Strategy and  

   Performance, Small Business Economics, 20,  

   2003, 245-258.  

 

Lindelöf, P. & Löfsten, H. (2004) Proximity as a  

   resource base for competitive advantage: 

   university-industry links for technology transfer,  

   Journal of Technology Transfer, (29):311-26. 

Lindelöf, P., Löfsten, H. (2005) Teori och metoder  

   för val av indikatorer för inkubatorer,  

   Vinnova Rapport VR, 2005:02  

 

Lindholm, S. (1999) Vägen till vetenskapsfilosofin.  

   Academia Adacta: Lund. 

 

Lofland, J., Snow, D., Andersson, L. & Lofland,  

   L.H. (2006) Analyzing Social Settings; A guide to  

   Qualitative observation and Analysis, 4
th

 ed.  

   Belmont, CA: Wadsworth,  

 

Lubit, R. (2001) Tacit Knowledge and Knowledge  

   Management: the keyes to sustainable     

   competitive advantage. Organizational Dynamics,  

   29(3): 164-178. 

 

 

Löwegren, M. (2003) New Technology-Based  

   Firms in Science Parks - A Study of Resources  

   and Absorptive Capacity. Lund Business Press.  

 

Merriam, S. B. (2010) Fallstudien som  

   forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund. 

 

Mian, S.A., (1994) US university-sponsored  

   technology incubators; an overview of  

   management, policies and performance,  

   Technovation, 14(8): 515-528. 

 

Montoro-Sanchez, A. (2011) Effects of knowledge  

   spillovers on innovation and collaboration in  

   science and technology parks, Journal of  

   Knowledge Management, 15(6):948-970. 

Myers, M. D. (2009) Qualitative Research in  

   Business & Management. Sage Publications ltd:  

   London. 

 

Newell, S., Robertson, M., Scarbrough, H. & Swan,  

   J. (2009) Managing Knowledge Work  

   and Innovation, 2
nd

 ed. Palgrave Macmillan: New  

   York. 

 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995) The Knowledge- 

   Creating company: How Japanese  

   companies create the dynamics of innovation.  

   Oxford University Press: New York. 

 

Oakey (1995) High-Technology New Firms.  

   Variable Barriers to Growth. Paul Chapman  

   Publishing Limited: London.  

 

Phillimore, J. (1999) Beyond the linear view of  

   innovation in science park evaluation: An  

   analysis of Western Australian Technology Park.  

   Technovation, 19:673-680 

 

Polanyi, M. (1983) The Tacit Dimension,  

    Peter Schmidt publ: Gloucester, Mass. 

 

Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy, New  

   York: The Free Press 

Porter, M.E. (1991) ‘Towards a dynamic theory of  

   strategy”, strategic management journal,  12:95- 

   119 

Robson, C. (2011) Real World Research, 3
rd

 ed.  

   John Wiley & Sons ltd: Chichester, Sussex. 

 

Ryle, G. (1949) The Concept of Mind, Hutcheson,  

   London 

 

Shearmur, R. & Doloreaux, D. (1999) Place Space  



2 

 

   and Distance: Towards a Geography of  

   Knowledge, Intensive Business Services  

   Innovation, Industry and Innovation, 16(1):79- 

   102. 

 

Segal Quince (1985) The Cambridge Phenomenon.  

   The growth of High Technology Industry in a  

   University Town. Cambridge: Segal Quince &  

   Partners. 

 

Senge, P. (1994) The Fifth Discipline fieldbook:  

   strategies and tools for building a learning  

   organization, Nicholas Brealey Publishing: New  

   York 

 

Sullivan, D. M. & Marvel, M.R. (2011)  

   ’Knowledge Acquisition, Network Reliance, and  

   Early-Stage Technology Venture Outcomes’,  

   Journal of Management Studies, 48(6):1169-1193 

Svensson, P., Ahrne, G. (red), Svensson, P. (red)  

   (2011) Handbok i Kvalitativa Metoder, Liber:  

   Malmö.  

Sörlin, S. & Törnqvist, G. (2000) Kunskap för  

   välstånd : universiteten och omvandlingen av  

   Sverige SNS Förlag: Stockholm 

 

Tajani, A. (2012) Innovationsunionen – ett nytt  

   Europa 2020-program [elektronisk]  

   http://ec.europa.eu/commission_2010-     

   2014/tajani/hot-topics/innovation-   

   union/index_sv.htm, Tillgänglig 2013-05-01 

 

Tapscott, D. (2012) Four principles for the open  

   world [elektronisk]  

   http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_prin 

   ciples_for_the_open_world_1.html, tillgänglig  

   2012-11-05 

 

Trost, J. (2010) Kvalitativa Intervjuer,  

   Studentlitteratur: Lund.  

 

Tseng, C-Y., Pai, D. C. & Hung, C-H. (2011)  

   Knowledge absorptive capacity and innovation  

   performance in KIBS, Journal of Knowledge  

   Management, 15(6):971-983. 

Vinnova (2005) Inkubatorprogrammet. 

[elektronisk]http://www.vinnova.se/upload/dokume

nt/Finansiering/Utlysningar/Utlysning%20VINNK  

UBATOR%202005-2007.pdf, tillgänglig 2013-04-  

29 

Westhead, P. (1997) ‘R&D “Inputs” and “Outputs” 

of Technology-based Firms Located on  

   and Off Science Parks’, R&D Management, 

27(1): 45–62 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-%20%20%20%20%20%20%202014/tajani/hot-
http://ec.europa.eu/commission_2010-%20%20%20%20%20%20%202014/tajani/hot-
http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_prin
http://www.vinnova.se/upload/dokume
http://www.vinnova.se/upload/dokume


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet 

och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och 

Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet 

av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, 

och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder 

en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt 

universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till 

studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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