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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Västra Götalandsregionen har sedan starten 1999 medverkat i uppbyggnaden av ett antal inkubatorer. Sammantaget medfinansierar regionutvecklingsnämnden nio inkubatorer som finns i anslutning
till Science Parks, universitet och högskolor i regionen. Inkubatorerna är (namn våren 2015, vissa har
ändrats, se nytt namn inom parentes:
• Brewhouse

• Gothia Science Park Inkubator

• Chalmers Innovation (nu Stena Innovation)

• GU Holding (nu GU Venture)

• Encubator
• Framtidens Företag

• Inkubatorn i Borås
• Innovatum teknikpark
• Sahlgrenska Science Park

Denna studie genomfördes under april-november 2015 (intervjuerna med inkubatorerna i VGR genomförde i maj 2015). Studien bygger på en analysmodell som är utgångspunkten för beskrivningen
och (jämförande) analysen av inkubatorernas verksamhet, organisation och resultat. Inkubatorprocessen kommer att beskrivas med utgångspunkt i de tre processtegen inflöde, inkubationsprocess
samt utflöde. Modellen tydliggör också att jämställdhet- och mångfaldsperspektivet är relevant i
samtliga dessa tre steg.
Figur 1. Generell analysmodell för jämförande analys av inkubatorerna

Källa: Kontigo (bearbetning av EU-kommissionen 2002; Benchmarking of business incubators)
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med benchmarkingstudien är att:
• Ge kunskap om hur de inkubatorer som Västra Götalandsregionen medfinansierar presterar
jämfört med ett antal jämförbara inkubatorer i Sverige.
• Ge förslag på ett fortsatt arbete baserat på benchmarkingens resultat, till exempel vad gäller
inkubatorernas resultat, process och finansieringsbild.
• Studien ska resultera i en rapport med slutsatser och rekommendationer, som ska ingå i den
översyn av inkubatorstrategin som regionutvecklingsnämnden gör under 2015. Utöver att
vara underlag till regionutvecklingsnämnden ska studien också vara ett underlag till inkubatorerna.
Studiens konkreta innehåll är enligt förfrågningsunderlaget följande, studien ska:
• Ta fram jämförbara inkubatorer i Sverige baserat bland annat på inriktning.
• Beskriva respektive inkubators inkubatorprocess, där processens olika steg framgår.
Beskrivningen ska vara systematiskt och tydlig.
• Jämföra inkubatorerna avseende:
• Resultat som antal företag in, antal företag ut och idéflöde.
• Omsättning och sysselsatta i företag såväl alumni som de i inkubatorn.
• Antal anställda vid inkubatorerna samt hur styrelser ser ut och är organiserade.
• Jämställdheten vad gäller resultat och i organisationen.
• Finansieringsbilden för inkubatorerna, t.ex. tar de betalt m.m. Vidare vad kostar själva
processen? Ingår bolagsfinansiering?
• Värdera hur effektiva inkubatorerna bedöms vara utifrån dess verksamhet samt den finansiering som inkubatorn har.
• Presentera en bild av hur respektive inkubator arbetar med jämställdhet och mångfald. Finns
goda exempel att lyfta fram?

1.3 Metod
1.3.1 Urval av inkubatorer för jämförelse
Studien av inkubatorerna i Västra Götaland baseras på en jämförelse med andra inkubatorer i Sverige. I urvalspopulationen har ingått samtliga inkubatorer som är medlemmar i SISP, branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Uppgifterna hämtades genom desk research, avsökning på hemsidor och andra internetbaserade källor. Inledningsvis gjordes ett urval baserat på
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ett antal variabler i syfte att identifiera lämpliga inkubatorer för en jämförelse. Flera av de inkubatorer som identifierades i denna urvalsprocess tackade dock nej till att delta i studien. Skälen till detta
var dels tidsmässiga, flera av inkubatorerna var vid tidpunkten för materialinsamlingen upptagna av
ansökan till Vinnovas Excellens-program och bedömde inte att man hade tid att avsätta för att delta
i en bench marking. Dels var det flera inkubatorer som tackade nej till att medverka på grund av
konkurrensskäl där man var tveksam till att lämna ut uppgifter om sin verksamhet. Det innebar att
det ursprungliga urvalet av inkubatorer för den parvisa jämförelsen på flera punkter kom att ändras.
Det har inneburit att den bench marking som i praktiken kunde genomföras på flera punkter avviker
från det ursprungliga urvalet på ett sätt som kan ha betydelse för värdet av jämförelsen

1.3.2 Jämförande analys av inkubatorerna
I inkubator jämförelsen har vi granskat inkubatorprocess, organisation, jämställdhet, resultat samt
jämställdhets- och mångfaldsarbete. Analysen baseras på information från djupintervjuer samt
skriftligt underlagsmaterial och följer analysmodellen som beskrivs nedan i tabell 3.
Tabell 1. Analysmodell för att beskriva inkubatorprocessen

Del i
inkubatorprocessen

Faktorer att
undersöka, beskriva

Frågeställningar kring organisation,
arbetssätt, metoder

Inflöde

Urvalsprocess

Hur ser målgruppen ut?

Målgrupp

Hur når man målgruppen, vilka kanaler?

Urvalskriterier

Hur bedöms företag, entreprenörer, idéer?

Screening, scouting

Motiv till utformningen av verksamheten?
Hur arbetar man med strategisk utveckling av
denna del i verksamheten?

Inkubationsprocess

Tjänster

Hur ser erbjudandet till kunden ut?

Finansiering

Vilka tjänster har man inhouse och vad erbjuds
genom nätverk, partners etc.?

Rådgivning
Kompetensutveckling

Vilka kompetenser, resurser erbjuds?

Lokaler/utrustning

Motiv till utformningen av verksamheten?
Hur arbetar man med strategisk utveckling av
denna del i verksamheten?

Utflöde

Exit-modell
Nätverk
After-care strategi

Hur förbereds företagen för exit, hur ser kriterierna ut?
Vad erbjuds företagen som alumnibolag?
Hur följer man upp, utvärderar och agerar på
uppnådda resultat?
Hur arbetar man med strategisk utveckling av
denna del i verksamheten?
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Det kvantitativa material som presenteras i rapporten (se sammanställningarna i tabellform i kapitel
2-10) är hämtat från Vinnova och baseras på underlag som inkubatorerna årligen ska rapportera in.
På detta sätt ville vi få ett homogent underlagsmaterial. Det innebar dock att materialet inte är helt
aktuellt, det material som fanns tillgängligt avser 2013. Materialet är inte heller i alla delar komplett.
Uppgifterna gjordes tillgängligt efter godkännande från samtliga inkubatorer som ingår i studien.
För analysen av jämställdhet i inkubatorernas verksamhet utgår vi från en 4R-modell (se tabell 2),
vilken är en vidareutvecklad variant av 3R-modellen. Den är en vedertagen modell för att analysera
organisationer ur jämställdhetssynpunkt med målet att jämställdhetsintegrera verksamheten.
Tabell 2. 4R-modellen för analys av jämställdhet i inkubatorernas verksamhet

Dimension

Beskrivning

Representation

Hur ser representation av kvinnor och män ut inom inkubatorn och på olika
nivåer? Hur ser inkubatorns målgrupp ut? Vilka nätverk och kanaler används
för rekrytering av entreprenörer? Här kartläggs könsfördelningen från styrelse och personal till företag/entreprenörer i urvalsprocessen (dealflow)
och i inkubatorprogrammet.

Resurser

Hur fördelas inkubatorns resurser utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Med
resurser menas här allt från tid till lokaler, kompetenser, pengar, insatser,
etc. vars fördelning (omedvetet eller medvetet) kan gynna eller missgynna
vissa grupper.

Resultat

Hur ser inkubatorns resultat ut i ett jämställdhetsperspektiv? Det kan här
handla om nya företag, arbetstillfällen etc. fördelat på kvinnor och män.
Men även t.ex. om att företagens affärsidéer kan bidra till förnyelse i etablerade branscher, att företagens affärsidéer har bäring på jämställdhet etc.

Realia

Vilka möjliga förklaringar finns till varför representation, resurser och resultat fördelar sig som de gör? Det kan handla om strukturella förhållanden,
styrning och mål, verksamhetsinriktning eller andra faktorer såsom stereotypa uppfattningar och normer.

1.4 Disposition
Denna rapport är disponerad enligt följande. I de efterföljande kapitlen 2-10, görs en genomgång av de nio inkubatorer Västra Götalandsregionen är med och finansierar och den inkubator som har valts som benchmarkingpartner i studien. I slutet av varje kapitel redovisas i tabellform basfakta och indikatorer för de aktuella inkubatorerna. I kapitel 11 granskas hur inkubatorerna arbetar med jämställdhet och mångfald. Det avslutande kapitlet 12 sammanfattar och
drar slutsatser av studien. I bilaga 1 redovisar de intervjuer som genomförts.
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2 Brewhouse och Transit
Kulturinkubator
2.1 Inledning
Brewhouse och Transit kulturinkubator har båda en inriktning på kulturella och kreativa näringar och
verkar i storstadsregioner. Brewhouse har en bred inriktning på hela området kulturella och kreativa
näringar medan Transit har en smalare profil främst riktat mot konstnärer inom film, musik, bild,
scenkonst och formgivning. Båda inkubatorerna drivs som ideella föreningar och har blandade styrelser med ägare och extern kompetens. Brewhouse ägs av en stiftelse och Transit är medlemsägt.
Transit kulturinkubator är betydligt mindre än Brewhouse både sett till antal anställda och omsättning. För 2013 har Brewhouse 19 pågående bolag vid årets slut och 24 nya alumni medan Transit
redovisar 23 pågående bolag och 4 nya alumniföretag. För perioden 2009-2013 har Brewhouse lett
till 72 alumnibolag med 34 anställda vid slutet av 2013. Transit har under samma period bidragit till
17 alumniföretag.
Figur 2. Översikt av inkubatorprocessen

2.2 Inflöde
2.2.1 Målgrupp
Brewhouse vänder sig till idébärare och entreprenörer inom de kreativa och kulturella näringarna,
det vill säga inom nedanstående områden: arkitekur, dataspel, design och formgivning, film, foto,
konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst,
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slöjd och hantverk samt upplevelsebaserat lärande. Det är inte nödvändigt att ha ett registrerat bolag när man söker till Brewhouse inkubator. Brewhouse har inte gjort några avgränsningar vad gäller
ålder, utbildning eller tidigare verksamhet heller. Det primära är att affärsidén finns inom något av
ovanstående områden.
Transits målgrupp är framförallt individer som redan är konstnärer (eller som har en konstnärlig utbildning). Dessa kan sedan ha sin inriktning mot film, bildkonst, litteratur etc. I den intervju som genomfördes med Transit exemplifierades målgruppen med följande verkliga exempel:
•

En etablerad konstnär, med 15 år i branschen, som ville utveckla sin verksamhet. Hen hade
inte utrymme att vidareutveckla sin verksamhet själv, det vill säga hen hade inte organisatorisk förmåga och planeringsverktyg/modeller för att balansera konstnärskapet med vissa
typer av kommersiella projekt

•

En konstnär vars verksamhet vilade på två ben. Dels en konstnärlig verksamhetsdel (som
endast utgick från estetiska principer), dels en del som fungerade på en kommersiell marknad. Dock hade denna person inte hittat en bra balans samt ett sätt att få de två delarna att
korsbefrukta varandra. Efter att har genomgått Transits inkubatorprogram har konstnären i
dag valt att fokusera på att utveckla sig som konstnär utifrån andra mål än marknadsmål.

•

En tredje inte ovanlig typ är de konstnärer etc. som varit vad man brukar kalla kombinatörer, men som nu vill fokusera mer på sitt konstnärskap. Ofta har de bedrivit sin konstnärliga
verk-samhet under några år och samtidigt försörjt sig på olika typer av deltidsarbeten (restaurang, handel, sjukvård etc.). Skälet till att dessa söker sig till inkubatorn är oftast att de
vill ta kommandot över sin verksamhet och hitta en inriktning för sin verksamhet.

Transit har ett uppdrag som är ”smalare” än Brewhouse i den bemärkelsen att man har starkt fokus
på konstnärer medan Brewhouse vill attrahera idébärare och företagare från hela den kulturella och
kreativa sektorn.

2.2.2 Urvalsprocess
Bägge inkubatorerna har en etablerad urvalsprocess. Brewhouse urvalsprocess är tredelad medan
Transit, som inte har någon förinkubator, gör ett initialt urval. Kännetecknande för båda urvalsprocesserna är att de innehåller en skriftlig ansökan, ett arbetsprov och en intervju.
För Brewhouse inkubator så är den första nivån om en person ska antas till inkubatorn eller inte. Antagningsprocessen till förinkubatorn (Create Speed) i flera steg. Den som söker ska svara på ett antal
frågor via ett formulär på Brewhouse hemsida samt bifoga ett arbetsprov. Ansökningarna granskas
av personal vid Brewhouse och urval görs vilka som går vidare till fördjupad intervju. Bedömningen
görs utifrån kriterierna nyskapande, unicitet och tillväxtpotential (se vidare nästa avsnitt). Vid intervjuerna värderas även personen eller teamet bakom idén för att säkerställa utvecklingspotentialen.
Besked lämnas direkt efter avslutade intervjuer. Processen genomförs två gånger per år, i maj och
november, med start i inkubatorn i augusti/september respektive februari.
Brewhouse har vidare en urvalsprocess för sin huvudinkubator (Create Flow). Den liknar antagningsprocessen till förinkubatorn med ett undantag: den har inga specifika ansöknings- och antagningstillfällen, vilket gör att ett företag kan söka och antas under hela året. Ansökningarna granskas först av
inkubatorns projektledare som samlar relevanta affärsutvecklare och industriexperter för att utvärdera idén/projektet. Utvärderingsprocessen fokuserar på den sökandes konstnärliga höjd, driv, passion och mod. Den artistiska utvecklingen måste vara långt gången eftersom inkubationsprocessen
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endast kommer fokusera på den affärsmässiga utvecklingen. Beslut om antagning tas av hela utvärderingsteamet.

2.2.3 Urvalskriterier
Bägge inkubatorerna arbetar med olika typer av urvalskriterier. Brewhouse har ett antal generella
urvalskriterier och ett antal specifika urvalskriterier kopplade till de olika faserna. En standardiserad
antagningsprocess finns hos Brewhouse. Utifrån denna antas företaget (affärscoacher etc. läser alla
ansökningar, sedan förs ett samtal och görs ett urval baserat på ett antal principer – såväl potentiell
affärsidé som entreprenören bedöms). För att bli antagen till Create Focus krävs – förutom att den
sökande har ett registrerat företag – att den sökande kan presentera en tydlig affärsmodell med en
definierad marknad.
Transit arbetar med att fokusera på verkshöjden, det vill säga hur pass konstnärligt originell idébärarens idé är.

2.2.4 Screening och scouting
Brewhouse screening och scouting kännetecknas av att man dels har ett antal återkommande aktiviteter för att locka intresserade att söka till inkubatorn. Man har vidare en hemsida som tydligt informerar om vem och hur som kan söka. Ett ytterligare viktigt forum är att vara ute och aktivt informera om inkubatorn på relevanta utbildningar. I och med att inkubatorn finns i en miljö där många
andra etablerade KKN-företag finns så är också en viktig källa för scouting att lyssna av dessa företag; vad de har för kontakter etc.
Transit scouting kännetecknas av att de arbetar mot konstnärer och de renodlat konstnärliga utbildningarna. Transists screening och scouting riktar sig inte direkt mot studenter i den bemärkelsen att
studenter utgör den direkta målgruppen. Detta då Transit inte tar in studenter under eller direkt efter utbildning; de måste ha några aktiva år som konstnärer innan de kan vara aktuella för att antas.
Dock ser man att det är viktigt att informera studenterna om den framtida möjlighet som Transit kan
erbjuda. Inkubatorns partnernätverk är vidare en viktig informationskanal, exempelvis samarbetet
med Filmbasen, SITE, Konstfack ALUMNI och KMH Starthus.

2.3 Inkubationsprocess
2.3.1 Tjänster
Brewhouse erbjuder ett antal tjänster i de olika delarna av sin process. Create Speed är Brewhouse
förinkubator. Den är till för idébärare eller personer som redan har en klar affärsidé eller ett företag
som har en affärsidé inom de kreativa näringarna. För att bli antagen till inkubatorn krävs ett registrerat företag. Tiden för ett nytt företag i förinkubatorn sträcker sig över 16 veckor, i två omgångar
per år, under våren och hösten. Aktiviteterna omfattar cirka tio timmar per vecka. Företaget, eller
individen, får i förinkubatorn lägga grunden för det fortsatta företagandet inom de kreativa näringarna. Under processen går man igenom ett antal viktiga komponenter som ett företag behöver. Företaget/idébäraren arbetar individuellt, men deltar i workshops och föreläsningar, samt erhåller
coachning och affärsutvecklingsstöd. Arbetsplats erbjuds också, kostnadsfritt, i en kontorslandskapsliknande miljö.
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Brewhouse huvudprocess består av två arbetsmodeller: Create Focus och Create Flow. Create Focus
är huvudprocessen och Create Flow den avslutande delen där företagen når fram till exit. Bägge faserna liknar varandra och hänger ihop. Kortfattat kan man säga att Create Focus handlar om att fokusera på att utveckla ”produkten” och Create Flow om kunderna (här fokuserar bolagen på att utveckla sitt kunderbjudande och framför allt att hitta fakturerande kunder). Utgångspunkten är individuella samtal med Brewhouse affärsutvecklare. Utifrån dessa anpassas sedan processen efter företagets utmaningar och behov. Man arbetar i perioder om 6 månader och efter varje avslutad period
utvärderas hur långt man kommit och om den plan som tas fram inledningsvis när man antas till inkubatorn följs. Beslut tas sedan om fortsatt inkubatorstöd.
Transit har tagit fram en affärsutvecklingsmodell, Organisk Process Metod (OPM) som är anpassad
till förutsättningar och incitament hos verksamheter som vilar på konstnärlig grund där många av de
som antas till inkubatorn är inte ens företag, ytterst få aktiebolag. Metoden är integrerats i Transits
verksamhet och samtliga antagna entreprenörer kommer att delta i workshops och styrelsearbete i
enlighet med metoden. Transit erbjuder inom ramen för OPM vad de kallar ett klassiskt inkubatorserbjudande, och en idébärare kan sitta i inkubatorn i två år. Tiden som man är i inkubatorn är till en
del avhängig inriktning på projektet. Fokus är att utveckla den konstnärliga verksamheten, men
också kompetenshöjning när det gäller juridik etc. erbjuds. Transit erbjuder en fysisk miljö där företagaren (eller i många fall konstnären) kan sitta. Nätverken som skapas med detta och det gemensamma vardagliga lärandet över exempelvis lunchen framhålls också som betydelsefullt.
Utgångspunkten i Transits arbetssätt är inte en traditionell affärsplan. Metoden tar inte avstamp i
marknaden utan i konstnären och konstnärens behov. Konstnärerna ska inte bli entreprenörer,
marknadsförare etc. Transits metod syftar till att strukturera verksamheten för individen eller företaget som är en del av inkubatorn. Ett viktigt första steg är att göra en inventering av verksamheten
och den egna kompetensen.
Utifrån detta första steg, som pågår upp till några månader, tas en plan för att utveckla verksamheten fram. Denna plan utgår från Transits modell för att analysera olika funktioner som måste finnas på plats för att utveckla en konstnärlig verksamhet. Viktiga områden som analyseras och där
konstnären sedan arbetar fram strategier och mål för förflyttning är:
• Hur lära sig att skapa utrymme för den konstnärliga verksamheten?
• Hur lära sig att utveckla funktronerna runt konstnärskapet – hur bli bättre på att förstå den
egna arbetsprocessen och det egna konstnärskapet. Till exempel på att bli bättre på att strukturera sin tid eller definiera och formulera sin egen konstnärliga process.
• Hur lära sig att på ett effektivt sätt arbeta med frågor som juridik, retorik, ekonomi, ledarskap
etc. (Med fokus och kompetens på konstnärssektorn).
• Hur lära sig att göra sin utvecklingsresa ”lean”. Det handlar här om att tydligt kartlägga de
egna talangerna, kompetenserna, svagheterna samt identifiera hur eventuella resursbrister
bästa kan hanteras/lösas.

2.3.2 Finansiering
Varken Brewhouse eller Transit erbjuder någon finansiering. Det innebär exempelvis att man inte
har medel att erbjuda bolagen möjlighet att göra en mindre marknadsundersökning. De går inte heller in i bolagen som ägare.
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2.3.3 Rådgivning
Brewhouse arbetar med olika rådgivningsinsatser utifrån en upplagd plan för bolagen/projekten.
Som en del av inkubatorn så erbjuds sedan regelbundet affärsutvecklingsstöd och coachsamtal samt
tillgång till hela Brewhouse nätverk (Brewhouse kan ju ses som en sorts Science Park eller som ett
kluster inom KKN).
När det gäller Transit har den anställda personalen till stor del den kompetens som krävs. Vidare
finns ett antal personer kopplade (3 stycken) till inkubatorn externt med olika kompetens (exempelvis upphovsrättsfrågor). Sedan kan det finnas kompetenta experter inom gruppen som finns på inkubatorn. Den konstnärliga processen kan skilja sig mellan de olika konstnärliga fälten som Transitbolagen representerar men på individnivå kan de finnas likheter. Transit erbjuder därför en gång i månaden en frukostträff där deltagarna berättar om sina projekt och får information om vilka workshops
som är på gång på Transit inom områden som exemplifierades ovan. En gång per halvår får vidare
varje bolag/konstnär göra en halvårsredovisning. Då får var och en sammanfatta sitt arbete de senaste sex månaderna och berätta om sina planer för det kommande halvåret. Sedan ger gruppen
feedback.

2.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar med kompetensutveckling för sin personal och med benchmarking. En
viktig källa för finansiering till detta är olika former av offentliga projektmedel. Kompetensutvecklingen kan som i Brewhouse fall handla om att fördjupa kunskapen om någon modell för affärsutveckling. Så genomförde Brewhouse ett projekt där resultatet var att en anpassad version av Business Model Canvas skapades.
Vidare arbetar både Brewhouse och Transit utifrån ett normkritiskt perspektiv. För Transit handlar
det här både om de rent konstnärliga uttrycksformerna men också om hur inkubatorn kommunicerar och rekryterar. Detta görs delvis för att det ökar konkurrenskraften för verksamheterna i sig,
men också för att inkubatorn kan sägas ha ett uppdrag att utveckla kulturutbudet i sig. Det handlar
om att kunna bredda och diversifiera gruppen som får del av Transits resurser, men också stötta
breddningen av kulturutbudet i sig. Här har också resurser på kompetensutveckling lagts.

2.3.5 Lokaler/utrustning
Bägge inkubatorerna erbjuder en miljö där företagen har möjlighet att ha en plats. När idébärare
eller kreatör blir antagen till Brewhouse inkubator får denne en fast eller flexibel arbetsplats. När
det gäller Transit så finns det en fysisk miljö där företagaren (eller i många fall konstnären) kan sitta.
Företagen i Brewhouse har dessutom en fördel i den bemärkelsen att de har tillgång till de övriga
lokalerna/utrustningen som finns såsom möteslokaler, musikstudior, lokaler för att repetera i med
mera.

2.4 Utflöde
2.4.1 Exit-modell
Brewhouse har en exit-modell som kännetecknas av att bolagen när de är i huvudinkubatorprocessens andra del och börjar närma sig slutet av den stipulerade tid som de får vara i inkubatorn får gå
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igenom en checklista där ett antal aspekter undersöks. Merparten av dessa handlar om bolagets affärsmässighet, det vill säga att de har en affärsmodell som fungerar, att de har tillräckligt med kunder som de kan fakturera.
Transit har ingen formaliserad modell utan försöker här arbeta situationsanpassat utifrån behov och
status i utvecklingen av de idéer (som inte behöver leda till utvecklingen av ett nytt företag) som får
stöd av Transits inkubatorprocess.

2.4.2 Nätverk
Både Brewhouse och Transit har mer informella alumninätverk. I Brewhouse fall så stannar flera av
företagen kvar i miljön. Brewhouse försöker också att arbeta aktivt med att använda alumnibolagen
som inspiratörer för de befintliga inkubatorbolagen.
Transit arbetar inte egentligen med något nätverk, men framhåller att ”dörren aldrig stängs” för ett
alumnibolag.

2.4.3 After-care strategi
Som nämndes ovan blir många av företagen som tagit del av inkubatorerbjudandet kvar i Brewhousmiljön. Det är en strategi man valt då dessa alumni dels kan tjäna som inspiratörer (och i vissa fall
mentorer) och dels kan tjäna som reklampelare för inkubatorn. Brewhouse följer upp sina bolag hur
de utvecklas. Man arbetar också med en NKI-undersökning för att utröna nytta av tiden i Brewhouse
inkubatorn.
Transit har ingen strukturerad after-care strategi. Ej heller vad gäller uppföljning. Transit har en informell skyldighet att återrapportera till Stockholmsläns landsting som är finansiär av verksamheten,
men det är inte en strukturerad process. Ej heller följer man upp de enskilda bolagen på längre sikt.

2.5 Summering
När det gäller uppdrag så liknar Brewhouse och Transit varandra på det sättet att de vänder sig mot
idébärare inom de kreativa näringarna. Brewhouse har dock en bredare målgrupp som återfinns
inom hela KKN-sektorn medan Transit är orienterad mot konstnärliga verksamheter.
Brewhouse har också en mer företagsorienterad syn på sina inkubatorbolag även om de har en förståelse för de skilda förutsättningarna i den bransch de verkar inom. Transits fokus är snarare den
konstnärliga delen av deras portföljbolag (som alla gånger inte ens är bolag utan har valt annan ekonomisk organisationsform) och arbetar inte med affärsplaner. Utgångspunkten är hela tiden att det
måste finnas en balans mellan konstnärskapet och den ekonomiska dimensionen av verksamheten.
Bägge inkubatorerna arbetar med en strukturerad process som är designad för att fungera för den
typ av företag som är deras målgrupper. Brewhouse har en egen, anpassad version av Business Model Canvas. Transit arbetar utifrån en verktygslåda och väldigt behovsorienterat även om denna det
senaste året formaliserats i arbetsmodellen, Organisk Process Metod (OPM). Det är inte företagandet i sig som står i fokus utan snarare varje antagen persons drivkraft som är målet för Transits utvecklingsarbete. Transits process anpassas därför efter varje individ eller team som är med i processen Vi bedömer att den stora skillnaden är att Brewhouse inkubationsprocess är tydligare med en
förinkubatorfas och en huvudinkubatorfas.
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Även om de två inkubatorerna har en likartad inriktning på kultur och kreativa näringar så måste vi
konstatera att det är så stora skillnader mellan de två inkubatorerna vad gäller arbetssätt och struktur att en jämförelse inte är helt självklar. Vår bedömning är dock att Brewhouse har utvecklat och
format ett starkt strukturkapital i form av metoder och arbetssätt som grund för verksamheten.
Tabell 3. Uppgifter om inkubatorerna

• I de fall inkubatorn utgör en del av en större verksamhet så avser vissa siffror hela verksamheten. Andelar av finansiering för
inkubatorn kan därmed inte uppskattas.
** Entreprenörerna väljer ofta att arbeta i sammanslutningar och nätverk och med olika typer av uppdragsavtal istället för att anställa, varför vi ser jämförelsevis låga siffror under antalet anställda.
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3 Chalmers Innovation och Ideon
Innovation
3.1 Inledning
Chalmers Innovation och Ideon Innovation har båda en etablerad position som inkubatorer. Deras
inriktning skiljer sig åt, Chalmers Innovation har fokus på innovation av tekniska idéer medan Ideon
Innovation har en bredare inriktning. Båda drivs som aktiebolag. Chalmers Innovation är ett helägt
dotterbolag till Chalmers Venture som ägs av Stiftelsen Chalmers. Ideon Innovation drivs av Lunds
Business Incubator som är ett helägt dotterbolag till Ideon AB som ägs Wihlborgs fastigheter, Lunds
Universitet och Lunds kommun.
Den offentliga finansieringen utgör 40-50 % för Chalmers Innovation och Ideon Innovation. Omkring
35 % av intäkterna utgörs av privat finansiering hos Chalmers innovation medan de utgör omkring
15 % av Ideons intäkter. Medan de egna intäkterna utgör 15% för Chalmers Innovation och 25% för
Ideon Innovation.
För 2013 är antalet pågående bolag vid årets slut 22 respektive 20 för Chalmers Innovation respektive Ideon Innovation samt 24 respektive 14 nya alumniföretag. Ser vi till hela perioden 2009-2013
så har Chalmers Innovation 39 alumniföretag och med totalt 99 anställda för 2013 medan Ideon Innovation har 52 alumniföretag och med totalt 110 anställda för 2013. Under perioden 2009-2013
har alumniföretagen attraherat ägarkapital i storleksordningen 169 miljoner kr för Chalmers Innovation respektive 83 miljoner kronor för Ideon Innovation.
Figur 3. Översikt av inkubatorprocessen
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3.2 Inflöde
3.2.1 Målgrupp
Chalmers Innovations målgrupp är personer som har en teknisk idé och som vill skapa ett företag
med potential att lyckas på en internationell marknad. De teknikbaserade affärsidéerna kan komma
från studenter och lärare vid universitetet, men också från privatpersoner eller avknoppningar från
företag.
Ideon Innovations målgrupp är väsentligt bredare. Ideon vänder sig till ett stort antal branscher
(dock ej Life Science-företag och rena tjänstekonsultföretag). Målgruppen är entreprenörer, eller
unga företag som har en skalbar idé; bra tema; potentiell global marknad och ett ”coachingsbart”
team. Med detta menar Ideon att den entreprenör eller de entreprenörer som driver bolaget eller
bär idén som ett bolag ska bildas kring är intresserade av att ta del av de tjänster och de råd som
Ideon erbjuder.

3.2.2 Urvalsprocess
Chalmers innovation har en urvalsprocess som kännetecknas av följande: Först genomgår man en
utvärderingsfas innan idébäraren/bolaget accepteras för antagande i förinkubatorn. I denna fas görs
en genomlysning av idén samt av idébäraren. Detta görs av en coach och idén ska uppfylla vissa kriterier för att komma vidare till intagningskommittén som består av samtliga affärscoacher som gemensamt tar beslut om ett samarbete ska inledas. Kriterierna handlar om att idén ska vara skalbar,
att den ska vara möjliga att kommersialisera på en internationell marknad. Också entreprenörsteamet bedöms utifrån aspekter som ”coachbarhet” samt förmåga att driva ett företag.
Ideon Innovation har en urvalsprocess som också består av två moment. Att väljas in i en förinkubatorprocess (det man på Ideon kallar ”Backstage”) är den första fasen. Här tittar inkubatorn på idéns
skalbarhet och på entreprenören. De entreprenörer som antagits till Backstage och som sedan vill
bli en del av inkubatorn (huvudfasen) tar fram en ansökan. Ansökningsförfarandet är baserat på
NABC (förkortningen står för Need Approach Benefit and Cost) som är en modell för att utvärdera
affärsidéer. Alla inkomna fullständiga ansökningar får feedback och respons. Därefter bedöms bolaget. En affärsutvecklare träffar bolaget för en intervju. Detta är det första bedömningstillfället. Det
andra bedömningstillfället är en så kallad second opinion, det vill säga bolaget träffar ytterligare en
affärsutvecklare innan slutgiltigt beslut tas. Därefter fattas ett gemensamt beslut kring huruvida bolaget ska bli del av huvudprocessen eller inte.

3.2.3 Urvalskriterier
Chalmers urvalskriterier för att tas in i inkubatorn handlar om att bedöma idéns skalbarhet, idéns
potential för att nå en internationell marknad samt idéns potential för att finna finansiering. Under
förinkubatortiden ska ett bolag bildas, affärsmodeller utvärderas, marknaden verifieras, tekniken
bevisas samt en affärsplan skrivas. Detta är viktiga kriterier för att få fortsätta in i huvudinkubatorn.
För att få vara med i accelerationsfasen (”nail”) krävs en unikt teknikbaserad idé; att de som driver
och äger företaget har en stark drivkraft samt en affärsplan som framförallt fokuserar på marknadspotentialen och kan visa på verifiering.
Ideons urvalskriterier handlar om att den entreprenör eller de entreprenörer som söker till förinkubatorn ska ha en skalbar idé, ett bra tema, att idén ska fungera på global marknad. Ett ytterligare urvalskriterium är att idén inte får vara att skapa ett renodlat konsultföretag. Ideon undersöker och
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pratar med alla som kommer med en idé till inkubatorn. Vissa idéer avfärdas direkt eftersom de bedöms som inte intressanta för inkubatorn då de inte uppfyller kraven. Ideon tackar också nej till en
idé om den är inom Life Science (hänvisas då till annan inkubator i Malmö/Lund-regionen).

3.2.4 Screening, scouting
Chalmers arbetar med olika kanaler, främst riktade mot Chalmersmiljön (framförallt forskare men
också studenter). Chalmers arbetar också med att hitta potentiella idéer och bolag i de nätverk som
finns på Lindholmen SP och i innovationssystemet (bland annat genom samarbete med Encubator).
Man arbetar med information genom bl.a. hemsidan men också med informationsträffar. En viktig
del i scoutingverksamheten är att löpande förstärka och kommunicera varumärket i syfte att inkubatorn ska bli attraktivare att söka sig till. Ideon har som nämndes ovan en väsentligt bredare målgrupp.
Ideon är en av världens äldsta SP och detta innebär att miljön är väl känd och har ett starkt varumärke vilket är viktigt för att få idébärare att söka sig dit. Samarbete med innovationssystemet på
universitet och andra aktörer i innovationsekosystemet är en viktig del i Ideons arbete med screening och scouting. Ideon arbetar med att hela tiden hålla sitt varumärke attraktivt och kommunicera detta eftersom inflödet är beroende av att människor känner till Ideon Innovation och vet vad
inkubatorn levererar. Ideon Innovation arbetar med storytelling kring inkubatorns bolag i media.
Ideon arbetar med att informera i olika kanaler, bland annat via podradio med program kring innovation där bolag och innovationsaktörer intervjuas. Ideon annonserar också med viss regelbundenhet i Dagens industri. Slutligen så man på Ideon ha en generell koll på vad som är på gång på entreprenörsfronten i Skåne. Om en idé som bedöms vara intressant för inkubatorn identifieras så genomförs ett riktat möte med idébäraren där hen informeras om Ideon.

3.3 Inkubationsprocess
3.3.1 Tjänster
Chalmers Innovations tjänsteerbjudande bygger på en tvådelad process för att utveckla bolagen,
med en förinkubatorfas och en huvudinkubator- eller accelerationsfas. Det första steget handlar om
att utvärdera idén och idébärarna. Såväl den presumtiva entreprenörens drivkraft och förmågor utvärderas som idéns skalbarhet, unicitet, och marknadspotential. Redan tidigt i processen trycker
man betydelse av tidig marknadsverifiering snarare än på affärsplanen (även om en sådan ska tas
fram också). Chalmers Innovation tillför spetskompetens för nya affärer och affärsutveckling redan i
tidiga skeden i processen liksom kapital för tillväxt och en kreativ miljö.
Value Creation modellen är viktig för Chalmers Innovation arbetssätt (liksom för många andra inkubatorer i Sverige). Denna modell kännetecknas av att bolagen i samspel med potentiella kunder och
partners tar fram ett kvantifierat och väl underbyggt erbjudande. Att kunna göra en stark affärspresentation på fem minuter anses vara en bättre indikator på företagets potential, än en omfattande
affärsplan, vidare så menar man att denna modell snabbare får de unga bolagen att närma sig sina
kunder. Syftet är att unga bolag ska utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av en effektiv struktur
för affärsutveckling i tidiga företag. Value Creation bygger på ett workshopsformat där det pitchande företaget får feedback på ett strukturerat och värdeskapande sätt. Detta för att ge nya perspektiv till företaget och dess nyckelfrågor.
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Ideon Innovation har ett tjänsteerbjudande som består av flera delar. Det handlar i stor utsträckning
om aktiviteter som skräddarsys. Fokus ligger på vad Ideon kan hjälpa till med. Ideon har ett antal
värdeskapande aktiviteter i huvuderbjudandet. Dessa är: affärsutveckling genom coachningsinsatser. Stöd genom att en dedikerad affärsutvecklare finns till för respektive bolag. Denne affärsutvecklare arbetar dock i ett team där de olika övriga aktörerna har specialkompetens. Affärsrådgivning
från partners och sponsorer (4 stycken) som finns i Ideons miljö en dag i veckan. Inkubatorpersonal
(framförallt ansvarig affärsutvecklare) har även möte med partners där de diskuterar bolagets utmaningar. Ideon Innovation erbjuder även så kallad Soft landing där inkubatorn tittar på om bolaget har
ett behov av att sitta nånstans i världen under kortare perioder. Detta för att bolaget bättre ska förstå omvärlden, konkurrenssituation, skapa sig ytterligare nätverk etc. Ideon Innovation har även säljprogram, bl.a. säljcoaching i grupp. Generellt är Ideon innovation en säljdriven inkubator, det vill
säga att insatserna som riktas mot bolagen har stort fokus på att bolagen ska utveckla sin säljkompetens, sin förmåga att verifiera sin produkt mot kunderna och förstärka och utveckla sin säljprocess.
Redan tidigt i processen – i förinkubatorn – får bolagen arbeta med marknadspaketering. Det handlar om att arbeta med lansering, prissättning, paketering. IP-genomgång (tillsammans med partnern
AWA-patent) exempelvis.

3.3.2 Finansiering
Under förinkubatorfasen i Chalmers Innovation ska ett bolag bildas, affärsmodeller utvärderas,
marknaden verifieras, tekniken bevisas samt en affärsplan skrivas. Bolagen kan här få en smärre
finansiering på max 20 000 SEK. När det gäller övrig finansiering så går Chalmers Innovation in som
delägare i bolaget, med investeringar på 500 000 kronor.
Ideon innovation går inte in med någon finansiering i bolagen. Ej heller sitter företrädare för inkubatorn i bolagens styrelse. Ideon erbjuder inte några finansieringsmöjligheter. Däremot så erbjuder
Ideon Innovation – likt många andra inkubatorer – finansieringsstöd (det gör också Chalmers Innovation). Det kan då handla om att inkubatorn hjälper bolagen att hitta och söka både offentligt och
privat finansiering.

3.3.3 Rådgivning
Chalmers Innovation erbjuder olika typer av rådgivningstjänster och utbildningar. Tjänster som erbjuds för att uppnå dessa mål är dels olika former av utbildningsprogram som exempelvis ledarskapsutbildning, säljutbildning och utbildning i mediekommunikation, förhandlingsteknik, projektplanering och effektivt styrelsearbete. Företagen erbjuds också rådgivning rörande olika former av ekonomiska och juridiska tjänster via serviceleverantörer. Varje projekt och företag som Chalmers Innovation satsar på får också en affärscoach som stöd i sin utveckling. Därutöver erbjuds ett nätverk
med kompetens som kan bidra i affärsutvecklingen och även hjälp med rekrytering av nya personer
till företaget.
Ideon Innovations rådgivning liknar Chalmers. Väl inne i inkubatorn så erbjuds inkubatorföretagen
rådgivning när det gäller affärsutveckling av seniora, erfarna affärscoacher om allt från marknadspaketering till IPR-frågor.

3.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar dels med kompetensutveckling av personalen. Det kan exempelvis
handla om olika riktade kompetenser (till exempel i affärsutvecklingsmodeller), men det kan också
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handla om insatser som riktas mot att öka kunskap om miljö, jämställdhet och mångfald. Ideon innovation arbetar specifikt med certifiering.
Ideon innovation är certifierade av EBN (enligt Kontigos bedömning så är Ideon den enda svenska
inkubatorn som är detta). Ideon har en kompetensutvecklingsmodell som möjliggör soft landing, det
vill säga en möjlighet för personal att vara en kortare tid vid annan inkubator utanför Sveriges gränser. Ett starkt internationellt nätverk möjliggör detta. Ideon Innovation har checklista där inkubatorn
rapporterar vad som gjorts för alla bolag. Två gånger under inkubatorperioden går en senior, extern,
affärsutvecklare in och tittar på nuläge och stämmer av med affärsutvecklaren. Ideon genomför
även en uppföljning efter ett år med feed back till både ansvarig affärsutvecklare och till teamet (inkubatorbolaget). Denna utvärdering baseras på en omfattande checklista. Detta menar Innovatum
är en mycket viktig insats för att kompetensutveckla personalen i inkubatorn.

3.3.5 Lokaler/utrustning
Bolagen i Chalmers Innovation erbjuds en kontorsplats. Det erbjuds aktivt stöd att hitta finansiering
såsom hjälp med försäljning eller att hitta bidrag, mjuka lån, banklån, affärsänglar, riskkapital, kundfinansiering och så vidare. Ett ytterligare värde för bolagen är de nätverk de bygga i och med alla
andra bolag som finns i inkubatorn och parken.
Ideon erbjuder de företag som är i förinkubatorfasen möjlighet att ha en ambulerande kontorsplats
(”Backstage”). Backstage innebär att ett bolag eller en entreprenör för 1.450 kr i månaden får en
tagg och tillgång till en öppen kontorsyta, men inte en fast plats. Bolaget får tillgång till en ospecificerad plats, gratis wifi, skrivare, en kontaktyta mot inkubatorn och andra stödaktörer, medverkan på
tisdagsfrukostar, seminarium och event, tillgång till mötesrum och gratis kaffe. Entreprenörerna som
sitter här ingår inte i inkubatorprocessen och har inte tillgång till Ideons övriga värdeerbjudande.
Ideons affärsutvecklare lär dock känna personerna och personen/personerna lär känna inkubatorn.
Ideon menar att detta är ett bra sätt för att skapa ett inflöde av tydliga tillväxtföretag till inkubatorn.

3.4 Utflöde
3.4.1 Exit-modell
Chalmers har en exitmodell som innebär att bolagen när de närmar sig slutet på inkubatorperioden
får genomgå ett antal tester där affärscoacher etc. bedömer bolagets möjlighet. En viktig del i detta
sammanhang är också att Chalmers är delägare i bolagen samt sitter i styrelsen. På detta sätt fortsätter Chalmers att arbeta med bolagen.
När det gäller Ideon Innovation så görs efter inkubatorperiodens slut en djupintervju med företaget
som samtidigt informeras om möjligheterna att finnas kvar i inkubatorns närmiljö. Alla alumnibolag
finns med i Ideons nätverk och bjuds regelbundet in till Ideons event och de finns också med i diskussioner med investerare som kontaktar Ideon. Inkubatorsprogrammet är utformat så att bolag
lämnar det efter två år.

3.4.2 Nätverk
Chalmers har ett brett nätverk som erbjuds bolagen för att stärka deras förutsättningar efter exit.
Ett sådant exempel utgörs av att Chalmers Innovation byggt upp nätverk i Silicon Valley.
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Ideon Innovation försöker att säkerställa att bolagen behåller nätverken som finns via inkubatorn.
Ideon innovation försöker att fånga upp inkubatorbolagen, och använda dem i olika aktiviteter, exempelvis nya möten och nya sammanhang där de vill delta. Många bolag blir kvar i Science Parken.
För att bolagen inte ska tappa bort nätverken bjuder Ideon Innovation löpande in alumnibolagen på
aktiviteter som genomförs.

3.4.3 After-care strategi
Chalmers tar, som nämndes ovan, ett aktivt delägarskap i sina bolag vilket innebär att man följer
med bolagen även efter exit. Förutom styrelsekompetensen är en viktig del för inkubatorn i detta
skede för bolagen att underlätta för dem att hitta ytterligare finansiering. Något som inneburit att
inkubatorn i högre grad måste fortsätta att realisera portföljinnehav samt hitta saminvesterare. Förutom detta arbete, som ägare, använder man också alumnibolagen som reklampelare, samt använder dem, i de fall där det är relevant, som inspiratörer och mentorer.
Ideon Innovation menar själva att de inte har en tydlig after-care strategi. Ideon Innovation värderar
och följer upp bolagen för att själva få feed back och använder bolagen i sin marknadsföring.

3.5 Summering
Både Chalmers Innovation och Ideon Innovation har en etablerad position som inkubator, där det
varumärke som byggts upp är viktigt för att attrahera (framhålls särskilt av Ideon Innovation) ett inflöde av idéer. Inkubatorerna skiljer sig åt vad gäller ägande även om båda drivs som aktiebolag.
Chalmers Innovation ägs ytterst av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola medan Ideon Innovation
ägs ytterst av Wihlborgs fastigheter, Lunds Universitet och Lunds kommun. Vad gäller inriktning
finns skillnader mellan inkubatorerna, där Chalmers Innovation har en mer fokuserad inriktning på
teknikbaserade idéer.
Bägge inkubatorerna har tydliga och väl strukturerade inkubationsprocesser med olika steg, där bolagen får gå igenom ett antal faser för att gå vidare. Innan ett bolag antas till nästa steg så måste ett
antal mål ha uppnåtts. Chalmers innovation och Ideon Innovation arbetar med liknande modeller
och liknande rådgivningsinsatser. Framförallt arbetar de bägge inkubatorerna med Value Creation
Model och NABC för att få sina idébärare att i ett tidigare skede närma sig en marknad eller en verifiering av sin produkt eller sin affärsmodell. I den bemärkelsen liknar de bägge inkubatorerna
varandra. Chalmers Innovation har i viss utsträckning en något smalare typ av bolag
Områden där Chalmers Innovation är starka är när det gäller att få sina alumnibolag att attrahera
kapital, vilket tyder på en kombination av förmåga att attrahera rätt typ av bolag och idéer; förmåga
att coacha och affärsutveckla dem under deras tid i inkubatorn samt, inte minst och ha tillgång till
rätt nätverk. Chalmers Innovation skiljer sig från Ideon Innovation (och även många av de andra inkubatorerna i studien) i den bemärkelsen att Chalmers har möjlighet att erbjuda bolagen viss finansiering under tiden i inkubatorn samt att man tar ett aktivt ägarskap (på ca 10 procent i bolagen).
Samtidigt visar det kvantitativa underlag vi tagit del av att Ideon Innovation har fler alumniföretag
under perioden 2009-2013, företag som sammantaget har fler anställda och högre omsättning jämfört med Chalmers Innovation. Utifrån det material vi har tagit del är det dock svårt att se vad detta
specifikt kan bero på.
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Tabell 4. Uppgifter om inkubatorerna
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4 Encubator och LEAD
4.1 Inledning
Encubator och LEAD har båda en inriktning på innovation av tekniska idéer, Encubator har dock en
mer fokuserad inriktning på teknikbaserade idéer. Både Encubator och LEAD drivs som aktiebolag
och ägs av universiteten. Encubator är en del av Chalmers Ventures AB som ägs av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. LEAD är ett helägt dotterbolag till LiU Holding AB som är Linköpings Universitets holdingbolag. Inkubatorerna är vid tidpunkten för jämförelsen i stort lika stor om man ser till
omsättning och antal anställda. Båda inkubatorerna har blandade styrelser där ägare och extern
kompetens ingår.
Ser vi till intäkterna som kommer 27% av Encubators intäkter från offentlig finansiering och privat
finansiering utgör 14% av intäkter. Övrig finansiering utgörs av egenintäkter, 23% och projektfinansiering, 35%. För LEAD kommer 76% av intäkterna från offentlig finansiering och resterande 24 % är
egenintäkter där hyror utgör hälften.
2013 hade Encubator 33 pågående bolag och LEAD 27 pågående bolag i inkubatorn. Under året fick
Encubator 3 och LEAD 7 nya alumniföretag. För perioden 2009-2013 har Encubator 7 och LEAD 29
alumniföretag, företag som har 50 respektive 274 anställda vid slutet av företagen. Företagen har
under perioden 2009-2013 attraherat ägarkapital om 21 miljoner kronor för Encubator och 251 miljoner kronor för LEAD.
Figur 4. Översikt över inkubatorprocessen

4.2 Inflöde
4.2.1 Urvalsprocess
Encubator har ett inflöde som i första hand kommer från forskare och doktorander, men också från
andra idébärare, däribland idéer från industrin. Cirka 100-150 idéer analyseras och bedöms varje år.
Av dessa accepteras ungefär tio procent, ca 10-15 idéer som går vidare in i processen (inkubatorn).
Encubator försöker i möjligaste mån även stödja de idéer som man av olika skäl inte bedömer vara
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lämpliga att gå vidare med själva. Idébärare kan få hjälp att komma i kontakt med andra inkubatorer, om de bedöms vara mer ”rätt” eller hänvisas till andra aktörer som ALMI.
LEAD liknar i viss utsträckning Encubator i sin urvalsprocess i den bemärkelsen att man matchar
kompetenser, innovatör och entreprenör. Skillnaden är att LEAD matchar med mer seniora entreprenörer jämfört med Encubator där entreprenören liksom idébäraren oftast är en student.

4.2.2 Målgrupp
Encubator har ett uppdrag att hitta framförallt teknikbaserade idéer i ett tidigt skede som det kan
byggas ett företag kring. Målgruppen är dels forskare, studenter men också idébärare från näringslivet. Målgruppen är också studenter från entreprenörskapsutbildningen eftersom dessa ska mäklas
ihop med idébärarna.
LEAD vänder sig till entreprenörer med ”stort engagemang” som har en innovativ affärsidé med potential att utvecklas till ett tillväxtbolag. Med stort engagemang menas i detta sammanhang att man
inte enbart utgår från affärsidén utan också försöker bedöma entreprenörens förmåga och drivkraft.
Här finns en likhet mellan LEAD och Encubator i den bemärkelsen att båda arbetar med att matcha
kompetenser, mellan innovatör och entreprenör. Skillnaden är att LEAD matchar till seniora entreprenörer jämfört med Encubator där entreprenören oftast är en student.

4.2.3 Urvalskriterier
Idéerna som kommer in till Encubator kan se väldigt olika ut, även om det oftast är någon form av
tekniklösning. Alla är dock i mycket tidiga faser, oftast finns det inte ens ett bolag. Varje år granskas
ungefär 100-150 innovativa idéer. De främsta idéerna tas in i inkubatorn där den matchas med rätt
grupp av affärsutvecklare. Urvalskriterierna handlar om skalbarhet, innovationshöjd och att idébärarna är dedikerade sin uppgift och engagerade.
LEADs urvalskriterier handlar om att hitta bolag eller idéer som har vad de kallar 1) ”en uthållig konkurrensfördel” (en skrivning man använder i stället för termen innovation). 2) Möjlighet att skapa en
skalbar affär och framförallt kunna paketera idén. 3) Att det finns en tillväxtambition, och 4) att det
finns ett team som är sammansatt av flera olika kompetenser och som bedöms ha potential att vara
med och realisera den potential de stå inför.

4.2.4 Screening, scouting
Encubator har en process som i viss mån skiljer sig från andra inkubatorer i den bemärkelsen att
man arbetar efter en modell där innovatören och entreprenören inte är samma person. Idéerna
kommer från industriella aktörer, från forskare och ibland doktorander samt från privata uppfinnare.
Encubator riktar sig mycket i sin screening och scouting mot studenter på Chalmers.
LEAD arbetar med följande kanaler när det gäller screening och scouting: a) innovationskontoret på
Linköpings universitet samt b) ett nätverk med de övriga aktörerna i det företagsfrämjande systemet
i regionen ska länka till oss. LEAD arbetar med olika typer av traditionell marknadsföring (t.ex. i riktad media, genom sin web, genom information och kommunikation mot studenter vi Linköpings universitet etc.) LEAD arbetar också med ”word of mouth”, vilket innebär att en viktig del av screeningen och scouting är att arbeta med att göra det egna erbjudandet attraktivt.
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4.3 Inkubationsprocess
4.3.1 Tjänster
Encubator har en process som innebär att idén efter en period på 6-12 månader ska bolagiseras.
Framförallt fokuserar processen på att förädla och verifiera idén.
I sin ”huvudprocess” (Encubator har egentligen ingen uppdelning i för- eller huvudprocess) arbetar
Encubator med teamen (det vill säga idébärarna och entreprenörerna som mäklats samman) genom
att de får delta i olika vad man kallar ”project and business reviews” där man ska försöka ta fram säljande affärsplaner. Encubators utgångspunkt är att man poängterar betydelsen av en tidig marknadsverifiering. Vidare ska de presumtiva bolagen arbeta med att aktivt försöka att hitta fungerande
styrelser, bland annat en extern styrelseordförande. Också här har bolagen tydliga krav på sig att avrapportera och Encubator tillhandahåller avrapporteringsmodeller som bolagen ska använda sig av
för att visa på att arbetet går framåt.
I Encubator arbetar man vidare med en affärsutvecklingsprocess som består av fyra faser. Bolagen
sitter ungefär ett år i inkubatorn, om de accepteras. Då får de tillgång till en utpekad affärsutvecklare som avsätter tid varje vecka. En viktig del av dessa faser är en så kallad Boot Camp där de unga
bolagen/idébärarna åker iväg på en gemensam strukturerad workshop. Även efter bolagiseringen
fortsätter Encubator att arbeta med portföljen, bland annat genom att ta plats i styrelsen, men
också genom att stötta de nyblivna företagarna.
LEADs inkubatorprocessen kan beskrivas i tre faser. Den första fasen syftar till att utvärdera och bedöma projektet eller bolagets idé. Det finns inget krav på en färdig plan för kommersialisering eller
bolagisering. Större vikt läggs istället på ambitionen och drivkraften hos teamet bakom idén. Bolaget
får stöd att formulera affären enligt behovs- och konkurrentanalysen NABC (se beskrivning av avsnittet rörande Chalmers och Ideon). Det ska finnas ett antagande om vem som är kunden, vilka behov
kunden har och hur de ska fyllas samt vilka konkurrensfördelar idén har. Dessutom försöker LEAD få
en uppfattning om idéns skalbarhet och internationella marknadspotential. Vid behov tar LEAD hjälp
av externa kompetenser med specifik marknads- och branschkunskap. Bedöms idén och entreprenören uppfylla de här kriterierna tas de vidare till nästa fas. Detta kan ses som en fortsättning av
förinkubatorfasen.
De som antas till inkubatorn startar då ett arbete med att utveckla och marknadsverifiera sitt affärskoncept. Med affärskoncept avses beskrivning av kundbehov, erbjudande, kundnytta, sätt att nå och
behålla kunder, vilka resurser och kompetenser som behövs för att ta fram och leverera lösningen
samt hur affärsmodell och affärskalkyl ser ut. Det handlar om att vara ute och prata med potentiella
kunder och andra aktörer på marknaden – partners, återförsäljare, leverantörer etc. Här ges stöd i
form av affärscoacher. Regelbundna affärsforum arrangeras för diskussion, input och uppföljning av
arbetet. I denna fas är det även viktigt att formulera vision, ambition och ägarvilja. LEAD stöttar i arbetet med att ta fram ägardirektiv. När affärskonceptet är tillräckligt verifierat av kunder och marknadsaktörer samt ett team som vill satsa tas det vidare till nästa fas.
I den tredje och sista fasen ligger fokus på att få igång försäljningen, bygga upp bolaget och organisationen. Entreprenören har tillgång till hela LEAD och dess nätverk samt den utpekade affärscoachen. Arbetet med regelbundna affärsforum fortsätter för att följa upp och stötta bolagets utveckling. Både under verifieringsfasen och tillväxtfasen erbjuds entreprenören och teamet en rad
kompetensutvecklingsmoduler – till exempel inom försäljning, ekonomi, ledarskap, kommunikation.
Mot slutet ska bolaget stå på egna ben, ha en fungerande verksamhet och påbörjat en tillväxtresa
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4.3.2 Finansiering
Encubator har ingen finansiering till teamen, men när bolag bildats sitter någon av Encubators affärsutvecklare med i styrelsen.
Inte heller LEAD erbjuder egen finansiering, men arbetar med bolagen för att underlätta för dem att
hitta privat eller offentlig finansiering.

4.3.3 Rådgivning
Både Encubator och LEAD erbjuder rådgivning till teamen (i Encubators fall där det oftast inte finns
ett bolag) eller bolagen (i LEADS fall). Bägge inkubatorerna arbetar med en utpekad affärscoach som
följer bolaget löpande och såväl ger råd som följer upp mål.

4.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar med att kompetensutveckla sin personal. Det kan handla om riktade
utbildningsinsatser. Uppföljningar och NKI-värderingar görs också för att ge feed-back till affärsutvecklarna. LEAD har också formaliserat sin verksamhet genom att ISO-certifiera den. Detta för att
öka förutsättningarna för att skapa strukturkapital när det gäller kompetens avseende metoder och
arbetssätt.

4.3.5 Lokaler/utrustning
Bägge inkubatorerna erbjuder en miljö med lokaler för teamen eller bolagen. I Encubators fall är lokalerna tillgång till plats i kontorslandskap i direkt anknytning till inkubatorn. I LEADS rum eller lokaler, mot kostnad, i anknytning till inkubatorn.

4.4 Utflöde
4.4.1 Exit-modell
Encubator går in som delägare i bolagen, det gör att kontakten med alumnibolag inte släpps. Man
arbetar mycket med finansieringsfrågor samt organisationsfrågor, bl.a. hur styrelserepresentationen
ser ut. Encubator har en aktiv process med bolagen när de är inne i inkubatorprocessen. Affärscoacherna har en viktig roll inte bara att stötta bolagen utan också att se till att en idé som inte bär
drivs för långt utan avslutas. Alternativt försöker man att slussa vidare idéer som kan vara bärkraftiga i sig men inte tillräckligt innovativa utifrån inkubatorns målbild.
LEADs målsättning är att bolagen fem år efter genomgången process omsätter 30 miljoner kr på årsbasis, har fler än tio anställda och en årlig tillväxt på 25 procent där själva inkubatorprocessen har en
bortre tidsgräns om tre år. För att nå detta har LEAD satt upp ett antal exitkriterier som bolagen bör
ha klarat vid exit:
• Strukturkapital – innefattandes såväl fungerande styrelse, ledning som operativ organisation
• Förmåga att göra affärer; det vill säga ha försäljningskompetens, underlagsmaterial och en
verifierad produkt
• Har tillräckliga resurser för fortsatt utveckling (exempelvis riskkapital eller eget kassaflöde eller annan säkrad finansiering)
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Affärscoacher med flera försöker också utvärdera bolagen löpande, det vill säga säkerställa att de
verkligen har de muskler, den kompetens och den dedikation som krävs för att lämna inkubatorn.

4.4.2 Nätverk
Bägge inkubatorerna har nätverk bestående av en rad partners inom områden där det finn återkommande behov, såsom affärsjuridik, materialrätt, produktutveckling, metod, mjukvaruutveckling, HRfrågor o rekrytering, bokföring, revision. Dessa är möjliga att använda efter exit också. Ingen av inkubatorerna arbetar med direkta alumninätverk.

4.4.3 After-care strategi
Encubator har en mer aktiv after-care strategi i och med att man är aktiva ägare i bolagen.
LEAD försöker via inkubatorn bidra med vissa kontakter etc. Sedan är alumnibolagen viktiga i sig,
som inspiratörer, men kanske framförallt som en del av marknadsföringen av inkubatorn. LEAD försöker också att följa upp sina alumnibolag resultatmässigt.

4.5 Summering
Encubator och LEAD har lite olika modell och arbetssätt, framförallt eftersom Encubator har ett tydligt uppdrag och modell för hur de arbetar med att mäkla samman en innovatör eller idébärare med
en entreprenör. LEAD är i sitt uppdrag mer lik andra inkubatorer i studien när det gäller sitt uppdrag.
Encubator är en inkubator med en tydlig process för att hitta idéer i väldigt tidiga skeden och mäkla
ihop dessa idébärare med potentiella entreprenörer. Processen går i stor utsträckning ut på att verifiera och på att skapa stabila bolagsstrukturer. Även LEAD arbetar med att mäkla samman idébärare
och innovatörer med entreprenörer. Detta med en betoning på seniora och erfarna entreprenörer
och inte som vad gäller Encubator där det är personer från entreprenörskapsutbildningarna.
Bägge inkubatorerna har liknande bedömningsgrunder vad gäller innovationshöjd, marknadspotential och entreprenörernas förmåga. Encubator betonar i stor utsträckning, men också LEAD, att en
viktig del i att få till ett lyckat resultat handlar om att matcha ihop team som kan fungera, det vill
säga både en eller flera innovatörer och en eller flera med kompetens när det gäller bland annat affärsmannaskap.
Vår bedömning av Encubator är att deras arbetssätt och modell skiljer sig från andra inkubatorer i
studien vilket gör inkubatorn lite unik i en svensk kontext. I en situation där inkubatorerna blir alltmer lika vad gäller metoder och arbetssätt är därför Encubator intressant då den representerar en
delvis annan modell för hur en inkubator ska arbeta. En modell som kan vara intressant för andra
inkubatorer som vill närmare studenterna och försöka utveckla studenternas idéer.
En jämförelse baseras på det underlagsmaterial vi har tagit del av visar dock att Encubator fullt ut
har svårt att mäta sig med LEAD när det gäller alumniföretagens antal, anställda och omsättning
samt vad gäller förmågan att attrahera ägarkapital. I det perspektivet framstår LEAD som en stark
och effektiv inkubator.
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Tabell 5. Uppgifter om inkubatorerna
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5 Framtidens Företag och GoAhead
5.1 Inledning
Framtidens Företag och Go Ahead har olika inriktning. Framtidens företag är inriktad på innovationer inom tjänstesektorn medan GoAhead har ett fokus på företag med tillväxtpotential oavsett
bransch och med en ökad inriktning på studenter vid högskolan på Gotland. Båda inkubatorerna
drivs som ideella föreningar. GoAhead är en del av Science Park på Gotland som är en ideell förening. Framtidens Företag har en styrelse som samlar extern kompetens medan GoAhead har en
blandad styrelse med både ägare och extern kompetens.
Framtidens Företag och GoAhead är båda små inkubatorer om man ser till antal anställda och inkubatorernas omsättning. Offentliga medel svarar för 85% av finansieringen vad gäller Framtidens Företag, för GoAhead svarar offentlig finansiering för drygt 50%. 2013 hade båda 9 pågående bolag
inne i inkubatorn vid årets slut och 2 nya alumnibolag. Mellan 2009 och 2013 skapades 20 alumnibolag från respektive inkubator. Alumnibolagen från Framtidens företag hade 62 anställda 2013 och
attraherade ägarkapital om 12,4 mnkr. Alumnibolagen från GoAhead hade 6 anställda 2013 och omsatte 2 465 tkr och attraherade ägarkapital om 0,25 mnkr.
Figur 5. Översikt av inkubatorprocessen

5.2 Inflöde
5.2.1 Urvalsprocess
Framtidens företag har en urvalsprocess där ett intresserat företag eller en intresserad idébärare
lämnar in sin ansökan om att bli ett Framtidens Företag. Nästa steg är att presentera affärsidén på
ett så kallat invalsmöte inför en panel som handplockas utifrån företagets affärsidé och organisation. Efter diskussion och genomgång görs en bedömning av hur väl bolaget uppfyller ett antal kriterier. Det handlar om affärsidén och marknadspotentialen samt också om entreprenörernas vilja att
delta aktivt i inkubatorns verksamhet och följa de redovisningskrav för sin utveckling som inkubatorn
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tagit fram. Företagen får snabbt svar, oftast tar det mindre än två dagar. Framtidens företag vinnlägger sig alltid om att vara väldigt tydliga gentemot de som av olika skäl avvisas. De får alltid konstruktiv feedback. Många kommer också tillbaka med en ny och reviderad förfrågan.
GoAhead har en inkubatorprocess i vilken det första steget är att alla intresserade intervjuas och får
höra om inkubatorprogrammet. I detta steg arbetar man med en grupp i ett affärsutvecklingsprogram där GoAhead försöker att hitta en bra nivå i gruppen. De existerande eller potentiella bolagen
behöver inte vara i samma utvecklingsfas, men eftersom tillväxtföretagande handlar om att våga ta
olika typer av risker så är det viktigt att personen som bär på idén eller driver bolaget är villig att ta
någon sorts risk. Det är vidare viktigt, enligt GoAhead, att de personer som driver bolaget har prioriterat denna verksamhet under det halvår som man är i denna fas (det betyder inte att man måste ha
lämnat allt annat. GoAhead tillåter att en person exempelvis är tjänstledig från ett annat arbete).

5.2.2 Målgrupp
Framtidens företag har fokus på innovationer i tjänstesektorn. Målgruppen är något mer etablerad
då i princip alla har en akademisk utbildning samt några års arbetslivserfarenhet. Detta jämfört medmålgruppen i andra inkubatorer som vänder sig till studenter.
GoAhead fokuserar inte på någon speciell bransch, utan arbetar mer generellt mot individer som vill
skapa och driva tillväxtföretag. Man försöker dock utveckla verksamheten så att man arbetar mer
mot högskolans studenter.

5.2.3 Urvalskriterier
För att erbjudas en ”plats” i inkubatorn Framtidens företag krävs inga specifika affärsplaner eller inriktningar, annat än att man kan visa att man har förmågan att omsätta idéer och entreprenörskap
till konkreta affärer; att man är öppen för coachning och rådgivning samt vill vara en aktiv del av miljön i inkubatorn. Ytterligare en viktig parameter är att entreprenörerna verkligen måste satsa på sitt
bolag (vara heltidsarbetande ägare i företaget) samt satsa på tiden i inkubatorn och både ta fram en
tydlig, målsatt utvecklingsplan samt löpande redovisa status för hur företaget utvecklas.
GoAhead bedömer sällan idén utan det är egentligen främst entreprenören som bedöms och villigheten att satsa och ta en risk. Precis som flertalet andra inkubatorer har GoAhead ett antal mer
traditionella karaktäristika som man går efter när de bedömer en person eller en idé, till exempel
måste det finnas en plan för tillväxt.

5.2.4 Screening, scouting
Framtidens företag arbetar med olika verktyg för att screena och scouta potentiella inkubatorföretagare. Dels riktar man sig mot framförallt Göteborgs universitet med information. Dels arbetar man
med sin hemsida samt försöker att bli ännu mer aktiv när det gäller att använda sociala medier som
Facebook och Linkedin. Dels arbetar man i närverk med andra inkubatorer såsom Brewhouse och
GU Holding.
GoAhead når målgruppen framförallt genom hemsidan, lokaltidningen, Facebook och sociala medier. Vidare så genomför man informationsinsatser. I och med att inkubatorn ska flytta till Campus
kommer mer resurser att läggas på olika event riktade mot studenter vid Högskolan.
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5.3 Inkubationsprocess
5.3.1 Tjänster
Framtidens företag har en strukturerad processmodell för inkubatorn som har formaliserats ytterligare genom att arbeta efter Value Creation Forum-modellen.
I inkubatorn får företagaren ta del av aktiv affärsutveckling av affärscoacher (som inte är anställda av
inkubatorn utan arbetar på konsultbasis). Dessa har en bred egen erfarenhet av att arbeta med
coachning och affärsutveckling. Även de två anställda stödjer företagen i inkubatorn. Företagen blir
alla genomlysta vad gäller sin affärsmodell och hur den kan utvecklas. Bolagen får också stöd i management och organisationsfrågor samt hjälp att hitta finansiering. En viktig aspekt när det gäller
Framtidens företag är att de lösningar som tas fram så långt möjligt skräddarsys utifrån bolagets behov. En viktig dimension när det gäller hur Framtidens Företag arbetar är att själva inkubatorn ska
kännetecknas av att bolagen lär av varandra. Man arbetar därför mycket med olika typer av nätverk
och insatser, till exempel finns ett VD-nätverk. Inkubatorföretagen erbjuds också kostnadsfria föreläsningar, utbildningar och workshops inom försäljning, bokföring, styrelsearbete, marknadsföring
samt juridik.
Den maximala tiden i inkubatorn är två år. Företagen kan hyra kontorsplatser, som är subventionerade, och varje inkubatorföretag matchas mot en egen coach. Förutom de två anställda i inkubatorn anlitas 15 externa affärscoacher som stöd för inkubatorföretagens utveckling.
Inkubatorn GoAhead erbjuder ett affärsutvecklingsprogram, baserat på en manual som heter ”Konsten att vara entreprenör”. Fokus ligger på paketering och försäljning. Tio gruppträffar per termin är
upplägget där veckovis individuell avstämningar sker. Bolagen i inkubatorn arbetar intensivt under
ett halvår. Efteråt erbjuds individuell rådgivning. Alla bolag i inkubatorn får vidare göra en film, och
träna hur man bäst pitchar sin affärsidé. Just filmen framhåller GoAhead som mycket betydelsefull
eftersom den sätter extra press på bolaget i inkubatorn att formulera sitt budskap. Filmen är tänkt
att kunna visas för kunder och investerare.
Målet för ett bolag i GoAhead kan vara att öka sin omsättning, men detta kan variera beroende var i
processen bolaget befinner sig. Tiden i inkubatorn kan likaväl handla om att förändra sin affärsidé
eller sin säljstrategi. GoAhead sätter specifika mål tillsammans med bolaget när tagits in i programmet. De som arbetar i inkubatorn försöker att vara lyhörda för vad entreprenörerna vill ha, till exempel färre eller fler gruppträffar, samarbete med andra inkubatorer etc. GoAhead ska dra igång en
entreprenörsskola för studenter för att öka inflödet därifrån. Studenterna ska få arbeta med idéer
som kommer från befintligt näringsliv och matcha ihop detta (det vill säga en lite liknande modell
som Encubator).
GoAheads arbetsmodell (affärsutvecklingsprogrammet) är upplagd utifrån att GoAhead tar en stor
roll initialt, men målet är att gruppen av idébärare/företag ska coacha varandra. Detta bedöms vara
viktigt eftersom det skapar nära relationer mellan entreprenörerna. Något som hjälper dem att
finna nya nätverk. GoAhead arbetar därför med olika verktyg som syftar till att underlätta för företagen i inkubatorn att finna varandra och börjar samverka, till exempel genom att anordna inspirationsluncher där något av inkubatorbolagen får berätta om vad som händer och vad som är på gång.
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5.3.2 Finansiering
Varken GoAhead eller Framtidens företag erbjuder finansiering. Inte heller går någon av inkubatorerna in som ägare i bolagen eftersom de menar att de som fristående kan ge bolagen ett mer objektivt stöd. Bägge inkubatorerna arbetar dock med finansiärer i nätverk eller med information och
rådgivning när det gäller finansiering. Ett exempel är Framtidens företag som erbjudit föreläsningar
rörande bootstraping.1
GoAhead arbetar nära tillsammans med Almi när det kommer till finansiering och nästan alla GoAHeads bolag använder Almi i någon fas. GoAhead har inga event med affärsänglar, men det finns i
viss del sådana i nätverket (och GoAhead försöker att förmedla kontakt). GoAhead försöker även
samverka med andra inkubatorer, till exempel Uppsala Innovation Center.

5.3.3 Rådgivning
I bägge inkubatorerna är rådgivningsdelen mycket viktig. Rådgivningen är kopplad till hela inkubatorprocessen. Förutom den rådgivning som löpande ges av coacher så arbetar bägge inkubatorerna
också med kollegial rådgivning, det vill säga att man tar hjälp av de andra inkubatorföretagen som
rådgivare. Detta sker i olika former och sammanhang. Det kan handla om att ett inkubatorbolag får
testa att pitcha en idé till de andra bolagen och sedan få råd hur de kan förbättra sin pitch.

5.3.4 Kompetensutveckling
Framtidens företag hade när studien genomfördes två anställda. Fokus för Framtidens företags kompetensutveckling har handlat om modeller för affärsutveckling (ett sådant exempel är den utbildning
i Value Creation Forum som man genomgått). Vidare menar Framtidens Företag att det sker en löpande kompetensutveckling då man i så stor utsträckning arbetar med externa coacher och rådgivare som bidrar till de fasta medarbetarnas löpande kompetensutveckling. Framtidens företag försöker att stärka sin kompetensutveckling bland annat genom att delta i olika utvecklingsprojekt.
GoAhead arbetar utifrån en manual för att kvalitetssäkra kompetensen och utveckla den vidare. Viktigt verktyg för medarbetarnas egen utveckling är den utvärdering av programmet som entreprenörerna gör. Samverkan med och benchmarking av andra svenska inkubatorer – hur de arbetar, vilka
processer de driver, utifrån vilka modeller – är också viktig input för att öka medarbetarnas kompetens.

5.3.5 Lokaler/utrustning
Bägge inkubatorerna har tillgång till en miljö med mötesrum där företagen beroende på vilken nivå
de vill utnyttja kan sitta. Framtidens företag erbjuder även en virtuell inkubator, vilket innebär att
företagen får låna konferensrum, ta del av inkubatorns föreläsningar och övriga aktiviteter med företagen och nätverket som verkar inom inkubatorn. Det är en viktig del av Framtidens företags erbjudande.

1

Boostrapping som begrepp inom företagsutveckling handlar om att undvika att använda finansiella resurser från
externa investerare. I varierande grad måste grundarna nyttja egna medel för att finansiera verksamheten vilket
innebär en risk men samtidigt en frihet i den bemärkelsen att företaget kan bestämma själva hur verksamheten ska
drivas och utvecklas.
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5.4 Utflöde
5.4.1 Exit-modell
Framtidens företag har en exitmodell som innebär att bolag som varit inne i inkubatorn den stipulerade tiden genomgår ett antal bedömningar utifrån om de är redo att lämna samt vad de behöver
fortsätta att utveckla. Bedömningen är delvis individuell för respektive bolag. Framtidens Företag
har ett bolagsorienterat arbetssätt, där varje enskilt bolags utvecklingsförutsättningar och behov
sätts i fokus.
GoAhead har en checklista med vilken de undersöker ett antal faktorer för att säkerställa att bolaget
är redo att lämna inkubatorn.

5.4.2 Nätverk
Framtidens företag samverkar med andra aktörer, bl.a. GU Holding. Framtidens företag försöker
också att säkra ett aktivt alumninätverk genom att ge möjlighet till företagen som lämnat inkubatorn
att ha möten där etc. Man erbjuder också alumniföretagen olika aktiviteter där företagen kan
komma till inkubatorn. Man följer löpande upp företagen utifrån ett antal nyckeltal.
GoAhead arbetar med ett alumninätverk, bland annat så tillåter manx alumnibolag som lämnat inkubatorn sitta kvar ytterligare 1,5 år om de vill.

5.4.3 After-care strategi
Framtidens Företag och GoAhead arbetar med att bygga nätverk med alumniföretagen. Vidare så
utnyttjas alumniföretagen där så är möjligt, till exempel genom att delta i så kallade inspirationsluncher. Framtidens företag följer också sina alumnibolag utvecklingsmässigt när det gäller resultat, exempelvis omsättning och attraherat kapital. GoAhead har en after-care strategi som innebär att man
inte ”stänger” inkubatorn efter att ett bolag lämnat (se ovan). Vidare följer man upp sina alumnis
resultatmässigt.

5.5 Summering
Som framgår ovan finns det likheter mellan Framtidens Företag och GoAhead om vi ser till storlek
och ägande. Samtidigt finns skillnader och olikheter, exempelvis vad gäller inkubatorernas fokus och
inriktning samt i GoAheads koppling till en science park, något som Framtidens företag saknar.
Framtidens företag arbetar med en slimmad organisation och en process som baseras på affärscoacher. Målgruppen är i mindre utsträckning forskningsorienterad. Vi bedömer att de har en mer
strukturerad process än GoAhead och också en mycket starkare förmåga att få fram alumnibolag
med tillväxtpotential. GoAhead arbetar med ett mer gruppaffärsutvecklingsorienterad arbetssätt.
Det är upplagt som att inkubatorn tar stor roll initialt men målet är att gruppen ska coacha varandra,
vilket innebär nära relationer mellan entreprenörerna. GoAhead har en inkubatorprocess med en
förinkubator och en huvudinkubatorprocess. De har en strukturerad modell och arbetar med ett antal verktyg, men är väldigt orienterade mot att anpassa efter det specifika projektets/bolagets behov. GoAhead har vissa likheter med Encubator i den bemärkelsen att man har ambitionen att framöver mäkla ihop studenter med entreprenörer.
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Slutligen bör det framhållas att det är en stor skillnad på det innovationssystem som omger de
bägge inkubatorerna. Något som är viktigt att ha i minnet när man vill jämföra inkubatorerna.
GoAhead finns i en miljö där innovationssystemet i princip består av dem (inkubatorn och science
park) och Almi. Framtidens företag å andra sidan verkar i ett resursstarkt innovationssystem med
flera andra inkubatorer, kluster och andra systemaktörer etc.
Tabell 6. Uppgifter om inkubatorerna
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6 Gothia Science Park Incubator och
Teknikdalens företagsinkubator
6.1 Inledning
Gothia Science Park Incubator och Teknikdalens företagsinkubator har båda ett brett regionalt utvecklingsuppdrag. För Gothia Science Park handlar detta bland annat att nå ut till allmänheten för
att fånga upp idéer medan det för Teknikdalen handlar om stöd till innovation och näringslivsutveckling i samtliga kommuner i regionen. Gothia Science Park har särskilt fokus på ICT och spelutveckling och lärare och studenter vid högskolan. Teknikdalen har fokus på skalbara och internationellt gångbara idéer, gärna inom områden som KKN, besöksnäring och spel där Högskolan i Dalarna
har utbildningar.
Båda inkubatorerna är en del av en större innovationsmiljö som bland annat omfattar science park
(eller motsvarande). Gothia Science Park Innovation drivs som del av Gothia Innovation AB som ägs
av Gothia Intressenter och Skövde kommun och har ingen egen styrelse. Teknikdalens företagsinkubator är en del av Stiftelsen Teknikdalen och har en styrelse där både ägare och extern kompetens
är representerade. Som verksamhet inom GIAB särredovisas inte specifika uppgifter för inkubatorn
vilket gör jämförelser med Teknikdalens företagsinkubator svåra att göra. För Teknikdalens företagsinkubator står det offentliga för cirka 60 % av finansieringen, cirka 30 % är projektfinansiering,
drygt 5 % kommer från egna intäkter.
Teknikdalen hade 2013 18 pågående bolag vid årets slut och 7 nya alumnibolag mot 14 pågående
och 4 nya alumnibolag hos GSP samma år. Mellan 2009 och 2013 lämnade 30 nya alumnibolag Gothia Science Park Incubator och vid slutet av 2013 arbetade 97 personer i alumnibolagen. Under
dessa perioden attraherade bolagen 10 miljoner kronor i ägarkapital. Under samma period lämnade
38 alumnibolag Teknikdalens företagsinkubator och hade 83 anställde vid slutet av 2013. Under
dessa år attraherade bolagen 30,6 miljoner kronor.
Figur 6. Översikt av inkubatorprocessen
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6.2 Inflöde
6.2.1 Urvalsprocess
Gothia Science Park Incubator och Teknikdalens Företagsinkubator liknar varandra på flera punkter i
sättet att arbeta med att hitta och attrahera idéer.
Det finns dock en viktig skillnad då Gothia Science Parks inkubator också har ett uppdrag att försöka
fånga in idéer från allmänheten och därför har processer för detta. Man granskar och värderar (bedömer) ungefär 120 idéer per år, varav knappt tio procent får etablera sig i inkubatorn.
Teknikdalens inkubator har en modell, kallas idéjakten, för att skapa inflöde genom att attrahera nya
projekt till inkubatorprocessen. Arbetet sker främst genom uppsökande verksamhet, informationsspridning och samverkan med partners såsom Dalarnas Högskola. En anställd person i företagsinkubatorn har som huvuduppgift att ansvara för idéjakten, inklusive relationen med inkubatorns viktigaste externa partners när det gäller att identifiera nya idébärare.
Beslut om intag till inkubatorprocessen tas av inkubatorns beslutsgrupp som består av affärscoacherna en valideringsprocess, Business Start (se även nedan). Skriftlig presentation med underlag
från valideringen tillsammans med muntlig presentation och intervju leder till beslut om intag till
den första i inkubatorprocessens sexmånadersperiod (Teknikdalen har indelat sin process i sexmånadersmoduler). Beslut dokumenteras genom skriftliga underlag/avtal med såväl entreprenörsteam
som utsedd coach. I ett särskilt CRM-system finns information om genomförda och pågående insatser dokumenterad. I detta systems rapporter kan sedan kunskap om bolagen genereras avseende
bland annat bransch, idébärares bakgrund och geografisk belägenhet.

6.2.2 Målgrupp
Gothia Science Park Incubator vänder sig främst till forskare och studenter på Högskolan i Skövde
och SLU i Skara samt avknoppningar från näringsliv och privatpersoner. Företag med inriktning mot
spel en viktig del av målgruppen.
Teknikdalens företagsinkubator har två typer av målgrupper, dels idébärare som har en skalbar idé,
som är internationellt gångbar samt representeras av en eller flera entreprenörer som har potential
(vad gäller affärsmannaskap, engagemang etc.). Den andra målgruppen är bredare och är kopplat till
ett regionalt utvecklingsansvar. Alla företag med utvecklingspotential utgör målgruppen. Man har
visst fokus mot KKN, besöksnäringen och spel, områden där Högskolan har utbildningar.

6.2.3 Urvalskriterier
Urvalskriterierna för Gothia Science Parks Incubator och Teknikdalen företagsinkubators liknar
varandra och rör följande: tillväxtpotential, produkt/affärsidé baserad på någon form av IT-plattform, teamets kompetens (och i viss mån dedikation, det vill säga hur engagerade de är) samt internationell potential – både vad gäller personerna som bär idén eller driver företaget som själva produkten, innovationen.
I detta sammanhang bör det dock tilläggas att alla dessa kriterier inte gäller för alla bolag eftersom
de bägge inkubatorerna också har ett regionalt uppdrag för affärsutveckling mot det regionala näringslivet. För Gothia Science Parks Incubator handlar det om kriterier som rör potentialen att skapa
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sysselsättning Skaraborg samt idéer som kommer från medborgarna. Medan det för Teknikdalen
handlar om alla företag med en utvecklingspotential

6.2.4 Screening, scouting
Gothia Science Park Incubator marknadsför sig aktivt mot högskolan och genom kontakter med näringslivet och banker. Man arbetar också med riktad information och kommunikation (deltar vid
events, arbetar i nätverk med andra aktörer i innovationssystemet etc. samt sin hemsida).
Teknikdalens företagsinkubator arbete med screening och scouting handlar om att man arbetar med
att attrahera nya projekt till inkubatorprocessen. Arbetet sker främst genom uppsökande verksamhet, informationsspridning och samverkan med partners såsom Högskolan i Dalarna.

6.3 Inkubationsprocess
6.3.1 Tjänster
I Gothia Science Parks inkubator är ”förinkubatorfasen” för ett företag i regel 9-12 månader, varefter företaget fortsätter i själva inkubatorn om företaget bedöms vara livskraftigt. I denna fas arbetar
man på lite olika sätt för att möjliggöra också för de idébärare som kanske inte har en självklar möjlighet att satsa helt och fullt initialt, till exempel erbjuder man en kvällsinkubator. Denna fas handlar
det om att erbjuda olika verktyg för att vässa sin idé; hitta sin marknad och sin potentiella kund etc.
I själva huvudinkubatorn kan ett företag vara verksamt i högst 36 månader, vilket innebär en total
tidrymd i inkubatorn om 45-48 månader. Den vanligaste tiden i inkubatorn är 18 till 36 månader. I
huvudinkubatorn arbetar man i Gothia med en strukturerad process som handlar om att utveckla
tre dimensioner av inkubatorbolaget. Alla processer är dokumenterade i syfte att skapa strukturkapital. 1) Man arbetar med bolagets produkt. Det handlar här om att på olika sätt arbeta med design,
med affärsmodellering etc. 2) Man arbetar med att utveckla entreprenörerna. Det handlar här om
alltifrån olika insatser för att stärka och utveckla affärsmannaskapet, försäljningsförmågan etc. men
också – bl.a. genom den så kallade VD-skola som är ett av verktygen att utveckla förmågan att leda
ett bolag som ska växa. Parallellt med de två ovanstående (alla stegen sker parallellt) arbetar man
med 3) Att utveckla företaget. Här handlar det om att erbjuda stöd och verktyg för att utveckla bolagets affärsplan. Stöd och hjälp för att utveckla bolagets säljmaterial och kanaler för att nå sin marknad.
I slutskedet av bolagets vistelse i bolaget arbetar man också med så kallad due dilligence, det vill
säga gör olika bedömningar av bolagets produkt och processer. Inkubatorn arbetar med ett antal
olika verktyg och resurser för att utveckla bolagen såsom exempelvis Grove, Business Model Canvas
och NABC. En ytterligare viktig del av inkubatorn är att arbeta för att skapa olika typer av samverkan
med andra bolag och att skapa olika typer av nyttogörande nätverk. Företagen i inkubatorn samverkar exempelvis genom branschträffar med andra företag som är verksamma i samma bransch, t.ex.
datorspelsföretag i Skövde (som är ett av inkubatorns spetsområden). Inkubatorn har också nära
samverkan med högskolan, till exempel i entreprenörskapsutbildning, när det gäller att hjälpa bolagen att rekrytera en styrelse och genom omfattande kontakter med forskningen.
Inkubatorn har sex heltidsanställda (coacher) samt några ytterligare personer som arbetar halvtid
eller mindre. Inkubatorns personal arbetar mycket operativt med affärsutveckling i företagen, bland
annat genom att vara styrelseledamöter i företagen. Dessutom har de en rad olika utbildningar, till
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exempel i företagsutveckling, marknadsföring och ledarskap. Företagen får även stöd med rekrytering. Detta sker genom att analysera kompetensbehov, till exempel i relation till de marknadsmål
som företaget har men även genom att etablera kontakter med branschspecifika experter, mentorer
och styrelsekandidater. Ett annat viktigt stöd är att ett företag får del av det nätverksbyggande som
inkubatorn erbjuder med till exempel andra företag och banker.
När det gäller Teknikdalens företagsinkubator så får de projekt (en innovatör som inte har ett bolag)
som bedöms vara utvecklingsbara inom ramen för inkubatorns nationella och regionala uppdrag erbjudande om plats i en valideringsprocess, Business Start, där affärsidén utvärderas med hänsyn till
kundbehov, konkurrenssituation och marknadspotential. I Business Start prövas även entreprenörens/teamets förmåga att driva processen framåt. Här kan nämnas att inkubatorns regionala uppdrag även omfattar affärsutveckling i företag som bidrar till regionens tillväxt och attraktion förutom
tillväxten i varje enskilt företag.
I Business Lab- och Acceleratorfasen anlitas affärscoacher utifrån en profil som inkubatorn i dialog
med bolaget tagit fram. Om möjligt mäklas coacher in med erfarenhet från branschen där man gjort
en liknande ”resa” som inkubatorföretaget planerar att göra. Varje affärscoach följs av en person
från inkubatorns ledningsgrupp. På detta sätt stärks kontakten med teamet runt inkubatorbolaget
och ökar möjligheterna att följa framdrift och agera proaktivt med bolaget. Varje företag i inkubatorn har löpande kontakt med ansvarig affärscoach som följer framdriften och utvecklingen mot
uppsatta mål. Inkubatorns ledningsgrupp har en person som är ansvarig för kontakten med alla aktiva coacher. När en sexmånaders period i inkubatorprogrammet närmar sig sitt slut, kallas teamet
till ny presentation för beslutsgruppen. I beslutsmötet tas hänsyn till uppnådda resultat, att affärsidén svarar mot gällande kriterier och förutsättningarna att skapa ett tillväxtbolag som bidrar till nya
arbetstillfällen. För företag som inte uppfyller kriterierna beslutas om exit från processen. Om projektet är intressant kan ett företag delta i inkubatorprogrammet i 36 månader (sex perioder).

6.3.2 Finansiering
Ingen av inkubatorerna erbjuder någon finansiering eller tar ägande i bolagen. Gothia Science Park
Incubator gjorde detta till för några år sedan då man valde en annan strategi. Skälet till detta var att
man tyckte att detta minskade möjligheterna att vara objektiv gentemot bolaget.
Bägge inkubatorerna samverkar dock med finansiärer – både offentliga och privata. Gothia Science
Park Incubator arbetar med detta att stötta bolagen i deras finansiering, bl.a. så finns i nätverket
(runt själva Science Parken) att antal finansiärer såsom exempelvis Skaraborgs Invest, ALMI och Gothia Innovations egen fond ur vilken start-ups och entreprenörer kan söka medel underlätta verifiering av affärsidéer och marknader.
Gothia Science Park har möjlighet att erbjuda viss finansiering till bolag om en särskild insats skulle
behövas, till exempel för att verifiera produkt mot internationell kund. Upp till 25 000, kan ett bolag
då få. Teknikdalens företagsinkubator har inga sådana möjligheter.

6.3.3 Rådgivning
Bägge inkubatorerna arbetar med rådgivningsinsatser under hela inkubatorprocessen. Rådgivningen
kan handla om allt från det affärsmässiga till potentiella finansiärer. Bägge inkubatorerna har en modell för hur bolagen löpande arbetar fram
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6.3.4 Kompetensutveckling
Gothia Science Park arbetar löpande för att utveckla medarbetares kompetens. Inkubatorn lyfter
detta som en viktig strategisk fråga. Detta sker genom att man höjer kompetensen löpande när det
gäller olika modeller eller sakfrågor. Ett sådant exempel är att Gothia Science Park arbetat för att
höja kompetensen när det gäller mångfaldsfrågor och normkritik. En ytterligare aktivitet som Gothia
Science Park Incubator arbetar med är att försöka erbjuda möjlighet för medarbetare att vistas i
andra innovations- eller inkubatormiljöer. Detta sker då oftast genom extern finansiering.
Teknikdalens företagsinkubator strävar efter att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av
medarbetarna och försöker säkerställa sin kompetensutveckling genom att kvalitetssäkra sina arbetsprocesser. Denna kvalitetssäkring försöker man också att göra strategisk – genom att det finns
en ledningsgrupp för inkubatorn som arbetar med denna typ av kvalitetsfrågor. Ledningsgruppen
har affärsutvecklingskompetens samt representanter för stiftelsen som är ägare till den Science
Park, Teknikdalen, som inkubatorn finns i. Också inkubatorns styrgrupp från ALMI, Högskolan samt
några näringslivschefer ger viktig input till denna kvalitetsutveckling. En ytterligare källa för kompetensutvecklingen är att bolagen dokumenteras genom skriftliga underlag/avtal med såväl entreprenörs-team som utsedd coach.

6.3.5 Lokaler/utrustning
Företagen i Gothia Science Park får tillgång till färdigutrustade kontor, konferensrum och gemensam
kontorsutrustning.
Företagen i Teknikdalens företagsinkubator erbjuder inte på samma sätt tillgång till lokaler/utrustning. De har möjlighet att sitta i den omgivande teknikparken, men det är inget krav. Snarare är det
så att Teknikdalens företagsinkubator – eftersom de också har ett regionalt utvecklingsuppdrag och
det finns 15 kommuner i Dalarna – uppmuntrar virtuella lösningar. Inkubatorn har inga egna lokaler
och är inte hyresvärd.

6.4 Utflöde
6.4.1 Exit-modell
Gothia Science Park Inkubator har en exitmodell som kännetecknas av att bolagen får genomgå ett
antal bedömningar hur väl de kan klara sig efter att ha genomgått inkubatorprogrammet. Bedömningen görs av affärscoacherna och handlar om hur väl bolaget är organiserat vad gäller exempelvis
styrelse, hur pass väl finansierat bolaget är samt hur pass väl verifierad deras produkt är på marknaden.
Teknikdalens företagsinkubator har två huvudskäl för exit. Det ena handlar om att bolagen bedöms
ha nått en nivå som gör att den kompetens etc. de kan få i inkubatorn inte tillför något mer. Det
handlar också om att efter 36 mån ska bolagen vara så pass självgående att de kan klara sig utan affärscoach osv. I den sista fasen fokuseras affärscoachens insatser på att göra det möjligt för att bolagen att lämna inkubatorn. Exempel på företag där inkubatorprocessen avslutats på grund av att utvecklingspotentialen av något skäl inte bedöms som fortsatt god finns också.
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6.4.2 Nätverk
Gothia Science Park Incubator har ett alumninätverk. Flera av företagen stannar dessutom kvar i
parkmiljön efter att man lämnat inkubatorn. Bolagen följs utifrån ett antal KPI:er kopplade till omsättning, sysselsättning, lönsamhet och förmåga att attrahera kapital.
Teknikdalens inkubator har alumniföretag i alla Dalarnas kommuner. Det finns tillgång till Science
Park i Borlänge, men det är inget krav att sitta i denna efter avslutad inkubatorvistelse. Bolagen får
även efter exit komma tillbaka och delta i föreläsningar och informationsträffar. Teknikdalens företagsinkubator strävar efter att ha en relation till bolagen som lämnat för att se effekterna. Inkubatorn skickar ut enkät för att se omsättning, om antalet sysselsatta ökat och så vidare. Teknikdalens
företagsinkubator har inga regelrätta alumnierbjudanden annat än det ovanstående. Inkubatorn arbetar inte med nätverksträffar eller liknande aktiviteter.

6.4.3 After-care strategi
Teknikdalens företagsinkubator har inget specifik erbjudande till alumnibolagen. Även efter exit får
bolagen komma tillbaka och lyssna på presentationer etc. samt presentera sitt företag för de nya
inkubatorbolagen. Teknikdalens företagsinkubator har planer för att arbeta mer aktivt och mer
strukturerat med alumnibolagen. När denna undersökning genomfördes hade man dock inte påbörjat detta arbete. Teknikdalens företagsinkubator vill ha en relation till bolagen som lämnat för att se
effekterna (inkubatorn skickar ut en enkät för att se omsättning och andra nyckeltal).

6.5 Summering
Inkubatorernas sätt att arbeta med att hitta och attrahera idéer liknar varandra på många punkter.
Det finns dock en viktig skillnad i den bemärkelsen att Gothia också har ett uppdrag att fånga in
idéer från allmänheten och därför har processer för detta (kvällsöppen inkubator, andra informationskanaler etc).
Gothia Science Park Incubator har en strukturerad modell för att arbeta med inkubatorprocessen,
där man arbetar på olika nivåer med att utveckla idén. Också Teknikdalens företagsinkubator har en
modell, men Kontigo bedömer att Gothia Science Park Incubator har en mer genomarbetad process.
Bägge inkubatorerna har också ett regionalt uppdrag, som bland annat handlar ganska brett om att
utveckla regionen genom att ta tillvara idéer från regionen med den skillnaden, som nämndes ovan,
att Teknikdalens företagsinkubator arbetar med samtliga kommuner i Dalarna.
Det finns en ytterligare skillnad mellan dessa bägge inkubatorer. Gothia Science Park Incubator har
också ett tydligt, nationellt uppdrag som handlar om att utveckla och vara en del av det svenska
spelklustret. Något som ger länkar och kopplingar inte bara på lokal och regional nivå utan också natonellt och även internationellt. Det ser vi som viktigt för att stärka innovationsmiljöns och inkubatorns attraktionskraft vad gäller att attrahera såväl idéer, idébärare som även finansiärer. Det bör
emellertid framhållas att Teknikdalens företagsinkubator arbetar med spel, bland annat för att sådan utbildning finns på högskolan, dock utan något nationellt uppdrag.
Ser vi till det underlag vi har tagit del av kan vi konstatera Teknikdalens företagsinkubator presterar
väl vad gäller dealflow och de resultatindikatorer som presenteras i tabellen nedan.
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Tabell 7. Uppgifter om inkubatorerna
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7 GU Holding och Umeå BioTech
Incubator
7.1 Inledning
GU Holding (nu: GU Venture) och Umeå Biotech Incubator har en likartad inriktning på biotech, GU
Holding har dock en bredare ansats som även inkluderar IKT och tjänster. Även när det gäller målgrupp finns en skillnad, GU Holding vänder sig till studenter och forskare vid Göteborgs Universitet
medan Umeå Biotech Incubator även vänder sig till biotech-klustret och företagen i regionen.
Båda inkubatorerna drivs som aktiebolag. GU Holding som ett av staten helägt bolag som förvaltas
av Göteborgs Universitet. Umeå Biotech Incubator ägs till 100% av Uminova Innovation som i sin tur
ägs av flera aktörer i regionen som Uminova Innovation (50%), SLU (9%), Umeå kommun (25%), Västerbottens läns landsting (8%) och Region Västerbotten (8 %). 2013 hade GU Holding 19 och Umeå
Biotech Incubator 7 anställda, både redovisar driftskostnader kring 15 miljoner kr. Den offentliga
finansieringen svarar för UBI för nära nog 100% av driftskostnaderna medan den offentliga finansieringen för GU Holding svarar för 60% av driftskostnaderna.
GU Holding hade 2013 en dealflow med 34 pågående bolag vid årets slut och 12 nya alumnibolag.
Detta jämfört med Umeå Biotech Incubator som hade 20 pågående bolag och 2 nya alumni. Ser vi
utvecklingen över tid så visar GU Holding för perioden 2009-2013 33 alumnibolag med sammantaget 42,5 anställda under 2013. För Umeå Biotech Incubator är motsvarande siffror 6 alumnibolag
och 5 anställda. Under samma period har alumnibolagen i GU Holding attraherat ägarkapital om
104,6 miljoner kr, medan Umeå Business Incubator har attraherat 20,5 mnkr.
Figur 7. Översikt av inkubatorprocessen
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7.2 Inflöde
7.2.1 Urvalsprocess
GU Holding emot cirka 60 projekt och idéer varje år som stämmer med inkubatorns profil utifrån
målgrupp och kompetensen bland affärscoacherna. GU Holding arbetar aktivt med att slussa vidare
idéer eller idébärare som man menar bär, men som kanske inte riktigt passar in i GU Holdings profil.
Dessa slussas vidare till exempelvis någon av entreprenörsskolorna, Drivhuset eller annan aktör
inom systemet. De kan också skickas vidare till forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs
universitet eller till ALMI för rådgivning. Av de 60 projekten verifieras ungefär hälften. Cirka tio av
dessa går sedan vidare i processen till förinkubation.
När en idé kommer till Umeå Biotech Incubator är det första steget i en bedömning. Tiden i förinkubatorn uppskattas till sex månader men kan i vissa fall ta upp till ett år. Under denna period utvärderas också teamets förmåga att leverera och hur mottagliga de är för coachning. Aspekterna vägs in
vid beslutet om en idé skall anses vara redo att söka in till inkubatorn. Umeå Biotech Incubator ingår
inget avtal kring affärsidéerna i förinkubatorn utan relationen bygger på förtroende. Alla inom personalstyrkan omfattas av sekretess gentemot affärsidéerna (detta gäller i och för sig alla inkubatorer, men vår bedömning är att Umeå Biotech Inkubator betonar detta starkare). Förinkubatorns
uppgift är att utvärdera affärspotentialen hos idéerna och idébärarnas egen drivkraft. Tiden i förinkubatorn är också en urvalsprocess.

7.2.2 Målgrupp
GU Holding har ett tydligt uppdrag då målgruppen framförallt är forskare och studenter och anställda vid Göteborgs universitet eller kopplade initialt till forskningsprojekt vid universitet även om
man haft annan hemvist. Man har dock haft idéer som utvecklats till bolag. Idéer som kommit från
annan miljö än Göteborgs universitet. Branschmässigt är det framförallt inom Life Science, IKT och
Miljöteknik som bolagen återfinns. GU Holding definierar också en sekundär målgrupp: investerare
och finansiärer, som är viktiga för att inkubatorföretagen ska lyfta och nå sin marknad. GU Holdings
uppdrag är att skapa nya jobb och tillväxt genom att utveckla och finansiera nya affärsidéer och bolag med anknytning till Göteborgs universitet. Detta genom att bedriva en inkubatorverksamhet som
inkluderar operativ affärsutveckling med erfarna affärsutvecklare, flera andra stödfunktioner och
lokaler i mindre skala, samt en investeringsverksamhet som gör marknadskompletterande startresp. såddinvesteringar i inkubatorobjekten.
Umeå Biotech Incubators syfte är att stötta affärsidéer inom områdena medicin, odontologi, mikrooch molekylärbiologi, kemi. Exempel på delområden är: läkemedel, in vitro diagnostik, medicinteknik, livsmedel, kosttillskott. Målgrupp är idébärare inom Life science från akademin eller näringslivet.
Tre målgrupper kan identifieras. Huvudmålguppen är akademiker vid Umeå Universitet och Landstinget. Övriga målgrupper är Spin off-idéer från befintliga bolag i regionens Life Science-kluster samt
idébärare eller företag som vill flytta in till regionen.

7.2.3 Urvalskriterier
När personalen vid GU Holding får kontakt med en idégivare, görs en första bedömning om idén är
relevant för inkubatorn och om den ska tas vidare i processen eller slussas till en annan aktör istället.
Det är vid ett första möte, när inkubatorns personal träffar idébäraren, som ett skriftligt material
sammanställs om idén och där det ibland sluts ett sekretessavtal. Därefter görs en mer grundlig bedömning om idén möter inkubatorns urvalskriterier och passar att utvecklas inom inkubatorn eller
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om någon annan väg är mer lämplig. GU Holdings urvalskriterier för att ta in ett projekt i inkubatorn
är:
•

Anknytning till Göteborgs universitet genom anställning eller medverkan i samarbetsform

•

Unik produkt eller tjänst med lönsamhets- och internationell tillväxtpotential och god affärsmöjlighet

•

Kommersiellt samförstånd med team/idégivare om utveckling och riskhantering, att man är
”coachable”

•

Realistisk möjlighet till genomförande, till att attrahera investerare och examination

•

Hållbar affär ur miljö-, socialt- och ekonomiskt perspektiv.

En modul finns i denna fas för att säkerställa att de väsentliga frågeställningarna besvaras runt affärsidé, innovation och marknad samt idégivarnas bakgrund, projektets status och vad som är nästa
steg. Idégivarens egen uppfattning om styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) noteras. En
av inkubatorns affärsutvecklare är utsedd som ansvarig för denna fas, och att frågorna besvaras
samt att idégivaren hålls uppdaterad om var i processen idén befinner sig.
Umeå Biotech Incubators kriterier för urval handlar om att i ett första skede göra en bedömning av
den vetenskapliga bakgrunden, patentbarheten och en behovsanalys (marknadspotentialen). Om
bolaget – eller många gånger idén (det är inte ovanligt att det inte finns ett bolag) – sedan accepteras för att få bli en del av huvudinkubatorerbjudandet så görs en ytterligare bedömning. Kriterier då
är bl.a. teamets förmodade förmåga samt hur pass möjlig en potentiell finansiering är.

7.2.4 Screening, scouting
GU Holdings screening och scoutingprocess är riktad mot Göteborgs universitet då forskare, studenter och andra anställda utgör den primära målgruppen.
Umeå Biotech Incubator arbetar dels med riktade informationsinsatser mot Umeå universitet (och
relevanta institutioner där utifrån inkubatorns inriktning) och dels till det kluster runt Life Science
som finns i regionen. Umeå Biotech Incubator arbetar löpande med att utöka och förstärka samarbete med inkubatorer i Sundsvall, Östersund etc. för att scouta idéer och stötta med nätverk och
kompetens. Bägge inkubatorerna arbetar med olika informationskanaler och events.

7.3 Inkubationsprocess
7.3.1 Tjänster
GU Holding har en utarbetad process från uppsökande verksamhet och verifiering till inkubation, affärsutveckling och exit. Genom utbildning och seminarier erbjuds bolagen löpande kompetensutveckling inom ämnen som professionell försäljning, ledarskap och affärsmannaskap erbjuds inkubatorföretagen kompetensutveckling. I denna huvudprocess som GU arbetar med kan bolaget få
olika typer av stöd.
•

Bolaget får stöd för att säkerställa sin teknik/know-how, IPR, hur identifiera kundrelationer,
hur verifiera affärer hos kund och hur affärsrisken kan minimeras. Bolaget får även stöd att
formulera affären enligt NABC.
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•

Bolaget får stöd vid rekrytering och sammansättning av team och att säkerställa kompetensutvecklingen inom bolaget. Till exempel inom professionell försäljning, IP, teknikutveckling, personlig utveckling inom ledarskap och affärsmannaskap.

Inkubatorbolagen har också möjlighet att nyttja GU Holdings ekonomer och marknadsförings- och
kommunikationsfunktion samt kontakter med partners med kompetens inom juridik och revision
etc. Tjänster som inkubatorföretagen då får betala för. Den beräknade inkubationstiden är fem år
beroende på hur många olika personer som involverats från inkubatorn och vad som därutöver utnyttjas.
I Umeå Biotech Incubator så har varje affärsidé som är antagen till Verifiera 1 och 2 (inkubatorn) rätt
till en till två timmar affärscoachning per vecka och tillgång till Umeå Biotech Incubators infrastruktur. Förutom det arbetar affärscoacherna med aktiviteter (kontakta investerare, myndigheter, konsulter med flera) för projektens räkning. Bolagens behov varierar över tid.
Varje projekt i Verifiera 1 har en aktivitetsplan med milstolpar. När ett projekt kommer fram till en
milstolpe redogör de skriftligen för vad som har genomförts under denna milstolpe, vilka resultat de
har kommit framtill samt deras förbrukning av medel. Utifrån denna rapport fattar affärscoachteamet beslut om Umeå Biotech Incubator skall bevilja nästa milstolpe eller om projektet skall stängas.
Förutom krav på att aktiviteter genomförs så har vi även krav på att aktiviteterna genomförs enligt
den tidsplan som är uppsatt.
I Verifiera 1 är behovet av affärscoach större än i Verifiera 2. I planen finns även kompetenshöjande
aktiviteter. Genom att projekten tidigt lär sig att ta fram aktivitetsplaner både på kort sikt och på
långsikt så bidrar det till att projekten blir attraktiva för investerare och finansiärer. I modellen för
affärsutveckling inom Umeå Biotech Incubator finns en dokumenterad policy att varje affärsidé skall
ha 1-2 möten med sin affärscoach per månad under fyraårsperioden. Vissa affärsidéer väljer att ha
korta möten varje veckan andra färre men längre. Mängden beror på projektens eget initiativ att
driva sin idé. De idéer som vill ha coachning och är coachningsbara kan få mer tid än de som själv
inte vill självmant. I snitt lägger affärscoacherna ner 4-8 timmar per inkubatorprojekt och månad. De
projekt som är mer dedikerade får mer tid än de som är mindre engagerade.
Utöver det arbetar affärscoacherna med att arrangera kompetenshöjande aktiviteter som utbildningar, seminarier, nätverksträffar, investeringsdagen på Grand Hôtel, samt att skapa relationer med
potentiella investerare och samarbetspartners för affärsidéerna. Affärscoacherna arbetar med liknande modeller som andra inkubatorer, exempelvis Business Model Canvas.

7.3.2 Finansiering
GU Holding har eget såddkapital som kan investeras i bolagen mot ägande. GU Holding avyttrar sitt
ägande i och med att bolagen lämnar inkubatorn. U
Umeå Biotech Incubator erbjuder inte direkt finansiering och går inte in som ägare. Affärscoacherna
och partnernätverket som finns runt inkubatorn arbetar dock under hela inkubatortiden med att
försöka koppla samman idén/bolaget med rätt typ av finansiering.

7.3.3 Rådgivning
Bägge inkubatorerna arbetar under hela inkubatorprocessen med rådgivning till inkubatorbolagen.
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Vid GU Holding kan detta bland annat handla om identifiera och utveckla kundrelationer, minimering av affärsrisker, framtagande av affärsplaner och professionell försäljning
Umeå Biotech Incubator lyfter tre områden för sin rådgivning: (1) Rådgivning när det gäller pitch,
införsäljning, kompetens för att prata med kunder), (2) Rådgivning om regelverk, finansiering och
inköp av produkter) där Umeå Biotech Incubator ger råd rörande vilka specialistkonsulter som finns i
inkubatorns nätverk, (3) Rådgivning till idébärarna när det gäller en samlad bild av deras verksamhet, det vill säga råd affärsutveckling, regelverk, typ av studier, hur många patienter som ska vara
med i klinikfas, kostnader för dessa tester etc.

7.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar med olika kompetensutvecklingsinsatser löpande. Dessa är då kopplade till de utvecklingsbehov som identifierats för att stärka inkubatorns förmåga. GU Holding har de
senaste åren bl.a. stärkt medarbetarnas kompetens när det gäller internationalisering, när det gäller
styrelsekompetens samt när det gäller jämställdhets och mångfaldsfrågor.
Umeå Biotech Incubator arbetar för att säkerställa kompetensutveckling och kvalitetssäkring (och
att bygga strukturkapital) med att dokumentera arbetsprocesserna och utvärdera dem. Detta är ett
sätt att få feedback och höja medarbetarnas kompetens. Medarbetarna utbildas också, exempelvis
för att komplettera kompetens när det gäller affärscoachning. Ett område som varit aktuellt senaste
åren har rört olika aspekter av jämställdhet och hållbarhet, till exempel i kommunikation, i hur bolag
arbetar med styrelsekompetens etc.

7.3.5 Lokaler/utrustning
GU Holding erbjuder även färdigmöblerade kontorslokaler vid uppstarten av ett företag samt kringtjänster i anslutning till detta som bokföring, redovisning, marknadsföring och management.
Umeå Biotech Incubator erbjuder bolagen möjlighet att nyttja kompletta startkontor samt mötesutrymmen (liksom de flesta andra inkubatorer betalar bolagen för detta). För de som väljer att lokalisera sig på annat håll arrangeras mötesplatser med andra projekt och bolag för att träffas och utbyta
erfarenheter.

7.4 Utflöde
7.4.1 Exit-modell
GU Holding har kriterier och processer för utträde ur inkubatorn. Processen för examinering från inkubatorn beskrivs i verksamhetsplanen samt i en exitstrategi med avgränsningar och milstolpar för
när man passerat en utvecklingsfas. Under inkubationstiden har GU Holding en särskilt dedikerad
roll i bolagen för att tillsammans med eventuell personal/VD i bolaget ansvara för att den kommersiella potentialen realiseras. I slutet av inkubationsfasen är GU Holding ansvarig för beslut om utträde
ur inkubatorn. En samlad bedömning görs utifrån:
•

Att bolaget har en förmåga att stå på egna ben

•

Hur väl bolaget har bevisat sin affär

•

Hur väl bolaget har attraherat relevant kapital för fortsatt expansion.
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•

Att tiden har gått och utvärderingen visar vad för utvecklingssteg inkubatorbolaget klarat
eller inte klarat

Umeå Biotech Incubators exitstrategi sätter fokus på att förbereda bolagen för exit efter att de två
verifieringsfaserna har genomgåtts. Bolaget ska då vara helt klart och paketerat för att kunna ta in
pengar. Bolaget ska då ha säkrat intresse från finansiärer och verifierat detta (beskrevs ovan). Bolaget ska antingen ha en tydlig strategi (och plan) som handlar om att på sikt genomföra en lansering
på marknaden, alternativt ha en strategi som handlar om försäljning. Planen ska vara finansierad
från start till mål och vara tydligt orienterad mot att skapa värde. Självklart förekommer så kallad negativ exit, det vill säga att bolaget lämnar innan det hunnit komma igenom fasen Verifiera 2.

7.4.2 Nätverk
GU Holding har ett nätverk för sina alumniföretag. Alumniföretagen används också i marknadsföringen.
Umeå Biotech Incubators alumnibolag erbjuds ett deltagande i det projekt som Uminova Innovation
driver som heter Biotech Umeå. Denna klusterorganisation är ett nätverk med aktiviteter av olika
slag. Alumnibolaget har också möjlighet att vara kvar hos inkubatorn, i inkubatorns lokaler, och kan
därigenom utnyttja inkubatorns nätverk samt erbjudande till exempel när det gäller föreläsningar

7.4.3 After-care strategi
I samband med utträde ur inkubatorn släpper GU Holding rollen affärscoacherna haft under inkubatorprocessen. Bolagets styrelse och ledning får härifrån ”hela ansvaret” för bolagens utveckling. Positiv examinering sker när bolaget har nått en mognad i form av operativ personal och även hittat
ytterligare externa ägare som gör att GU Holding inte längre behöver vara lika stöttande i bolagets
utveckling och ansvaret kan på ett naturligt sätt övergå till andra. Då övergår bolaget till alumnifas i
inkubatorn. Alternativet är att GU Holding pausar bolaget i inkubatorn och återkommer om det uppfyllt vissa viktiga milstolpar för att fortsätta vara en del av inkubatorn. Allt för att säkerställa att de
investeringar som gjorts tas tillvara. Om det slutliga alternativet är att GU Holding och bolaget kommer överens om en avveckling sker detta. Alumnibolagen följs upp utifrån ett antal olika nyckeltal.
Vidare så använder GU dem som inspiration och i sin marknadsföring.
Umeå Biotech Incubator följer upp sina bolag dels med en NKI-undersökning. Inkubatorn försöker
vidare att följa upp bolagen utifrån ett antal traditionella parametrar (exempelvis omsättning). Inkubatorn följer också bolagen vad gäller parametrar som attraherat kapital. Vidare görs intervjuer med
investerar etc. för att säkerställa att inkubatorn gör rätt saker och att företagen gör rätt saker i sitt
utvecklingsarbete.

7.5 Summering
Ser vi till arbetssätt och metoder så arbetar både GU Holding och Umeå Biotech Incubator efter en
strukturerad process från marknadsföring och scouting till inkubation, affärsutveckling och exit. Skillnader finns mellan processerna vad gäller upplägg men båda svarar mot de behov som finns av en
systematisk process som mobiliserar engagemang och kompetens kring idén och idébäraren på ett
sådant sätt det sker en utveckling mot en marknadsintroduktion.
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Även om inte någon signifikant skillnad kan identifieras vad gäller de bägge inkubatorernas effektivitet av det underlagsmaterial vi har tagit del av så är ändå vår bedömning att GU Holding är en resultatmässigt starkare inkubator. Det syns bland annat när det gäller bolagens förmåga att attrahera
kapital. Vidare så är GU Holdings alumnibolag starkare omsättnings- och sysselsättningsmässigt. En
viktig aspekt här tror vi har att göra med att det kringliggande ekosystemet för innovation är starkare i Göteborg än i Umeå. GU Holding har en tydlig och kvalitetssäkrad process från uppsökande
verksamhet och verifiering till inkubation, affärsutveckling och exit. Vidare går GU Holding går in
som delägare i bolagen.
Tabell 8. Uppgifter om inkubatorerna
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8 Inkubatorn i Borås och Movexum
8.1 Inledning
Inkubatorn i Borås och Movexum skiljer sig åt vad gäller inriktning. Inkubatorn i Borås har fokus på
tekniska textilier och mode som är regionala styrkeområden. Movexum har ett bredare uppdrag att
stödja idéer med tillväxtpotential och internationell höjd i Gävleborg och oavsett bransch.
Inkubatorn i Borås och Movexum i Gävleborg drivs båda som aktiebolag där Movexum har en kompetensstyrelse och Inkubatorn i Borås har en blandad styrelse med ägare och extern kompens. Inkubatorn i Borås ägs till 100% av Borås stad medan Movexum har ägts av en ideell medlemsförening.
Under 2016 kommer ägandet av Movexum förändras så att man till 100% kommer att ägas av Region Gävleborg. Vad gäller finansiering finns likheter mellan inkubatorerna, båda har en offentlig
finansiering om 75-77% och privat finansiering om 4-6%. Resten utgörs av egenintäkter och projektfinansiering.
Inkubatorn i Borås har för 2013 en något högre dealflow med 28 pågående bolag vid årets slut samt
8 nya bolag. Movexum har 16 pågående bolag och 4 nya alumnibolag. Ser vi till perioden 2009-2013
var det 26 nya alumnibolag med 34,5 anställda 2013 för Inkubatorn i Borås, och bolagen attraherade
ett ägarkapital om 12,8 mnkr. För Movexum är motsvarande siffra 13 alumnibolag och 30,5 anställda samt 18,6 mnkr i attraherat ägarkapital.
Figur 8. Översikt av inkubatorprocessen
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8.2 Inflöde
8.2.1 Urvalsprocess
Movexums urvalsprocess består av ett ansökningsförfarande i flera led. I den första kontakten med
ett potentiellt bolag skapar sig affärscoacherna på Movexum en första uppfattning om affärsidén
och entreprenören. Utifrån den introduktionsintervju som genomförs tar Movexum ett beslut om
idén ska gå vidare till förinkubatorn Boost Chamber. Av de intervjuade blir 10-20 entreprenörer antagna till förinkubatorn. Den inleds med en Boot Camp på två till tre dagar då deltagarna får en genomgång i Business Model Canvas och Lean Startup, som handlar om en så effektiv och smart start
up som möjligt. Boot Campen åtföljs av en månad intensivt arbete med att verifiera de olika delarna
i affärsmodellen. Arbetet avslutas med att deltagarna får pitcha sin idé inför en i nvesterarpanel som
sedan ligger till grund för Movexums beslut om vilka som ska antas till den ordinarie inkubatorprocessen. Boost Chamber kostar 1 000 kr per deltagare. Även företag som inte antagits har möjlighet
att köpa sig en plats. Kostnaden för denna är 20 000 kr.

8.2.2 Målgrupp
Inkubatorn i Borås fokuserar på teknisk textil och mode vilket speglar styrkeområden i det regionala
näringslivet och på Borås Högskola, framför allt i form av Textilhögskolan och VINNVÄXT initiativet
Smart Textiles. Verksamheten vid inkubatorn är indelad i två affärsområden. Modeinkubatorn arbetar enbart med modeföretag (denna del av inkubatorn berörs inte i den här utvärderingen). Medan
inkubatorn i Borås arbetar med teknisk textil som styrkeområde, men även med idéer, team och företag i andra branscher om de har potential att bli tillväxtföretag på en internationell marknad.
Movexum har ett brett uppdrag där man arbetar med idéer och bolag som har hög innovationshöjd,
tillväxtpotential och skalbarhet och som har en driven entreprenör i spetsen och inte riktat mot någon särskild bransch. Uppdraget och målgruppen finns i hela Gävleborgs län.

8.2.3 Urvalskriterier
För att antas till den inledande delen av inkubatorns affärsutvecklingsprocess vid Inkubatorn i Borås
så måste följande aspekter finnas på plats:
•

Affärsidén skall vara tydligt definierad och realiserbar

•

Affärsidén och/eller teamet skall ha en tydlig konkurrensfördel

•

Erbjudandet skall innebära en ny möjlighet som är väsentligt bättre än andra alternativa erbjudanden på marknaden

•

Entreprenören skall vara kundinriktad och ha stark genomförandeförmåga

•

Affärsidén skall ha potentialen och Entreprenören skall ha viljan att genomgå Inkubatorns
process

•

Affärsidén skall vara skalbar och ha potential att omsätta minst 30 MSEK 5 år efter kommersialisering på en internationell marknad.

•

Företaget bör inte vara äldre än 6 år, och erbjudandet får inte vara etablerat på marknaden

•

Minst två affärsutvecklare skall ha träffat teamet och gjort bedömningen att kriterierna är
uppfyllda

•

Ett inkubatoravtal med syfte och mål för projektsteg Skissa, dvs det planerade utvärderingsprojektet, skall finnas.
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De företag som genomgår denna fas har sedan möjlighet att antas till huvudinkubatorprocessen.
Där preciserar urvalskriterierna ytterligare:
•

Affärsidén skall vara tydligt definierad och realiserbar

•

Kundnytta och kundvärde skall vara verifierade och kvantifierade

•

Affärsidéns och/eller teamets konkurrensfördel skall vara hållbar över tid

•

Erbjudandet skall innebära en ny möjlighet som är väsentligt bättre än andra alternativa erbjudanden på marknaden

•

Teamet skall bestå av minst två personer, varav en arbetar minst 50 %, samt ha en uttalad
och strukturerad projektledare

•

Teamet skall ha relevant erfarenhet och branschkunskap, besitta en stark genomförandekraft, samt vara kund- och marknadsinriktat

•

Affärsidén skall vara skalbar och ha potential att omsätta minst 30 MSEK 5 år efter kommersialisering på en internationell marknad

•

En väl genomarbetad företagspresentation, en realistisk projektplan och likviditetsbudget
skall finnas

•

Kapitalbehovet till nästa milstolpe skall vara rimligt att kunna finansiera

•

Eget ekonomiskt risktagande är önskvärt

•

Helst sitta i inkubatorn

•

Minst tre affärsutvecklare samt VD skall ha gett feedback utifrån pitch och vara positiva till
fortsatt samarbete och ansvarig affärsutvecklare skall dokumentera gjord utvärdering i Inkubatorns beslutsunderlag/Affärs-PM

Movexum arbetar med urvalsprocessen på följande sätt. Utifrån det första förutsättningslösa mötet
då företaget och idébäraren presenterar affärsidén och sig själva så görs en bedömning. Gruppen
affärscoacher på Movexum gör sedan en analys av den potentiella marknaden. Bolaget/idébäraren
ska utifrån en standardiserad mall besvara ett antal frågor. Det ska framgå hur väl man känner till sin
marknad och hur och på vilket sätt man har tänkt att nå sina kunder (vilket i viss mån liknar mån avsnitt i en regelrätt affärsplan). Sedan, när bolaget väl antagits till inkubatorn, så ska man snabbt försöka definiera en road map om/hur företaget kan nå ett omsättningsmål på mellan 5-50 mkr inom 3
år (det vill säga den tid de är i inkubatorn). Movexum har, till skillnad från många andra inkubatorer,
inga skallkrav på att det ska vara en internationellt skalbar affärsidé, det endast ett bör krav. Ett bolag som kommer med en affärsidé som bedöms som möjlig att skapa ett uthålligt företag på en inhemsk marknad är också välkommet till Movexum.

8.2.4 Screening, scouting
Inflödet till Inkubatorn i Borås sker på rekommendation från befintliga kunder till Inkubatorn i Borås,
dvs. bolagen som finns i deras nätverk är viktiga källor för att locka till sig och tipsa om potentiellt
intressanta idéer. I övrigt kommer idéer och idébärare från andra innovationsaktörer som Högskolan
i Borås, Smart Textiles, Drivhuset, IUC, Connect, Almi, Marketplace Borås, banker, SP, näringslivskontoren i Sjuhärad, Borås Industri och Handelsklubb, Science Park Borås samt i det omgivande näringslivet i regionen.
Movexum arbetar främst med att synliggöra sig själva för att nå ut till entreprenörer och scouta
idéer. Detta gör de bland annat genom att delta i olika aktiviteter och seminarier tillsammans med
andra organisationer för att synas i de sammanhang potentiella kunder ofta söker sig till. Därutöver
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har de ett brett nätverk av aktörer och samarbetspartners som sprider Movexums budskap och som
själva kan lämna idéer kring potentiella inkubatorbolag. I dagsläget så har man inga behov av att genomföra stora marknadsföringsinsatser. Movexum har en kö av idéer och idébärare och kan med de
resurser man har inte ta in alla. Man arbetar idag inte speciellt mycket med scouting. Movexum har
nära kontakter med regionens kluster, med aktörer som ALMI och med de kommunala näringslivskontoren.

8.3 Inkubationsprocess
8.3.1 Tjänster
Inkubatorn i Borås har en formaliserad process för sina inkubatorbolag som innebär att de erbjuds
stöd när det gäller affärsutveckling. Inkubatorn i Borås använder en beprövad process med affärsmodellering, målsättning, strategi(er), projektplanering och uppföljning, anpassad till varje deltagare. Inkubatorbolagen får vidare individuell handledning genom en personlig affärsutvecklare som
ger stöd och inspiration i snitt 160 timmar per år. Projekten eller bolagen erbjuds vidare plats i ett
kontor med mötesrum i Textile Fashion Center med tillhörande kontorstjänster. Projekten/bolagen
tränas i att möta potentiella finansiärer, inklusive InkInvest AB som är ett riskkapitalbolag vid Inkubatorn i Borås och som endast investerar i bolag som blir, är eller har varit kunder till Inkubatorn. Bolagen får hjälp med sin marknadsföring via inkubatorns nätverk, men också konkret hjälp av inkubatorns kommunikatör. Bolagen/projekten får stöd när det gäller arbetsrutiner, management och bolagsformalia. Inkubatorn försöker att stödja bolagen när det gäller deras organisationsutveckling, resursförsörjning och rekryteringsstöd samt hållbarhetsperspektivet. Inkubatorn arbetar aktivt för att
stödja bolagen i hur de organiserar och strukturerar sitt styrelsearbete. Företrädare för inkubatorn
deltar också i styrelsearbetet. Förutom detta får ett bolag i inkubatorn tillgång till ett omfattande
nätverk, särskilt inom textilindustrin och till relaterade branscher (något som gjort att inkubatorn är
intressant för projekt/bolag även utanför regionen). Bolagen får också, genom att inkubatorn har ett
antal partners med specifik kompetens tillgång till kompetens inom bland annat juridik, ekonomi
och IT via inkubatorns partners. En ytterligare tillgång som inkubatorn kan erbjuda är en komplett
textilverkstad för snabb prototyptillverkning.
När ett projekt eller företag antas till inkubatorns tecknas ett avtal. En handlingsplan med tydliga
mål och milstolpar tas fram för den fortsatta verksamheten; för tiden i inkubatorn. I denna handlingsplan identifieras ett antal mål och aktiviteter inom olika för projektet/bolaget relevanta områden såsom försäljning, produktutveckling, marknadsbearbetning, organisationsutveckling, ägande,
potentiell finansiering etc. En affärsutvecklare och idébäraren/företagaren stämmer sedan regelbundet av denna plan. Intensiteten i avstämningarna varierar, men målet är att de ska ske minst en
gång i månaden, helst oftare. Varje företag som antagits till inkubatorn har sedan tillgång till en egen
affärsutvecklare som träffar bolaget ungefär fyra till fem timmar varje vecka. Detta kan variera lite
beroende på vilket läge företagen befinner sig i inkubatorprocessen. Vissa perioder träffas företag
och affärsutvecklare betydligt mer och ibland lite mindre. Affärsutvecklaren fungerar som coach och
kontakt gentemot mot inkubatorns övriga medarbetare, samarbetspartners och nätverk. Affärsutvecklaren deltar även ibland i möten med kunder, finansiärer, styrelse, leverantörer eller andra partners för att stödja projektet/bolaget.
Movexum har en huvudprocess i sin inkubator som kännetecknas av att bolagen går igenom tre faser. Den första fasen är betitlad Pre Lab, den andra fasen Business Lab och den tredje fasen Business
Accelerator.
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Pre Lab – Riktar sig till entreprenörer och bolag med en skalbar produkt eller tjänst med innovativ
höjd och tillväxtpotential och som gått vidare från förinkubatorn Boot Chamber. Här upprättar entreprenören i samarbete med sin affärscoach en affärsplan och bildar ett bolag. Pre Lab omfattar
cirka tre månader. Om arbetet med bolagets utveckling inte följer plan och Movexums kriterier får
bolaget inte fortsätta. Avgiften är 1.000 kr per månad.
Business Lab – Hit kommer de bolag som passerat Pre Lab och här tar bolaget första stegen mot
marknaden. Bolaget får professionell vägledning för att utveckla affärskonceptet. Bland annat kan
stöd ges för att genomföra marknadsundersökningar, pilotstudier och påbörja säljarbetet. Business
Lab pågår som längst i nio månader. Avgiften är 1.000 kr per månad.
Business Accelerator – Hit kommer de aktiebolag som passerat Pre Lab eller Business Lab och syftar
till att stötta bolaget i kommersialiseringsprocessen och försäljning. Det ställs krav att aktiebolaget
har en finansplan för 12 månader och har säkrat finansiering för en heltidstjänst för företagets VD
under minst sex månader. Finns ägare måste därtill även finnas aktieägaravtal. Business Accelerator
pågår som längst 24 månader. Avgiften är 2.000 kr per månad.

8.3.2 Finansiering
Inkubatorn i Borås går in som ägare i bolagen. Inkubatorn i Borås har också i Science Parken närvaro
av InkInvest som erbjuder inkubatorbolagen tillväxtkapital för bolag kopplade till inkubatorn. Inkubatorn i Borås arbetar också med att förmedla kontakter med andra finansiärer som finns i nätverket.
Movexum tar inget ägande i bolagen, men har ett partnernätverk där finansiärer ingår. Alumnibolagen får fortsätta vara en del av detta genom alumninätverket.

8.3.3 Rådgivning
Båda inkubatorerna har rådgivning kopplad till de olika faserna. Rådgivning rör frågor som är centrala för bolagens utvecklingsfrågor i respektive fas.

8.3.4 Kompetensutveckling
Inkubatorn i Borås arbetar dels med kompetensutvecklingsinsatser riktade mot enskilda medarbetare. Man arbetar också medvetet strategiskt i partnerskap i regionen med andra aktörer. Genom
detta menar man att också medarbetarna stärks i sin kompetensutveckling.
Movexum arbetar också med olika typer av insatser för att stärka sin kompetens när det gäller medarbetarna. Det handlar dels om att vara strategiska redan när man anställer (personerna bör ha erfarenhet av företagande etc.), men Movexum tillser också att medarbetare som saknar viss strategisk
kompetens får genomgå riktade utbildningar. Ett sådant exempel är styrelseakademins utbildningar.

8.3.5 Lokaler/utrustning
Bägge inkubatorerna erbjuder kontorsplatser och mötesrum. Ingen av inkubatorerna har som krav
att man måste finnas i inkubatormiljön. Det finns dock en viktig skillnad mellan inkubatorerna vad
gäller lokaler då Movexum finns på flera ställen i Gävleborgs län.
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8.4 Utflöde
8.4.1 Exit-modell
När företaget bedöms vara stabilt och kan bära och växa av egen kraft är det tid för examination ur
den utvecklingsprocess som Inkubatorn i Borås driver. Tillsammans avslutar inkubatorn och företaget de gemensamma aktiviteterna och företaget blir ett alumniföretag. Under den tid företaget deltar i inkubatorprocessen, de avslutande månaderna, ska det hinna genomföra och få det godkänt av
affärscoacherna:
•

Färdigställa den initiala produktutvecklingen

•

Skapa en initial organisation med bra kompetensbredd

•

Lansera produkten på minst en marknad

•

Skapa ett kassaflöde

Inkubatorn kan även avbryta affärsutvecklingsprocessen med en månads uppsägning i det fall inkubatorn bedömer att utveckling enligt överenskommelse i inkubatoravtal eller uppdaterad överenskommelse inte sker, och/eller att företagets affärsidé inte håller; skapar intresse från marknad, potentiella finansiärer etc. Vid varje tillfälle detta sker skrivs en noggrann rapport i syfte att skapa ett
strukturellt lärande.
Movexum har inga direkt tydliga kriterier för när ett bolag är redo att lämna inkubatorn. Det avgörs
från fall till fall och beror på allt från organisation, entreprenörer och produkt. I inkubatorn finns en
tidsram som är på 36 månader. När bolaget varit ungefär 30 månader i inkubatorn så tittar affärscoacherna på hur läget är i bolaget. Om bolaget bedöms vara marknadsmässigt samt som det har
lyckats genomföra sin finansieringsrunda. Om affärscoacher plus eventuella externa aktörer i partnernätverket gör bedömningen att bolaget är redo att lämna inkubatorn så bli bolaget alumni. Bolaget har dock möjlighet att delta i events, de blir inbjudna till sommaravslutningar etc. Movexum försöker också hålla bolagen ajour vad gäller utlysningar med mera. Bolagen får dock inte ta del av
tjänster etc.

8.4.2 Nätverk
Inkubatorn i Borås arbetar med ett alumninätverk. I vissa fall fortsätter dock inkubatorn att vara involverad i ett bolag, då som styrelseledamot. Att ett företag tar sig igenom affärsutvecklingsprocessen och bedöms vara färdigt att ”stå på egna ben” innebär inte nödvändigtvis att inkubatorn säljer
ett eventuellt innehav.
När det gäller Movexum så utses de företag som genomgått inkubatorprocessen till alumnibolag. De
erbjuds att närvara vid samma seminarier, föreläsningar och träffar som inkubatorföretagen samt
får ta del av Movexums nätverk.

8.4.3 After-care strategi
Inkubatorn i Borås har en tydlig after care-strategi. De bolag som varit inne i inkubatorn men där inkubatorn i Borås fortsätter sitt ägande blir en del av alumninätverket. I vissa fall fortsätter dock Inkubatorn i Borås sitt engagemang i bolagen.
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Movexum har en after care-strategi som, förutom att bolagen kan få ta del av olika kompetensutvecklingsinsatser såsom föreläsningar etc. innebär att Movexum kan bistå alumnibolagen med insatser. Exempelvis att skicka ut deras nyhetsbrev, länka till dem via hemsidan samt erbjuda partneravtal och information om finansieringsmöjligheter.

8.5 Summering
Vår bedömning av dessa två inkubatorer är att de, om man tittar på resultat, bolag i inkubatorn etc.
är relativt lika. En skillnad mellan inkubatorerna är att Movexum arbetar i hela regionen (Gävleborgs
län) och i den bemärkelsen har ett lite större geografiskt upptagningsområde än Inkubatorn i Borås.
Inkubatorn i Borås har dock ett tydligare spetsområde i och med att den fokuserar på den kompetens, i vid bemärkelse, som finns runt textilområdet
En ytterligare likhet mellan de bägge inkubatorerna är att de är kopplade till VINNVÄXT-vinnare. Inkubatorn i Borås befinner sig en klustermiljö med fokus på textil och som bl.a. har VINNVÄXT-vinnaren Smart Textiles. Movexum är kopplad både till Fiber Optic Valley och till GIS-klustret i Gävle som
också är finansierade till del av VINNVÄXT. Detta slår dock inte igenom lika tydligt i Movexums inriktning och profilering som det gör för Inkubatorn i Borås
En skillnad mellan inkubatorerna rör ägarskap och finansiering, där Inkubatorn i Borås jämfört med
Movexum tar ett aktivt ägande, också efter avslutad inkubatorprocess för vissa bolag.
Tittar man på de indikatorer för dealflow och de resultat som finns så presterar Inkubatorn i Borås
på flera av dessa. Det är dock svårt att dra några entydiga slutsatser av detta, inte minst som man
har olika uppdrag vad gäller inriktning och geografiskt område.
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Tabell 9. Uppgifter om inkubatorerna
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9 Innovatum och Åkroken Business
Incubator
9.1 Inledning
Inkubatorn vid innovatum och Åkroken Business Incubator skiljer sig åt vad gäller inriktning. Inkubatorn vid innovatum har en inriktning på idéer som kan leda till innovation och tillväxt främst inom tre
områden, men arbetar också med företag utanför dessa tre områden. Åkroken Business Incubator
har en bred inriktning att stödja spets- och tillväxtföretag i regionen som helhet även om det finns
ett fokus kopplat till skogen som resurs (som är ett regionalt styrkeområde), man arbetar även bredare med stöd till utveckling av idéer.
Inkubatorn vid innovatum och Åkroken Business Incubator är båda del av en teknikpark/science
parks och inkubatorernas verksamhet är en del av denna verksamhet. Innovatum AB och Åkroken
Science Park AB drivs båda som aktiebolag. Innovatum ägs av huvudsakligen av Stiftelsen Innovatum, men Trollhättans kommun och Fyrbodals kommunförbund har ett mindre ägande i bolaget.
Åkroken Science Parks AB ägs till 100% av ideella föreningen Åkroken. Ingen av inkubatorerna har en
egen styrelse utan styrelsen är kopplad till aktiebolaget. Innovatum har en blandad styrelse med
ägare och extern kompetens medan Åkroken har en ägarstyrelse.
Antalet anställda för 2013 var 5 respektive 18 (detta avser dock hela den verksamhet som Åkroken
är en del av). Ser vi till driftskostnaderna för inkubatorerna ligger dessa för 2013 för Innovatum på
5,9 mnkr och för Åkroken 6,9 mnkr. För Innovatum svarar det offentliga för 80% av finansieringen
och egna intäkter och projekt för 20%. För Åkroken redovisas inte hur stor del av finansieringen som
är offentlig och hur stor del som är egenfinansierad. Ser vi till dealflow för inkubatorerna finns skillnader. Innovatum hade 2013 16 pågående bolag och 5 nya alumniföretag, medan Åkroken hade 29
pågående bolag vid årets slut samt 13 nya alumniföretag. För perioden 2009-2013 visar Innovatum
16 och Åkroken 46 alumniföretag. Dessa företag hade 2013 148 respektive 47 anställda och under
perioden hade Innovatum attraherat ägarkapital om 62 mnkr medan Åkroken attraherat 9,5 mnkr.
Figur 9. Översikt av inkubatorprocessen
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9.2 Inflöde
9.2.1 Urvalsprocess
Innovatums inflöde bygger på att idéer kommer in till Innovatum Inkubator genom en rad olika kanaler internt och externt. Inkubatorn arbetar också proaktivt för att på olika sätt fånga upp potentiella idéer och idébärare.
Åkroken arbetar systematiskt för att uppmuntra och inspirera till innovation. Inspirationsarbetet bedrivs dels genom tävlingen jagharenide.nu och genom affärsutvecklingsprogrammet Business Start.
Dessutom deltar och arrangerar ÅBI olika typer av event och seminarier liksom scouting i syfte att
inspirera fler innovatörer att våga utveckla sin affärsidé. Inspirationsprocessen är även en viktig del i
att tidigt kunna påbörja arbetet med utvärdering och verifiering av nya presumtiva inkubatorbolag
till något av inkubatorprogrammen.

9.2.2 Målgrupp
För att bli inkubatorföretag hos Innovatum ska idéer helst rymmas inom något av de tre fokusområdena: Audiovisuell teknik, Energi- och miljöteknik eller Produktionsteknik. Samtidigt har inkubatorn
ett bredare scope och även andra idéer ges plats om de bedöms som goda, förutsatt att de uppfyller
inkubatorns krav.
Åkrokens uppdrag är att attrahera spetsbolag i regionen, dvs bolag med hög kunskapshöjd och med
stor potential. Har dock relativt en del andra inkubatorer i denna studie ett svagare inflöde av den
typen av bolag. Målgruppen är bred, det finns dock ett fokus på bolag som har affärsidéer baserade
på skogen som resurs, ett av styrkeområdena i regionen. Åkroken har som målsättning att kunna attrahera spetsbolag, det vill säga bolag med hög kunskapshöjd och med stor potential.

9.2.3 Urvalskriterier
Innovatums har följande process och kriterier för urval. Beslut om inträde i förinkubatorn (6 månader) tas baserat på en enklare affärsplan samt en bedömning av människorna bakom, om de är entreprenörer som har det som krävs och om de är dedikerade nog att satsa på att realisera sin idé. Beslutet tas av inkubatorns styrgrupp och baseras på en bedömning av innovationshöjd, unicitet, skalbarhet och potential för tillväxt och nationella marknader. Samtidigt så accepteras också bolag och
idébärare som kanske inte uppfyller alla dessa krav men som bedöms ha förmågan att skapa ett bolag med en hållbar affärsidé, hållbar för att utvecklas och överleva.
För att tas in i Åkrokens förinkubator, krävs att idén bedöms utifrån sin potential, det vill säga potentialen i affärsidén samt inkubatorföretagets potential att etablera ett tillväxtföretag. Åkroken har
också ett urvalskriterium som innebär att bolag som har en affärsidé som på något sätt riktar sig mot
de skogliga näringarna accepteras. För att accepteras för huvudinkubatorprocessen utvärderar en
referensgrupp från näringslivet sedan affärsplanen och innovatörens potential som entreprenör vid
en så kallad språngbräda. Baserat på beslutsunderlag från inkubatorernas affärscoacher beslutar de
sedan huruvida idén ska gå vidare till inkubatorn. Vid det laget måste affärsplanen vara klar.
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9.2.4 Screening, scouting
Bägge inkubatorerna arbetar såväl med information riktad mot bolag eller idéer som finns i respektive Science Park samt mot respektive lärosäte (Mittuniversitet och Högskolan i Väst). För Innovatum
är projektarenan viktig för att nå ut till idébärare, inte minst i befintliga företag.

9.3 Inkubationsprocess
9.3.1 Tjänster
I Inkubatorn Borås är bolagen inledningsvis etablerade i förinkubatorn under sex månader. Under
förinkubatorperioden testas affärsidé och team och förutsättningar för utveckling och expansion.
Ansvariga affärscoacher utses (alltid två stycken). Inkubatoravtal upprättas för sex månader och
loggbok upprättas vid inträdesdatumet i förinkubatorn. Workshop kring Business Model Canvas genomförs med idébärare. Alla bolag som tas in i inkubatorn omfattas av inkubatorns så kallade 4Kerbjudande. 4K står för Kompetens, Kontor, Kontakter och Kapital. Innovatören får möjlighet att
sitta i ett öppet landskap med tillgång till kontorsutrustning, detta mot en låg avgift.
När bolaget sedan går igenom Inkubatorn används de olika processer avsedda för bolagets utveckling och expansion. För det första så sluts ett inkubatoravtal. Max tre år kan företaget befinna sig i
inkubatorn. Avtalet förlängs med ett år i taget. Alla bolagets aktiviteter loggas kontinuerligt i en upprättad Loggbok. Inkubatorbolaget erbjuds egna kontorsrum och kontinuerlig handledning och rådgivning av affärsutvecklare.
Åkroken Business Incubator erbjuder tjänster som ger stöd i alla delar i utvecklingen av en idé till en
produkt eller företag. Deras inkubatorprocess består av sju faser. Den första är en intagsprocess
med olika steg. I denna byggs det upp information kring det ansökande projektet och dess potential
belyses från flera olika perspektiv och leder till beslut om huruvida det ska gå vidare till förinkubatorn eller inkubatorn. Denna del omfattar 1-6 månader och erbjuder affärsrådgivning en till två timmar per vecka, liksom utbildningar och event. Denna fas kan betraktas som en antagningsperiod
med speciella villkor.
Nästa fas är utvecklingsprogrammet. Utvecklingsprogrammet riktar sig främst till bolag med breddeller spetspotential och kan ha två olika typer av bakgrunder. Den första typen är bolag som genomgått förinkubatorprogrammet och bedöms ha stor potential att hamna i bredd- eller spetsprogrammet, men som behöver ytterligare tid för forskning eller utveckling. Den andra typen innefattar de
bolag som har tillhört bredd- eller spetsprogrammet och temporärt behöver ytterligare forskning
eller utveckling. Programmet omfattar upp till 24 månader och erbjuder affärsrådgivning en till två
timmar per vecka samt utbildning och olika event.
Till Breddprogrammet kommer utvalda innovativa bolag eller projekt som skapar stabila lokala och
regionala företag. Här erbjuds lokal affärsrådgivning cirka tre timmar per månad i två år med bas i de
regionala resurserna.
Till spetsprogrammet kommer utvalda innovativa bolag med stor global potential till tillväxt och skalbarhet med hög innovationshöjd. Här erbjuds lokal affärsrådgivning cirka tre till sex timmar per
vecka i tre år samt även specialistkonsulter och extra insatser för internationalisering.
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Inkubatorn arbetar också med ett så kallat licensieringsprogram. Detta riktar sig till bolag som siktar
mot en licensiering av innovation eller produkt och kan ha två olika typer av bakgrunder. Den första
typen är bolag som genomgått Förinkubatorprogrammet men som inte siktar på att skapa företag
inom ramen för Bredd- eller Spetsprogrammet. Den andra typen av bolag är de som tillhört Breddeller Spetsprogrammet men som ändrar verksamhetsinriktningen mot licensiering. Programmet omfattar upp till sex månader och erbjuder affärsrådgivning fyra timmar per månad samt utbildningar
och event.
Slu tligen arbetar Åkroken Business Park med en så kallad acceleratorprocess. Acceleratorprocessen
är en möjlighet för utvalda inkubatorföretag i spetsprogrammet med särskild utlysning.

9.3.2 Finansiering
Innovatum går in med finansiering i sina bolag genom Innovatum Portfolio AB.
Åkroken stödjer inkubatorbolagens utveckling med stöd i kapitalanskaffningsfrågor. Det görs dels
genom Åkrokens egen kompetens och nätverk, men också genom nära samarbete med främst Norrlandsfonden, Såddgruppen Mitt AB (ett privat såddkapitalbolag där Åkroken Science Park AB är en
av 13 delägare) och Saminvest AB där samarbetsavtal finns och där man samarbetar kring såddfinansiering i Åkrokens egna bolag. Vidare driver inkubatorn ett projekt med finansiering av Länsstyrelsen
i Västernorrland som syftar till att bygga nätverk, utbilda investerare och stödja bolag i arbetet med
att attrahera och ta in privat ägarkapital. Åkroken har etablerat ett kontor i Stockholmsregionen för
att öka kontaktytan mot finansiella aktörer i stockholmsregionen.

9.3.3 Rådgivning
Innovatum tar in specialkompetens när det av olika anledningar kan behövas. Dessutom får inkubatorföretagen juridisk och ekonomisk rådgivning vid behov och utbildning i entreprenörskap via
Nyföretagarcentrum eller skräddarsydda utbildningar i exempelvis försäljning och marknadsföring.
Åkroken erbjuder också extra hjälp för utvalda idéer med potential till snabb tillväxt. Här erbjuds affärsrådgivning cirka 20 timmar per månad av ett team med medlemmar från Åkroken och externa
konsulter. I acceleratorprocessen ingår också utbildningar och event.

9.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar med olika typer av riktade insatser för kompetensutveckling. Det kan
exempelvis gälla kunskap rörande horisontella kriterier eller CSR. En viktig aspekt av Innovatums
kompetensutveckling är den loggbok som företagen – alla företag i inkubatorn skriver – som möjliggör att bygga upp ett strukturkapital när det gäller erfarenheter av inkubatorverksamhet och företagsutveckling.

9.3.5 Lokaler/utrustning
Innovatum erbjuder lokaler och kontorsplats till sina bolag. Förutom detta får bolagen:
•

Tillgång till flexibla och moderna kontor/arbetsplatser samt attraktiva gemensamhetslokaler.

•
•

Tillgång till IT-struktur: fiberbredband, backupsystem, support, skrivare, scanner etc.
Tillgång till konferenslokaler med modern teknisk utrustning.
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•

Tillgång till reception med servicefunktion och kundmottagare, posthantering, postbox etc.

•

Tillgång till verkstadsyta i Produktionstekniskt Centrum/labbmiljö/testbädd.

•

Tillgång till biosalong, RED-kamera, ljud- och tekniksystem samt tillgång till olika typer av
studioytor på Innovatumområdet.

Åkroken Business Inkubator erbjuder också sina bolag kontorslokaler – mot viss ersättning – med
tillgång till IT-infrastruktur samt konferenslokaler.

9.4 Utflöde
9.4.1 Exit-modell
Vid lämplig tidpunkt tar styrgruppen, på förslag från Innovatum, ett formellt beslut om att bolaget
bedöms så färdigt att det kan lämna inkubatorn. Detta sker vid den oftast vid maximala inkubatorperiodens slut eller vid bedömning om att bolaget skulle utvecklas bättre utanför inkubatorn (i vissa
fall får bolagen lämna tidigare, om inte planlagd utveckling och expansion sker eller om bolaget eller
dess ägare inte följer det avtal som ingicks initialt).

9.4.2 Nätverk
Innovatum erbjuder ett nätverk dels inom den vidare park miljön, för inkubatorbolagen men också
för alumnibolagen. Mer preciserat innebär detta:
•

Tillgång till interna kompetenser från Projektarenan med personer som har en bred
branscherfarenhet och nätverk.

•

Tillgång till Innovatum Projektarena (ca 150 företag).

•

Tillgång till gemensamma företagsaktiviteter kopplat till Innovatums centrumbildningar All
Creators Together (ACT) och Produktionstekniskt Centrum (PTX).

•

Tillgång till relevanta nätverk, företag och personer, inom utvalda marknader.

Åkroken erbjuder inkubator- och alumnibolagen framförallt följande två nätverksmiljöer:
•

Championbank – Denna aktivitet fungerar som en ”kompetensbank” till företagen inskrivna
i inkubatorn. Inkubatorföretagens behov av olika kompetenser som t.ex. styrelsemedlemmar, försäljningsresurser eller företagsledare matchas med medlemmar i Championsbanken. Championsbanken består av namngivna kompetenser som på olika sätt vill hjälpa
till i inkubatorbolagens utveckling.

•

Inkubatorns Vänner – Denna aktivitet ska stärka banden till näringslivet mellan inkubatorn,
de inskrivna företagen i inkubatorn, alumnibolagen och företag i näringslivet genom att öka
förutsättningarna för affärer och kompetensutveckling.

9.4.3 After-care strategi
Efter att ett bolag lämnat inkubatorn har Innovatum en process där man säkerställer att:

•
•

Aktuell Affärsplan arkiveras digitalt samt analogt/pappersmässigt i pärm.
Aktuell årsredovisning arkiveras digital samt analogt/pappersmässigt I pärm.
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•

Den loggbok som företagen för, arkiveras digitalt samt i pappersform tillsammans med “Vitbok”.

När bolagen lämnar Åkroken så blir det en del av det nätverk som kallas inkubatorns vänner. Genom
detta får alumnibolagen möjlighet att delta i möten med investerare, utbildningar, vara i kreativ
miljö etc. Åkroken försöker vidare så långt resurserna tillåter stödja alumnibolagen med match making inom innovationssystemet etc (till exempel för att komma i kontakt med finansiärer – där Stockholmskontoret är en viktig del). Detta är kostnadsfritt i två år. Bolagen har också möjlighet – på
marknadsmässiga grunder – att sitta kvar i själva Science Parken. Följer upp bolagen med olika enkäter som undersöker resultatutveckling plus NKI.

9.5 Summering
För att bedöma Innovatumn och Åkroken Business Incubator är det viktigt att sätta in dom i sitt rätta
sammanhang, Vii menar att dessa bägge två inkubatorer har ett lite annat uppdrag och lite andra
förutsättningar (gäller för övrigt andra inkubatorer i studien som exempelvis Movexum) än exempelvis en inkubator som Chalmers Innovation eller Sahlgrenska. De har inte ett självklart ett universitet i
sin närhet från vilket ett idéflöde kan komma. De har därför en lite bredare roll i det regionala innovationssystemet, delvis på grund av ägarnas direktiv.
I viss utsträckning har bägge inkubatorerna en utmaning i den bemärkelsen att de nationella finansiärerna framförallt premierar en viss typ av innovationsbolag emedan både Innovatum och Åkroken
också arbetar med bolag som kanske inte har samma innovationshöjd i sin affärsidé, men som kan
bli betydelsefulla och mycket konkurrenskraftiga globalt också de och som är betydelsefulla för utvecklingen i regionen. För att underlätta för den här typen av bolag, bland annat, har Åkroken etablerat ett Stockholmskontor på Ekerö. Detta kontor bedöms vara strategiskt för Åkrokens bolag eftersom det underlättar för dem att få till möten med större investerare och kunder i Stockholm.
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Tabell 10. Uppgifter om inkubatorerna
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10 Sahlgrenska Science Park
Inkubator och Medeon Inkubator
10.1 Inledning
Inkubatorn vid Sahlgrenska Science Park samt Medeon Incubator har båda en inriktning på Life Science och har också samma målgrupp för sitt arbete. Båda inkubatorerna är del av science park, Sahlgrenska Science Park respektive Medeon Forskningspark, som båda drivs som aktiebolag. Ägarbilden
bakom de båda inkubatorerna och science parks skiljer sig åt. Sahlgrenska Science Parks ägs av Business Region Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet samt VGR som vardera
äger 25% av aktierna. Medeon AB som driver inkubatorn ägs av Malmö Stad (60%) och Wihlborgs
Fastigheter (40%). Ingen av inkubatorerna har en egen styrelse utan styrelsen är kopplad till Sahlgrenska Science Park AB och Medeon AB, där inkubatorerna är en del. Styrelsen för Sahlgrenska Science Park är ägarstyrelse med Medeon har en blandad styrelse med både ägare och extern kompetens. Ser vi till driftskostnaderna så är denna för 2013 5 respektive 1 miljon kronor för Sahlgrenska
respektive Medeon, Offentlig finansiering motsvarar 100 respektive 60% av driftskostnaden för Sahlgrenska respektive Medeon.
Ser vi till dealflow för inkubatorerna finns skillnader. Sahlgrenska hade 2013 15 pågående bolag och
7 nya alumniföretag, medan Medeon hade 15 pågående bolag vid årets slut samt 6 nya alumniföretag. För perioden 2009-2013 visar Sahlgrenska 16 och Medeon 13 alumniföretag. Dessa företag
hade 2013 18 respektive 8 anställda och under perioden hade Sahlgrenska attraherat ägarkapital
om 92 miljon kronor medan Medeon attraherat 77 miljon kronor.
Figur 10. Översikt av inkubatorprocessen
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10.2 Inflöde
10.2.1 Målgrupp
Sahlgrenska har ett uppdrag att vara den självklara partnern för Life Science-sektorn i regionen. Målgruppen är idébärare från akademin, sjukvården och näringslivet i Västra Götaland.
Medeons inkubator har ett liknande fokus som Sahlgrenska och en liknande målgrupp då man har
fokus på idébärare inom life science (ur ett brett perspektiv).

10.2.2 Urvalsprocess
Sahlgrenska science Park granskar cirka 70 projektidéer per år. Förinkubatorfasen innehåller två delmoment utvärdering av affärsidén samt förädling till affärsprojekt. I bägge fall görs bedömningarna
av affärscoacherna.
Även Medeon har en urvalsprocess som består av två steg – först urval till en förinkubator, sedan
urval till en huvudinkubator.

10.2.3 Urvalskriterier
Urvalskriterierna för Sahlgrenska Science Parks Inkubator innehåller bland annat bedömning av affärspotentialen i projektidén, immaterialrättsliga förutsättningar och utvärdering av tekniska och kliniska aspekter. Förädlingen av affärsprojekt innefattar bland annat rekrytering av projektledning och
styrelse, framtagning av initial affärsplan samt medverkan vid finansiering och eventuell bolagsbildning av projektet.
Medeon har en liknande bedömningsprocess. I det första steget så är de viktigaste urvalskriterierna
att bolaget har en idé som har en potentiell marknad samt att det finns skalbarhet etc. Vidare bedöms idébäraren, om hen har potential. I det andra steget – att tas in i huvudinkubatorn – så är kriteriet att det finns en affärsplan som kan bedömas. Vidare bedöms möjligheterna till att erhålla extern finansiering.

10.2.4 Screening, scouting
När det gäller att skapa förutsättningar för dealflow – att idébärare och innovatörer ska hitta in till
inkubatorn så arbetar bägge inkubatorerna med liknande aktiviteter såsom att presentera vid mässor, vara ute och informera om inkubatorn etc.
I Sahlgrenskas fall så kommer de flesta idébärarna i kontakt med inkubatorn via sjukhuset, från universitetet eller från idéer från det befintliga näringslivet.
Medeon har exempelvis något som de kallar Fröprogrammet, vars syfte är att göra det möjligt för
vårdpersonal att utveckla idéer som kan förenkla och förbättra vardagen inom vårdsektorn.
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10.3 Inkubationsprocess
10.3.1 Tjänster
Sahlgrenska har en formaliserad modell för hur man arbetar med företag genom att inkubatorn erbjuder ett allmänt coachprogram. Inom affärsinkubatorn erbjuds affärsrådgivning, lokaler och service för nya företag, ett nätverk av industrikompetenser, konsulter och investerare inom life science
området. Dessutom erbjuds möjligheten att hyra laboratorieplats. Genomsnittstiden i inkubatorn är
tre till fyra år. Det finns ingen maxtidsgräns. Sammanlagt arbetar tre affärsrådgivare på inkubatorn
som fungerar som affärscoacher samt rekryterar. VD och styrelse till bolaget. Enligt ansvarig för inkubatorn är det aldrig innovatören som leder företaget utan en extern VD rekryteras. För företagen i
inkubatorn och för projekten i förinkubatorn erbjuds också kurser och seminarier i bland annat affärsutveckling och ledarskap.
Genom så kallade servicepartners erbjuds tjänster och produkter som nystartade företag ofta har
behov av så som ekonomi-, personal- och managementfrågor, patent- och försäkringsfrågor samt
kompetens inom affärsjuridik. Sahlgrenska Science Park har tecknat ramavtal med servicepartnerna
och därmed kan företagen i parken utnyttja förmånliga villkor och rabatter. Enligt ansvarig för inkubatorn är varumärket ”Sahlgrenska” mycket viktigt för inkubatorföretagen. Enligt uppgift från inkubatorn har inget inkubatorföretag från Sahlgrenska hittills haft någon omsättning, men ofta har de
företag som når inkubatorfasen en bra utveckling. Det tar ofta mycket lång tid ca 10 – 15 år innan
forskningsbaserade företag inom life science når marknaden.
Medeon har en inkubatorprocess där varje enskild affärsidé ges bästa möjliga stöd i form av workshops, föreläsningar, rådgivning och coachning. I Medeons inkubator är utgångspunkten att vara lyhörd för de behov som finns i inkubatorbolaget och affärscoacherna anpassar därför verktyg och insatser.
När ett bolag accepterats för att vara en del av huvudinkubatorn får det tillgång till flera tjänster
speciellt utformade för nystartade företag inom life science. Det kan röra coachning och branschspecifik affärsrådgivning som erbjuds några timmar i veckan. Det stöd som ett bolag erbjuds se väldigt olika ut beroende på vilka behov bolagen har. Alla bolag erbjuds ett utbildningspaket som fokuserar på ekonomi, juridik, marknadsföring och försäljning, IP-frågor, ledarskapsutveckling. Medeon
erbjuder dessutom specifika utbildningar anpassade för Life Science-bolag.
Nätverksaktiviteter är en annan del av Medeons erbjudande och kanske det viktigaste. Det kan
handla om frukostmöten, där olika företagsrelevanta frågor avhandlas. Eller möten där inkubatorbolagen får presenteras för finansiärer. En annan dimension av Medeons erbjudande är medlemskap i
Medeons Life Science nätverk. Medeon arbetar vidare med ett antal olika partners. Partners som
kan erbjuda olika typer av produkter. Som inkubatorbolag har man tillgång till attraktiva leverantörsavtal med andra ord.

10.3.2 Finansiering
Sahlgrenska Science Park tar ägarandelar i inkubatorföretagen och samarbetar med Västra Götalandsregionen och Innovationsbron när det gäller såddlån.
Medeon går inte in med egen finansiering, men arbetar med att underlätta för bolagen att hitta såväl privat som offentlig finansiering.
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10.3.3 Rådgivning
Sahlgrenska Science Park Inkubator erbjuder ett coachingprogram med rådgivning. Inom ramen för
detta finns möjlighet till fokusering genom inriktning mot internationalisering (Bridgeprogrammet)
eller inriktning mot e-hälsa (Star Track-programmet).
Medeon erbjuder coachning och branschspecifik affärsrådgivning som erbjuds några timmar i
veckan som kan variera beroende på företagens behov. Bolagen i inkubatorn erbjuds vidare utbildningspaket kring mer generella frågor samt utbildningar särskilt för Life Science-bolag.

10.3.4 Kompetensutveckling
Bägge inkubatorerna arbetar med kompetensutveckling genom att erbjuda interna och externa affärscoacher med olika specialisering. Medeon har valt att arbeta med få coacher inhouse och har i
stället ett brett externt nätverk.

10.3.5 Lokaler/utrustning
Bolagen i Sahlgrenska har tillgång till färdigmöblerade rum med en anpassa hyresnivå. Ett bolag som
finns i inkubatorn får vidare tillgång till konferensrum, gemensam möteslokal med fikamöjligheter,
kopiator, bredband, samt reception med telefonservice och posthantering. Bolagen har vidare tillgång till ett våtrumslaboratorium.
Bolagen som finns i Medeons inkubator har också möjlighet att få tillgång till kontorsplats, men
Medeon trycker inte på att bolagen ska sitta i inkubatorn. En viktig del av erbjudandet är att inkubatorn också är virtuell, att bolagen kan ha kontorsplats/lokaler på andra ställen.

10.4 Utflöde
10.4.1 Exit-modell
Sahlgrenska går in som ägare i bolagen. Det innebär att en strukturerad exit genomförs. Sahlgrenska
har en tydlig process där bolagen innan de lämnar och blir alumni ska ha alla bolagsavtal på plats
samt finansieringsplaner. Vidare så görs ett antal due diligence på bolagen, olika aspekter av dem
och deras utvecklingsförutsättningar.
Medeon har ingen samlad, tydligt definierad exit-modell.

10.4.2 Nätverk
Sahlgrenska Science Park Inkubator finns i en Science Park och är väl förankrad i innovationssystemet för Life Science i regionen. Inkubatorn har börjat bygga upp ett internationellt nätverk. Den har
också ett nätverk i Sverige där man bl.a. arbetar med UIC i Uppsala.
Även Medeons inkubator finns i en Science Park och inkubatorbolagen kan därigenom ta del av den
kompetens och de affärsmöjligheter som detta innebär.
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10.4.3 After-care strategi
Sahlgrenska arbetar med ett alumninätverk och följer även bolagens utveckling.
Medeon arbetar inte aktivt med någon alumnistrategi. Däremot används alumniföretagen som reklam, samt för vissa inspirationsinsatser. Genom att man är en Science Park erbjuds bolagen också
fortsatt hyra av kontorslokaler, men det är inte ett krav ens i inkubatorn. Medeon hjälper också
alumnibolagen med kontakter i partnernätverket.

10.5 Summering
Det finns på samma gång stora likheter och stora skillnader mellan Sahlgrenska och Medeon när det
gäller hur man arbetar med sin inkubationsprocess. Bägge parkerna har en förinkubator (även om
Medeons – bedömer vi – är tydligare definierad bland annat genom att visa upp och kommunicera
de bolag som finns i förinkubatorn). Sahlgrenska arbetar också med en förprocess – som bedöms
vara cirka tre månader och där syftet är att idébäraren ska formalisera sin idé. När det gäller själva
inkubationsprocessen finns dock relativt stora skillnader. Kanske inte så mycket i hur man arbetar
med olika verktyg etc. utan framförallt i att Sahlgrenska har en mycket mer formaliserad modell för
sin inkubationsprocess.
Sahlgrenska är en självklar och viktig del i den regionala utvecklingsstrategin medan Medeon är mer
kopplad specifikt till Malmö stad. Bägge inkubatorerna finns dock i en stark miljö när det gäller de
branscher som målgruppen representerar. En skillnad som vi tycker oss se mellan Medeon och Sahlgrenska är att Medeon arbetar mer med olika klusterbildningsprocesser och kanske inte på samma
sätt har den regionala förankringen.
Vår bedömning är också att Sahlgrenska arbetat mycket tydligare med att formalisera en process –
från att skapa inflöde till exit. Medeon i sin tur har kanske varit mer drivande när det gäller att försöka få till klusterbildningar inom ett par områden, bland annat diabetes. Även om det med våra
mätmetoder är möjligt att se att Sahlgrenska är mindre effektiv än sin jämförelsegrupp med avseende på anställda hos alumnibolagen så är det helt klar att Sahlgrenskas bolag varit mer lyckosamma
när det gäller att attrahera resurser än sin benchmarkinginkubator Medeon.
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Tabell 11. Uppgifter om inkubatorerna
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11 Jämställdhet och mångfald
11.1 Inledning
För analysen av jämställdhet i inkubatorernas verksamhet har vi utgått från en 4R-modell. Det är en
vedertagen modell för att analysera organisationer ur jämställdhetssynpunkt med målet att jämställdhetsintegrera verksamheten. De fyra R:en står för representation, resurser, resultat och realia
(se rapportens inledande kapitel).

11.2 Representation, resurser och resultat
När det gäller hur representationen av kvinnor och män ser ut inom inkubatorn och på olika nivåer
så kan konstateras att cirka 80 procent av alla företag och idéer som får ta del av en inkubators
tjänster är män. Detta avspeglas också i hur situationen ser ut när det gäller de anställda i alumnibolagen. För flertalet inkubatorer ligger andelen kvinnor på cirka 20 procent, i vissa fall så lågt som 910 procent. De fyra inkubatorer som utgör ett undantag är Brewhouse och Framtidens Företag i
Västra Götaland, som har en betydligt högre andel kvinnor (både som företagare och som anställda i
bolagen), samt Transit och Umeå Biotech av benchmarkinginkubatorerna. I detta sammanhang kan
också Inkubatorn i Borås nämnas eftersom de har en relativt stor andel kvinnor som driver portföljbolag samt som är anställda i alumnibolagen (nästan 30 procent). Om vi också inkluderar hur styrelserna ser ut i portfölj- och alumnibolagen så är det i princip endast Brewhouse och Framtidens Företag som har en relativt jämställd fördelning. I Brewhouse menar vi att det kan sammanhänga med
att man arbetat strukturerat med jämställdhet, mångfald och representation.
När det gäller mångfald i bemärkelsen etnicitet så har vi i denna undersökning inte annat än kvalitativa data att tillgå men det förefaller som om de mer forskningsnära inkubatorerna har en något
bättre mångfald i dealflow och följaktligen också vad gäller företagare i portfölj och alumnibolag. I
synnerhet Chalmers och Encubator förefaller ha en något bättre struktur i jämförelse med de övriga
inkubatorerna.
Sammantaget innebär detta att inkubatorernas resurser fördelas skevt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Män som är idébärare får genom den rådande situationen större tillgång till lokaler, kompetenser, pengar, insatser, etc. Om vi tittar på inkubatorerna själva (personal och styrelse) så är fördelningen mellan män och kvinnor mindre skev. Här förefaller också finnas en tydligare medvetenhet
när det gäller rekrytering etc.
Alla 18 inkubatorer arbetar med olika policies och planer där jämställdhet och mångfald lyfts fram
och vi tycker – det föregående till trots – att en förändring kan skönjas. Vi har redan nämnt att det
finns en ökad medvetenhet om och i själva inkubatororganisationerna när det gäller rekrytering av
personal och representation. Våra intervjuer visar på direkta rekryteringsexempel där en inkubator
försökt att förändra snedfördelning när det gäller representation och personal (Innovatum är ett exempel). Det finns också ett ökande intresse och vilja – inte bara på pappret – att förändra sätt att
jobba med. Ett sådant exempel är Chalmers innovation som genom sin Startup Birds satsning gjort
ett mycket medvetet försök att öka andelen kvinnor med idéer som vill starta teknikföretag, bland
annat genom att arbeta med kvinnor som drivit företag inom kompetensområdet som mentorer.
Flera av inkubatorerna lyfter också betydelsen av att börja anlägga ett mer normkritiskt perspektiv
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på information, urvalsprocesser, förebilder etc. GU Holding arbetar med jämställdhet och mångfald
när det exempelvis gäller styrelserepresentation. Man har haft konsultstöd för att se över verksamheten utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Man har också arbetat med att skapa en miljö som
möjliggör olika lösningar som befrämjar jämställdhet (t.ex. skapa en tillåtande kultur när det gäller
att föräldrar har med barn på möten etc.). Detsamma gäller för Umeå Biotech som har arbetat aktivt
med jämställdhet, internt för att förändra kulturen och strukturen. I olika processer försöker inkubatorn alltid lyfta kvinnan i projekten, t.ex. som champion för företaget eller affärsidén. Vidare försöker man i Umeå att bygga en kultur där det är tillåtet att ha med små barn på möten t.ex., att det är
tillåtet gatt arbeta hemifrån, försöker att ha möten på bra tider, har inte kvällsaktiviteter, har istället
aktiviteter i samband med lunch eller förmiddag. Anpassar verksamheten efter kundernas situation.
Även Innovatum har arbetat konkret med dessa frågor, bland annat vad gäller rekrytering.

11.3 Realia
De möjliga förklaringar finns till varför representation, resurser och resultat fördelar sig som de gör
är delvis ett resultat av hur inflödet ser ut. Söktrycket till inkubatorn från kvinnor som vill driva företag är inte lika högt som från män. Detta inflöde beror på faktorer som hur personalsituation och
studentsituation ser ut på universiteten och högskolorna. Det beror också på hur könsfördelningen
ser ut i de branscher eller kompetensområden som de olika inkubatorerna riktar sig mot. Något som
delvis kanske förklarar varför Framtidens Företag och Brewhouse skiljer ut sig (se ovan), då de
branscher dessa inkubatorer riktar sig mot har en högre andel kvinnor. Det finns också andra exempel på detta. Inkubatorn i Borås har i jämförelse med många andra inkubatorer i undersökningen en
något bättre jämställdhet i alumnibolag och i anställda i inkubatorbolag. Inkubatorn arbetar med
jämställdhet och mångfald på olika sätt från idégenereringsprocess till exempelvis hur man får bolagen att arbeta med jämställdhet när det gäller styrelsekompetens. Men en inte helt oväsentlig
aspekt är också inkubatorns lokalisering till Borås och till det textil- och modekluster som finns där
bidrar. Vilket bidrar till att entreprenörskapsstrukturen etc. ser annorlunda ut när det gäller kvinnor
och män. En inkubator som Movexum i Gävleborg har genomfört insatser för att normkritiskt
granska kommunikation och exempel. Man har också genomfört tidsbegränsade projekt mot vissa
branscher vilket har förändrat jämställdhetsstrukturen, bl.a. ett projekt riktat mot de kreativa näringarna. Då förändrades dealflow och antagna entreprenörer ganska radikalt.
Om man tittar på andelen män och kvinnor studerar respektive arbetar vid universiteten så är snedfördelningen mindre skev än hur det ser ut i många av inkubatorerna. Är så att inkubatorerna rekryterar sina portföljbolag utifrån en för-givet-tagen världsbild om att deras underlag och målgrupp
mestadels består av män, vilket inte stämmer? Eller som Winnet formulerar det i en rapport publicerad 2015: ”Många av inkubatorernas målgrupper har en jämn fördelning av kvinnor respektive män.
Förhållningsättet kring vilka som söker sig och hur man når ut till potentiella portföljbolag kan också
vara en faktor som påverkar hur kvinnor respektive män får ta del av inkubatorns erbjudande.”
Ett annat skäl kan vara att inkubatorerna traditionellt har arbetat på fel sätt när det gäller att kommunicera sin verksamhet. Det kan då handla om allt från hur informationsmaterial är utformat (vilka
exempel används, bilder etc.) till vilka kanaler som används för att locka och identifiera idéer och
idébärare. Det kan också finnas en problematik kopplad till att många beslut när det gäller antagning
bygger på mer ”mjuka” faktorer. Exempelvis är det många av de 18 inkubatorerna som bedömer
inte bara affärsidéer utan också idébärarens kvaliteter.
En process baserad på “magkänsla” löper med all sannolikhet större risk att vara orättvis, och kan
försvåra att ge alla en rättvis bedömning gjord på samma grunder.
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12 Sammanfattning och slutsatser
12.1 Inledning
I detta avslutande kapitel lyfter vi ett antal slutsatser som vi menar kan dras av denna studie. Framförallt fokuserar vi på hur och på vilket sätt en inkubator ska värderas samt hur och på vilket sätt en
inkubator kan utvecklas. Vilka är då, menar vi de övergripande slutsatserna, när vi tittat på portföljen
och de olika inkubatorerna i Västra Götalands inkubatorportfölj?

12.2 Inkubatorernas resultat
Under perioden 2009-2013 lämnade totalt 493 alumnibolag inkubatorerna som attraherade omkring 976 miljoner kronor i ägarkapital och omsatte år 2013 731 miljoner kronor. I tabell 12 nedan
redovisas attraherat ägarkapital per antal alumnibolag. Störst summor har bolagen i LEAD lyckats
attrahera med i genomsnitt 4 500 tkr per bolag. Därefter följer Sahlgrenska science park inkubator
och Chalmers innovation med drygt 3 000 tkr per bolag. Fem av inkubatorerna i Västra Götaland har
attraherat mer ägarkapital per bolag än sin benchmarkingpart. Dessa är Chalmers innovation, Framtidens företag, GU Holding, Innovatum och Sahlgrenska Science Park Incubator.
Tabell 12. Attraherat ägarkapital per alumnibolag och innevarande bolag under perioden 2009-2013.
Transit kulturinkubator redovisas ej pga. databrist.
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Genomsnittet av omsättningen 2013 hos inkubatorernas alumnibolag redovisas i tabell 13 nedan.
Högst omsättning har alumnibolagen från Innovatum, LEAD och Framtidens företag med omkring 5
500 tkr per alumnibolag. Jämfört med sina benchmarkingparter har alumnibolagen från fem inkubatorer i Västra Götaland en högre genomsnittlig omsättning. Dessa är alumnibolagen från Framtidens
Företag, Gothia Science Park, GU Holding, Innovatum och Sahlgrenska Science Park Incubator.
Tabell 13. Omsättning i alumnibolagen 2013 per antal alumnibolag 2009-2013. Transit kulturinkubator redovisas ej pga. databrist.
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I tabell 14 presenteras istället alumnibolagens omsättning per antal anställda. Framtidens företags
alumnibolag ligger återigen i topp med en omsättning omkring 1700 tkr per anställd. Därefter följer
alumnibolagen från GU Holding, Ideon och Åkroken Business Incubator. Sett till benchmarkingparterna har alumnibolagen från tre inkubatorer i Västra Götaland en högre omsättning per anställd.
Dessa är Framtidens företag, GU Holding och Sahlgrenska Science Park Incubator.
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Tabell 14. Omsättning i alumnibolagen 2013 per antal anställda i alumnibolagen 2013. Transit kulturinkubator redovisas ej pga. databrist.
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Baserat på ovanstående tre resultatmått är det tre av inkubatorerna i Västra Götaland som genomgående presterar högre än sin benchmarkingpart. Nämligen Framtidens företag, GU Holding och
Sahlgrenska. Framförallt är det inkubatorer inriktade mot teknik och life science som presterar högt
med avseende på attraherat ägarkapital. I topp ser vi i fallande ordning LEAD, Sahlgrenska, Medeon,
Chalmers Innovatum och GU Holding.
När vi tittar på alumnibolagens omsättning ser vi återigen LEAD och Innovatum i topp. Dessutom visar siffrorna att alumnibolagen från Framtidens företag har en hög genomsnittligt hög omsättning.
Alumnibolag med en hög omsättning per anställd kommer framförallt från Framtidens företag, GU
Holding, Ideon, Åkroken Business Incubator, LEAD och Sahlgrenska Science Park Incubator.
Vid en bedömning av de resultatindikatorer som redovisats ovan är det enligt vår mening viktigt att
sätta indikatorerna i ett sammanhang för respektive inkubatorer. Som vi har sett så finns skillnader
mellan inkubatorerna, inte bara vad gäller arbetssätt och forskningsanknytning utan också vad gäller
branschinriktning. Något som vi menar är viktigt att ta i beaktande när man granskar indikatorerna.
Både Innovatum och Framtidens Företag kommer väl ut när man tittar på resultatindikatorerna. I
det sammanhanget menar vi att det kan vara viktigt att komma igång att dessa båda inkubatorer
(som sinsemellan är olika) skiljer sig mycket från exempelvis Sahlgrenska Science Park Innovation
och Chalmers Innovation.
Både Innovatum och Framtidens Företag (med fokus på tjänsteföretag) menar vi har en inriktning
där man inte arbetar så forskningsnära och time to market kan vara relativt kort och inte så kostnadskrävande att det kräver omfattande såddfinansiering som inom Life Science och Biotech. Något
som gör att företagen snabbare kan komma ut på marknaden och inleda en etablering. Det är mot
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den bakgrunden inte heller så konstigt att inkubatorer som Sahlgrenska Science Park Incubator och
Medeon Incubator, båda med inriktning på Life Science ligger högt vad gäller att attrahera ägarkapital. Inom Life Science är det långa tidscykler med tester och godkännande som är både tids- och resurskrävande. Något som ställer höga krav katpitaltillförsel, exempelvis i form av ägarkapital

12.3 Inkubatorerna är i stor utsträckning lika
De vanligaste inträdeskraven för de 18 inkubatorerna – efter att ha genomgått någon form av förinkubatorfas – är en färdig affärsplan, ett innovativt projekt (ofta skalbart) och hög tillväxtpotential.
Det gäller i princip för alla inkubatorer utom Brewhouse och Transit. Sedan bör det tilläggas här att
inkubatorerna, beroende på uppdrag (se vidare nedan) bedömer skalbarhet och unicitet olika starkt.
Alla 18 inkubatorer tittar också på själva idébäraren (eller idébärarna). Urvalet hos inkubatorerna
sker i de allra flesta fall av aktörer med koppling till inkubatorn. Det kan vara inkubatorns styrelsemedlemmar. Det kan vara affärscoacher inom inkubatorn (eller kopplade till inkubatorn som konsulter). Som vi har förstått det så görs aldrig någonsin urvalet av en enskild person. Detta gäller också
för benchmarking-inkubatorerna.
Alla inkubatorer trycker på betydelsen av att det är viktigt att inkubatorföretagen (eller i vissa fall
projektet/idébäraren) som antas har rätt profil så att de kan dra nytta av de stödprocesser som erbjuds i inkubatorn. Det går att urskilja ett mönster vad gäller urvalsprocessen. Den viktigaste delen i
denna första sållningsprocess är att urskilja marknadspotentialen för inkubatorföretaget. Är innovationen unik? Går den att exportera? Finns det möjlighet för snabb expansion? Det som regionens inkubatorer lägger näst mest vikt vid är sammansättningen av företagets team, det vill säga entreprenörens eller idébärarens egenskaper. Det vi sammantaget tycker oss se, och som poängterats här
och var, är den ökande betydelsen av att arbeta med modeller som “Value Creation Forum” som en
regelbunden aktivitet. Syftet är med detta verktyg att i workshopform tidigt utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av en effektiv struktur för affärsutveckling och marknadsvalidering. Eller med Business Model Canvas.

12.4 Förmåga att skapa nätverk betydelsefullt för
deras resultat
Kontorslokalerna har fortfarande en central roll hos flertalet av inkubatorerna. Viktigt här är att inkubatorerna erbjuder låga hyror. Men, utformningen av inkubatormiljön och närheten mellan inkubatorföretagen är det som egentligen är det viktiga när det gäller lokalfrågan. Vi tycker oss i större
eller mindre utsträckning se att det interna nätverkets funktion och hur starka relationerna mellan
företagen blir är en viktig förutsättning för framgång. Till stor del eftersom det blir mer naturligt att
samarbeta med de som är nära. Framtidens Företag är ett tydligt exempel på detta att sträva efter
samverkan och att företagen i inkubatorn stöttar varandra, men också det faktum att flera inkubatorer arbetar med olika typer av ”camps” (där de som antagits åker iväg under en kortare intensiv period) där en viktig del är att företagen i inkubatorn hjälper och stöttar varandra.
De externa nätverk som företagen kan få tillgång till genom en inkubator ger en möjlighet för de nystartade bolagen att initiera kontakter som i förlängningen kan leda till att deras innovation når
marknaden. Nätverk kan hjälpa inkubatorföretagen att få en första kontakt med leverantörer, riskkapital och potentiella kunder. Alla inkubatorerna arbetar på olika sätt med att stödja bolagen i detta.
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Det kan handla om att få tillgång till extern finansiering och framförallt tidigt riskkapital (men lika
ofta att hjälpa bolagen att hitta olika typer av offentlig finansiering – oavsett om det är medel från
ALMI eller satsningar av typen VINNOVAs ”Forska & Väx”). Detta kanske inte i lika stor utsträckning
gäller för de bolag som finns i Framtidens Företag, Brew-house eller i Transit.
Det är inte bara nätverket till externt kapital som är viktigt, utan även att entreprenörernas förberedelse inför möten med potentiella ägare. Många nystartade teknikföretag har svårt att attrahera externt kapital då de utöver legitimitetsproblem saknar välutvecklade affärsplaner och kan uppvisa
brister i den ekonomiska presentationen av företaget. Att söka finansiellt stöd från regionala och
nationella organisationer kan vara tidskrävande. Flertalet av inkubatorerna arbetar därför med olika
insatser för att stärka sina bolags förmåga att ”pitcha” idéer. Det förefaller också – om vi jämför data
mellan VG-inkubatorn och benchmarkinginkubatorn – som att regionens inkubatorer relativt sett är
duktiga på att stödja bolagen när det gäller att attrahera externt kapital.

12.5 Affärsutveckling och stödprocesser är alltmer
fokuserade mot marknadsverifiering
Inkubatorer som specialiserar sig på en viss industri, bransch eller ett visst teknologiskt fält har flera
fördelar tycker vi kunna se i denna studie. Genom att fokusera sig kan företag som är anslutna till
specialiserade inkubatorer mer effektivt utnyttja dess kunskap och nätverk. Inkubatorföretagen får
även en större nytta av t.ex. att dela utrustning. Stödprocesserna som erbjuds entreprenörerna kan
också lättare anpassas och vidareutvecklas för att ge maximal avkastning. Oavsett om inkubatorn
inriktar sig på en lokal eller internationell marknad, bör processen vara tydligt definierad redan när
företagen sållas fram. Inkubatorverksamheten kan ses som en samproduktion. Oavsett vilka tjänster
inkubatorn erbjuder krävs det att inkubatorföretagen är villiga att utnyttja dessa för att de ska uppfattas som nyttiga.
Inkubatorverksamhet kan liknas vid en utbildning. En utbildning som har som målsättning att leverera ”lärande”, men det spelar ingen roll hur duktiga lärare denna utbildning har om eleverna inte är
intresserade eller inte förstår eller har förmåga att ta till sig utbildningen. Något exempelvis en inkubator som Framtidens Företag särskilt trycker på i sin antagningsprocess. Tjänster som inkubatorerna erbjuder kan vara av det enklare slaget såsom reception (i vissa fall), internet och kommunikation
eller mer avancerade såsom juridisk och finansiell rådgivning, produkt-/affärs-/tjänsteutveckling,
marknadsföring, teambuilding och affärsplanering. Utöver den interna kunskapen i inkubatorn använder de flesta av inkubatorerna ett nätverk av partnerföretag. Eller så är man som exempelvis
Movexum i Gävleborgs län kopplad till ett eller flera kluster. Inkubatorn fungerar då som en intermediär och förmedlar tjänster, ofta till reducerade priser, inom till exempel redovisning, juridik, bankverksamhet och affärsutveckling.
Något som vi tycker denna studie tydligt visar är att alla inkubatorer – oavsett om de är inriktade
mot ett specifikt kompetensområde såsom Sahlgrenskas inkubator eller Medeon – eller om de är
inriktade mot en bredare branschkategori som exempelvis Framtidens Företag eller exempelvis
GoAhead – är betydelsen av att bolaget eller idébäraren snabbt närmar sig sin marknad och verifierar sin produkt eller affärsidé. Härvidlag ser vi inga större skillnader mellan inkubatorerna i Västra
Götaland och de som vi jämfört med i andra regioner.
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12.6 Resultat och effekter
Sammantaget så har Västra Götalands inkubatorer goda resultat i form av hög omsättning och anställda hos alumnibolagen. Vad som mest utmärker dem är dock deras förmåga att attrahera kapital,
detta jämfört med benchmarkinginkubatorerna. Det gäller i synnerhet Chalmers Innovation som är
den inkubator av de 18 som har den absolut bästa förmågan att attrahera resurser till sina bolag.
Sätter vi den totala summan attraherat ägarkapital i relation till antal bolag så är det endast tre inkubatorer (Encubator, GSP, Inkubatorn i Borås) som har bolag som har en sämre förmåga att attrahera
kapital i jämförelse med sin benchmarking part. I Encubators fall troligen beroende på att de arbetar
med idébärare och entreprenörer som är i en väldigt tidig utvecklingsfas.
Sammantaget (se också de nedanstående punkterna) så accentuerar detta det komplexa i att mäta
resultat och effekter av en inkubators verksamhet. En av de kritiska faktorerna i detta sammanhang
är just att det är svårt att exakt nagla fast hur den verkliga kostnaden för en inkubators process ska
beskrivas på ett korrekt sätt bland annat. Resultatmässigt är det alltså inte självklart att inkubatorerna i Västra Götaland är mer effektiva. Det är inte i några iögonfallande skillnader som framträder.

12.7 Väldigt lika och samtidigt väldigt olika
En reflektion från studien av de 18 inkubatorerna är att de flesta inkubatorerna är ganska lika när
det gäller hur de arbetar med inkubatorprocessen. Samtliga inkubatorer har en scoutingprocess
(olika aktiviteter för att hitta/locka idéer och idébärare samt urvalsförfarande där själva affärspotentialen prövas (från att arbeta med olika typer av verifiering till att arbeta med olika modeller för att
lära de presumtiva tillväxtföretagarna att ”pitcha” sin idé). Inkubatorer arbetar sedan i en process
där tiden i någon form av förinkubator är första steget som innebär att en affärsplan tas fram (eller
inte nödvändigtvis affärsplan; det kan lika väl handla om att hitta kunder eller att strukturerat testa
den potentiella marknaden), ledning rekryteras och ett företag bildas. Om projektet når de mål som
satts upp tar företaget steget vidare in i inkubatorn. Väl inne i den ”riktiga” inkubatorn har sedan alla
bolag en process för att föra fram företaget till en exit (alternativt att satsningen avbryts).
Samtidigt, när man närmare granskar de olika inkubatorernas så är på många sätt olika, något som
försvårar en jämförelse. De är olika vad gäller branschfokus. De är olika vad gäller uppdrag. De är
olika vad gäller finansiering. De är olika när det gäller hur de ser på att gå in som ägare i bolagen. För
att ta några exempel.
Beträffande hur en inkubator ska bedömas, så tror vi därför att det är viktigt med att hantera vissa
av dessa olikheter. En mycket viktig sådan är kopplad till det som är inkubatorns uppdrag – från finansiärer men kanske också beroende av geografi och i vissa fall omvärldsförändringar. Vi menar att
två dimensioner är viktiga i sammanhanget – branschbredd respektive uppdrag. När det gäller uppdrag så tror vi att det handlar om grad av spets. Med spets menar vi här fokus mot en målgrupp/tillväxtområde eller ett mer bredare scope, mot att utveckla företagande och idéer. Man skulle kanske
kunna tala om spetsinkubatorer och mer regionala utvecklingsinkubatorer. Observera att vi inte lägger in någon värdering i de olika typerna.
Nedan har vi försökt att ta fram en sådan matris utifrån de 18 inkubatorer som varit föremål för
denna utvärdering. Vi vill betona att det inte finns värdering i var man hamnar. När det gäller Innovatum, Gothia och Borås så gör vi bedömningen att dessa tre inte bara når en bredare målgrupp
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jämfört med exempelvis Sahlgrenska. Det har också en lite bredare roll i nodernas företagsfrämjande och innovationsstödjande ekosystem. Detta gäller också för inkubatorer som Teknikdalen,
Movexum, Åkroken och kanske i synnerhet GoAhead som tillsammans med ALMI egentligen är de
enda aktörerna som arbetar med att utveckla företag på Gotland. Sahlgrenska å andra sidan (eller
Medeon, Umeå och Ideon) menar vi representerar en inkubator som har ett tydligt spetsuppdrag
riktad mot ett specifikt bransch- eller kompetensområde. Framtidens Företag skulle ju kunna definieras som spetsig vad gäller bransch i bemärkelsen att fokus är tjänsteföretagande. Samtidigt
tycker vi att de bolag som finns i just den inkubatorn – och deras alumnibolag – uppvisar en bredd.
Tabell 11. Inkubatorernas olika inriktning
Spetsigare målgrupp

Brewhouse

Innovatum

Gothia
Borås

Teknikdalen

Åkroken

Chalmers Innovation Sahlgrenska
Ideon Innovation Umeå Medeon
Encubator
GU Holding
Transit
LEAD

Framtidens företag

Movexum
GoAhead
Bredare målgrupp
Bredare regionalt
utvecklingsuppdrag

Spetsigare riktat
utvecklingsuppdrag

Det ska vidare tilläggas att det finns ytterligare parametrar som skiljer inkubatorerna åt. Exempel på
sådana är synen på ägarskap i bolagen, eventuell finansiering genom hyror, kompetenspolicy (det
vill säga hur många anställda man är kontra hur många externa konsulter, affärscoacher etc.) och
om man befinner sig i en konkret innovativ miljö (vi återkommer till detta).
En slutsats av denna studie är att det är komplext att jämföra inkubatorer. Vi menar att studien visar
att det är nödvändigt att utveckla nya modeller och indikatorer för utvärdering och benchmarking av
inkubatorer. Modeller som bland annat tar hänsyn till det ovanstående. Om man bortser från
branschfokus så finns det två typer av inkubatorer – spets- och regionala inkubatorer. De regionala
inkubatorerna – exempelvis Innovatum och Teknikdalen – har ett annat uppdrag och de måste bedömas på annat sätt. De kan, som vi sett i fallet med Innovatum spela en roll i en kris eller en industriell omställning. Ser vi till resultatet så levererar dessa inkubatorer bra. Det gäller även för Teknikdalen, Movexum och Gothia också. Vi tror att ett mer fruktbart förändringsarbete är att arbeta med
två typer av inkubatorer, det vill säga ha en portföljstrategi. Att utforma rätt typ av mål och insatser
såväl som indikatorer etc. blir då en viktig del av denna portföljstrategi. Eventuella jämförelser,
benchmarking etc. bör då inte göras mot de andra inkubatorerna i regionen utan mot liknande inkubatorer i andra regioner.
Samtidigt så menar vi att det också är viktigt att försöka lyfta ut de inkubatorer som har en modell
som skiljer sig från andra. I Västra Götaland menar vi att detta är Encubator vars arbetsmodell skiljer
sig från i princip alla övriga 17 inkubatorer som ingår i studien.
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12.8 Jämställdhet och mångfald – en del återstår
att göra
En del i studien har varit att undersöka hur inkubatorerna arbetar med jämställdhet och mångfald.
Om vi sammantaget bedömer de 18 inkubatorerna så tycker vi oss inte kunna se att inkubatorerna i
Västra Götaland arbetat annorlunda än inkubatorerna som vi jämför dem med. Vi kan heller inte se
att benchmarking-inkubatorerna arbetat sämre med jämställdhetsfrågor. Det finns enskilda goda
exempel hos inkubatorerna i Västra Götaland men i det stora hela inga tydliga skillnader. I ett eget
kapitel tog vi upp goda exempel som Chalmers riktade mentorsatsning för att öka andelen kvinnor
som är idébärare och entreprenörer. Brewhouse arbetar normkritiskt med bilder och presentationer. Gothia har en intressant profil, med sitt uppdrag att försöka fånga de idébärare som finns i en
bred allmänhet. Det finns vidare flera exempel på inkubatorer som arbetar med olika riktade satsningar. Ideon och Medeon har bägge riktade satsningar mot sjukvården och sjuksköterskor. Yrkeskategorier med många kvinnor. Innovatum har en medveten anställningsstrategi internt när det gäller
mångfald och flera andra inkubatorer har börjat aktivt försöka inkludera ett tydligare mångfaldsperspektiv (t.ex. Åkroken). Sammantaget tycker vi oss se att detta dock är ett område där regionen
kanske kunde arbeta ännu mer i sin finansiärsroll. Sammanfattningsvis kan konstateras att:

12.9 Några avslutande kommentarer
Av de 18 inkubatorer som ingår i denna studie så startade hälften för med än 15 år sedan och den
övriga hälften för ungefär tio år sedan. Som nämndes inledningsvis i detta kapitel så liknar de flesta
inkubatorerna varandra på ett övergripande plan. Alla har någon form av inkubatorprocess som inbegriper någon form av förinkubatorprocess, en huvudprocess och en modell för exit. Alla inkubatorer arbetar med olika modeller. Flera av dem använder verktyg som Value Creation och Business
Modell Canvas.
Det enda egentliga undantaget – inte när det gäller verktyg och process men när det gäller inkubatormodell – är Encubator, som har en tydlig modell där de mäklar ihop idébäraren med en entreprenör. Just Encubator skiljer ut sig inte bara i Västra Götaland utan även gentemot de nio benchmarkinginkubatorerna. Möjligen kan den strategiska inriktning som GoAhead avser att välja i någon
mån sägas likna Encubator i den bemärkelsen att de också avser att arbeta mer mot studenters
idéer och försöka få dessa att utvecklas i samspel med någon mer driven entreprenör.
Samtidigt bör det framhållas att även om det är mycket som förenar inkubatorernas verksamhet när
det gäller deras process så finns det också skillnader. En sådan skillnad är hur länge ett företag är
inne i inkubatorn, där företagen i GU Holding och i viss mån Chalmers är kvar längre i inkubatorn än
exempelvis företagen i Brewhouse inkubator. Här skiljer det sig emellertid inte något mellan inkubatorerna i Västra Götaland och benchmarkinginkubatorerna, eller rättare sagt: skillnaderna inom
Västra Götaland är minst lika stora som skillnaden mellan Västra Götalands inkubatorer och benchmarkinginkubatorerna.
Den typ av kompetenstillförsel som inkubatorerna hjälper sin målgrupp med är också lite varierande
beroende på hur denna målgrupp ”ser ut”. De inkubatorer som har en tydlig inriktning mot att
stötta kommersialisering av forskningsresultat (framförallt Chalmers, Sahlgrenska, GU Holding och
Encubator i Västra Götaland och Ideon, Umeå, Medeon och LEAD) kanske lägger lite större kraft på
att hjälpa det potentiella tillväxtbolaget eller aktörerna som arbetar med tillväxtidén att strukturera
upp ett bolag etc. Detta medan de inkubatorer som arbetar med att utveckla andra idéer än sådana
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som direkt baseras på forskning kanske lägger mer kraft på att bistå med att stötta den potentiella
företagaren när det gäller affärsmanskap och försäljningsförmåga. Exempel på inkubatorer som arbetar mer med detta är Framtidens Företag, Innovatum, och Brewhouse och Teknikdalen, Åkroken
och Movexum.
Samtidigt – och detta är värt att poängtera – så är ett viktigt resultat av intervjuerna samt av annan
dokumentation rörande VG-inkubatorerna och benchmarkingsinkubatorerna att alla inkubatorer
idag i mycket större utsträckning arbetar med att verifiera produkter, hitta kunder och stötta i marknads- och försäljningskunskap. Något hårddraget skulle man kunna säga att betydelsen av vackert
och rätt formulerade affärsplaner har blivit mindre viktiga. Det är bättre att de potentiella tillväxtföretagen lägger sin kraft på andra insatser och aktiviteter. Som en av de intervjuade sade: ”vi har skiftat fokus från business plans till value creation forum”.
Flera av inkubatorerna går in som delägare i bolagen, men det finns också undantag såsom Gothia
som valt att inte göra detta för att kunna stå fria från bolagen. Alla inkubatorer har vidare ett nätverk av partners och konsulter som bolagen kan nyttja, vissa mer än andra; det är avhängigt hur inkubatorn löst leverans av tjänster (lite fler anställda kontra färre anställda och fler konsulter). Vissa
av inkubatorerna har eget kapital för finansiering emedan andra inte har det.
När det gäller inriktning och målgrupp kan konstateras att inkubatorerna också skiljer sig åt, vilket
konstaterades i ett tidigare avsnitt i detta kapitel. Inkubatorerna i Västra Götaland riktar sig ofta till
idébärare inom en viss bransch eller som har en organisatorisk eller geografisk hemvist. Exempel på
branschinriktning är Chalmers Innovation och även Encubator som har inriktning mot teknikbaserade idéer, Sahlgrenskas fokuserar mycket tydligt på life science och Brewhouse inriktar sig mot
idébärare och affärsidéer inom de kreativa näringarna. GU Holding fokuserar på affärsidéer från Göteborgs universitet. Inkubatorn i Borås har ett regionalt uppdrag, även om det också finns en specialisering mot textil och mode. Också Innovatum kan sägas ha ett regionalt uppdrag, något som blev
särskilt tydligt i samband med nedläggningen av SAAB. Det är egentligen bara Framtidens Företag
och Gothia Science Park Incubator som inte inriktar sig mot en avgränsad målgrupp även om Framtidens företag i viss mån kan sägas var inriktad mot ”tjänstesektorn” (förstått brett) och Gothia i sin
tur mot spelbranschen. Även när det gäller benchmarkinginkubatorerna så förekommer det skillnader. Också bland dessa finns ett antal inkubatorer som har ett lite bredare och vidare regionalt uppdrag.
Förutom möjligen Brewhouse – och i synnerhet Transit – så har samtliga inkubatorer krav att idén
ska ha tillväxtpotential samt ha förutsättningar att nå ut på en nationell eller internationell marknad.
Detta hänger delvis samman med att de idéer och potentiella företag som Brewhouse och i synnerhet Transit arbetar med har en annan utvecklingslogik. Sedan bör det tilläggas att vissa av de inkubatorer – oavsett om de är VG-inkubatorer eller benchmarkinginkubatorer – som har en bredare målgrupp och en bredare uppdrag har en lite vidare syn på vad som är ett tillväxtföretag.
Det finns skillnader i hur inkubatorerna finansieras. En skillnad som vi tycker oss se mellan VGR-inkubatorerna och benchmarkinginkubatorerna är det stora och långsiktiga finansieringsansvar som regionen tar. I övrigt så skiljer det nästan lika mycket inom VG som mellan VG-inkubatorerna och
benchmarkinginkubatorerna. Finns det med andra ord skillnader i hur de finansierar sin verksamhet? Om vi exempelvis tar Åkroken så har de en tämligen tung finansiering från kommunerna i regionen, bland annat för att de har fått ett regionalt uppdrag att arbeta med utveckling i hela Västernorrland. Det finns exempel på privat finansiering såsom Chalmers (Stena Olssonstiftelsen). Vissa av
inkubatorerna får intäkter från bolag de avyttrat. Många av inkubatorerna har affärscoacher som
erbjuder tjänster gratis (eller mer korrekt: inkubatorbolagen behöver inte finansiera vissa av dessa
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tjänster). Men, det finns också inkubatorer där bolagen kan köpa olika tjänster. Vissa har hyresintäkter emedan andra inte har det, och så vidare. Men, det är – slutligen – sammantaget lika stora skillnader inom Västra Götaland som mellan regionens inkubatorer och benchmarkinginkubatorerna.
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Bilaga 1: Intervjupersoner
Inkubatorer i Västra Götaland
Dan-Erik Palm (Innovatum teknikpark)
Klementina Österberg (GU Holding)
Erik Bengtsson (Sahlgrenska Science Park)
Andrzej Brud (Chalmers Innovation)
Malin Jovanovic Gunnarsson (Framtidens Företag)
Anna Svensdotter Dimle (Brewhouse)
Henrik Jansson (Inkubatorn i Borås)
Per-Arne Lundberg (Gothia Science Park Inkubator)
Carl Josefsson (Encubator)

Inkubatorer för benchmarking
Jörgen Steen (Teknikdalen)
Ulf Borbos (Movexum)
Sara Lönnroth (Transit Kulturinkubator)
Ulf Andersson (Medeon)
Christian Söderberg (Åkroken Business Incubator)
Christian Berger (LEAD)
Richard Mosell (Ideon Innovation)
Jennie Ekbeck (Umeå Biotech Incubator)
Lisa Hemph (GoAhead)
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