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ABSTRACT 

Småföretag, d v s företag med mindre än 50 anställda, har av tradition inte setts som 
någon naturlig partner då samhälle och akademi skall samverka med näringslivet. 
Småföretagens ökande betydelse för sysselsättning och välfärd har dock under senare 
år delvis förändrat denna bild. En intressant fråga är hur pass vanlig olika former av 
samverkan med samhälle och universitet/högskolor är bland dagens svenska 
småföretag. Den här studien presenterar resultat och analyser baserade på data om 
hur svenska småföretag samverkar med andra aktörer, och vilken betydelse 
samverkan i olika former kan ha för innovativitet och framtidstro. Resultaten baseras 
i huvudsak på en större enkätstudie som Tilläxtverket/NUTEK tillsammans med SCB 
genomförde i småföretag i Sverige hösten/vintern 2007-2008. I denna studie ingår 
data från 6 758 företag med mellan 5 och 49 anställda fördelade på olika 
branscher/verksamheter. Av studiens resultat framgår bl a att samverkan med 
samhälle och akademi inte är ovanligt bland svenska småföretag. Mer än vart annat 
småföretag har utvecklad samverkan med minst en aktör i denna grupp. När det 
gäller effekterna av samverkan finns det positiva kopplingar till samverkan med 
universitet och nationella myndigheter, medan en negativ koppling finns till 
samverkan med gymnasieskolan.   
 
 

Denna uppsats baseras på en rapport utförd 2008-09 för Tillväxtverket (se 
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1175&pageIndex=0



Introduktion 
 
Småföretag, dvs. företag med mindre än 50 anställda, har traditionellt inte setts som en 
naturlig partner då samhälle och akademi skall samverka med näringslivet. Istället har 
medelstora eller stora företag varit det naturliga valet då dessa är mer jämbördiga vad gäller 
storlek och resurser. På senare år har dock småföretagen blivit en allt vanligare 
samverkanspartner. En intressant fråga är hur vanlig olika former av samverkan med samhälle 
och universitet är bland småföretag. Det är också intressant att få reda på om det är någon 
speciell typ av småföretag som ger sig in i sådan samverkan, finns det t ex en skillnad mellan 
mikroföretag och de större småföretagen? Slutligen är det förstås av stort intresse att se om 
småföretagen får ut något av att samverka med samhälle och universitet, dvs finns det 
samband med småföretagets prestationer? Detta är frågor som denna studie avser besvara. 
 
Några teoretiska utgångspunkter  
 
Anledningarna till individer och organisationer samverkar är många. Med ett individorienterat 
perspektiv pratar man ofta t ex om att människan som social varelse har ett naturligt behov av 
att samverka med andra. Inom företagsekonomins område har forskare som särskilt intresserat 
sig för entreprenören och dennes drivkrafter, funktion och betydelse pekat på den betydelse en 
företagsledares personliga nätverk har vid företagsutveckling1. Företag ses här ofta som ”ett 
knyte” (eller en bunt) av resurser, vilka används för att utveckla affärsmässig verksamhet på 
en marknad. Med ett sådant resursbaserat synsätt avgörs företagets konkurrenskraft i 
huvudsak av vilka resurser ett företag besitter eller har tillgång till, och det sätt på vilket 
företaget nyttiggör sig av dessa resurser.2 För ett litet företag med begränsade egna resurser i 
form av materiella och immateriella tillgångar är ofta motivet att samverka för att komma åt 
och kunna nyttiggöra sig av andras resurser mer apostroferat än i stora väletablerade 
organisationer med gott om egna resurser och kompetenser3. Motiven bakom samverkan där 
mindre företag deltar är dock fortfarande mångskiftande och ett område där hittillsvarande 
forskning endast kunnat ge en fragmenterad bild av verkligheten.4 Med begrepp lånade från 
organisationsteorin skulle vi kunna tala om två huvudgrupper av motiv: (1) En grupp av motiv 
som relaterar till organisationens inre effektivitet eller dess förmåga att ”göra saker rätt”, och 
(2) en grupp av motiv som relaterar till den yttre effektiviteten (eller dess förmåga att ”göra 
rätt saker”). Att samverka eller att arbeta i nätverk med andra kan motiveras av båda dessa 
syften. Sålunda kan företag som i sin samverkan drivs av motiv som att söka samnyttjande av 
utrustning eller större inköpsrabatter från leverantörer sägas vara drivna av sökandet av en 
bättre inre effektivitet (och därmed förbundna konkurrensfördelar på marknaden), medan 
företag som samverkar för att tillsammans utveckla ny teknik eller söker påverka 
beslutsfattare i frågor som har betydelse för den egna verksamhetens utveckling drivs av 
sökandet efter en högre yttre effektivitet. Vi ska strax återkomma till denna distinktion längre 
fram i framställningen. 
 
Nätverk och nätverksteori skiljer sig i ett viktigt avseende från många andra teorier genom att 
i princip bortse från den rumsliga dimensionen – eller åtminstone inte likt koncept som kluster 
och industriella distrikt har detta som en viktig utgångspunkt. Nätverk är som teoretiskt 
begrepp med andra ord i princip oberoende av geografisk lokalisering. I fokus för 
nätverksteorier finns i stället interaktioner (relationer) mellan olika aktörer (noder) som 
samverkar för att uppnå en gemensam output. Att många nätverk i praktiken underlättas av 
faktorer som geografisk, språklig eller kulturell närhet bör således inte skymma det faktum att 
nätverk som fenomen inte per definition utgår från någon rumslig dimension. Däremot 
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tenderar sociala nätverk normalt att orientera sig mot någon form av homogenitet, där t ex 
språk, kultur, geografi, profession eller social tillhörighet utgör viktiga facilitatorer eller 
drivkrafter5. Den här typen av nätverk benämns ibland ”den lilla världens nätverk” (small 
world networks) med kännetecken som (1) specifika principer för rekrytering, (2) mycket låg 
omsättning av medlemmar i nätverket, (3) homogenitet som sorterande och avskärmande 
mekanism, samt (4) en tät och sluten nätverksstruktur. Även om den här typen av 
nätverkssamarbeten har fördelar i form av t ex en hög grad av förtroendebaserade relationer, 
en större konsensus beträffande normer och mål samt lägre transaktionskostnader så innebär 
”den lilla världens nätverk” också givna problem. Movery6 hävdar sålunda att behovet av 
mångfald i konstellationen av institutionella aktörer och relationer ökat markant i processer 
som strävar efter industriella innovationer; något som ”den lilla världens nästverk” knappast 
kan leverera. Powell och Grodal7 hävdar att distribuerade nätverk är själva utgångspunkten för 
många tekniska system, och att komplexa nätverk av företag, universitet och samhälleliga 
laboratorieresurser är kritiska framgångsfaktorer för många industriella sektorer, inte minst 
sådana som präglas av snabb teknisk utveckling: 
 

For organizations in rapidly developing fields, heterogeneity in the portfolio of 
collaborators allows firms to learn from a wide stock of knowledge. Organizations 
with broader networks are exposed to more experiences, different competencies, 
and added opportunity8. Such access creates an environment in which ‘creative 
abrasion’, the synthesis that is developed from multiple points of view, is more 
likely to occur. In this view ‘innovation occurs at the boundaries between mind sets, 
not within the provincial territory of one knowledge and skill base’9. 
 

Homogena nätverk anpassade för “den lilla världen” är sålunda illa skickade att fungera 
optimalt enligt den moderna kunskapsekonomins innovationsvillkor, och riskerar 
inlåsningseffekter i form av tunnelseende och Not-Invented-Here-syndrom. I boken 
”Entreprenörskapets väsen” (2006) beskriver Bengt Johannisson risken för inlåsningseffekter 
vid starten av nya företag på följande sätt:  
 

Många som startar ett nytt företag gör det alltså i den del av nätverket där det är 
som tätast och består av väletablerade och starka relationer. Umgås man bara med 
dem som bekräftar ens egen identitet och duglighet lurar man in sig själv i en 
utvecklingsfälla. Det är därför de flesta företag inte växer sedan initiativtagaren väl 
etablerat sig i sin företagarroll – nätverken är inte öppna och dynamiska nog för att 
inspirera och försörja nya eller raffinera befintliga affärsidéer (s. 61). 

 
I en allt mer kunskapsbaserad ekonomi sägs ofta framgångsrik utveckling av nya 
kunskapsbaserade innovationer därför förutsätta en samverkan mellan aktörer som besitter 
kompletterande kompetenser och resurser. Konventionella teorier och linjära 
utvecklingsmodeller baserade på att innovationer härrör ur ”market pull” eller ”technology 
push” har i detta sammanhang visat sig allt mer otillräckliga för att förstå kunskapsekonomins 
innovationsvillkor. I stället framstår iterativa innovationsmodeller och en fungerande 
samverkan mellan noder/aktörer som representerar olika typer av resurser som en allt 
viktigare framgångsfaktor för kunskapsbaserad innovationsverksamhet.  
 
Nära förknippat med innovationer är också begreppet lärande med avgreningar i form av 
individuellt lärande, organisatoriskt lärande och lärande regioner. I en studie vi 2004 
genomförde på NUTEKs uppdrag (rapport R 2004:10; nuvarande Tillväxtverket) befanns 
motivet att lära av andra vara det enskilt mest frekventa motivet till att mindre företag i 
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Sverige samverkar med andra. Lärande kan i sin tur länkas till (och rent av fungera som en 
förutsättning för) innovationer i form av t ex nya produkter och tjänster i företag. Innovationer 
kan i detta sammanhang ses som en specifik form av förändring – att genom utvecklingen av t 
ex nya produkter eller tjänster förändra det sätt på vilket ett behov på marknaden tillgodoses. 
Inom innovationslitteraturen finner vi sedan länge distinktionen mellan inkrementella och 
radikala innovationer10, där de förstnämnda relaterar till finjusterande och ibland kosmetiska 
förändringar och de sistnämnda till ”Schumpeterianska” omvälvningar som genom ”creative 
destruction” (kreativ förstörelse) ofta skapar en helt ny konkurrenssituation på marknaden11. 
Dessa båda typer av innovationer kan i sin tur relateras till, och förutsätter normalt, olika 
nivåer av lärande i den organisation eller det system i vilket lärandet sker (single-loop 
respektive double-loop-lärande). När dessa förändringar – i form av t ex innovativ verksamhet 
– sedan övergår i ett mer eller mindre permanent tillstånd av ständiga radikala och 
inkrementella innovationer (deutero-lärande eller triple-loop learning) talar vi om begreppet 
lärande organisation. 
 
Ett lärande som enbart bygger på att egna självupplevda erfarenheter och lärdomar tas tillvara 
är naturligtvis både ineffektivt och i en kunskapsekonomi präglad av global konkurrens 
fullständigt förödande.12 Moderna innovationer karaktäriseras i stället allt mer av kollektiva 
processer där olika kunskapsområden och olika teknologier integreras. I kombination med att 
företag under de senaste decennierna strävat efter att söka konkurrensfördelar genom att 
utveckla sina egna kärnkompetenser (och därmed outsourcat funktioner och kompetenser som 
legat utanför dessa) har utvecklingen inneburit ett ökat behov av samverkan/nätverkande med 
andra aktörer. Att välja samarbetspartners som i kraft av sin kompetens eller kapacitet 
kompletterar de resurser som en specifik organisation (t ex ett företag) besitter har med andra 
ord blivit en kritisk och angelägen uppgift.  
 
Nätverk kan enligt Håkansson och Snehota13 förstås som konstellationer av aktörer som 
besitter olika resurser och som samverkar genom olika former av aktiviteter. Beroende på 
situation och den uppgift nätverket arbetar med kan konstellationen av aktörer, resurser och 
aktiviteter sålunda variera. Det finns således knappast någon ”idealmodell” för hur t ex 
innovativa nätverk bör utformas. I stället finns det otaliga varianter av nätverk inriktade mot 
innovationer beroende på t ex om siktet är inställt på radikala eller inkrementella 
innovationer, eller om nätverket i första hand strävar efter produkt-, process- eller 
organisatoriska innovationer. Inom social nätverksanalys talar man i detta sammanhang ofta 
om nätverkets struktur i termer av t ex homogenitet/heterogenitet och täthet/gleshet. Marc 
Granovetter14 introducerade här begreppet ”svaga länkar” för att karaktärisera en situation där 
en aktör i ett nätverk, trots svaga kopplingar till ett specifikt nätverk, i kraft av sin specifika 
kompetens ändå kunde ha stor betydelse för nätverkets funktion och utfall/prestation. Nätverk 
med siktet inställt på att söka synergier genom att komplettera noder med liknande 
kompetenser/resurser (t ex flera företag i samma bransch som går samman för att konkurrera 
om order som företagen var för sig inte skulle ha en chans att erövra) har därmed en helt 
annan struktur jämfört med nätverk som söker synergier genom att komplettera olika resurser 
och kompetenser (t ex konstellationer som söker utveckla nya produkter genom att föra 
samman aktörer som representerar olika resurser/kompetenser). Den förstnämnda situationen 
representerar nätverk där uppgiften och sättet att lösa densamma mer eller mindre är given 
(och graden av innovativitet därmed är låg), medan den andra situationen ofta handlar om att 
genom att sammanföra olika kompetenser åstadkomma bättre möjligheter att åstadkomma helt 
nya lösningar (t ex radikala innovationer). Medan det mer likformiga nätverket i stor 
utsträckning baseras på kunskapsmässig och ofta geografisk närhet och ett sökande efter ”inre 
effektivitet” (att göra saker rätt genom att effektivisera och möjligen förfina det aktörerna 
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redan gör) så karaktäriseras den senare av en strävan efter ”yttre effektivitet” (att göra rätt 
saker genom att t ex utveckla helt nya produkter med utgångspunkt i de kompletterande 
kompetenser som nätverket representerar).  
 
Om vi sammanfattar resonemanget så här långt kan man säga att nätverkskonstellationer, 
allianser och innovationssystem som siktar mot en yttre effektivitet eller ”att göra rätt saker”  
(t ex i form av radikala innovationer) främjas av strukturer som för samman och nyttjar 
kompletterande kompetenser och resurser (heterogen struktur baserad på ”strukturella hål” i 
nätverket) och gärna arbetar med mycket specifika kompetenser som kanske endast 
intermittent ingår i systemet (”weak ties” eller svaga länkar). Det motsatta förhållandet gäller 
nätverk som är inriktade mot en inre effektivitet eller ”att göra saker rätt”. Sådana nätverk 
eller system av aktörer är betjänta av en homogen och tät struktur i form av t ex en stor grad 
av överlappande resurser/kompetenser, av en hög kontaktfrekvens och - ofta som en 
konsekvens av eller förutsättning för det senare - av geografisk, språklig och kulturell närhet 
(jfr. ”den lilla världens nätverk”). Effekten av nätverk orienterade efter denna logik blir därför 
i gynnsamma fall att kluster av företag och andra aktörer inom liknande eller besläktade 
branscher utvecklas, vilka baseras på en specifik lokal eller regional kompetens – ofta 
karaktäriserad av tyst eller ej kodifierad kunskap. Nätverk eller innovationssystem orienterade 
efter att ”göra rätt saker” är däremot normalt beskaffade på ett helt annat sätt och sällan lika 
synliga för ögat, då dessa bygger på kombinationer av kompetenser och resurser där 
platsbundenheten är underordnad kravet på att de samverkande aktörerna i första hand bör 
representera olika och specifika kompletterande resurser och kompetenser som i många fall 
också är löst kopplade till systemet.15

 
Det här resonemanget, baserad i huvudsak på Burts teorier om betydelsen av strukturella hål 
och icke-redundanta partners och på Granovetters forskning om svaga länkars betydelse, har 
dock inte fått stå oemotsagt. Sålunda har t ex forskningen om nyföretagande ofta intresserat 
sig för det entreprenöriella nätverkets betydelse och konstitution16 17, och bidragit till att 
nyansera bilden av entreprenöriella nätverk och deras betydelse. Ruef, Aldrich och Carter18 
visade sålunda på hur nyföretagande som ”collective action”19 snarare kännetecknas av 
”homophili” (d v s av team med likartade karaktäristika) där starka länkar mellan de 
deltagande aktörerna bygger de förtroendefulla relationer som i sin tur möjliggör 
entreprenöriella grundarteam20). Då dessa starka och långvariga relationer utvecklas på 
bekostnad av relationer baserade på strukturella hål och svaga länkar medför de dock också en 
risk för att på sikt underminera förutsättningarna för långsiktig framgång i det nya företaget. 
En annan invändning mot slutsatsen att framgångsrikt entreprenörskap gynnas av 
heterogenitet och svaga länkar är att nyföretagande som generellt fenomen inte alltid eller inte 
ens till övervägande del kan förstås som innovativa manifestationer – att starta ”den fjortonde 
snarlika klädaffären” är sålunda knappast något kvitto på osedvanlig innovativitet utan snarare 
en manifestation av en process inriktad mot ”att göra saker rätt”. En tredje invändning är att 
entreprenöriella processer till sin natur är dynamiska sådana och normalt utspelar sig över 
betydande tidsrymder. I sådana processer har olika delar av det entreprenöriella nätverket 
olika roll och betydelse under olika faser av processen att utveckla hållbara affärsidéer och 
företag.  De Koning och Muzyka21 identifierade sålunda fyra typer av relationer som alla har 
betydelse i entreprenörskapets socio-kognitiva process: den inre cirkeln (med vilken 
entreprenören/innovatören har långsiktiga och stabila relationer), handlingsteamet (vilka t ex 
representeras av personer som entreprenören anställer i sitt nya företag), partnerskapet (det 
entreprenöriella team som är engagerade i etableringen av det nya företaget) samt nätverket av 
svaga länkar (som används för att generera ny information och potentiella nya resurser). 
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Denna konstellation av aktörer bidrar således med olika typer av input under olika faser av 
den entreprenöriella processen22. 
 
Avslutningsvis en not som relaterar till en tidigare åberopad empirisk studie utförd i en svensk 
samverkanskontext (”Tio frågor och svar om samverkan i småföretag”, NUTEK-rapport 
R2004:10) som belyste samverkansmönster i svenska småföretag. Underlaget till denna studie 
bestod av enkätdata från en omfattande studie av svenska småföretag (”Företagens villkor och 
verklighet 2002”) och koncentrerades på att studera motiv och former för samverkan i dryga 
5000 företag med 5-50 anställda i olika branscher i Sverige. I rapporten från 2004 kan 
resultaten avseende samverkan involverande samhälle och universitet sammanfattas med 
konstaterandet att småföretag som samverkar med samhälle och universitet har högre formell 
kompetens, kompetensutvecklar mer, är mer entreprenöriella och växer mer. Alltså, 
samverkan med aktörer i så kallade Triple Helix-konstellationer (system av aktörer där 
samhälle, universitet och företag arbetar tillsammans) visade klara samband med många 
önskvärda tillstånd för småföretag. 
 
 
Hur ser det då ut i de svenska småföretagen 2008? 
Resultaten av studien år 2004 var intressanta, och indikerade tydligt att det kan vara positivt 
för småföretag att samverka med samhälle och universitet. I en uppföljande studie 2008-2009 
har vi därför på Tillväxtverkets/NUTEKs uppdrag följt upp studien baserad på en postal enkät 
av ett riksrepresentativt urval av småföretag i Sverige. Urvalet omfattade omkring 26 000 
företag med färre än 50 anställda. När enkätinsamlingen avslutades i början av mars 2008 
hade drygt 18 000 företagare besvarat enkäten. Detta innebar en svarsfrekvens om ca 71 
procent. I denna studie nyttjas data från enkätstudien som avser företag med 5-49 anställda, 
fördelade på tiotalet branscher representerande såväl tillverkning som handel och 
servicenäringar (totalt 6 758 företag). För detaljer om urvalsramen hänvisar vi till 
Tillväxtverkets/NUTEKs rapport R 2008:21 ”Företagens villkor och verklighet 2008; 
dokumentation och svarsöversikt”.  
 
Vid designen av undersökningen eftersträvades att det skulle vara möjligt att göra 
nedbrytningar av materialet med bibehållen tillförlitlighet, varför man valde att låta enkäten 
besvaras av många företag. Urvalet har också stratifierats, det vill säga delats in i olika 
undergrupper för att säkerställa tillförlitligheten vad gäller centrala dimensioner som 
företagsledarens kön, företagets storlek samt företagets bransch och regiontillhörighet. 
Undersökningens innehåll och enkätens utformning har till stor del utgått från de två tidigare 
upplagorna av ”Företagens villkor och verklighet” för jämförbarhetens skull. Ett antal 
enkätfrågor i den tidigare undersökningen har emellertid ersatts av nya frågor inom områden 
som företagens marknad, export och konkurrens samt företagens samverkan. Detta innebär i 
sin tur svårigheter att göra en ren uppföljning av de resultat och de analyser vi genomförde i 
studien från år 2004. Även om urvalsramen för den förnyade enkätundersökningen i princip är 
oförändrad jämfört med den tidigare undersökningen är respondenterna i den nu aktuella 
undersökningen inte heller exakt desamma. Det handlar m a o inte om en ren uppföljning med 
exakt samma frågeställningar till exakt samma företag, utan om en uppföljande studie där en 
del frågor återkommer och en hel del frågeställningar är nya, och där företag som besvarat 
enkäten både kan ha tillkommit och försvunnit. Med denna ”brasklapp” ska vi nu koncentrera 
oss på resultaten av vår aktuella analys.  
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Hur ser samverkansstrukturen 2008 ut för små företag i Sverige? 
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Figur 1: Samverkansstrukturen i svenska små företag när det gäller samhälle och 
universitet fördelat på mikro- och småföretag 
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Samtliga 
undersökta 
företag 
N=6758 

lo
m

 
digheter (t ex Tillväxtverket/NUTEK eller Vinnova där man deltar i någ
cklingsprojekt).  Den samverkan som endast sker vid enstaka tillfällen ( t ex enstak

 samband med bygglovsärenden eller sporadisk

års studie har vi här också valt att separera resultaten i två storleksklasser av mindre företag: 
företag med 5-9 anställda (s k mikroföretag) och företag med 10-49 anställda (små företag) 
för att studera om det finns skillnader i samverkansmönster som kan relateras till 
företagsstorlek. 
 
Vad Figur 1 utvisar är att någon form av reguljär samverkan med partners inom samhälle och 
akademi förekommer i drygt hälften av de svenska småföretagen, där ganska precis 50 % av 
de minsta småföretagen (mikroföretagen) uppvisar regelbunden samverkan och drygt 61 % av 
de större småföretagen rapporterar sådan regelbunden samverkan. Som kan utläsas handlar 
det oftast om samverkan med utbildningsaktörer (gymnasieskola och KY-utbildningar) och 
lokal/regional förvaltning. Här är minst ett av fem småföretag involverade i samverkan. För 
universitet/högskola och speciellt nationella myndigheter är samverkan mindre omfattande. 
Skillnaderna mellan mikroföretag och småföretag är överlag tydliga men inte särskilt stora. 
En tendens till att ”storleken har betydelse” kan dock utläsas i det faktum att de minsta 
öretagen i samtliga ff

förvaltningar är mindre. I Figur 2 nedan visas hur många olika typer av partners inom 
samhälle och akademi som studiens företag har. Som figuren utvisar är det ovanligt med mer 
än två partners. Det är bara knappt en tiondel av småföretagen som samarbetar så brett, och 
mer än tre partners har bara vart tjugonde företag. 
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Figur 2: Antal typer av samverkanspartners i svenska små företag när det gäller 
samhälle och akademi fördelat på mikro- och småföretag 

 
 
Koppling mellan samverkan vs. prestationer och framtidstro 
 
För att studera effekter av samverkan på företagets framtida överlevnadsförmåga har vi ställt 
upp följande principiella modell: 
 

 

tiva på fl  i form av att introducera varor, 
tjänster, produktionsprocesser, ledarskap/organisation samt för ng. 
Företagets utvecklingsprognos är en sammanvägning av företagets syn på hur omsättning, 
antal anställda och lönsamhet utvecklas på tre års sikt. För både innovation och 
utvecklingsprognos indikerade en faktoranalys att sammanslagning var lämpligt. En 

 samverkansformerna samt innovation och utveckling 
resenteras i figur 5 nedan. 

 

Samverkan med samhälle och 
kademi a

 
Innovation i 

företaget 
Företagets 

utvecklingsprognos 

Figur 3: Undersökningsmodell 
 
 
Vi vill alltså undersöka hur olika former av samverkan med samhälle och akademi (dvs med 
någon av de fem olika aktörsgrupperna vi presenterat ovan) kan kopplas till innovation och 
utveckling i företaget. Innovation är i denna studie mätt som en sammanslagning av företagets 
uppskattade förmåga att vara innova era områden –

säljning/marknadsföri

korrelationsmatris för de fem
p
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1 2 3 4 5 6 7
1. Innovation
2. Utveckling 0,18
3. Samverkan med gymnasieskola 0,06 -0,02
4. Samverkan med KY-utbildningar 0,10 0,04 0,40
5. Samverkan med universitet/högskola 0,14 0,10 0,17 0,25
6. Samverkan med lokal/regional förrvaltning 0,09 0,03 0,25 0,25 0,28
7. Samverkan med nationella myndigheter 0,09 0,08 0,06 0,13 0,26 0,25
8. Antal samverkanspartners 0,14 0,07 0,69 0,67 0,54 0,64 0,36

Korrelationer med absolutbelopp över 0,03 är signifikanta på nivån 0,05
Korrelationer med absolutbelopp över 0,04 är signifikanta på nivån 0,01
Korrelationer med absolutbelopp över 0,05 är signifikanta på nivån 0,001  

 
Figur 4: Korrelationer mellan innovation, utveckling samt samverkanstyperna och antal 
partners 
 
I figuren ovan kan vi se att samtliga typer av samverkan har en starkt signifikant korrelation 
med innovation medan bara universitet/högskola och nationella myndigheter har stark positiv 
koppling till utveckling. Utifrån detta perspektiv har vi alltså starka indikationer på att 
samverkan med samhälle och akademi kan vara mycket positivt för företagets in ovation 

edan det krävs viss typ av samverkan för att skapa tilltro till framtida utveckling. För att 

r därför inverkan av de tio samverkansaspekterna i en hierarkisk regression där vi 
rst lägger in ett stort antal kontrollvariabler för att kunna ta reda på vilket unikt 

n
m
testa detta på ett mer rättvisande sätt behöver vi emellertid använda multivariata metoder. Vi 
undersöke
fö
förklaringsvärde som samverkan kan bidra med. Kontrollvariablerna delades in i fyra 
undergrupper enligt följande: 
 
Företagsfaktorer VD-faktorer Utvecklingsbeteende Företagsprestationer
Företagets ålder 
Antal anställda 
 

VD:s ålder 
VD:s kön 
VD: utbildningsnivå 

Kompetensutveckling 
Tillväxtvilja 
Samverkan med ftg 

Lönsamhet 
Tillväxt 
Investeringar 

 
Figur 5: Delstudiens kontrollvariabler 
 
För att någon av sa
framtida utveckling

mv ll sägas bidra till innovation och tilltro till en 
 i f  a v

trollv  nedanståen  onerna är 
ovation kling. För kontrollvariabler visas de s nifikanta där 

t stil innebär starkt s t  ha negativ 
åverkan.  

erkansaspekterna ska
öretaget krävs alltså tt de förklarar sådan arians som inte redan 

förklarats av kon ariablerna. I de figur visas hur de sex dimensi
kopplade till inn  och utvec om är sig
fe ignifikant, och teckne före indikerar om de r positiv eller 
p
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Figur 6: Resultat från regressionsanalys 

 
Utifrån figuren är det tydligt att samverkan med samhälle och akademi kan förklara en hel del 
utöver det som kontrollvariablerna bidrar med. För innovation finns det tre positiva samband. 
Dessa är för samverkan med KY (svagt), samverkan med universitet (starkt), samt samverkan 
med nationella myndigheter (svagt). När det gäller utvecklingsförväntningar och framtidstro 
finns det en stark koppling till innovation. Dessutom är antal samverkanspartners här en stark 
positiv faktor. Däremot är de övriga tre sambanden negativa. Därmed verkar alltså samverkan 
med gymnasieskola (starkt), samverkan med KY-utbildningar (svagt) och samverkan med 
lokal/regional förvaltning (starkt) inte på samma sätt som annan samverkan kunna bidra till en 
positiv utveckling i småföretagen. För både innovation och utveckling gäller att antal 
anställda, kompetensutveckling i företaget samt tillväxtvilja är positivt kopplade och 
lönsamhet negativt kopplad. För innovation har även företagets nätverkande med företag en 
positiv inverkan och för tilltron till en framtida utveckling är företagets tillväxt positivt 
kopplad medan företagets samt dess VD:s ålder är negativt kopplade. 
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-Företagets ålder 
-VD:s ålder 
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Vi har alltså fått tydliga resultat för att samverkan med samhälle och akademi har mycket att 
göra med företagets grad av innovation och utveckling, men resultaten är inte helt entydiga. 
Samverkan med universitet har en tydlig koppling till bättre innovation, men kopplingen till 
en positiv tilltro till företagets framtida utveckling saknas. Eftersom innovation är starkt 
kopplad till utveckling kan vi se samverkan med akademin som positiv. Samma mönster, fast 
med svagare koppling gäller för nationella myndigheter. Mönstret för KY-utbildningar 
indikerar både en positiv inverkan på innovation samtidigt som denna form av samverkan har 
en negativ inverkan på tilltron till företagets framtida utveckling. Eftersom innovation har en 
positiv inverkan på utveckling är den sammantagna effekten på utveckling från KY-
samverkan nära noll. Samverkan med gymnasier är däremot starkt negativ. De som samverkar 
med denna aktör tenderar alltså att ha en lägre tilltro till framtiden vad gäller tillväxt och 
lönsamhet. Den enda faktorn som var starkt kopplad till utveckling (förutom innovation) var 
antalet partners. Det verkar alltså finns synergieffekter med att arbeta med flera av de partners 
som finns att tillgå. 
 
 
Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Denna studie (som kan ses som en uppföljande studie till den som vi på Tillväxtverkets/ 
NUTEKs uppdrag genomförde 2004) kan sägas bidra med resultat och insikter som både 
bekräftar sådant som vi sedan tidigare trott oss veta men som också bidrar med en del nya 
insikter. Dessa sammanfattas i detta avslutande avsnitt i punktform tillsammans med förslag 
till policy-implikationer som studien ger underlag för.  
 

o Svenska småföretag samverkar med samhälle och akademi! 
 
Mer än hälften av de svenska småföretagen är engagerade i någon form av reguljär samverkan 
med samhälle och/eller akademi. Föga förvånande dominerar samverkan med gymnasieskola 
och KY-utbildningar, men intressant att notera är att samverkan med universitet omfattar runt 
20 % av de svenska småföretagen, vilket innebär att det inte är så ovanligt att universitet finns 
med som en partner i småföretag. En rimlig policy-slutsats bör vara att det hittillsvarande 
stödet till nätverkande och samverkan uppenbarligen haft effekter i form av en omfattande 
samverkan där mindre företag deltar.  
 

o Storleken har betydelse! 
 
Våra analyser av utfallet med avseende på företagsstorlek utvisar en del intressanta skillnader. 
Visserligen är skillnaderna i samverkansandel mellan företag i olika storleksklasser inte så 
stora om vi med samverkan avser någon form av reguljär samverkan med någon av aktörerna 
inom samhälle och akademi, även om de större småföretagen (med 10-49 anställda) här 
uppvisar en något högre samverkansfrekvens än mikroföretagen (5-9 anställda). Vi kan se att 
den aktör där mikroföretagens samverkan ligger närmast sina större kollegor avser samverkan 
med lokala/regionala myndigheter. En möjlig förklaring är att just dessa myndigheter lägger 
stor vikt vid att behandla alla företag lika och därmed kanske arbetar extra för att locka de 
mindre företagen att delta. Det faktum att nätverksinitiativ i form EU-projekt av 
konkurrensskäl varit öppna för ett brett deltagande från många företag kan också ha bidragit 
till att en större andel mikroföretag involverats.  En policy-slutsats är att det kan vara viktigt 
att skilja på småföretag med olika storlek, då de besitter olika mycket resurser. Resursfrågor 
kan därmed få de minsta att undvika samverkan. Möjligen kan policy-makers underlätta 
samverkan genom olika typer av riktade initiativ till just de mindre företagen. 
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o Samverkan har många kopplingar till innovation och framtidstro 

 
Utifrån våra analyser är det klart att samverkan med samhälle och akademi är tydligt kopplad 
till företagets grad av innovativitet och dess tro på framtiden. Eftersom innovativitet i sig själv 
har en stark koppling till ökad tro på framtida utveckling kan man se allt kopplat till upplevd 
framtida konkurrensförmåga. Om vi bara tittar på de starkare samband vi identifierat får vi två 
tydliga signaler från våra resultat. För det första är det på universitet (och i viss mån nationella 
myndigheter) företaget skall ha sina partner för att få ut så mycket som möjligt av sin 
samverkan. För det andra verkar det vara otillräckligt att (enbart) förlita sig på samverkan 
med gymnasieskolan och KY-utbildningar för att uppnå de bästa förutsättningarna för 
utveckling. Det är intressant att dessa förhållanden kan ses som motpoler till varandra. Att 
bygga någon form av lokal/regional samverkan med den lokala gymnasieskolan eller KY-
utbildningarna i närmiljön är relativt enkelt, medan att samverka med universitet (eller 
nationella myndigheter) verkar vara en betydligt svårare uppgift som man som företagare 
skolas in i. Det kan förstås vara frågan om en utveckling av samverkansarbetet som börjar 
med det lokala och sedan utvecklas till att också omfatta samverkan med universitet eller 
nationella myndigheter - vi har sett denna utveckling i flera av de samverkansprojekt vi 
tidigare själva studerat. Det är dock långt ifrån alla företag som har förmågan eller behovet att 
gå hela vägen från lokal till mer avancerad samverkan. Det kan också vara så att de som 
samverkar med nationella myndigheter och/eller med universitet började med denna typ av 
samverkan. Vi har idag en kategori företag som benämns ”Born Globals” där man redan vid 
företagsstart inte har någon lokal marknad utan direkt måste ut på en internationell marknad. 
Ofta är dessa företag sprungna ur en universitetsmiljö. För sådana företag är samverkan med 
nationella myndigheter såsom Tillväxtverket/NUTEK, Vinnova och Exportrådet samt med 
universitet naturlig redan från start.  
 
En rimlig policyslutsats av resonemanget ovan är att särskilda insatser som ”skolar in” 
mindre, utvecklingsinriktade företag i samverkan med universitet och forskningsinstitut bör 
vara en god investering. Initiativ som t ex stimulerar nyttjandet av studenter i det egna 
företaget fungerar här ofta som en inkörsport till ett samarbete även med seniora forskare. För 
mindre företag som redan från början arbetar mot en internationell marknad (”Born Globals”) 
är tidig samverkan med internationella partners naturlig, vilket olika typer av supportaktörer 
på regional och nationell nivå bör ta hänsyn till och genom olika initiativ (t ex stöd till 
kontaktresor) underlätta. 
 

 
                                                 
 
 
 
NOTER 
 
1 Bengt Johannisson talar i boken “Entreprenörskapets väsen” (2005) exempelvis om företagares nätverk som 
“livselixir och universalinstrument” i utvecklandet av ett entreprenörskap som snarare är kollektivt än 
individuellt. 
 
2 Jämför Penrose E. (1959), The theory of the growth of the firm, eller Barney (1991), Firm resources and 
sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol 17, 99-120.  
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3 Jämför Andersson G (1979), Samverkan mellan småföretag (dok.avh. Lunds universitet), Nilsson K & Nilsson 
P (1992), Småföretag i flerpartssamverkan (dok.avh. Umeå universitet), eller Elmhester K (2008), Små företag i 
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