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Förord 
Detta är den första effektanalysen som uteslutande behandlar FoU-stöd 
efter det att VINNOVA bildats. Då FoU-projektens långsiktiga effekter är 
synliga först år att de avslutats analyseras i denna studie effekter som 
förväntas uppkomma i ett mer kortsiktigt perpektiv. Fokus ligger på att 
identifiera och anlysera förekomsten och styrkan av beteendeadditionali-
tet i små och medelstora företag som erhållit FoU-stöd från VINNOVAs 
program Forska&Väx (2006 – 2008) och VINN NU (2002 – 2008). Med 
beteendeadditionalitet avses förändringar i företags beteende som kan 
kopplas till statlig FoU-finansiering. 

Genom kvantitativa metoder har ett representativt urval av företag ta-
gits fram. Information från företagen har därefer samlats in via semistruk-
turerade intervjuer.  

Den empiriska analysen visar bland annat att VINNOVAs stöd varit 
avgörande för att ett flertal FoU-projekt överhuvudtaget ska kunnat på-
börjas. För ett stort antal företag har stödet bidragit till att öka FoU-
projektets storlek. Från intervjuerna framkommer även att FoU-projekten 
startats tidigare eller genomförts snabbare än vad som skulle varit fallet 
utan VINNOVAs stöd. VINNOVAs stöd har även fungerat som en kvali-
tetsstämpel, vilket bland annat bidragit till att företag erhållit riskkapital. 

Hela studien återfinns i VINNOVAs publikation ”Effects of 
VINNOVA programmes on Small and Medium-sized Enterprises” 
(VINNOVA Analys, VA 2010:09). 

Effektstudien har utförts av Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefin Fi-
scher, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen and Jerker Moodysson vid 
Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Econo-
my (CIRCLE), Lunds Universitet. Rolf Nilsson har varit handläggare på 
VINNOVA. 
 
 
VINNOVA i november 2010 
 

 
Charlotte Brogren Göran Marklund 
Generaldirektör Direktör och Avdelningschef  

för Verksamhetsutveckling
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Sammanfattning 

VINNOVAs mål är att bidra till ökad ekonomisk tillväxt genom att stödja 
utvecklingen av innovationer med koppling till forskning och utveckling. 
Det tar dock ofta lång tid innan innovationer ger upphov till en ökad pro-
duktivitet och sysselsättning. Effekterna är sällan tydliga i företag som 
nyligen har medverkat eller fortfarande medverkar i innovationsprogram. 
Syftet med denna rapport är att analysera effekternas omfattning och 
inriktning för två program som startats relativt nyligen: VINNOVA:s 
program Forska&Väx och VINN NU. Båda dessa program vänder sig till 
små och medelstora företag. I rapporten fokuserar vi i huvudsak inte på 
ekonomisk tillväxt eller produktivitet, utan snarare på hur beteendet i 
företag förändras som ett resultat av medverkan i ett FoU-program. Detta 
gäller för både typ av beteende och styrkan i förändringen. Några av frå-
gorna som vi tar upp är: I vilken grad och på vilket sätt påverkar delta-
gandet i offentliga stödprogram företagens vilja att ta sig an nya områden 
som leder till en förändrad portfölj av FoU-projekt? På vilket sätt påver-
kar deltagandet genomförandetakten av FoU-projekt? Ökar företag sitt 
samarbete med andra typer av samverkanspartners, till exempel vid uni-
versiteten? Rekryterar företagen personal med samma kompetens eller 
väljer man att rekrytera personal med annan kompetens? Denna typ av 
förändringar i företagens rutiner analyseras i rapporten under benämning-
en beteendeadditionalitet.  

Metod 
För att få en bild av beteendeadditionaliteten i företagen som erhållit stöd 
från Forska&Väx och VINN NU utfördes 34 djupintervjuer med FoU-
ansvariga vid företagen. Företagen informerades uttryckligen om att deras 
svar skulle behandlas konfidentiellt, eftersom de annars kunde ha svarat 
strategiskt. Det var inte möjligt att intervjua alla företag som deltagit i 
Forska&Väx eller VINN NU, men vi var mycket noggranna i urvalet av 
företag. För att urvalet av företag skulle vara representativt för alla företag 
som fått stöd från programmen, valde vi ut företag av ungefär samma 
storlek och med verksamhet inom samma branscher och regioner. Företag 
som deltar i programmen är överrepresenterade i befolkningstäta regioner 
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som Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta är inte överraskande efter-
som dessa enligt officiell statistik också har en stor andel företags- och 
universitets-FoU, vilka tillsammans utgör huvuddelen av FoU i Sverige. 
Intervjuerna utfördes på företagen. Företagen är huvudsakligen verksam-
ma inom näringsgrenarna ”tillverkning”, ”information och kommunika-
tion, IKT” samt ”professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet”. 
Eftersom vi hade tillgång till registeruppgifter om de medverkande före-
tagens storlek (anställda och försäljningsintäkter), säte och ålder kunde vi 
basera urvalet av företag på basis av dessa egenskaper.  Vi undersökte 
även om de identifierade effekterna kunde ha påverkats av företagens 
egenskaper, programmet de medverkade i och stödets storlek, och om 
additionalitetseffekterna samverkade med varandra. Man bör dock vara 
medveten om att ett förhållandevis litet urval av företag (34 stycken) 
intervjuades, och att slutsatserna om korrelationer och effekter ska ses 
som indikationer. Effekterna kan därtill i vissa fall vara specifika för 
intervjusituationen, företaget i fråga samt den tid som förflutit sedan före-
taget först deltog i programmet, osv. 

Generellt sett framkom i intervjuerna av företagen många exempel på 
additionalitetseffekter. Det tydligaste resultatet är att deltagandet i FoU-
programmen bidrar till att företagen skalar upp sin projektverksamhet och 
att projekten kan genomföras på kortare tid än vad som skulle varit fallet 
utan FoU-stödet. Dessa effekter gäller för huvuddelen av de intervjuade 
företagen. Detta är inte särskilt överraskande eftersom ett tillföde av re-
surser i ett litet företag bör leda till förändringar, inte minst eftersom det 
är ett krav i överenskommelsen mellan företaget och VINNOVA. Av 
större intresse är kanske i stället vilken typ av effekt som det handlade 
om, dess styrka och hur effekten varierar med avseende på programtyp 
och företagskarakteristik. Det finns tydliga skillnader mellan program-
men: Företag som medverkar i Forska&Väx är i allmänhet större och mer 
erfarna än motsvarande företag i programmet VINN NU. Forska&Väx 
företag tenderar att ändra inriktning i större utsträckning än vad som är 
fallet med företag i VINN NU. Vad gäller företag som medverkar i VINN 
NU är det inte ovanligt att företagen, tack vare programmet, överlever 
uppstartsfasen. Detta är naturligtvis en förutsättning för att de senare ska 
uppvisa framsteg med sin affärsmodell. 
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En typologi över additionalitetseffekter 
I vår analys av intervjumaterialet har vi klassificerat additionalitetseffek-
ter som antingen ”svaga” eller ”starka”. En stark effekt innebär att företa-
get genomför betydande förändringar i sina rutiner, och en svag effekt 
innebär att företaget inte genomför betydande förändringar. Figur A ger 
en schematisk bild av de additionalitetseffekter som förekommer. Punk-
terna visar hur många företag som hör till en viss kategori och om effek-
ten klassas som svag eller stark. 

För att underlätta beskrivningen har beteendeadditionalitet delats in i 
tre kategorier skala, acceleration och inriktning. Inriktningsadditionalitet 
delas vidare in i nya marknader och nya produkter, förbättrade nätverks-
möjligheter, ökat humankapital och förbättrad innovationshantering 
(innovation management). Även om kategorierna redovisas separat är det 
viktigt att komma ihåg att effekterna ofta förekommer tillsammans, dvs. 
effekterna spänner över flera kategorier. 

Skaladditionalitet innebär att verksamhetens volym vidgas utöver fi-
nansieringsbudgeten. FoU-stöden gör det möjligt för företagen att ägna 
mer personaltid åt det stödda projektet. Projektverksamheten kan även 
utvidgas eller inriktas mot nya marknader, till exempel genom anställning 
av ny arbetskraft med nya och kompletterande kunskaper inom ett visst 
område. Stark beteendeskaladditionalitet avser FoU-projekt som utveck-
lats på ett betydande sätt till följd av FoU-stödet. Detta gäller såväl finan-
siellt, tidsmässigt som personalmässigt, samt även anställning av nya 
kompetenser. Dessa kategorier kompletterar ofta varandra eftersom ök-
ning i en dimension tenderar att stärka en annan. 

Effekten anses vara stark i de fall FoU-stödet till Forska&Väx eller 
VINN NU inneburit att projektet vuxit över tid, och då ytterligare resurser 
och personal har tillförts projektet. I de fall den intervjuade inte ansett att 
stödets storlek inverkat påtagligt på projektets storlek bedöms effekten 
som svag. Som Figur A visar har en stark skaladditionalitet identifierats i 
de allra flesta företagen. För de företag som erhållit medel från VINN NU 
är skaladditionalitet ofta en betydelsefull effekt som värderas högt av de 
intervjuade. De intervjuade kopplade i allmänhet skaladditionalitetseffek-
ter till möjligheterna att fokusera på och genomföra projektet med särskilt 
utvald personal och projektledare. Flera av de intervjuade påpekade att 
det är till fördel både för projektet och för företaget att inte behöva kläm-
ma in projektet i en redan stram verksamhetsportfölj, utan snarare ha 
möjligheten att genomföra projektet med tydligt fokus och med därför 
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vikta resurser. Projektet kan därmed genomföras med större volym, och 
på så sätt bli bättre. 
Figur A. Schematiska resultat över beteendeadditionaliteter hos intervjuade företag 

 
 
En sidoeffekt av skaladditionalitet är möjligheten att projekt finansie-

rade genom Forska&Väx kan genomföras i önskad skala utan att negativt 
påverka företagets ordinarie verksamhet. Representanter för företagen 
som har deltagit i programmet VINN NU påpekar ofta att pengarna från 
VINN NU är avgörande under uppstartsfasen och ger ett ”lyft” för verk-
samheten. Detta kan också ses som en skaladditionalitetseffekt – särskilt 
med tanke på att det nystartade företaget i VINN NU ofta är synonymt 
med projektet – eftersom det omedelbart ökar skalan på det nystartade 
företagets verksamhet. I de fall där de intervjuade uttryckligen framhöll 
att stödet från VINN NU innebar att företaget kunde utvecklas från nästan 
enbart en idé till ett riktigt företag, har detta klassats som en stark addi-
tionalitetseffekt.  

Accelerationsadditionaliteter omfattar beteendeförändringar som för 
projektverksamheten avsevärt framåt tidsmässigt. Möjliga resultat av 
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accelerationsadditionaliteter är att företag får tillgång till ny kunskap och 
ny information tidigare än beräknat, eller att utvecklingen av produkter 
påskyndas för att ta tillvara en möjlighet på marknaden. Starka accelera-
tionsadditionaliteter förekommer för projekt som genomförs mycket 
tidigare eller snabbare än vad som hade varit möjligt utan FoU-stödet. 
Acceleration kombineras ofta med andra typer av additionaliteter, såsom 
skalaadditionalitet. Till följd av allt kortare produktlivscykler är dessa 
effekter viktiga, eftersom det blir alltmer avgörande för företagens kon-
kurrenskraft att vara först på marknaden. Effekten anses också vara stark 
om den intervjuade påpekat att projektet i fråga inte hade kunnat genom-
föras överhuvudtaget om det inte vore för stödet. Svaga accelerationsaddi-
tionalitetseffekter gäller fall där den intervjuade ansåg att extern finansie-
ring var viktigt men inte avgörande för projektets genomförande. Accele-
rationsadditionalitetseffekter har visat sig vara nära sammankopplade med 
skaladditionalitetseffekterna som diskuterats i föregående avsnitt. Figur A 
visar att starka accelerationseffekter är ofta förekommande. Flera av de 
intervjuade framhöll uttryckligen att extern finansiering var till nytta för 
de projekt som utförts med stöd av programmet Forska&Väx eftersom 
verksamheten påskyndades. Vi kan därför dra slutsatsen att acceleration-
sadditionalitetseffekter i första hand visar sig på projektnivå, även om 
undantag finns. Kopplat till detta är frågan om ”tajming”. Flera av de 
intervjuade påpekade att projektet hade genomförts förr eller senare även 
utan extern finansiering, men stödet gjorde att projektet kunde inledas 
tidigare, vilket ansågs ha varit fördelaktigt både för projektet och för 
företaget i sig. 

En korrelationsanalys av effekterna visar på ett starkt samband mellan 
skal- och accelerationsadditionalitet, och de additionaliteter som hittades 
har ett positivt samband med storleken på stöden, men ett negativt sam-
band med företagets storlek. Med andra ord genomförde företag som fick 
ett större stöd projekten mer intensivt och snabbare, även om dessa effek-
ter var mindre viktiga för större företag. 

Beteendeinriktningsadditionaliteter är en bred kategori av effekter 
som beskriver kvalitativa dimensioner i företags beteende till följd av 
deltagande i FoU-programmen. Stark beteendeinriktningsadditionalitet 
uppkommer när ett företag utvecklar en produkt eller process med nya 
metoder eller när vi är relativt säkra på att det offentliga stödet givit upp-
hov till detta resultat. När det gäller inriktningsadditionalitet avses med 
svag effekt ett osäkert eller tvivelaktigt orsaksförhållande mellan FoU-
programmet och effekten i fråga. Förändringar i inriktning och typ av 
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verksamhet som beskrivs av inriktningsadditionaliteter är ofta svåra att 
tillskriva företag i VINN NU eftersom dessa är små eller nystartade, och 
det därmed inte finns så mycket som kan förändras. Med tanke på pro-
grammets utformning är inriktningsadditionaliteter mer betydelsefulla för 
att beskriva effekterna hos Forska&Väx-företagen. Analyser av intervju-
materialet visar att inriktningsadditionaliteter tenderar att förekomma i 
större utsträckning i äldre företag. FoU-stödet kan därmed sporra företa-
get att ändra inriktning jämfört med vad som varit fallet tidigare.  

Vi hittar även belägg för att FoU-stödets storlek har ett positivt sam-
band med ökat humankapital och förbättrad innovationshantering, men 
inte ett klart samband med nya marknader, nya produkter eller förbättrade 
nätverksmöjligheter. Det framkommer vidare att tiden som förflutit från 
det att man först erhållit FoU-stödet samvarierar positivt med nya mark-
nader, nya produkter och förbättrade nätverksmöjligheter.  

Nya marknader och nya produkter uppstår om FoU-verksamheten 
breddas till att omfatta nya produkter och marknader som det inte varit 
möjligt att göra utan statlig finansiering. Finansieringen leder till att före-
tagen kan göra något nytt eller delvis nytt förutom den vanliga verksam-
heten, eller bidrar till en betydande uppgradering av deras verksamhet. 
Eftersom analysen har utgått från företagens tidigare beteende ingår inte 
VINN NU-företagen i Figur A. Starka additionalitetseffekter bedöms ha 
uppstått när ett företag har utvecklat en produkt som skiljer sig från den 
ursprungliga avseende de processer eller den kunskap som krävs för att 
tillverka den, eller om produkten som riktar sig till en ny marknad.  En 
svag additionalitetseffekt å andra sedan definieras som ett företag som har 
utvecklat en produkt som liknar dess befintliga produkter och som inte 
kräver att nya processer eller ny kunskap utvecklas. Effekten anses också 
vara svag om den nya produkten är avsedd för huvudsakligen samma 
marknad även om den nya produkten är tänkt för en något avvikande 
marknadsnisch.    

Vad gäller etablerade och jämförelsevis stora företag står det klart att 
företag med hjälp av stödet från Forska&Väx kan komma in på ett områ-
de som är helt nytt för företaget. Stödet kan medföra en möjlighet eller ett 
incitament att utvecklas i en ny riktning, om än ”parallellt” med företagets 
vanliga verksamhet. Stödet kan vara den nödvändiga katalysatorn efter 
flera samverkande händelser som till slut leder till utvecklingen av nya 
produkter, eller att företaget gör inträde på nya marknader. Stödet motive-
rar företagen att tänka på ett nytt sätt och att använda sig av möjligheter 
de inte skulle ha tänkt på i vanliga fall. Detta kan leda till att helt nya 
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nätverk bildas. Därtill kan ett framgångsrikt projekt utanför företagets 
egentliga kärnverksamhet leda till avknoppningar eller dotterbolagsbild-
ningar. 

Exempel på svaga additionalitetseffekter i denna kategori förekommer 
också i intervjumaterialet. I ett fall ledde projektet till att företagets nät-
verk stärktes, eftersom nya kontakter etablerades med aktörer inom det 
nya marknadsområdet.  

En stark additionalitetseffekt inom denna kategori är att deltagande i 
Forska&Väx leder till att befintliga produkter förbättras eller att markna-
den för produkterna utvidgas genom det finansierade projektet. Detta 
gäller i regel för företag som riktar sig till en ganska smal marknadsnisch 
och som samtidigt har en god kunskap om kundernas behov. För ett före-
tag har stödet varit avgörande för lanseringen av en ny och förbättrad 
produkt baserat på en redan befintlig produkt. Ett annat företag fick ge-
nom stödet möjlighet att rikta sig mot en väldefinierad marknadsnisch där 
konkurrensen var begränsad. I andra fall har projekten resulterat i en 
produkt som skiljer sig från företagets ordinarie inriktning, eftersom pro-
dukten har riktat sig till en annan marknad, vilket enligt den intervjuade, 
antagligen inte skulle skett utan deltagande i programmet Forska&Väx.  

Förbättrade nätverksmöjligheter består av samarbete och nätverk 
även mellan företag. Exempel på effekter omfattar samverkan i andra 
projekt och nya samarbeten både inom en och samma organisation och 
mellan organisationer. Ett annat exempel på denna typ av additionalitet 
avser företag som letar efter nya strategiska partners, t.ex. andra företag, 
organisationer eller universitet, vilket kan leda till ökad kvalitet eller bidra 
med kunskap för att utveckla produkter.  

Starka additionalitetseffekter för företag vad gäller nätverk och sam-
arbete med externa partners definieras som företag som utvecklar relatio-
ner som i sin karaktär eller i sitt syfte skiljer sig från företagets tidigare 
beteende. Effekten anses även vara stark om projektet leder till kontakter 
med nya samarbetspartners som ses som betydelsefulla för företagets 
framtida resultat. Svaga additionalitetseffekter innebär att projektet an-
tingen inte leder till något samarbete alls, eller att samarbetet inte leder till 
att företagets nätverk utvidgas med nya partners.  

Samverkan mellan företag och universitet och högskolor liksom andra 
typer av nya samarbeten förekommer också i intervjumaterialet. Samarbe-
te med universitet och högskola är viktiga, inte minst för etablerade och 
jämförelsevis stora företag vars nya kontakter med den akademiska värl-
den anses bidra till en omvandling av företagen på lång sikt. 
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VINNOVA uppfattas ibland som en ”dörröppnare” i dessa avseenden. 
Enligt flera av de intervjuade Forska&Väx företagen, hade kontakterna 
med geografiskt närbelägna akademiska institutioner fördjupats tack vare 
FoU-projektet. Detta har långsiktigt varit av stor vikt för företaget. Exem-
pel på samverkan omfattar konsulter från andra sektorer som t.ex. den 
akademiska världen och anlitande av konsulter från ett forskningsinstitut. 
Ytterligare några fall innefattade även nätverk med utländska aktörer. 
Små FoU-intensiva företag kunde även, som ett resultat av det beviljade 
projektet, etablera kontakter med industriella partners. 

Ökat humankapital avser investeringar inom nya kunskapsområden 
med syfte att exploatera nya marknader, och även benägenheten att dra 
nytta av erfarenheter från ett projekt till andra projekt. 

Effekter av additionalitet i kategorin för humankapital definieras som 
stark när det aktuella projektet leder till anställning av personal med 
nyckelkompetenser. Anlitande av konsulter anses också ha en stark effekt. 
Svag additionalitetseffekt däremot, leder inte till någon synlig effekt på 
rekryteringen, även om projektet ändå kan bidra till att höja den allmänna 
kunskapsnivån i företaget. Som Figur A visar, är det ganska ovanligt med 
stark effekt på humankapital. Detta kan åtminstone delvis bero på att de 
flesta företagen i undersökningen är små och FoU-intensiva samt att deras 
verksamhetsnisch är ganska smal. 

Ett av företagen anställde inte mindre än tre personer för att delta i 
projektet. Det är inte ovanligt att personal ”flyttar över” till företaget som 
ett resultat av projektet. Stödet har ibland också använts för att anlita 
konsulter eller för att finansiera externa studier eller undersökningar. 
Andra exempel har varit att höja trovärdigheten genom att involvera en 
extern (helst akademisk) auktoritet inom området. I ett fall användes stö-
det till att finansiera en studie från ett forskningsinstitut och en extern 
expert som skrev en vetenskaplig rapport om företagets produktteknologi. 
Verksamhetens "akademiska höjd" anses därmed stiga avsevärt. Det bör 
noteras att det i dessa fall rör sig om överlappning mellan underkategori-
erna humankapital och förbättrad innovationshantering. 

Förbättrad innovationshantering (innovation management) är 
nära besläktat men behandlas ändå som en separat kategori. Denna kate-
gori motsvarar effekter av beteendeadditionalitet i form av företagens 
förändrade arbetssätt, vilket innebär att de antingen påbörjar helt nya 
FoU-intensiva verksamheter eller ändrar karaktär på sina befintliga verk-
samheter till att bli mer FoU-intensiva. Detta kan vara resultatet av att 
man har anställt ytterligare kompetens. Det kan även bero på erfarenheter 
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och lärdomar som man har erhålligt från att ha drivit ett väl definierat 
projekt. Det är den senare betydelsen vi avser då vi talar om förbättrad 
innovationshantering. 

Starka additionalitetseffekter i kategorin för innovationshantering 
uppstår när företaget utvecklar nya beteenden, t.ex. genom att knyta kon-
takter med den akademiska världen så att en mer forskningsintensiv profil 
erhålls. Ett annat exempel på starka effekter är när konsulter anlitas för att 
bidra till särskild kunskap inom ett område och vars inverkan på företa-
gets beteende även fortskrider efter det att projektet avslutats. Additionali-
tetseffekten anses vara svag när det aktuella projektet inte innebär att 
företaget lär sig att göra saker på ett nytt sätt. 

Att driva utvecklingsprojekt kan dessutom innebära ett mer discipline-
rat organisatoriskt lärande som företaget kan dra nytta av i andra projekt, 
även på längre sikt. I en intervju framhölls att företaget blivit bättre på att 
identifiera, planera och genomföra projekt genom att delta i ett väldefinie-
rat projekt som finansieras externt. Företag organiserar sina verksamheter 
mer i termer av projekt än de skulle ha gjort annars. De upplever inte 
sällan en ökad kompetens inom innovationshantering som beror på ökad 
”akademisk nivå” till följd av projektet. 

Det är vanligt att företagen i intervjumaterialet har upplevt olika typer 
av förändringar – till det bättre, enligt dem själva – när det gäller den 
allmänna förmågan att bediva innovationprojekt som en effekt av projekt 
finansierade av Forska&Väx. På projektnivå är det uppenbart att ansökan 
och det formella förfarandet kopplat till själva programmen, leder till mer 
välorganiserade företag. 

Övriga resultat 
Flera av de intervjuade nämnde att Forska&Väx eller VINN NU-stödet 
fungerar som en kvalitetsstämpel och framgångsindikator för företaget, 
både på projektnivå och i allmänhet. I ett konkret exempel påstod den 
intervjuade att deltagandet i programmet kunde användas som tecken på 
hög forskningsintensitet i företaget inför kunder och andra samarbetspart-
ners, dvs. som direktreklam alternativt ett marknadsföringsverktyg. På 
motsvarande sätt kan deltagandet i programmen också användas för att 
attrahera ytterligare finansiering. För ett företag fungerade VINN NU-
stödet som en ”kvalitetsstämpel” som ingav trovärdighet, vilket var värde-
fullt i relation till finansiärer.  Indirekt ledde detta till ett ”innovations-
pris” för företaget. Flera intervjuade uppgav att det är svårt att erhålla 
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”vanligt” riskkapital, eftersom riskfinansiärer, enligt dem, endast finansie-
rade ”säkra” projekt. 

En intressant men ”svårfångad” företeelse som kan härledas ur inter-
vjumaterialet är förekomsten av så kallade kumulativa fördelar med kopp-
ling till företagens deltagande i Forska&Väx och VINN NU (och liknan-
de) programmen samt den tidigare nämnda kvalitetsstämpeln. Konkret 
visar sig detta genom ömsesidigt förstärkande positiva faktorer mellan 
företagets beteende och dess resultat, som genom ömsesidig påverkan 
stärker företagets framgång. Exempelvis kan deltagandet i ett FoU-
program fungera som en ”kvalitetsstämpel” för företaget. Detta ger i sin 
en fördel på marknaden gentemot kunder eller i förhållande till andra 
finansiärer.  Denna fördel – t.ex. en ökad möjlighet att attrahera ytterliga-
re stöd – bidrar till en annan positiv effekt för företaget, t.ex. tillförsel av 
kapital som ytterligare kan stärka ”kvalitetsstämpeln”, vilket i sin tur kan 
bidra till att förbättra företagets långsiktiga resultat. Genom att olika fak-
torer påverkar och förstärker varandra ackumuleras den samlade effekten.  

Utsagor av effekter av detta slag är vanliga i intervjumaterialet. Ett 
konkret exempel, som uttryckts av flera intervjuade är en ökad förmåga 
att skriva förslag och ansökningar till följd av att en ansökan godkänts. 
Detta ökar i sin tur möjligheten att få nästa ansökan godkänd. Några in-
tervjuade nämnde möjligheten att en mottagare av VINN NU-stöd kan 
vara mer benägen att ansöka om stöd från Forska&Väx på grund av det 
positiva resultatet från VINN NU-programmet.  

Sammanfattning av huvudresultaten 
Det råder ingen tvekan om att det bland de studerade företagen finns 
additionalitetseffekter till följd av stödet. I många fall klassificeras även 
de identifierade effekterna som starka. Det förekommer dock stora skill-
nader inom kategorierna. Det finns många konkreta exempel på starka 
effekter för skaladditionalitet och accelerationsadditionalitet Man bör 
även ha i åtanke att kontexten är av betydelse. Skaleffekter och och acce-
lerationseffekter beror på stödets storlek, programtyp och företagets stor-
lek. Föga förvånande påverkar storleken på offentlig finansiering verk-
samhetens hastighet och omfattning (dvs. accelerations- och skaladditio-
nalitet). Små företag upplever oftare en stark skaladditionalitet och acce-
lerationsadditionalitet än vad de relativt sett större företagen gör. För de 
mindre företagen kan detta vara den största märkbara effekten – ett litet 
företag har inte hunnit diversifiera sin verksamhet med flera olika produk-
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ter och därför kan ökningen av volym och hastighet av den befintliga 
verksamheten vara den mest påtagliga effekten. I enlighet med detta reso-
nemang tenderar nyetablerade företag som får stöd från VINN NU att 
skala upp sin verksamhet mer än företag som får stöd från Forska&Väx. 
Stödet har alltså en förhållandevis större påverkan på små och nyetablera-
de företag. 

Inriktningsadditionalitet är i det närmaste per definition endast rele-
vant för företag med redan pågående verksamheter. Detta är orsaken till 
varför dessa effekter i första hand analyseras för företag som stöds av 
Forska&Väx. Ett viktigt resultat från analysen är att det är vanligt med 
starka inriktningsadditionalteter för nya produkter och nya marknader. 
Detta resultat är starkt beroende av kontexten. Ju längre tid som har för-
flutit sedan ett företag erhållit sitt första stöd desto större är sannolikheten 
för att företaget utvecklar nya produkter eller kommer in på nya markna-
der. Detta innebär att effekterna antagligen uppträder först efter att längre 
tid förflutit. Ju äldre företaget är, desto oftare förekommer inriktningsad-
ditionalitet till följd av stödet. Detta beror på att äldre företag ofta etable-
rade rutiner, infrastruktur och organisation. Stödet hjälper dem att byta 
fokus till ett nytt område. Ändrat fokus är en stark effekt och ett tydligt 
tecken på en skillnad i effekterna mellan nya och etablerade företag.  

Bland de övriga kategorierna av inriktningsadditionaliteter (nätverk, 
humankapital och innovationshantering) finns det färre indikationer på 
starka effekter bland de studerade företagen. Resultaten påverkas troligen 
av klassificeringen av effekterna. Det råder ingen tvekan om att det finns 
naturliga skillnader inom dessa grupper när det gäller långsiktiga effekter. 
Humankapital, förbättrade nätverk och förbättrad innovationshantering är 
av naturliga skäl ”mjukare” och mindre väldefinierade. Företag kan be-
trakta dessa som mer eller mindre viktiga och dess långsiktiga effekter 
kan variera. Effekter inom dessa områden är dessutom svåra att specifice-
ra. Nya produkter och nya marknader däremot, är konkreta och lätta att 
specificera för företagen. Denna kategori har en tydlig långsiktig effekt – 
den blir mer tydlig och klar för företag ju längre tid som har gått efter att 
de deltagit i programmet. 

En effekt som vi inte systematiskt sökte efter, eftersom fokus låg på 
additionalitet var om VINNOVAs stöd uppfattas som en kvalitetsmarkör 
för företaget och gentemot tredje part. ”Kvalitetssäkringen” till följd av 
stödet från VINNOVA påverkar både företagens marknadspotential och 
ger dem även möjlighet att attrahera ytterligare (risk-) kapital.  
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Stödet bidrar huvudsakligen till att minska den risk som finns i upps-
tarts- och omorienteringsfasen och till informationsspridning. Det är dock 
uppenbart att många av effekterna som redovisas i rapporten varierar 
systematiskt, är kontextberoende. Dessutom skiljer sig effekterna både 
mellan och inom företag liksom mellan och inom FoU-programmen. 

Förslag på framtida studier 
Rapporten visar på många exempel av additionalitet. Vi har dock inte 
kunnat analysera additionalitetseffekternas mer långsiktiga ekonomiska 
påverkan, på exempelvis produktivitet. En intressant framtida forsknings-
uppgift skulle kunna genomföras på följande sätt: Först skickas en enkät 
med frågor om additionalitet till alla företag som deltar i programmen. 
Dessa resultat kan jämföras med svaren från företagen som intervjuats i 
denna rapport för att undersöka om additionalitetseffekterna är stabila 
över tiden. Detta skulle ge en indikation om de additionalitetseffekter som 
har angivits i ett tidigt skede är bestående. Resultaten skulle vidare kunna 
jämföras med kvantitativa data avseende företagens produktivitet med 
syfte att bedöma om deltagandet i ett FoU-program leder till högre pro-
duktivitet. Hur undersökningen läggs upp är av stor vikt då det finns flera 
statistiska aspekter att ta hänsyn till. Inte minst gäller detta för val av 
företag i kontrollgruppen eftersom det kan finnas en tendens till att de 
bäst lämpade företagen väljs ut för deltagande i FoU-programmen. 
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