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Förord
Denna rapport är en sammanfattning av den forskning som bedrivits inom forskningsprojektet
TIPT (Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt) vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. Projektet har finansierats av EU:s Strukturfond (Regionala Fonden), Regionförbundet
i Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, CESIS, samt Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.
TIPT-projektet fokuserar på förutsättningarna för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län. Av
specifikt intresse är innovationsaktiviteter, samverkan och tillgänglighet och hur detta påverkar
lokal näringslivsförnyelse och tillväxt i regionen. Syftet med projektet är att genomföra
tillämpade analyser med fokus på potentialen för innovationsprocesser i länets näringsliv.
Forskning på detta tema är angeläget för att öka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till ett
gott innovationsklimat i Jönköpings län. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att de
studier som projektet genomför ska bidra till att olika typer av regionala resurser och regional
politik kan användas för att främja ett hållbart och innovativt regionalt näringsliv med goda
förutsättningar för långsiktig tillväxt. Projektet är organiserat i fyra delprojekt, som på olika sätt
berör innovationsklimatet i Jönköpings län. Denna rapport sammanfattar resultaten från de fyra
delprojekten med fokus på de policyimplikationer som denna forskning för fram.

2

Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................................................................... 4
1 Inledning .................................................................................................................................................... 7
2 Vad är en innovation?................................................................................................................................ 8
3 Ekonomisk tillväxt – ett resultat av kunskap, innovation och förnyelse ................................................. 9
3.1 Teknologisk utveckling ........................................................................................................................ 9
3.2 Mångfald – en förutsättning för utveckling och tillväxt .................................................................... 10
3.3 Tillgänglighet och regional tillväxt ..................................................................................................... 10
4 Hur uppstår innovationer? ...................................................................................................................... 12
4.1 Intern och extern kunskap................................................................................................................. 12
4.2 Tillgänglighet och kunskapsnätverk .................................................................................................. 13
4.3 Mångfald och innovation .................................................................................................................. 14
5 Innovationer och innovationsnätverk i Jönköpings län ......................................................................... 15
5.1 Innovationskraft på regional nivå...................................................................................................... 15
5.2 Innovativa företag ............................................................................................................................. 16
5.2 Samverkan och nätverk ..................................................................................................................... 17
6 Tillväxt och näringslivsförnyelse i Jönköpings Län ................................................................................. 19
7 Mångfald i Jönköpings Län ...................................................................................................................... 22
8 Tillgänglighet och tillväxt av innovativa områden i Jönköpings län ...................................................... 25
9 Innovationer i Jönköpings Län – ett resultat av kunskap, mångfald och samverkan............................ 27
9.1 Innovativa företag kombinerar intern och extern kunskap .............................................................. 27
9.2 Mångfald och innovation i Jönköpings Län ....................................................................................... 29
9.3 Innovation genom samverkan ........................................................................................................... 29
10 Liten mångfald ger tillväxt utan omvandling ........................................................................................ 31
11 Utmaningar och möjligheter för innovation och förnyelse i Jönköpings Län ...................................... 34

3

Sammanfattning
I denna rapport sammanfattas den forskning kring tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt som
genomförts inom ramen för TIPT-projektet vid Jönköping International Business School. Syftet med detta
projekt är att studera hur företag och andra lokala aktörer samverkar för att utnyttja lokala och regionala
resurser för innovation och kunskapsbyggande. I detta sammanhang är betydelsen mångfald i regionens
näringsliv, arbetskraft och kunskapsutbud av särskilt intresse eftersom nytänkande och innovation främjas
av att det finns en variationsrikedom i kunskap, kompetenser och erfarenheter. Förmågan att identifiera
nya problem, upptäcka nya lösningar och hitta nya tillämpningar tycks stimuleras av att olika perspektiv
och synsätt sammanförs. Mångfald har också visat sig vara en avgörande faktor för långsiktig tillväxt
eftersom ekonomier med stor variationsrikedom har lättare att anpassa sig till förändrade villkor. Genom
att samverka och delta i olika nätverk för kunskaps- och informationsutbyte kan företag kompensera för
svag mångfald i närområdet. En förutsättning för samverkan och nätverkande är emellertid att det finns en
väl fungerande infrastruktur för transport och kommunikation. Detta forskningsprojekt har därför också
studerat hur tillgänglighetsvillkor påverkar förutsättningar för att lokala nätverk ska uppstå och frodas.
Forskningen i detta projekt visar att innovationsbenägenheten i företagen i Jönköpings län påverkas
positivt av en ökad mångfald bland sina anställda. Detta relaterar till mångfald i termer av anställda med
utländsk bakgrund, med högre utbildning och anställda i olika åldersgrupper. Mångfald i den
omkringliggande miljön spelar också roll. En större mångfald i regionens näringsliv och i arbetskraftens
utbildningsbakgrund är av väsentlig betydelse för framväxten av innovativa företag och innovativa
miljöer. Vad gäller tillväxt och ekonomisk utveckling visar analyserna att mångfald i näringslivsstruktur
har en positiv inverkan på tillväxt i sysselsättning. Däremot stimuleras produktivitetstillväxt och tillkomst
av nya företag och arbetsställen snarare av en större mångfald i arbetskraftens utbildningsbakgrund.
Utbudet av kunskapsintensiva företagstjänster också viktigt för förmågan till innovation och förnyelse
eftersom sådana tjänster ger företag möjlighet att komplettera sina interna resurser. En god tillgänglighet
till företag och människor i närområdet är en förutsättning för att kunskapsintensiva tjänster ska växa
fram. Tillgänglighet har också betydelse för framväxten av kunskapsnätverk, eftersom deltagande i
nätverk i hög grad bygger på att människor faktiskt träffar varandra.
Den kartläggning av innovationer och samverkan som gjorts i detta projekt visar att en stor del av
företagen samverkar med varandra på olika sätt. De samarbeten som har störst betydelse för att företagen
ska vara innovativa sker huvudsakligen med aktörer utanför regionen. Det tycks vara så att det är av störst
vikt att samarbetet sker med någon som har relevant kompetens, oavsett var denna samarbetspartner
befinner sig. Kognitiv närhet tycks alltså vara viktigare än geografiskt närhet.
De studier som tagits fram i projektet visar att flertalet av länets kommuner utifrån vissa perspektiv har
förhållandevis god mångfald, givet regionens storlek. Detta gäller främst för representation av olika
yrkeskategorier i regionens arbetskraft. Däremot är mångfalden i arbetskraftens utbildningsbakgrund och i
regionens kunskapsutbud jämförelsevis svag. En liten variation innebär att regionens ekonomi är beroende
av ett fåtal branscher med likartade företag kan innebära svårigheter att anpassa sig till förändringar i
omvärlden. Ett begränsat kunskapsutbud i regionen, både vad gäller utbildad arbetskraft och tillgänglighet
till kunskapsintensiva tjänsteföretag, hämmar också utvecklingen av innovativa miljöer.
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En kartläggning av innovationsaktiviteter i länets företag visar att innovationskraften i länet är god i flera
avseenden trots att mångfalden i länets kommuner är jämförelsevis låg. Några länsdelar (Gislaved och
Värnamo) har en större andel innovativa företag än vad man kan förvänta sig, givet den mångfald som
finns i regionen. Telefonintervjuer med 636 företag i länet visar att nästan 70 % av företagen anser sig
vara innovativa i någon bemärkelse och 27 % av företagen har introducerat en produkt, tjänst eller process
som inte bara är ny för företaget utan är en nyhet för hela marknaden.
När man ser till exporten från regionen har flertalet kommuner i länet en mer variationsrik export än vad
man kan förvänta sig, givet kunskapsutbudet i länet. Detta tyder på en god förmåga att introducera
produkter som kan konkurrera på internationella marknader. Länets export kännetecknas emellertid av
varugrupper med förhållandevis lågt kunskapsinnehåll som säljs i stora volymer. Detta är en
exportspecialisering som faktiskt är mer framträdande än vad man kan vänta sig givet mångfalden i länets
kunskapsutbud. Innovationsbenägenheten och konkurrenskraften hos företag som exporterar i de
lågteknologiska produktsegment som dominerar regionens export tycks emellertid vara god.
Länets exportförnyelse mellan 2006 och 2010 visar att andelen nya produktvarianter är något lägre än
motsvarande andel för landet som helhet, vilket främst beror på att andelen nytillkomna exportföretag är
lägre i Jönköpings län än genomsnittet för hela landet. Det är således de företag som redan är etablerade
på exportmarknaden som står bakom merparten av nya exportprodukter. En förklaring till detta kan vara
att länets tillverkningsindustri under lång tid varit underleverantörsbetonad där mindre företag har sålt hela
sin produktion till en eller ett fåtal kunder. För dessa företag tycks steget till exportmarknaden vara stort.
Tillväxten i antal sysselsatta har varit svag i länet men det finns stora variationer mellan länets kommuner.
Givet den mångfald som finns lokalt visar flertalet kommuner en starkare tillväxt i både sysselsättning och
produktivitet än vad man kan förvänta sig. Vad gäller tillväxt i antal arbetsställen har emellertid de flesta
kommuner haft en lägre tillväxt än förväntat, givet kommunernas storlek och mångfald.
Etableringsfrekvensen i Jönköpings län är bland den lägsta i landet, vilket också betyder att antalet
arbetsställen växer långsammare än i de flesta andra län. Detta innebär att sysselsättningen i nytillkomna
arbetsställen växer långsammare i Jönköpings län än i riket som helhet. Sysselsättningen i länet växer
istället genom att etablerade arbetsställen blir större.
Regionens goda innovationskraft men svaga etableringsförmåga indikerar att merparten av de
innovationer som görs i länet inte ger upphov till nya företag. I den mån innovationer leder till ökad
sysselsättningen så sker denna tillväxt i redan etablerade företag. En låg förnyelsetakten innebär en
långsam utveckling av länets mångfald vilket i sin tur är ett hinder för ekonomisk omvandling och
långsiktig tillväxt. Eftersom en jämförelsevis liten del av sysselsättningstillväxten i länet sker i
nytillkomna näringar och arbetsställen hämmas den långsiktiga produktivitetstillväxten dessutom av att
omvandlingen i den regionala ekonomin går långsamt. Detta innebär att regionens näringsliv inte
omvandlas från underleverantörsbetonad tillverkningsindustri, med generellt sett svag
sysselsättningstillväxt, till en mer avancerad tillverkning och snabbväxande tjänstesektorer. På sikt innebär
detta att regionen blir allt mer utsatt för konkurrens från låglöneländer och har svårt att snabbt anpassa sig
till förändrade världsmarknadsvillkor. För att skapa välstånd på lång sikt krävs att arbetskraften sysselsätts
i högproduktiva sektorer.
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Sammanfattningsvis pekar dessa forskningsresultat på tre områden som är av central betydelse för ett gott
innovationsklimat där det finns utrymme för förbättringar i länet:
1. Öka utbildningsnivån regionens arbetskraft.
2. Ta tillvara på den mångfald som finns i regionen.
3. Öka tillgänglighet till extern kunskap och kompetens.
Dessa områden är av central betydelse för regionens långsiktiga utveckling eftersom en viktig del i en
strukturell ekonomisk omvandling i regionen är att öka kunskapsinnehållet i länets produktion. Detta ger
positiv utvecklingsspiral eftersom en ökad kunskapsintensitet gör att fler högutbildade efterfrågas i
regionens företag, vilket också gör regionens arbetsmarknad mer attraktiv för personer med högre
utbildning. En sådan utveckling kräver också åtgärder för att öka möjligheten till arbetspendling över
regiongränser och möjligheten att ha företagssamarbeten med aktörer i omkringliggande regioner. Genom
infrastruktursatsningar som leder till regionförstoring ökar både kunskapsutbud och marknadspotential.
Detta är särskilt viktigt för tillväxt i högproduktiva tjänstesektorer. Sådana sektorer är särskilt viktiga för
regionens långsiktiga utveckling eftersom dessa sektorer efterfrågar en högutbildad arbetskraft som ofta
har en viktig stödjande funktion i olika typer av innovationsprocesser. En förstorad region med större och
mer välutbildad arbetskraft leder också till ökad mångfald i regionen, vilket i sin tur tenderar att skapa mer
tolerans och öppnare attityder. Detta är faktorer som inte bara bidrar till ökad jämställdhet och integration
på arbetsmarknaden utan också är avgörande för förmågan till innovation, förnyelse och en långsiktig
ekonomisk tillväxt.
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1 Inledning
Innovationer är ett uttryck för ekonomins inneboende förmåga att förnya sig själv och har en avgörande
betydelse för långsiktig tillväxt och utveckling. Av den anledningen är innovation och förnyelse en central
del i långsiktiga politiska strategier för tillväxt och hållbar utveckling i såväl EU, Sverige som i den
regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län. Innovation handlar konkret om att det i en ekonomi
måste finnas drivkrafter och förutsättningar för att entreprenörer och företagare, enskilt eller i samverkan
med varandra, ska utveckla nya produkter, nya tekniska lösningar och produktionsprocesser, finna nya
organisatoriska lösningar för olika verksamheter samt hitta nya marknader och distributionskanaler. Dessa
betingelser kan ses som dynamiska egenskaper hos en ekonomi, vilka avspeglar dess förmåga till
förnyelse och omvandling.
Innovation är resultatet av den process där en idé utvecklas till en produkt, tjänst, process eller koncept
som introduceras på en marknad. Innovationsprocessen karakteriseras ofta som en kunskapsbaserad och
interaktiv process, som omfattar flera skeden där befintlig kunskap hämtas in, processas och utvecklas.
Dessa faser involverar utbyte av idéer och tankar mellan olika aktörer inom och utom den egna
organisationen. Förmågan att identifiera nya problem, upptäcka nya lösningar och hitta nya tillämpningar
stimuleras av att det finns en mångfald av perspektiv och synsätt. Innovationsprocesser berikas av att den
involverar en mångfald av aktörer och bygger i hög grad på interaktion mellan ingenjörer,
marknadsförare, finansiärer, entreprenörer, forskare, m.fl. Detta betyder att en dynamisk utveckling på en
viss plats eller region i många avseenden förutsätter goda möjligheter till samverkan och interaktion.
Denna rapport ger en sammanfattning av den forskning som genomförts inom ramen för projektet
Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt (TIPT). Syftet med detta projekt är att studera
betydelsen av mångfald och samverkan för innovationskapaciteten i det regionala näringslivet, med fokus
på Jönköpings län. Projektet har analyserat hur mångfald i arbetskraften med avseende på ålder, kön,
ursprung, utbildning mm påverkar innovationsbenägenhet och tillväxt i enskilda företag och i kommuner
som helhet. Projektet har också kartlagt innovationsaktiviteter och företagssamverkan i Jönköpings län i
syfte att undersöka hur företag och andra lokala aktörer samverkar för att utnyttja lokala och regionala
resurser för innovation och kunskapsbyggande. I detta sammanhang har också tillgänglighetsvillkorens
betydelse för interaktion och samverkan lyfts fram.
Rapporten sammanfattar resultat från fyra delprojekt som behandlar frågan om tillgänglighet,
innovationsprocesser och tillväxt från olika perspektiv. Syftet med rapporten är att presentera en
sammanfattning av forskningsresultaten från dessa delprojekt och diskutera de policyimplikationer som
denna forskning för fram. Rapporten inleds med en kort överblick av forskningslitteraturen där en
definition av begreppet innovation diskuteras i avsnitt 2 varpå en diskussion om innovationers betydelse
för ekonomisk tillväxt presenteras i avsnitt 3. Frågan om hur en innovation uppstår behandlas i avsnitt 4,
som följs av en presentation av den kartläggning av innovationer och företagssamverkan som gjorts i
projektet. Avsnitt 6 ger en överblick över tillväxt och förnyelse i Jönköpings län i termer av sysselsättning
och nyföretagande varpå avsnitt 7 ger en bild av länets mångfald ur olika perspektiv. Betydelsen av
mikroekonomisk tillgänglighet för framväxt av innovativa miljöer behandlas i avsnitt 8, varpå
forskningsresultat kring sambanden mellan innovationer, kunskap och mångfald presenteras i avsnitt 9.
Forskning kring betydelsen av mångfald för tillväxt och ekonomisk omvandling presenteras i avsnitt 10,
varefter de resultat och policyimplikationer som projektet genererat avslutningsvis diskuteras i avsnitt 11.
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2 Vad är en innovation?
Vad är en innovation? I denna fråga finns ingen allmänrådande konsensus och svaren har utvecklats över
lång tid. Vad är en ny produkt, en ny service och en ny produktionsprocess? Hur stora förändringar måste
göras för att resultatet ska betraktas som en innovation? Är det en innovation att introducera produkten,
tjänsten eller processen på en ny marknad? Eller räcker det med att den är ny för det enskilda företaget?
Avsaknaden av entydiga svar på dessa frågor gör det svårt att mäta antalet innovationer eller antalet
innovatörer och göra jämförelser av innovationskapaciteten på olika platser. I forskningslitteraturen finns
olika perspektiv på frågan om vad som är en innovation och hur det ska/kan mätas.
Joseph Schumpeter är en av de mest tongivande tänkarna i litteraturen kring innovationer och
entreprenörskap. Utifrån Schumpeters synsätt finns det i huvudsak fem typer av innovationer:1
1.
2.
3.
4.
5.

Introduktion av en ny produkt.
Introduktion av en ny produktionsmetod.
Introduktion av etablerad produkt på ny marknad.
Förändrade insatsfaktorer eller kompositionen av dessa.
Ny marknadsstruktur i en specifik industri.

Schumpeter skiljer på radikala och inkrementella innovationer och distinktionen bygger på att typen av
innovation kan identifieras och mätas med hänsyn till den kunskapen som tillförs i innovationsprocessen.
Radikala innovationer är nyheter som får stora effekter på befintliga aktiviteter och strukturer i en
organisation, bransch eller till och med hela samhället. Sådana innovationer kallas därför för omstörtande,
eftersom de leder till stora förändringar. Inkrementella innovationer avser mer marginella förändringar i
de specifika egenskaperna hos en produkt eller process. Ofta framhålls de radikala innovationerna som de
viktiga för teknologisk utveckling och förnyelse. De inkrementella innovationerna är emellertid de som
förfinar och optimerar egenskaperna hos nydanande produkter och leder till att teknologier sprids i
ekonomin. När det kommer till ekonomisk betydelse finns således argument för att de inkrementella
innovationerna spelar minst lika stor roll som de radikala.
För att hitta en internationell samsyn kring vad innovationsbegreppet kan innefatta sammanställde OECD
en riktlinje som numera ofta används vid internationella jämförelser och dylikt. Denna kallas för Oslomanualen, och presenterades första gången 1992. I den senaste versionen från 1997 identifieras fyra typer
av innovationer som en ny eller väsentligt förbättrad produkt/tjänst, process, organisation eller
marknadsföring.
Oslo-manualen innebar ett stort kliv mot större samsyn kring vad som menas med begreppet innovation
och banade väg för en diskussion kring hur innovationer och innovationskapacitet kan mätas. Detta ledde
fram till genomförandet av Community Innovation Survey (CIS), som är en enkätundersökning kring FoU
och innovationer som riktas till företag med minst 10 anställda. Enkätundersökningen har genomförts med
regelbundna intervaller i samtliga EU-länder samt Norge och Island sedan 1991. Sedan starten har studien
justerats för att korrespondera mot ny kunskap och företagandets och ekonomins utveckling. Detta har
gjort att enkäten nu även innefattar frågor kring serviceinnovationer samt om innovationer som relaterar
till ledning, styrning, organisation, design och marknadsföring.
8

3 Ekonomisk tillväxt – ett resultat av kunskap, innovation och förnyelse
Dagens moderna ekonomier kännetecknas av ständiga förändringar och konjunktursvängningar. För att
skapa ett flexibelt och dynamiskt samhälle som kan möta dessa förändringar förutsätts en förmåga hos
företag och regioner att kunna förnya sig. Ekonomiers innovationsförmåga, uppmärksammas därför
alltmer i strategiskt arbete för tillväxt och utveckling.

3.1 Teknologisk utveckling
Den mest grundläggande förklaringen till ekonomisk tillväxt är en ökning av tillgången på
produktionsfaktorer i ekonomin samt nya teknologier som ökar produktiviteten hos produktionsfaktorerna.
Produktivitetstillväxt gör att avkastningen ökar vid en given mängd insatt arbete och kapital. Genom
ständigt förbättrade tekniker kan man ta tillvara på produktiva resurser på ett bättre sätt och därigenom
skapa tillväxt.
Den neoklassiska tillväxtteorin, som utvecklades i mitten av 1900-talet, lyfter fram att kapitalinvesteringar
inte leder till långsiktiga ökningar i tillväxttakten utan bara har effekt på kort sikt. För långsiktig tillväxt
krävs teknologiska framsteg som leder till ökad produktivitet.2 Den neoklassiska tillväxtteorin ger
emellertid inga förklaringar till vad som driver den teknologiska utvecklingen utan behandlar den
teknologiska nivån som exogent given. Den moderna tillväxtteorin är en direkt respons på detta
tillkortakommande och behandlar den teknologiska utvecklingen som en endogen process, vilken beror på
mängden resurser som läggs på FoU och utbildning.3
Eftersom den kunskap som kommer ur utbildning och FoU är en resurs som åtminstone delvis utgör en
kollektiv nyttighet, medför kunskapsbaserade verksamheter ofta överspillningseffekter i ekonomin. Dessa
bidrar till kunskaps- och teknologiutvecklingen. Viss kunskap kan bevaras som privat egendom tack vare
lagstiftning kring intellektuell äganderätt, såsom patent. Detta medför att företag som tar fram ny kunskap
och utvecklar nya produkter, tjänster eller processer kan ta ut temporära monopolvinster. Sådana vinster är
nödvändiga för att täcka de kostnader och risker som FoU oundvikligen medför.4 Utan dessa
monopolvinster skulle det inte löna sig för företagen att investera i FoU och teknologiska framsteg skulle
inte drivas fram av ekonomiska incitament.
Temporära monopolvinster till följd av investeringar i kunskap och FoU kan också förklara hur
produktion flyttar runt i geografin. Teorier kring rumsliga produktlivscykler beskriver hur produktion av
nya produkter huvudsakligen sker i utvecklade länder med stor tillgång till kunskap och FoU. I takt med
att produkter och teknologier standardiseras och sprids på globala marknader sprids även den kunskap
som krävs för att tillverka dem. När produktionen inte längre är kräver särskilt mycket kunskap och FoU
flyttas den till länder med billigare produktionskostnader varpå de länder som återfinner sina
konkurrensfördelar i god tillgång till kunskap och FoU måste utveckla nya innovativa produkter för att
vara konkurrenskraftiga på globala marknader. Denna dynamik driver fram en ständig ström av
innovationer och en ständig teknologispridning över nationsgränser. Dessa teorier implicerar att
innovationer bidrar till ekonomisk tillväxt genom att skapa ett omvandlingstryck. När nya teknologier
rubbar jämvikten i ekonomin startas en process av kreativ förstörelse där nya bättre produkter och
processer ersätter det som är etablerat. Denna dynamik skapar ekonomisk omvandling som leder till
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tillväxt genom att produktionsresurser om-allokeras till verksamheter som genererar högre
förädlingsvärden.

3.2 Mångfald – en förutsättning för utveckling och tillväxt
Resurser på olika platser varierar i sin sammansättning och spridning. Vissa platser kännetecknas av ett
överflöd av viktiga insatsfaktorer såsom arbetskraft, kapital, information och kunskap. Det är dock inte
bara storleken på dessa faktorer som är viktigt, utan även dess variationsrikedom. Detta beror på att
uthållig ekonomisk tillväxt också beror på ekonomins inneboende förmåga till anpassning och förnyelse.
Inom flera vetenskaper framhålls vikten av diversitet och komplexitet för förmågan hos olika typer av
system att anpassa sig och vara långsiktigt uthålliga. Med begreppet diversitet menas mångfald i
systemens beståndsdelar och ekonomisk forskning pekar på att just mångfald är en central faktor för att en
ekonomi ska stå stadig i en tid där marknader för varor och tjänster är i ständig förändring. Regioner med
ett mer varierat näringsliv har lättare att anpassa sig till exempelvis förändringar i produktionsvillkor eller
världsmarknadspriser, eftersom det i sådana regioner finns fler alternativ att välja mellan både som
producent, konsument, arbetsgivare, arbetstagare, kund eller leverantör. Detta gör att svängningar i
ekonomin är lättare att möta. En variationsrik ekonomi har följaktligen bättre förutsättningar att hantera
olika typer av externa chocker.
På kort sikt handlar ekonomisk tillväxt om att hålla hög sysselsättningsgrad och god investeringsnivå,
vilket relaterar till förmågan att anpassa sig efter kortsiktiga förändringar i olika omvärldsfaktorer. Företag
måste snabbt kunna anpassa sin produktionsvolym och samtidigt bibehålla sin investeringsvilja. På
regional nivå gynnas den kortsiktiga tillväxten av att arbetskraft och kapital snabbt kan flyttas mellan
sektorer, vilket underlättas av mångfald i såväl näringslivsstruktur som i arbetskraftens utbildning och
yrkesinriktning. På lång sikt är ekonomisk tillväxt mer en fråga om att kunna anpassa sig till strukturella
förändringar i omvärlden, såsom ökad konkurrens från låglöneländer och teknologiskiften. Ekonomisk
tillväxt förutsätter en god konkurrenskraft på nationella och internationella marknader vilket bygger på
förmågan att ständigt ta fram nya och bättre produkter och processer. Produktivitetstillväxt och ekonomisk
utveckling handlar emellertid också om att flytta arbetskraft och kapital från jämförelsevis lågproduktiva
sektorer till näringar med hög produktivitet, vilket underlättas av att det finns en variationsrikedom i
näringslivet. Sammantaget är långsiktig ekonomisk tillväxt alltså en fråga om förnyelse och strukturell
omvandling.
Att olika platser har olika förutsättningar för att skapa ekonomiskt välstånd handlar alltså inte enbart om
att tillhandahålla produktionsfaktorer och hantera förändringar i omvärlden. Långsiktig ekonomisk tillväxt
förutsätter också att det finns drivkraft och förmåga till innovation och förnyelse. Mångfald medför ett
rikare utbud av kunskap och erfarenheter och främjar öppenhet, utbyte och korsbefruktning av idéer 5.
Ekonomisk forskning visar därför att ekonomier med stor variationsrikedom har bättre förutsättningar för
långsiktig ekonomisk tillväxt. Detta gör att miljöer med stor mångfald leder den ekonomiska utvecklingen.

3.3 Tillgänglighet och regional tillväxt
På regional nivå är förmågan till utveckling och tillväxt dessutom i hög grad beroende av en väl
fungerande infrastruktur. Infrastruktur som ger god tillgänglighet till olika typer av marknader har länge
ansetts vara en avgörande faktor för ökad effektivitet, ekonomisk tillväxt och välstånd. Relationen mellan
tillgänglighet och regional utveckling är etablerad i litteraturen eftersom platser med bättre tillgänglighet
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till insatsvaror och avsättningsmarknader är mer produktiva och har därför komparativa fördelar över mer
otillgängliga platser.
En regions tillgänglighet beror i hög grad av kvaliteten i dess infrastruktur; dess kapacitet, anslutningar,
körhastigheter, etc., vilken påverkar hur väl regionen är sammanlänkad, både inom sig själv och med
andra regioner. Om tillgänglighet förbättras innebär det en förstoring av regionen eftersom platser som
tidigare ansågs vara för långt borta, nu kommit närmare. När företag och människor är nära varandra kan
så kallade agglomerationsfördelar uppstå.6 När företag lokaliserar sig i närheten av varandra kan en
specialiserad lokal arbetskraft och en lokal industri av underleverantörer och företag som erbjuder
understödjande företagstjänster växa fram. Agglomerationsfördelar kan också uppstå om fler
besökare/kunder lockas till regionen p.g.a. ett större och mer varierat utbud; om företag samordnar logistik
och transporter, eller samarbetar kring forskning och utveckling. En annan viktig orsak till
agglomerationsfördelar är s.k. överspillningseffekter, vilka huvudsakligen syftar på överspillning av
kunskap och information. Denna typ av agglomerationsfördel kan förmodas vara särskilt viktig för
innovationsförmågan på en viss plats.
Sammantaget innebär agglomerationsfördelar att produktivitet och lönsamhet ökar när ekonomisk aktivitet
koncentreras i geografin. En ökad produktivitet ger i sin tur ekonomisk tillväxt och positiv
reallöneutveckling. Detta ökar attraktionskraften hos urbana miljöer, vilket gör att de drar till sig både
företag och arbetskraft, vilket i sin tur ytterligare förstärker agglomerationsfördelarna. På detta sätt uppstår
ett ömsesidigt förstärkande utvecklingsförlopp, agglomerationsekonomi, som driver på tillväxten hos de
större regionerna. Detta förklarar varför städer och storstadsregioner, med sin täthet, mångfald och
tillgänglighet till befolkning och ekonomiska aktivitet stimulerar ekonomisk tillväxt.7 Figuren nedan
sammanfattar hur en förbättrad infrastruktur bidrar till en sådan utveckling.
Förbättrad infrastruktur
Större tillgänglighet

Regionförstoring och ökad
ekonomisk integration

Bättre fungerande
arbetsmarknad

Bättre fungerande
tjänstemarknad

Högre effektivitet och tillväxt

Figur 1 Samband mellan tillgänglighet och tillväxt
Agglomerationsfördelar stimuleras alltså genom investeringar i infrastruktur som ger förbättrad
tillgänglighet, vilket i sin tur leder till ökad attraktionskraft och ekonomisk tillväxt. En god infrastruktur
bidrar också till den ekonomiska tillväxten genom att öka tillgången till produktionsfaktorer och
insatsvaror. Eftersom agglomerationsfördelarna är självförstärkande kan man observera att ekonomisk
tillväxt är en geografiskt selektiv process där företag och människor samlas som kluster i geografin.
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4 Hur uppstår innovationer?
I föregående avsnitt konstaterades att innovationer är en förutsättning för långsiktig ekonomisk tillväxt. En
kritisk frågeställning för att förstå förutsättningarna för ekonomisk utveckling på olika platser är därför
hur innovationer och innovativa miljöer uppstår. Den Nationella Innovationsstrategin för Sverige slår fast
att innovationer är resultatet av innovativa människor, företag och miljöer. Vad benägenheten till
innovation hos individer, företag och miljöer egentligen beror på är ett forskningsområde som fortfarande
utvecklas. Det råder emellertid en stor enighet kring att innovation kräver kreativitet och kunskap i
kombination med vilja och acceptans för förändring.
Vidare är det viktigt att förstå att innovation, trots de potentiella effekterna på samhället i stort, är en
process som sker på mikronivå; det är individer och företag som engagerar sig i olika former av
förnyelseprocesser. Drivkrafterna bakom sådan förnyelse är i hög grad ekonomiska incitament, d.v.s.
bättre lönsamhet, nya marknader o.s.v. Utsikterna att kunna tjäna mycket pengar är en förutsättning för att
individer och företag ska investera i FoU och ta de ekonomiska risker som sådan verksamhet innebär.

4.1 Intern och extern kunskap
Det finns en stor forskningslitteratur som slår fast att innovationer i hög grad bygger på förmåga att
tillämpa befintlig kunskap för att skapa ny kunskap och utveckla nya teknologier. Eftersom kunskap till
stor del konkretiserats genom att personer använder och tolkar den är individens roll som
kunskapshanterare central. Detta innebär att en stor del av ett företags kunskapsbas och
utvecklingspotential utgörs av de individer som arbetar där. En individs kunskap byggs upp genom
uppfostran, utbildning, fortbildning, erfarenheter och medfödda talanger. Den samlade kunskapen hos en
individ är således ett resultat av den kultur och den tidsepok man uppfostrats i, individens formella
utbildning, erfarenheter från olika jobb mm. Det är dock inte bara kunskapen i sig som är viktig utan även
hur den kompletterar de kunskaper som finns hos andra personer i företaget. Ett företags förmåga till
förnyelse och utveckling stärks alltså av individers kunskaper och erfarenheter samt hur väl kompetenser
hos olika personer kompletterar varandra.
Förmågan att producera, absorbera och implementera ny kunskap kräver ofta en hel del intellektuella
resurser.8 Det är inte alltid som den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram eller tillämpa ny
kunskap finns att tillgå inom det egna företaget. Innovation bygger ofta på en kombination av olika
kunskaper och kompentenser vilket gör att interna resurser och externa kunskapskällor behöver
komplettera varandra i olika delar av innovationsprocessen.9 Detta kan göras genom att man rekryterar
personer med relevanta kunskaper och erfarenheter eller genom att man köper kunskapsintensiva tjänster
som förmedlas via tjänstemarknaden.
Enligt litteraturen främjar företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster, så kallade KIBS-företag,
innovationsförmågan i en region. Kunskapsintensiva företag stödjer andra företags innovativa processer10
samtidigt som det också görs en hel del innovationer inom tjänstesektorn11. Eftersom KIBS-företagens
transaktioner innehåller en mycket hög grad av kunskapsöverföring krävs ofta en nära kontakt och
kontinuerlig kommunikation mellan köpare och säljare. Kunskapsintensiva tjänster är därför särskilt
känsliga för avstånd och beroende av infrastruktur av hög kvalitet som ger god tillgänglighet till kunder.
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4.2 Tillgänglighet och kunskapsnätverk
Extern kunskap kan också nås genom att man samverkar i olika typer av nätverk, som avsiktligt eller
oavsiktligt bidrar till kunskapsspridning. Sådana nätverk bidrar också till innovationskapaciteten hos
individer och företag genom att berika mångfalden i perspektiv och synsätt. Olika former av samverkan
tycks därför spela en viktig roll i innovativa miljöer.
Framväxt av kunskapsnätverk gynnas av geografisk närhet, eftersom kostnaden för nätverkande i hög grad
består av den tid som måste läggas på deltagande, vilket inbegriper restid till och från möten och andra
aktiviteter. I detta sammanhang är det därför mer relevant att tala om tillgänglighet, som en funktion av
restid, snarare än faktiska geografiska avstånd. Det finns en rad studier som visar att den fysiska
infrastrukturen har betydelse både för hur kunskapsintensiva verksamheter lokaliseras och för
kunskapsöverspillning mellan olika aktörer i ekonomin.12 Vidare, pekar forskningen på att flöden av
kunskap och idéer ofta är geografiskt bundna, vilket beror på att kunskapsöverföring ofta kräver fysiska
möten mellan människor.13 Transaktionskostnaderna för interaktion mellan människor är en funktion av
den restid som fysiska möten för med sig, varför man kan förmoda att kunskapsflöden är starkast inom
kommungränser eller till och med inom SAMS-områdena.
En typ av kunskapsnätverk som fått stor uppmärksamhet i både forskning och politik är s.k.
innovationssystem. Konceptuellt bygger ett innovationssystem på idén om att ett lands eller en regions
innovationskapacitet inte bara beror på förmågan till innovation hos enskilda företag, organisationer eller
institutioner utan också på hur dessa olika aktörer interagerar och samverkar med varandra. Till följd av
insikter om den geografiska betingningen av kunskapsspridning och nätverk har litteraturen till stor del
kommit att fokuseras på regionala innovationssystem som kopplar samman näringslivet med regionala
högskolor och stödjs av en regional offentlig förvaltning. Denna konstellation av aktörer benämns ofta
som trippelhelix. Forskning visar att KIBS-företag ofta bidrar till att öka effektiviteten i olika typer av
kunskapsflöden och är därför viktiga aktörer i olika former av innovationsnätverk. Det finns fyra
huvudsakliga funktioner hos KIBS- företag inom ett innovationssystem:14
1. Överföring av kunskap i form av expertis inom teknologi och management.
2. Utbyte av empirisk kunskap och best-practice metoder inom olika branscher.
3. Integration mellan olika typer av kunskap och kompetens som existerat inom ett
innovationssystem.
4. Implementering av existerande kunskap efter kunders specifika behov.
Kunskapsöverföring är en central förklaring till varför företag lokaliserar sig i kluster. I agglomerationer
av företag underlättas både kunskapsöverföring och spridning av nya idéer. Detta innebär att den
lokala/regionala företagsmiljön kan vara av stor vikt för innovativa aktiviteter.15 Detta förklarar varför
forskning och andra innovationsverksamheter koncentreras till urbana miljöer där olika typer av
kunskapshanterare har störst möjlighet att dra nytta av externa kunskaps- och informationsflöden. För
företag utanför storstadsregionerna är tillgängligheten till forskningspersonal och annan arbetskraft med
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SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics) baseras huvudsakligen på valdistrikt.
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relevant utbildning ofta en faktor som begränsar möjligheterna att bedriva forskning och
utvecklingsprojekt på egen hand. I sådana miljöer kan såväl lokala som nationella nätverk spela stor roll
för att skapa ett kunskaps- och informationsutbyte som stimulerar till innovation och förnyelse.
Innovationsmiljöer kännetecknas således av god tillgänglighet till relevant kunskap. Denna kunskap kan
återfinnas i en variationsrik arbetskraft, i ett stort utbud av företagstjänster och genom väl etablerade
nätverk av aktörer från olika kunskapsmiljöer. Innovativa miljöer bygger på strukturer som underlättar
uppkomst och spridning av ny kunskap. Dessa strukturer bygger i sin tur på förekomsten av kunskap och
kanaler för kunskapsspridning. Innovationsprocessen är i sig en kunskapsgenererande process, vars
resultat kan vara viktiga byggstenar i efterföljande innovationsprojekt. De företag som historiskt haft god
förmåga att ta till sig och använda nydanande idéer och ny kunskap på så sätt att innovationer genererats,
har bättre förutsättningar för innovation i framtiden16 Innovationsmiljöer är följaktligen självförstärkande
strukturer som växer fram som ett resultat av att olika aktörer engagerar sig i kunskapsgenererande
processer. Innovationsmiljön förstärks genom att dess aktörer blir noder i nätverk för delning av
erfarenheter och resultat. Framväxten av sådana nätverk gynnas av en god infrastruktur som minskar
kostanden för interaktion och sammanlänkar olika kunskapsmiljöer.

4.3 Mångfald och innovation
Nytänkande och innovation främjas dessutom av att det finns en mångfald av kunskap, kompetens och
erfarenheter. Förmågan att identifiera nya problem, upptäcka nya lösningar och hitta nya tillämpningar
tycks stimuleras av att olika perspektiv och synsätt sammanförs. Mångfald främjar därför utbyte av
kunskap och information, vilket skapar en gynnsam miljö för korsbefruktning och utveckling av nya
idéer.17 Forskare har funnit flera orsaker och förklaringar till varför mångfald i den omgivande miljön
påverkar företag positivt.18 Empiriska studier visar att mångfald i företag och regioner har positiv
påverkan på förnyelseprocesser. I företag sker detta genom bättre beslutsfattande och problemlösning till
följd av ett bredare spektrum av perspektiv och en mer kritisk analys. På liknande sätt har regioner med en
större mångfald en konkurrensfördel eftersom sådana regioner ofta kännetecknas av kreativitet och
öppenhet, samt en god förmåga till anpassning. Det är ofta lättare för olika typer av personer att få tillträde
till dessa miljöer, vilket attraherar skickliga, kreativa och talangfulla individer med olika bakgrunder. I
miljöer med stor mångfald främjas och värderas även nya idéer högre vilket ökar informationsutbyten och
kunskapsflöden, vilket i sin tur bidrar positivet till innovation och förnyelse.
En region med mycket mångfald kan alltså i sig själv främja förnyelse och innovation.19
Sammansättningar av individer som har stor variation i termer av exempelvis kön, ålder och bakgrund
stimulerar uppkomst av nya idéer. En mångfald av infallsvinklar på nya idéer ökar också sannolikheten att
dessa omsätts till olika former av verksamhet. Därför är det mer sannolikt att det i regioner med stor
mångfald finns personer som ser nya idéer som lönsamma satsningar och väljer att agera på dem och till
exempel starta nya företag. Flera studier argumenterar att mångfald har en positiv inverkan på nystart av
företag eftersom individer av varierande bakgrund kan skapa nya kombinationer av befintlig kunskap och
teknik som sedan manifesteras i affärsmöjligheter och nya företag.20 Detta betyder att mångfald i
arbetskraften vad avser utbildning, yrkesinriktning, ålder, kön, ursprung mm stimulerar nytänkande vilket
bidrar till innovation och förnyelse i såväl företag som i regioner.21
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5 Innovationer och innovationsnätverk i Jönköpings län
Som diskuteras i avsnitt 2 finns det olika sätt att definiera och mäta innovationer. Detta projekt följer den
breda definition av vad som kan betraktas som en innovation som används i Community Innovation
Surveyb (CIS). Där definieras en innovation som en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst, process eller
arbetssätt, som för att anses vara innovativ åtminstone måste vara ny för företaget.

5.1 Innovationskraft på regional nivå
I detta projekt används flera olika mått för att spegla innovationskraften i Jönköpings län. Officiell
statistik från CIS kan på grund av få observationer endast brytas ner till en grov regional nivå. När en
sådan brytning görs hamnar Småland och öarna i mitten av fördelningen av Sveriges regioner, med drygt
40 procent innovativa företag. Som ett komplement till CIS kan statistik på patentansökningar användas
för att spegla innovationskraften. Denna statistik ger en liknande bild där Jönköping placerar sig i mitten
bland Sveriges län med drygt 22 patent per 10 000 invånare. Totalt skickades 754 patentansökningar från
Jönköpings län under perioden 2002 – 2012. Detta motsvarar endast ett par procent av alla
patentansökningar i landet. Den övervägande delen av alla patentansökningar görs i Stockholm och
Uppsala.
Ett annat sätt att studera innovationskraften är att använda handelsstatistik för att undersöka strukturen i
exportflödet från en region. Exportens struktur är intressant att studera ur ett innovationsperspektiv
eftersom den återspeglar förmågan att introducera nya produkter på internationella marknader och
kunskapsinnehållet i de produkter som exporteras. Det totala exportflödet från en kommun eller region
kan delas upp i antal exportföretag, genomsnittligt antal exporterade produktvarianter per företag,
genomsnittligt exportpris per produktvariant samt genomsnittlig exportkvantitet per produktvariant. Dessa
fyra komponenter ger en återspegling av innovationskraften på det sätt som beskrivs i tabell 1.

Tabell 1 Exportstruktur som mått på innovationsbenägenhet
Exportvariabel

Tolkning

Antal exportföretag
Genomsnittligt antal exporterade
produktvarianter per företag
Genomsnittligt exportpris per
produktvariant
Genomsnittlig exportkvantitet per
produktvariant

Antal företag som är konkurrenskraftiga på internationella marknader
Exportföretagens historia av att introducera nya produktvarianter på
internationella marknader
Förädlingsgraden och kunskapsinnehållet i de produktvarianter som
exporteras
Storlek på exportflöde på produktnivå

Tabell 2 visar deskriptiv statistik på exportaktiviteter och exportförnyelse för Jönköpings län och för riket
som helhet under perioden 2002 - 2010. Tabellen visar att det i Jönköpings län tillkommit något färre
exportföretag än i vad som är fallet i landet som helhet, medan andelen nytillkomna exportprodukter är
större än för riket som helhet. De företag som redan är etablerade på exportmarknaden står således för
merparten av nya exportprodukter, medan det tycks vara svårare för företag som inte tidigare har
exporterat att nå ut med sina produkter på internationella marknader. En förklaring till detta är att länets
b

En enkätundersökning om FoU och innovationer som genomförs av nationella statistikmyndigheter i samtliga EUländer på uppdrag av Eurostat.
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tillverkningsindustri under lång tid varit underleverantörsbetonad, vilket gör att många mindre företag
levererar till en eller ett fåtal kunder. För sådana företag kan steget till exportmarknaden vara mycket stort.

Tabell 2 Exportstruktur och exportförnyelse, 2002 – 2010
Jönköpings Län
Antal
totalt

2006

Andel
nytillkomna
sedan 2002

Antal
totalt

Sverige
2010

Andel
nytillkomna
sedan 2006

Antal
totalt

2006

Andel
nytillkomna
sedan 2002

Antal
totalt

2010

Andel
nytillkomna
sedan 2006

Exportföretag

1364

32%

1314

31 %

25090

40%

24563

40 %

Produktgrupper

2140

24%

2174

22 %

4597

6%

4160

7%

10492
Produktvarianter
(unik kombination av
företag-produktgrupp)
Källa: SCB, egen bearbetning

68 %

11203

62 %

163569

65%

198665

65 %

Exportförnyelsen i länet som helhet visar att andelen nya produktvarianter i länets export är något lägre än
motsvarande andel för riket som helhet, vilket främst beror på andelen nytillkomna exportföretag är lägre i
Jönköpings län än i landet som helhet.

5.2 Innovativa företag
För att undersöka innovationer på företagsnivå har projektet genomfört en egen enkätundersökning som
omfattar 636 telefonintervjuer med företag i den privata sektorn i Jönköpings Län. Till skillnad mot CIS
har även företag med färre än 10 anställda deltagit i undersökningen. I detta avsnitt presenteras resultaten
från denna enkätundersökning. Vidare undersöks i vilken utsträckning innovationer är ett resultat av
samverkan med andra aktörer och hur nätverken för samverkan ser ut.
Svaren från enkätundersökningen visar att en bred definition av begreppet innovation medför att en
tämligen stor andel av de 636 intervjuade företagen, nästan 70 %, anser sig vara innovativa i någon
bemärkelse. 27 % av företagen har introducerat en produkt, tjänst eller process som inte bara är ny för
företaget utan är en nyhet för hela marknaden. Som visas i sammanställningen i tabell 3 är stora företag är
något mer innovativa än små företag men bland småföretagen är det ändå närmare 60 % som gjort någon
form av innovation i sin verksamhet.

Tabell 3 Innovationer i stora och små företag
TYP AV INNOVATION
Produkt
Service
Process
Produkt och service
Produkt eller service
Produkt och/eller
service och/eller
process
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N
229
274
224
119
384
436

ALLA FÖRETAG
Andel av 638
respondenter (%)
36
43
35
19
61
69

N

STORA FÖRETAG
Andel av 326
respondenter (%)
143
44
161
49
143
44
78
24
226
69
252
77

N
86
113
81
41
158
184

SMÅ FÖRETAG
Andel av 310
respondenter (%)
28
36
26
13
51
59

Det vanligaste motivet till innovationsaktiviteter tycks vara att förbättra företagets produktportfölj, med
avseende på sortimentet, produktegenskaper och avsättningsmarknader. Denna målsättning tycks vara mer
frekvent förekommande än effektivisering i olika delar av produktionsprocessen.
Figur 2 visar hur dessa innovativa företag fördelar sig över Jönköpings län i förhållande till den
geografiska fördelningen av alla företag som deltagit i undersökningen. Störst andel innovativa företag
finns inte i de kommuner som har störst befolkning utan Jönköpings kommun hamnar i det undre skiktet.
Det är kommunerna i länets sydöstra delar som har störst andel av innovativa respondenter.

Figur 2 Andel innovativa respondenter

5.2 Samverkan och nätverk
Ett antal frågor i enkäten syftar till att kartlägga hur länets företag samverkar i olika former av nätverk.
Alla företag (innovativa och icke-innovativa) har fått frågan om, hur och med vem de samarbetar och
samverkar med rent generellt, dvs. samarbete/samverkan som inte nödvändigtvis är relaterat till
innovationer.
I figur 3 visas en sammanställning av svaren avseende den typ av samarbeten som inte nödvändigtvis är
kopplade till innovationsaktiviteter. Figur 3 visar att majoriteten av de 636 respondenterna samarbetar
med andra företag, företrädesvis inom samma bransch. Samarbeten involverar ofta kunder och eller
leverantörer, medan en knapp tredjedel av företagen samarbetar med konkurrenter. Det tycks alltså vara
viktigt att skapa vertikala länkar, d.v.s. integrera aktörer från flera delar av förädlingsledet medan
horisontella länkar, d.v.s. länkar mellan företag i samma steg i förädlingsledet, är mindre vanligt
förekommande. Dessa mönster är sannolikt en följd av att länets industri är underleverantörsbetonad och
företagens kunder är viktiga förmedlare av kunskap och teknologi. Givet styrkan och stabiliteten i de
nätverk som skapas inom företagskoncerner, är det förhållandevis liten andel företag som hittar
samarbetspartner inom samma koncern. Detta kan bero på att det företrädesvis är självständiga företag
som deltagit i undersökningen. Vidare visar figur 3 att majoriteten av företagens samarbetspartners finns i
samma region, även om en stor andel också finns i övriga Sverige och internationellt.
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Figur 3 Företagens samarbetspartners
Ett antal frågor i enkäten syftar till att kartlägga samarbeten och samverkan som är direkt kopplade till
företagens innovationsaktiviteter. Omkring 35 % (155 stycken) av de innovativa företagen har haft ett
samarbete, som på något sätt är kopplat till innovationer, med någon utanför företaget. I figur 4 illustreras
med vem dessa 155 företag samarbetar och var samarbetspartnerna finns. De flesta innovationssamarbeten
verkar ske med ett annat företag, ofta inom samma bransch. Nära 19 % (29 stycken) säger sig samarbeta
med någon inom samma koncern och mer än 40 % säger att det är inom samma bransch. Majoriteten av
innovationssamarbetena sker utanför den egna kommunen och även utanför det egna länet. En tredjedel
säger sig ha samarbetspartners utanför Sverige.
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Figur 4 Fördelning av de 155 stycken innovatörernas samarbetspartners. Vem är det och var
finns de? (Observera att respondenterna har kunnat svara ja på fler än ett alternativ)
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6 Tillväxt och näringslivsförnyelse i Jönköpings Län
Den ekonomiska tillväxten i Jönköpings län har under 2000-talets första decennium legat under
genomsnittet för riket både i termer av total BRP (bruttoregionalprodukt) och BRP per sysselsatt.
Jönköpings län är faktiskt finns bland de tre län i Sverige med allra svagast genomsnittlig årlig tillväxt
både mätt i BRP-volym, BRP i löpande priser och BRP per sysselsatt. Den svaga tillväxten kan delvis
tillskrivas finanskrisen 2008/2009 som fick kraftig effekt på produktionen i stora delar av landet. De län
som drabbades hårdast var de med relativt sett stor råvaruproduktion och tillverkningsindustri, däribland
Smålandslänen. Finanskrisen förklarar emellertid bara en del av eftersläpningen i tillväxt. Jönköpings län
har haft än lägre tillväxt än genomsnittet för riket under samtliga år under perioden 2001 – 2010,
undantaget år 2006 och 2007 då den reala BRP i Jönköpings län växte med 6 – 7 %.
Sysselsättningen i Jönköpings län har vuxit med dryga 2 procent under perioden 2002 – 2010, vilket också
ligger klart under sysselsättningstillväxten för riket som helhet. Nationellt sett är sysselsättningstillväxten
visserligen skevt fördelad och kraftigt koncentrerad till några stora län sett till befolkning, såsom
Stockholm, Uppsala och Skåne, vilka självfallet dra upp genomsnittet för riket som helhet. Jönköpings län
hamnar dock på den nedre halvan av listan på Sveriges län rangordnad efter tillväxt i sysselsättning, och
har vuxit långsammare i sysselsättning än flera län med relativt sett gles befolkningsstruktur, såsom
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Kronoberg, och Gotland.
Som diskuteras i ovanstående avsnitt krävs det både innovationer, förnyelse och omvandling för att en
region ska kunna ha en stark tillväxt på lång sikt. Förnyelse och omvandling kan endast till en del skapas
inom den etablerade struktur som finns i regionen. För strukturell omvandling krävs också att det
tillkommer nya företag och att arbetskraften flyttas till mer produktiva sektorer i ekonomin. Därför är det
intressant att studera tillkomsten av nya företag och nya arbetsställen och undersöka hur tillväxt i
sysselsättning uppnås. Kommer det till nya arbetstillfällen genom att det etableras fler företag och
produktionsplatser i regionen eller växer sysselsättningen genom att arbetstillfällena ökar på de
arbetsplatser som redan finns?
I figur 5 visas etableringsfrekvensen i samtliga Sveriges län, d.v.s. antal nystartade företag per 1000
invånare i åldern 16 – 64 år. Etableringsfrekvensen i Jönköpings län är jämförelsevis låg och under
perioden 2007 – 2010 startades endast 7,5 företag per 1000 invånare i arbetsför ålder. Motsvarande siffra
för riket som helhet är 10,75. En intressant observation från Figur 5 är att etableringsfrekvensen inte bara
är stark i storstadsregionerna utan mer perifera landsdelar, såsom Gotland och Jämtland, har också en god
etableringsfrekvens.
Eftersom etableringsfrekvensen i länet är bland den lägsta i landet växer också antalet arbetsställen växer
långsammare än i de flesta andra län. Detta innebär att sysselsättningen i nytillkomna arbetsställen växer
långsammare i Jönköpings län än i riket som helhet. Sysselsättningen i länet växer istället genom att
etablerade arbetsställen blir större. Detta innebär att omvandlingshastigheten i länet är jämförelsevis låg.
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Figur 5. Etableringsfrekvens, årligt genomsnitt 2007 – 2010
Källa: Tillväxtanalys

Förnyelse i termer av nyföretagande och egenföretagande skiljer sig kraftigt åt mellan Sveriges
kommuner. Andelen nyföretagande och egenföretagande är ofta också spegelbilder av varandra; där det
finns en hög andel nyföretagande finns det en lägre andel egenföretagande och tvärtom. Detta beror på att
de bakomliggande faktorerna som bestämmer varför nya företag respektive egenföretagare uppstår skiljer
sig åt. Nya företag uppkommer oftast av att man ser en affärsmöjlighet medan egenföretag ofta uppstår
som en följd av svårigheter att hitta en anställning. Figur 6 visar att kommunerna runt Jönköping har en
större andel nyföretagande medan kommunerna i utkanten av länet har en större andel egenföretagande.
Värt att notera är att kartorna nedan visar en kategoriindelning baserad på samtliga kommuner i landet och
visar således att ingen kommun i Jönköpings län har hög andel nyföretagande eller egenföretagande i
jämförelse med landet som helhet.

Andel nyföretagande

Andel egenföretagande

Figur 6 Andel nyföretagande och egenföretagande i Jönköpings Län
Källa: SCB, egen bearbetning
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Det är också intressant att se hur tillväxt i etablerade respektive nytillkomna företag ser ut i länets
kommuner jämförelse med landet som helhet. Figur 7 visar att sysselsättningstillväxten i procentuella
termer har varit mycket starkare i nytillkomna företag än i etablerade företag under perioden 2001 – 2010.
Detta beror emellertid på att etablerade arbetsställen är mycket större än nytillkomna. Intressant är dock
att det finns en stor variation mellan olika kommuner i länet där vissa kommuner.
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Figur 7 Tillväxt i antal anställda i etablerade och nytillkomna arbetsställen
Källa: SCB, egen bearbetning

Det är också de nytillkomna företagen som anställer flest personer med utländsk bakgrund och flest
personer med högre utbildning. Figur 8 visar att andelen utlandsfödda är avsevärt större i nytillkomna
arbetsställen och andel högutbildade är också generellt sett högre i nytillkomna arbetsställen. Detta gäller
för landet som helhet liksom för de flesta kommuner i Jönköpings län.
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Andel högutbildade, nya arbetsställen
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Andel utlandsfödda, etablerade arbetsställen

Figur 8 Andel högutbildade och andel utlandsfödda i etablerade och nytillkomna arbetsställen
Källa: SCB, egen bearbetning

Sammanfattningsvis visar statistiken att nyföretagandet i länet är lågt och andel högutbildade och andel
anställda med utländsk bakgrund är lägre i såväl nytillkomna som etablerade företag i Jönköpings län
jämfört med snittet i Sverige. I följande avsnitt analyseras betydelsen av mångfald för förnyelse,
omvandling och ekonomisk tillväxt.
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7 Mångfald i Jönköpings Län
Arbetskraften i Jönköpings län har generellt en lägre utbildning och är stor utsträckning av svensk
härkomst. Snittet i Sverige för andel anställda i arbetskraften med högre utbildning är cirka 36 procent
högre än i Jönköpings län. Detta beror till stor del på att de näringsgrenar som finns i Jönköpings län
domineras av en förhållandevis låg-teknologisk tillverkningsindustri med många underleverantörer. Denna
typ av produktion kräver inte särskilt mycket utbildad personal, vilket har präglat länets arbetskraft under
en lång tid. Vidare är snittet i Sverige för andel anställda som är utrikes födda cirka 27 procent högre än
snittet i Jönköpings län. Det finns dock betydande skillnader mellan kommunerna inom länet.
Som diskuterats i tidigare avsnitt är det emellertid inte bara den absoluta tillgången till olika
produktionsfaktorer som avgör en plats innovationskapacitet utan också produktionsfaktorernas
sammansättning och variationsrikedom. I detta projekt mäts mångfald utifrån olika perspektiv genom ett
entropimått som visar hur en population fördelar sig över olika populationsgrupper. Entropimåttet är ett
index som ger särskilt stor vikt till små populationsgrupper och växer exponentiellt med antal grupper i
populationen. På så vis blir entropimåttet större när det finns många olika grupper i en population och ger
därför en god bild av dess mångfald. Flera olika mångfaldsindex används i detta projekt och beskriver
mångfald i arbetskraften utifrån individegenskaper såsom ålder, kön och utländsk bakgrund. Mångfald
studeras också utifrån individers utbildning och yrke. Dessa mångfaldsperspektiv används för att studera
mångfald på företagsnivå och i SAMS-områden. Mångfald studeras också på en mer aggregerad nivå, där
variationsrikedom i näringsliv och arbetskraft mäts på kommunnivå.
I Jönköpings län varierar graden av mångfald stort mellan länets kommuner. Figur 9 visar att det finns
störst mångfald i länets största kommun (Jönköping) både med avseende på näringslivsstruktur,
utbildningsstruktur samt yrkesrepresentation. Detta beror delvis på att mångfald är starkt relaterat till
befolkningsstorlek. Som helhet har Jönköpings län stor variation i arbetskraftens yrkesinriktning, medan
mångfald i utbildningsbakgrund är relativt svag i jämförelse med liknande regioner i andra delar av landet.
Näringslivsstruktur
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Figur 9 Mångfald i näringslivsstruktur, yrken och utbildning i kommuner i Jönköpings Län
Källa: SCB, egen bearbetning

Det finns emellertid också en stor variation i mångfald inom länets kommuner. Figur 10 visar graden av
mångfald i utbildning och yrken för SAMS-områdena i Jönköpings län. Det finns 300 SAMS-områden i
Jönköpings län. SAMS-områdena är mindre i tätt befolkade och större i mer sparsamt befolkade områden.
Kartorna i figur 5 speglar förhållandena i länet, med hänsyn taget till Sverige som helhet, d.v.s. genomsnitt
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motsvarar genomsnittet för hela landet. Kartorna visar att Jönköpings län överlag har mer mångfald i
yrken än i utbildning, i förhållande till landet som helhet. Gällande utbildning är det tydligt att det finns
störst mångfald i de större orterna samt i respektive kommuns centralort medan spridningen av mångfald i
yrken är betydligt större.
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Figur 10 Mångfald i utbildning och yrken i Jönköpings Län
Källa: SCB, egen bearbetning

Ett annat sätt att mäta mångfald är att se till utbudet av produktionsfaktorer, tjänster eller varor på en viss
plats. Som diskuteras i avsnitt 4 kan utbudet på en viss plats mätas utifrån tillgänglighet. Figur 11 visar
tillgänglighet till kunskapsintensiva tjänster som är ett mått på mångfalden av sådan kunskap som
förmedlas via tjänstemarknaden. Kartorna visar att utbudet av kunskapsintensiva företagstjänster är
starkast i storstadsregionerna medan utbudet i Jönköpings län är tämligen begränsat i alla kommuner utom
Jönköping och Habo. Från kartorna kan man också observera att kranskommuner till större städer har en
bättre tillgänglighet till kunskapsintensiva företagstjänster än kommuner som har längre restidsavstånd till
större städer.
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Figur 11 Tillgänglighet till kunskapsintensiva företagstjänster
23

Källa: SCB, egen bearbetning

En mer detaljerad bild av KIBS-företagens lokalisering ges i figur 12. Kartorna i Figur 12 visar att
arbetstillfällen i KIBS-företag i Jönköpings Län i stor utsträckning koncentreras till SAMS-områden som
ligger i kärnan av kommunernas centralorter. Allra störst andel sysselsatta i KIBS finns i centrala
Jönköping. Det är också här som KIBS-företagen växer mest.

Figur 12 Sysselsättning i kunskapsintensiva tjänstesektorer i SAMS-områden i Jönköpings Län
Källa: SCB, egen bearbetning
Sammanfattningsvis kan konstateras att mångfalden i näringslivets struktur och i yrkeskategorier i
arbetskraften är förhållandevis god i Jönköpings Län, givet regionens storlek. Mångfald i
utbildningsstruktur och kunskapsutbud är emellertid svag i de flesta delar av länet. I nästföljande avsnitt
analyseras betydelsen av tillgänglighet för att kunskapsintensiva tjänsteföretag ska växa fram och
betydelsen av mångfald för innovation och förnyelse i Jönköpings Län.
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8 Tillgänglighet och tillväxt av innovativa områden i Jönköpings län
Tidigare forskning visar att överföring och delning av kunskap och idéer är en förutsättning för
innovation. Vidare pekar forskningen på att flöden av kunskap och idéer ofta är geografiskt begränsade,
vilket beror på att kunskapsöverföring ofta kräver fysiska möten mellan människor22.
Transaktionskostnaderna för interaktion mellan människor är en funktion av den restid som fysiska möten
för med sig, varför man kan förmoda att kunskapsflöden är starkast inom kommungränser eller till och
med inom SAMS-områden. Följaktligen är en analys på en finare nivå än kommunnivå ett viktigt steg till
en ökad förståelse för platsers förmåga till innovation.
Detta projekt har använt kvantitativa metoder för att analysera sambanden mellan marknadspotential och
framväxt av kunskapsintensiva företag på SAMS-områdesnivå för Jönköpings Län. Dessa analyser
baseras på en tillgänglighetsmodell som har utvecklats till för att analysera tillgänglighet på den mycket
fina geografiska nivån av SAMS-områden. Tillgänglighetsmått är viktiga instrument som används av
forskare och beslutsfattare för att studera regional utveckling. Exakt vad tillgänglighet mäter beror på hur
måttet är formulerat. Tillgänglighet till befolkning kan exempelvis vara en indikator på marknadsstorlek
för konsumtionsvaror medan tillgänglighet till BRP eller antal arbetstillfällen är mått på storleken på den
ekonomiska aktiviteten. Detta kan också betraktas som en indikator på marknadsstorlek för exempelvis
företagstjänster.
Marknaden för företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster består av andra företag, vilka tillsammans
utgör den ekonomiska aktiviteten på en viss plats eller region. Tillgänglighet till ekonomisk aktivitet i
mycket närliggande områden bör spela särskilt stor roll för KIBS-företag jämfört med andra företag
eftersom förmedling av kunskap ofta förutsätter fysiska möten. Kunskapsintensiva tjänster är därför
särskilt beroende av infrastruktur av hög kvalitet som ger god tillgänglighet till kunder. Eftersom KIBSföretag förmedlar kunskap via tjänstemarknaden, bör tillgänglighet till sådana tjänstemarknader dessutom
ha stor betydelse för innovationsförmågan på en plats eller i en region
Eftersom KIBS-företagens transaktioner innehåller en mycket hög grad av kunskapsöverföring krävs ofta
en nära kontakt och kontinuerlig kommunikation mellan köpare och säljare. Det medför att tillgänglighet
till en stor och tät marknad är viktigt för att underhålla efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster så att
KIBS-företag kan växa.23 Det finns också forskning som visar att kunskapsflöden från akademisk
forskning i hög grad är geografiskt bundna och därför är närhet till forskningsinstitutioner mycket viktigt
för KIBS-företag.24 Det tycks alltså vara så att geografisk närhet till kunder, leverantörer och FoUinstitutioner som underlättar kunskapsförvärvande och kunskapsspridning är kritisk för utvecklingen av
KIBS företag.25 Figur 13 nedan sammanfattar dessa resonemang.
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Figur 13 - Kopplingen mellan platsers tillgänglighet och dess innovationsförmåga
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Resultaten från kvantitativa analyser visar att tillgänglighet till ekonomisk aktivitet inom det egna SAMSområdet är viktigt för etablering och tillväxt i de mest avancerade tjänstesektorerna och tillgänglighet till
den allra närmsta omgivningen är viktigare för lokaliseringen av för dessa företag än för företag i andra
branscher. Övriga tillgänglighetsvariabler är viktiga för den geografiska fördelningen av alla typer
tjänsteföretag, men har störst betydelse för de mest kunskapsintensiva tjänsterna. Som jämförelse har
samma skattningar gjorts utifrån statistik på kommunnivå istället för SAMS-områden. Dessa analyser ger
liknande resultat. Man kan dock konstatera att när geografin och det urbana landskapet är av stor vikt för
analysen, ger en analys på SAMS-områdes nivå resultat som visar en mer korrekt och nyanserad bild av
verkligheten. Dessutom möjliggör en undersökning på SAMS-områdesnivå en mer detaljerad analys av
geografiska mönster.26
Sammanfattningsvis kan tre viktiga resultat från forskningen kring tillgänglighet och innovationer på fin
geografisk nivå lyftas fram:




För tjänstesektorn som helhet är tillgänglighet till urbana centra en viktig förutsättning för tillväxt
medan tillverkningsindustrin inte drar någon utpräglad nytta av att finnas nära den urbana miljön.
Tillgänglighetsanalyser fungerar och ger intressanta resultat också på en finare geografisk nivå.
Kunskapsintensiteten i olika branscher varierar på ett förutsägbart sätt även på SAMSområdesnivå. Ökad förståelse för lokaliseringsmönster för kunskapsintensiva tjänster kräver
därför att geografiska samband modelleras på ett mer detaljerat sätt än vad som tidigare gjorts.

De tillämpade analyserna bekräftar också resonemanget att tillgänglighet till ekonomisk aktivitet är en
avgörande faktor för framväxt av kunskapsintensiva verksamheter, vilket i sin tur är en förutsättning för
innovation och förnyelse. Dessa forskningsresultat pekar således på att en god transportinfrastruktur, både
inom och mellan regioner, har väsentlig betydelse för det regionala innovationsklimatet.
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9 Innovationer i Jönköpings Län – ett resultat av kunskap, mångfald och
samverkan
I detta avsnitt sammanfattas den forskning kring betydelsen av intern och extern kunskap, mångfald och
samverkan för att skapa ett gott innovationsklimat. I projektet har studier av mångfald gjorts på både
mikronivå (företag) och makronivå (kommuner). Syftet med denna forskning är att belysa hur
arbetsmarknadsrelaterade faktorer påverkar företagens förmåga till innovation och förnyelse. Forskningen
studerar också hur tillgänglighetsvillkor på lokala arbetsmarknader kan påverka platsers förmåga till
innovation och förnyelse. I detta sammanhang används också tillgänglighetsvillkor som inte är direkt
kopplade till den fysiska infrastrukturen utan som snarare kan betraktas som betingade av sociala eller
kulturella strukturer. Denna tillgänglighetsaspekt motiveras utifrån perspektivet att integration/segregation
påverkar innovationsförmågan i företag och regioner, eftersom segregation påverkar det generella arbetsmarknadsdeltagandet bland personer med utländsk härkomst. Arbetsmarknadsdeltagandet varierar också
över olika åldersgrupper och i viss mån också mellan könen. Sammantaget är det därför relevant att
studera mångfald i arbetskraften utifrån sammansättningen av individers egenskaper såsom kön, ålder,
nationellt ursprung, utbildning och yrke. På kommunnivå är också den aggregerade näringslivsstrukturen
intressant eftersom den speglar variationsrikedomen i kommunens näringsliv.

9.1 Innovativa företag kombinerar intern och extern kunskap
Resultat från projektets kvantitativa analyser visar att för Sverige som helhet har företag med större andel
högutbildad arbetskraft samt högre andel anställda inom kognitiva yrken (t.ex. ingenjörer, samhällsvetare
m.fl.) en klart högre innovationsbenägenhet, utifrån de innovationsindikatorer som finns i CIS. I analyser
av den statistik som samlats in genom intervjuer med företag i Jönköpings Län (se avsnitt 5) finner vi att
andelen högutbildad arbetskraft ökar sannolikheten att ett företag är innovativt. När man kontrollerar för
samverkan försvagas emellertid betydelsen av intern kunskap, vilket tyder på att företag med lite
högutbildad arbetskraft kan kompensera detta genom samverkan med andra.27
Att kombinera intern och extern kunskap har också betydelse för strukturen i en regions export. Resultaten
från kvantitativa analyser visar på ett positivt samband mellan intern och extern kunskap och antal
exportföretag, genomsnittligt antal exportprodukter per företag samt genomsnittligt pris per
exportprodukt.28 Det tycks alltså krävas tillgång till kunskap både inom och utom företagen för att en
region ska kunna exportera ett stort antal produkter med högt förädlingsvärde. När dessa skattningar
appliceras på Jönköpings Län finner man att flera kommuner i Jönköpings Län har ett större antal
exportföretag och/eller fler exportprodukter per företag än vad som kan förväntas, givet tillgången till
intern och extern kunskap. Detta åskådliggörs i figur 14 som visar skillnaden mellan verkligt och förväntat
antal exportföretag, exportprodukter, exportpris samt exportkvantitet i länets kommuner. Att regionen har
fler exporterande företag och fler exportprodukter än förväntat tyder på en god förmåga att konkurrera på
internationella marknader och att ta fram nya exportprodukter trots att man befinner sig i en region med
relativt lite mångfald i kunskapsutbudet.
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Antal exportföretag

Antal exportprodukter per företag

Högre än förväntat
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Lägre än förväntat
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Genomsnittligt exportpris per produkt

Genomsnittlig exportkvantitet per produkt

Figur 14 Skillnad mellan verklig och förväntad export i Jönköpings Län
Källa: SCB, egen bearbetning

Om man istället ser till exportens värde, visar den nedre vänstra kartan i figur 14 genomsnittligt exportpris
per produkt. Utifrån detta perspektiv kännetecknas länets export av varugrupper med jämförelsevis låga
värden som säljs i förhållandevis stora volymer. Som kartan i figur 14 visar är denna exportspecialisering
faktiskt mer framträdande än vad man kan vänta sig givet mångfalden i länets kunskapsutbud. Detta
bekräftar bilden av att länets tillverkningsindustri i stora delar är inriktad på produkter med lågt eller
medellågt teknologiinnehåll. Man ska utifrån detta inte genast dra slutsatsen att alla produkter som tillhör
en lågteknologisk varugrupp har ett lågt kunskapsinnehåll utan man kan förvänta sig stora variationer
inom varje grupp. En produkt kan ha ett högt kunskapsinnehåll i relation till alla andra produktvarianter
som tillräknas samma grupp. Vid en sådan jämförelse finner man att närmare hälften av exportvärdet från
Jönköpings län består av relativt sett högkvalitativa produkter, vilket motsvarar andelen högkvalitativa
produkter i Sveriges totala export. I de flesta kommuner i länet har emellertid andelen högkvalitativa
produkter i det totala exportvärdet minskat sedan 2002, vilket är en indikation på att det har blivit svårare
för länets företag att utveckla produkter med egenskaper som det finns hög betalningsvilja för.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att såväl intern som extern kunskap är viktigt för företagens
förmåga att ta fram nya produkter och processer och för att på ett framgångsrikt sätt introducera dessa på
en internationell marknad.
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9.2 Mångfald och innovation i Jönköpings Län
Utifrån statistik på innovationer från CIS finner vi att för Sverige som helhet kan endast en liten del av
variationen av andel innovativa företag i landets FA-regioner förklaras av variationen i mångfald. Det är
dock intressant att regionerna Gislaved och Värnamo i Jönköpings län har en relativt hög andel innovativa
företag givet den mångfald som finns i regionen.
Statistik från den enkätundersökning som presenteras i avsnitt 5 har använts i kvantitativa analyser av
vilka faktorer som stimulerar företagens innovationsbenägenhet. Resultaten visar att andel utrikes födda,
andel högutbildade samt andel yngre och äldre påverkar innovationsbenägenheten. Resultaten visar att om
man inte har någon anställd med utländsk bakgrund, högre utbildning, ålder lägre än 30 år är företaget
mindre innovationsbenäget. Detta indikerar att företag som är mycket homogena i sin arbetskraft tenderar
att ha en sämre innovationsförmåga. Andelen anställda med utländsk bakgrund, andelen yngre och
andelen högskoleutbildade har en positiv effekt på innovationsbenägenheten. Att ha en stor andel äldre
tenderar att minska innovationsbenägenheten.
I studierna som beskrivs ovan mäts mångfald som ett sammansatt index som inkluderar åldersstruktur, kön
och utländsk bakgrund. Dessa faktorer beskriver personliga egenskaper som individen själv inte har någon
kontroll över. Mångfald kan dock även mätas i termer av kunskap och färdigheter som utvecklats genom
utbildning och yrkeserfarenheter. Denna ansats används för att undersöka hur mångfald i SAMSområdesnivå påverkar innovationsbenägenheten i företag.
Resultat från kvantitativa analyser visar att för Sverige som helhet finns det ett positivt samband mellan
mångfald i utbildning och företagens innovationsförmåga. Detta kan tolkas som att mångfald i utbildning
hos arbetskraften i närområdet ger upphov till kunskapsflöden, vilka i sin tur ökar företagens
innovationsbenägenhet. Även om resultaten visar på samband mellan mångfald i närområdet och
företagens innovationsbenägenhet är det dock faktorer inom det enskilda företaget som har störst
påverkan.

9.3 Innovation genom samverkan
Genom samverkan kan företag kompensera för ett svagt kunskapsläge och liten mångfald. För att
undersöka hur samverkan mellan företag påverkar innovationskraften i länets företag har vi gjort
kvantitativa analyser av sambanden mellan samverkan och sannolikheten att ett företag är innovativt.
Dessa analyser tar också hänsyn till andra relevanta faktorer som kan påverka innovationsbenägenheten,
såsom företagets storlek, ägarstruktur och internationella kopplingar i form av tillhörighet till
multinationella företagskoncerner och deltagande på exportmarknader. Det är också relevant att beakta
tillgängligheten till företag som levererar kunskapsintensiva tjänster (KIBS).
De kvantitativa analyserna av betydelsen av samarbeten för företagens innovationsförmåga visar att såväl
intern som extern kunskap är viktiga faktorer för att förklarar varför ett företag är innovativt eller inte.
Utbudet av extern kunskap på länets tjänstemarknader tycks vara begränsad, varför företagen samverkar i
olika typer av nätverk för att få tillgång till kunskap och andra resurser av relevans för olika typer av
innovationsprocesser. Samverkan med aktörer inom samma företagskoncern har störst effekt på
sannolikheten att ett företag är innovativt, vilket visar på betydelsen av ägarstrukturer för att forma
nätverk för utbyte av kunskap och idéer, inte minst över nationsgränser. De samarbeten som tycks vara
29

särskilt fruktsamma för företagens innovationsaktiviteter är sådana samarbeten som involverar aktörer från
andra delar av förädlingsledet.29
Dessa resultat pekar på vikten av kompetenta kunder/leverantörer för att förmedla kunskap och
teknologier till andra aktörer i innovationssystemet. Dessa länkar tycks fungera väl i de nätverk som länets
företag deltar i. Eftersom många av länets företag deltar i dessa nätverk i egenskap av underleverantörer
kan kunskapsövertag som kunder har över leverantörer emellertid leda till att underleverantörens
beroendeförhållande till sin kund stärks och får negativa konsekvenser för företagets förmåga att utvecklas
av egen kraft.
De kunskapsnätverk som är betydelsefulla för företagens innovationsaktiviteter tycks vara av nationell
snarare än regional karaktär. Medan samarbeten som inte har någon direkt koppling till innovationsarbete
ofta involverar aktörer inom den egna regionen, sker merparten av samarbeten som är direkt relaterade till
innovationsaktiviteter med företag i andra regioner än Jönköpings Län. Kunskapsöverföring kräver som
regel att de involverade parterna möts rent fysiskt, vilket medför kostnader som ökar med de geografiska
avstånden. De geografiska samarbetsmönster som vi finner i Jönköpings Län indikerar att det saknas
relevanta resurser för innovativa verksamheter inom länet, vilket tvingar företagen att söka
samarbetspartner på mer avlägsna platser. I de flesta fall finns dock samarbetspartnern inom landet
eftersom internationella kontakter som regel medför ännu högre transaktionskostnader.
Sammanfattningsvis visar analyserna av innovationer och samarbeten i företag i Jönköpings län att det
finns en relativt god innovationsförmåga trots att lokala resurser, inom och utanför det enskilda företaget,
är begränsade. Länets företag tycks vara duktiga på att hitta samarbetspartners i andra regioner och verkar
vara särskilt benägna att delta i innovationsnätverk som integrerar flera led i förädlingskedjan. Det finns
således andra faktorer som stimulerar innovationskraften i länets företag.
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10 Liten mångfald ger tillväxt utan omvandling
Som diskuteras i ovanstående avsnitt förutsätter en långsiktig ekonomisk tillväxt både teknologisk
utveckling och ekonomisk omvandling. Förnyelse och omvandling kan endast till en del skapas inom den
etablerade struktur som finns i regionen. För strukturell omvandling krävs också att det tillkommer nya
företag och att arbetskraften flyttas till mer produktiva sektorer i ekonomin.
Som visas i avsnitt 6 har tillväxten i både produktionsvärden, sysselsättning och produktivitet varit
jämförelsevis svag i Jönköpings län. Det är därför intressant att analysera sambanden mellan olika typer
av mångfald och utvecklingen i sysselsättning och produktivitet samt för tillväxt i arbetsställen och
företag. Skattningar av sambandet mellan mångfald och tillväxt visar att det finns en motsättning mellan
tillväxt i produktivitet och tillväxt i sysselsättning. Mångfald i näringslivsstrukturen har en negativ
påverkan på produktivitetstillväxt men en positiv effekt på tillväxt i sysselsättning. Mångfald i
arbetskraften (med avseende på kön, ålder och nationell bakgrund) har en positiv effekt på tillväxt i
produktivitet. I den privata sektorn som helhet samt i tillverkningssektorn är det främst mångfald i
utbildning som påverkar tillväxten medan det i servicesektorn är mångfald i yrkesstrukturen som tycks
spela roll.30
Dessa forskningsresultat har tillämpats på kommunerna i Jönköpings län genom att de skattade
regressionskoefficienterna har använts för att räkna fram skillnaden mellan den förväntade tillväxten, givet
kommunens mångfald, befolkningstäthet, antal företag per sysselsatt samt tillväxt i kapital per arbetare. På
så vis kan man undersöka om tillväxten i länets kommuner är bättre eller sämre än förväntat utifrån de
förutsättningar som finns i varje kommun. Figur 15 sammanfattar resultaten av sådana s.k. gapanalyser för
den privata sektorn i länet och illustrerar vilka kommuner som har haft en högre respektive lägre tillväxt i
sysselsättning och produktivitet än vad man kan förvänta sig.

Mindre än förväntat
Som Förväntat
Högre än förväntat

Tillväxt i sysselsättning

Tillväxt i produktivitet

Figur 15 Skillnad mellan faktisk och förväntad tillväxt i sysselsättning respektive produktivitet
Källa: SCB, egen bearbetning

Kartorna i figur 15 visar att sysselsättningen i de flesta kommuner i Jönköpings län växer mer än vad som
kan förväntas, givet kommunernas storlek och mångfald. Endast fyra kommuner visar en lägre
sysselsättningstillväxt än förväntat. Vad gäller tillväxt i produktivitet har flertalet kommuner haft en
tillväxt som är högre än förväntat medan fem kommuner har haft en långsammare
produktivitetsutveckling än väntat. Det är endast tre kommuner som har haft en starkare tillväxt än väntat i
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både sysselsättning och produktivitet (Vetlanda, Sävsjö och Värnamo) och endast en kommun (Nässjö)
som visar på en svagare utveckling än förväntat i både sysselsättning och produktivitet.
Analyser av betydelsen av mångfald för tillväxt i sysselsättning visar alltså att mångfald i
näringslivsstruktur och i arbetskraft har en positiv effekt på tillväxt i sysselsättning. En relevant fråga i
detta sammanhang är på vilket sätt mångfald påverkar sysselsättningstillväxten, är det genom att stimulera
tillkomst av nya arbetsställen eller genom att stimulera tillväxt i antal sysselsatta per arbetsställe?
Tillväxten i antal arbetsställen är lägre i Jönköpings Län än i merparten av andra län i landet. Samtliga
kommuner i länet har förvisso fler arbetsställen år 2010 än år 2002 men det är bara Jönköping och
Vaggeryd som har ökat mer än genomsnittet för landet som helhet. Genom att skatta sambanden mellan
mångfald och tillväxt i antal arbetsställen respektive tillväxt i antal sysselsatta per arbetsställe med samma
uppsättning av förklaringsvariabler kan man se hur olika faktorer påverkar strukturen på
sysselsättningstillväxten.31 Regressionsresultaten för tillväxt i antal arbetsställen pekar på att mångfald i
arbetskraftens utbildningsstruktur är särskilt viktigt för att en näring i en kommun ska öka sin
sysselsättning genom att det skapas fler arbetsställen. De flesta kommuner i Jönköpings län har emellertid
jämförelsevis lite mångfald i arbetskraftens utbildningsbakgrund, vilket kan vara en förklaring till varför
tillväxten i antalet arbetsställen i Jönköpings län är svag jämfört med övriga landet. När resultaten från
dessa skattningar appliceras på kommunerna i Jönköpings Län finner vi dessutom att flertalet av länets
kommuner haft en lägre tillväxt i antal arbetsställen än förväntat, givet kommunernas storlek och
mångfald. Som visas i figur 16 växer sysselsättningen istället genom att länets arbetsställen blir större.
Tillväxt i genomsnittligt antal anställda per arbetsställe

Tillväxt i antal arbetsställen

Figur16 Skillnad mellan verklig och förväntad tillväxt i arbetsställen
Källa: SCB, egen bearbetning

Forskningsresultat från detta projekt visar att nya arbetsställen som har stor mångfald hos sina anställda
som regel har en större chans att överleva och även en större chans att växa i antal anställda än
arbetsställen där mångfalden är liten. Dessa samband är statistiskt säkerställda när data för hela landet
inkluderas i analysen. När data på enbart Jönköpings län analyseras finner vi att mångfald har en positiv
effekt på sannolikheten att nya arbetsställen överlever men effekten på tillväxt i antal sysselsatta i nya
arbetsställen är inte statistiskt säkerställd.32
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I likhet med nästan alla Sveriges kommuner har sysselsättningen i befintliga arbetsställen minskat i
samtliga länets kommuner. Detta beror på att det tillkommer nya arbetsställen som absorberar en del av
arbetskraften på de etablerade arbetsplatserna. Sådan omförflyttning av arbetskraft är positiv ur ett
omvandlingsperspektiv och kan leda till produktivitetstillväxt givet att arbetskraften förflyttas till mer
produktiva företag. Minskningen av sysselsättning i befintliga arbetsställen är dock mindre än
genomsnittet för landet i samtliga kommuner i Jönköpings län, utom i Gislaved och Nässjö. Dessa båda
kommuner har samtidigt haft måttlig tillväxt i sysselsättning i nytillkomna arbetsställen, vilket resulterat i
en relativt kraftig nedgång i totalt antal sysselsatta i dessa kommuner. Tillväxten i sysselsättning i
nytillkomna arbetsställen är svagare än genomsnittet för landet i samtliga kommuner i Jönköpings län.
Detta visar på en svag förmåga till strukturell förnyelse och omvandling.
En förklaring till att tillväxten i antal arbetsställen är ännu svagare än vad som kan förväntas är att det
startas få nya företag i länet. Som visas i avsnitt 6 är nyföretagandet i Jönköpings län lågt jämfört med
övriga Sverige. När resultaten från kvantitativa skattningar av sambandet mellan mångfald och
nyföretagande appliceras på kommunerna i Jönköpings län finner man att det endast är Jönköpings
kommun som har en större andel nyföretagande än förväntat givet kommunens egenskaper (mångfald,
storlek, tillväxt, näringslivsstruktur, och arbetslöshet). Övriga kommuner i länet har en lägre andel
nyföretagande än vad som kan förväntas.

Figur 17 Skillnad mellan verklig och förväntad andel nyföretagande
Källa: SCB, egen bearbetning

Eftersom kommuner med liknande egenskaper i andra delar av landet har en högre andel nyföretagande
kan man förmoda att det finns potential för mer nyföretagande i kommunerna Jönköpings län. Trots
relativt goda förutsättningar för företagande i Jönköpings län är det relativt få som väljer att starta företag.
Sammanfattningsvis visar analyserna av mångfald och tillväxt att Jönköpings län har svag förmåga att
växa genom att nya företag och arbetsställen etableras. Jönköpings län har förvisson en god miljö för att
företag, både etablerade och nystartade, ska överleva. Sannolikheten att ett företag i Jönköpings län ska
överleva är faktiskt högre än i landet som helhet. Även om de företag som startar överlever har
Jönköpings län överlag en lägre andel nyföretagande givet egenskaperna i länet. Det finns därmed
potential att öka nyföretagandet eftersom kommuner med liknande egenskaper i andra delar av landet
tenderar att ha en högre andel nyföretagande. Detta innebär att förnyelsetakten i länet är långsam och
merparten av tillväxten sker i näringar och företag som redan är etablerade.
33

11 Utmaningar och möjligheter för innovation och förnyelse i Jönköpings
Län
Forskningen kring tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt som gjorts i detta projekt visar att
innovationsbenägenheten hos företagen i Jönköpings kommun påverkas positivt av en ökad mångfald
bland sina anställda. Detta kan vara i termer av anställda med utländsk bakgrund, med högre utbildning
och anställda som är under 30 år. Mångfald i den omkringliggande miljön spelar också roll. En större
mångfald i regionens näringsliv och i arbetskraftens utbildningsbakgrund är av väsentlig betydelse för
framväxten av innovativa företag och innovativa miljöer. Vad gäller tillväxt och ekonomisk utveckling
visar analyserna att mångfald i näringslivsstruktur har en positiv inverkan på tillväxt i sysselsättning.
Däremot stimuleras produktivitetstillväxt och tillkomst av nya företag och arbetsställen snarare av en
större mångfald i utbildningsstrukturen.
Vidare är utbudet av kunskapsintensiva företagstjänster också viktigt för förmågan till innovation och
förnyelse eftersom sådana tjänster ger företag möjlighet att komplettera sina interna resurser. En god
tillgänglighet till företag och människor i närområdet är en förutsättning för att kunskapsintensiva tjänster
ska växa fram. Tillgänglighet till en lokal marknad är viktigt för tillväxt i tjänstesektorn som helhet,
medan tillverkningsindustrin inte drar samma nytta av att befinna sig i urbana miljöer. Tillgänglighet har
också betydelse för framväxten av kunskapsnätverk, eftersom deltagande i nätverk i hög grad bygger på
att människor faktiskt träffar varandra. Den kartläggning av innovationer och samverkan som gjorts i detta
projekt visar att en stor del av företagen samverkar med varandra på olika sätt. De samarbeten som har
störst betydelse för att företagen ska vara innovativa sker huvudsakligen med aktörer utanför regionen.
Det tycks vara så att det är av störst vikt att samarbetet sker med någon som har relevant kompetens,
oavsett var denna samarbetspartner befinner sig. Kognitiv närhet tycks alltså vara viktigare än geografiskt
närhet.
De studier som genomförts i projektet visar att flertalet av länets kommuner utifrån vissa perspektiv har
förhållandevis god mångfald, givet regionens storlek. Detta gäller främst för representation av olika
yrkeskategorier i regionens arbetskraft. Däremot är mångfalden i utbildningsstruktur och kunskapsutbud
jämförelsevis svag i de flesta delar av länet. I jämförelse med landet som helhet har stora delar av länet
liten mångfald i näringsliv och arbetskraft. En liten variation innebär att regionens ekonomi är beroende
av ett fåtal branscher med likartade företag kan innebära svårigheter att anpassa sig till förändringar i
omvärlden. Detta är något som många delar av länet känner av när konjunkturen ibland gör hastiga
svängningar. Ett begränsat kunskapsutbud i regionen, både vad gäller utbildad arbetskraft och
tillgänglighet till kunskapsintensiva tjänsteföretag, hämmar också utvecklingen av innovativa miljöer.
Trots att mångfalden i länets kommuner är jämförelsevis låg, är den samlade bilden att innovationskraften
i länets företag är god i flera avseenden. Några länsdelar (Gislaved och Värnamo) har en större andel
innovativa företag än vad man kan förvänta sig, givet den mångfald som finns i regionen.
Telefonintervjuer med 636 företag i länet visar att nästan 70 % av företagen anser sig vara innovativa i
någon bemärkelse och 27 % av företagen har introducerat en produkt, tjänst eller process som inte bara är
ny för företaget utan är en nyhet för hela marknaden.
När man ser till exporten från regionen har flertalet kommuner i länet en mer variationsrik export än vad
man kan förvänta sig, givet kunskapsutbudet i länet. Detta tyder på en god förmåga att introducera
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produkter som kan konkurrera på internationella marknader. Länets export kännetecknas emellertid av
varugrupper med förhållandevis lågt kunskapsinnehåll som säljs i stora volymer. Detta är en
exportspecialisering som faktiskt är mer framträdande än vad man kan vänta sig givet mångfalden i länets
kunskapsutbud. Innovationsbenägenheten och konkurrenskraften hos företag som exporterar i de
lågteknologiska produktsegment som dominerar regionens export tycks emellertid vara god. Närmare
hälften av exporten från länet består av produktvarianter med egenskaper som det finns jämförelsevis hög
betalningsvilja för inom respektive produktsegment. Dessa produktvarianter kan förmodas hålla en hög
kvalitet, relativt andra produkter i samma produktgrupp, vilket tyder på god förmåga till
produktutveckling hos många av länets företag. Dessvärre har andelen högkvalitativa produkter i den
totala exporten från regionen visat en nedåtgående trend sedan 2002 och det finns flera kommuner där
företagen visar svag förmåga att utveckla attraktiva produkter.
Länets exportförnyelse mellan 2006 och 2010 visar att andelen nya produktvarianter är något lägre än
motsvarande andel för landet som helhet, vilket främst beror på att andelen nytillkomna exportföretag är
lägre i Jönköpings län än genomsnittet för hela landet. Det är således de företag som redan är etablerade
på exportmarknaden som står bakom merparten av nya exportprodukter. En förklaring till detta kan vara
att länets tillverkningsindustri under lång tid varit underleverantörsbetonad där mindre företag har sålt hela
sin produktion till en eller ett fåtal kunder. För dessa företag tycks steget till exportmarknaden vara stort.
Tillväxten i antal sysselsatta har varit relativt svag i länet men det finns stora variationer mellan länets
kommuner. Givet den mångfald som finns i länet visar flertalet av länets kommuner en starkare tillväxt i
både sysselsättning och produktivitet än vad man kan förvänta sig. Vad gäller tillväxt i antal arbetsställen
har emellertid de flesta kommuner i länet haft en lägre tillväxt än förväntat, givet kommunernas storlek
och mångfald. Etableringsfrekvensen i länet är bland den lägsta i landet, vilket också betyder att antalet
arbetsställen växer långsammare än i de flesta andra län. Detta innebär att sysselsättningen i nytillkomna
arbetsställen växer långsammare i de flesta kommuner i länet än i riket som helhet. Sysselsättningen i
länet växer istället genom att etablerade arbetsställen blir större.
Länets goda innovationskraft men svaga etableringsförmåga indikerar därmed att merparten av de
innovationer som görs i länet inte ger upphov till nya företag och i den mån innovationer ökar
sysselsättningen så sker denna tillväxt i redan etablerade företag. En låg förnyelsetakt innebär en långsam
utveckling av länets mångfald vilket i sin tur är ett hinder för ekonomisk omvandling och långsiktig
tillväxt. Eftersom en jämförelsevis liten del av sysselsättningstillväxten i länet sker i nytillkomna näringar
och arbetsställen hämmas den långsiktiga produktivitetstillväxten dessutom av att omvandlingen i den
regionala ekonomin går långsamt. Detta innebär att regionens näringsliv inte omvandlas från
underleverantörsbetonad tillverkningsindustri, med generellt sett svag sysselsättningstillväxt, till en mer
avancerad tillverkning och snabbväxande tjänstesektorer. På sikt innebär detta att regionen blir allt mer
utsatt för konkurrens från låglöneländer och har svårt att snabbt anpassa sig till förändrade
världsmarknadsvillkor. För att skapa välstånd på lång sikt krävs att arbetskraften sysselsätts i
högproduktiva sektorer.
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Sammanfattningsvis pekar dessa forskningsresultat på tre områden där det finns utrymme för förbättringar
i länet:
1. Öka utbildningsnivån i regionens arbetskraft
För att säkerställa en god konkurrenskraft på internationella marknader på lång sikt behöver länets
tillverkningsindustri öka produktionens kunskapsinnehåll. Det relativt sett smala utbudet av kunskap, som
idag kännetecknar stora delar av länet, försvårar denna utveckling. Samtidigt gör det låga
kunskapsinnehållet i länets produktion att efterfrågan på högutbildad arbetskraft är jämförelsevis svag.
Detta innebär att utvecklingen av arbetskraftens utbildningsnivå och mångfalden i kunskapsutbudet
hämmas, vilket i sig kan försämra förmågan hos länets företag att attrahera högutbildad arbetskraft. Det
specialiseringsmönster mot en jämförelsevis låg-teknologisk och underleverantörsbetonad
tillverkningsindustri som finns i regionen har således självförstärkande tendenser.
Forskningen i detta projekt visar att liten mångfald bromsar tillkomsten av nya arbetsställen, vilket
försvårar för innovation och produktivitetstillväxt. En av regionens stora utmaningar är således att öka
arbetskraftens utbildningsnivå och tillgängligheten till kunskapsintensiva tjänster inom och utom länet.
Detta kräver åtgärder för att stimulera kunskapsintensiv tillverkning och möjligheter för kunskapsintensiva
tjänsteföretag att etablera sig i länet. Det kräver även åtgärder för att öka möjligheten till arbetspendling
över regiongränser och företagssamarbeten med aktörer i omkringliggande regioner. Genom
infrastruktursatsningar som leder till regionförstoring ökar mångfald, kunskapsutbud och
marknadspotential. Detta är särskilt viktigt för tillväxt i högproduktiva tjänstesektorer, vilka har en central
roll för regionens långsiktiga utveckling eftersom dessa sektorer efterfrågar en högutbildad arbetskraft
som ofta har en viktig stödjande funktion i olika typer av innovationsprocesser.
2. Ta tillvara regionens mångfald
Forskningen i detta projekt visar på ett tydligt sätt att det inte bara är mängden kunskap och kompetens i
ett företag och dess omgivning som har betydelse utan också variationsrikedomen i den utbildning och de
erfarenheter som finns i regionens arbetskraft. Mångfald är en viktig förutsättning för innovation och
tillväxt i antal företag och arbetsställen. Företag i Jönköpings län har en lägre andel anställda med högre
utbildning. Den jämförelsevis låga utbildningsnivån ger i sig liten mångfald i kunskap och
utbildningsbakgrund. Företagen i länet har också lägre andel anställda med utländsk bakgrund jämfört
med snittet i Sverige. Företagens homogena arbetskraft dämpar förmågan till innovation och förnyelse.
Resultatet av en liten mångfald i regionens näringsliv är också att sysselsättningen växer inom befintliga
företag och arbetsställen och inte genom tillväxt i nyetablerade företag Detta försvårar omvandlingen till
ett mer kunskapsintensivt näringsliv och ger heller ingen ökning av mångfalden i näringslivet.
Ur detta perspektiv är det angeläget att se till invandrares deltagande på arbetsmarknaden. Personer med
utländsk bakgrund bidrar till nytänkande och innovation i företagen i Jönköpings län och bidrar också med
att starta nya företag. För att uppnå förnyelse och innovationer krävs dock att individer i arbetsför ålder
faktiskt är sysselsatta. Sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda skiljer sig åt markant inom
svenska arbetsmarknadsregioner, där utrikes födda överlag har en lägre sysselsättningsgrad än inrikes
födda. Ett viktigt resultat från detta projekt är att det finns ett negativt samband mellan sysselsättning och
boendesegregation inom arbetsmarknadsregioner. Segregation är kopplat till mångfald i bakgrund
eftersom individer inte är slumpmässigt fördelade över en geografisk yta, utan individuella egenskaper,
val och preferenser påverkar vart individer bosätter sig. En majoritet av kommunerna i Jönköpings län
uppvisar en segregationsnivå som är ungefär som förväntat givet kommunernas storlek. Undantagen är
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Jönköping, som visar på en högre grad av segregation än förväntat. Ett problem är emellertid att
segregationen har vuxit i samtliga delar av länet de senaste 20 åren, vilket kan försämra
arbetsmarknadsdeltagandet hos individer med utländsk bakgrund. Detta kan få negativa konsekvenser på
innovationsklimatet i länet.
3. Öka tillgängligheten till extern kunskap
Det svaga kunskapsutbudet i länet i kombination med liten mångfald inom företag och i näringslivet i stort
begränsar företagens utvecklingsmöjligheter. Detta skapar behov av att komplettera interna resurser med
extern kunskap och kompetens. Detta kan göras på olika sätt; rekrytera ny personal, köpa kunskap via
tjänstemarknaden och genom att samverka med andra företag och organisationer. Den relativt låga
utbildningsnivån i arbetskraften begränsar många gånger möjligheten till strategiskt viktiga rekryteringar
inom regionen. Det begränsade utbudet av kunskapsintensiva tjänster gör det också svårt att hitta relevant
kunskap på tjänstemarknaden. Forskning inom detta projekt visar att länets företag i hög grad samverkar
med andra för att hitta relevant kompetens.
Dessa strukturer innebär att det finns stor potential att öka både mängden och mångfalden i länets
kunskapsutbud genom förbättrad tillgänglighet. Forskningen visar att kunskapsintensiva tjänsteföretag
växer fram där tillgänglighet till andra företag är som störst därför har såväl lokal- som inom-regional
tillgänglighet betydelse för att tillväxt av kunskapsintensiva tjänster. Infrastruktur som ger goda
möjligheter till arbetspendling inom regionen och till kringliggande regioner innebär att mångfald och
kunskapstillgång på arbetsmarknaden kan förbättras avsevärt. Arbetspendling över längre avstånd
kombineras ofta med distansarbete, vilket förutsätter att det finns tillgång till effektiv informations- och
kommunikationsteknologi, vilket i hög grad bygger på bredbandstillgång.
Transportinfrastruktur och bredband är också en förutsättning för framväxt och deltagande i olika typer av
kunskapsnätverk. Forskning i detta projekt visar att den typ av företagssamarbeten som leder till
innovationer inte i första hand sker mellan parter inom samma region. Företagen i Jönköpings Län
samverkar i stor utsträckning med aktörer i andra regioner och till och med i andra länder för att utveckla
innovationer. Sådan samverkan ställer stora krav på infrastruktur för snabba persontransporter mellan
regioner och länder. Sådan samverkan underlättas också av modern informations- och
kommunikationsteknik.
De samverkansstrukturer som kartlagts i detta projekt visar att innovationer ofta är ett resultat av att
resurser i olika regioner sammanförs. Såväl forskning som politik fokuserar gärna på regionala
innovationssystem men forskningen i detta projekt visar att regionala innovationsnätverk kanske inte är de
mest relevanta i regioner med förhållandevis gles ekonomisk struktur. Där är mängden såväl som
mångfalden i kunskapsutbudet begränsat. I glesa miljöer finns det helt enkelt inte tillräckligt stort och
varierat utbud av arbetskraft, tjänster och potentiella samverkansparter för att effektiva innovationssystem
ska uppstå. Såvida det inte finns starka beröringspunkter mellan olika aktörer i det regionala näringslivet,
som gör att man verkar utifrån samma teknologier eller kunskapsbas, kan det vara svårt att finna relevant
kunskap hos externa källor inom regionen. Effektiva innovationsnätverk i glesa miljöer kan istället bestå
av noder i flera regioner som skapar inter-regionala system för kunskaps-och informationsöverföring.
Regionala innovationssystem i glesa miljöer förutsätter sannolikt att det finns en regional specialisering
som ger en nischad regional kunskapsmassa av tillräcklig storlek och mångfald för att en regional
innovationsmiljö ska växa fram. Förutsättningar för och geografiska betingelser av innovationsnätverk i
olika typer regioner är emellertid ett område där det behövs mer forskning.
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Sammanfattningsvis visar resultaten från detta forskningsprojekt att förnyelsetakten och förmågan till
ekonomisk omvandling är svag i Jönköpings län trots en relativt god förmåga till innovation. En viktig del
i en strukturell ekonomisk omvandling i regionen är att öka kunskapsinnehållet i länets produktion. Detta
ger positiv utvecklingsspiral eftersom en ökad kunskapsintensitet gör att fler högutbildade efterfrågas
vilket gör att regionens arbetsmarknad blir mer attraktiv för personer med högre utbildning. Detta leder
också till ökad mångfald i regionens arbetskraft, vilket i sin tur tenderar att skapa mer tolerans och
öppnare attityder. Detta är faktorer som inte bara bidrar till ökad jämställdhet och minskad segregation
utan också är avgörande för förmågan till innovation och förnyelse.
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