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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer att behandla ämnet entreprenörskap med fokus på finansiering och 

kapitaltillgång hos nystartade företag. Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie 

utreda hur tillgång på kapital, finansiering och stödprogram påverkar möjligheterna för 

nystartandet av teknikbaserade företag i Sverige. Med teknikbaserade företag syftar denna 

uppsats på tillverkande företag grundade på teknisk kompetens. Objektet för fallstudien i 

denna uppsats är det svenska teknikbaserade företaget Rolling Optics. Först kommer de 

finansiella aktörerna, både statliga och privata finansiärer samt bidragsgivare, att identifieras 

för att sedan analysera deras påverkan på utvecklingen hos det valda företaget. En teoretisk 

referensram bestående av en tillväxtmodell (Garnsey, 1998) kombinerad med en modell av 

finansieringsfaser för nystartade företag (Lindholm, 2004) utgör utgångspunkten för analysen. 

Uppsatsens informationsinsamling har främst skett genom tre djupintervjuer. Resultatet visar 

att Rolling Optics inte har stött på några större problem att hitta kapital under utvecklingen, 

vilket möjliggjort företagets goda tillväxt. De viktigaste finansiella aktörerna har varit ett antal 

statliga aktörer, inkubatorn UUAB samt investmentbolaget RP Ventures. De två senare har 

bistått med kapital och kunskap både innan samt efter företagets start, vilket har varit starkt 

bidragande faktorer till företagets utveckling. Studien har visat att kapitaltillgång, kontaktnät 

och kompetens är högst avgörande faktorer, framförallt i de tidiga utvecklingsfaserna. I dessa 

tidiga faser har statliga, eller delvis statliga, aktörer identifierats som de mest aktiva och de 

spelar därför en mycket viktig roll för möjligheterna till utveckling hos nystartade 

teknikbaserade företag. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel innehåller en presentation av ämnena entreprenörskap och 

nystartade företag. Därefter följer en teoribaserad problemdiskussion kring ämnena som 

ligger till grund för valet av uppsatsämne och uppsatsens syfte. Avslutningsvis följer de 

frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara. 

Entreprenörskap är ett omdiskuterat och synnerligen aktuellt ämne, även om själva begreppet 

entreprenörskap myntades redan under första halvan av nittonhundratalet av Joseph 

Schumpeter. Hans definiton av entreprenörskap var förmågan hos en person att vara en 

innovativ mönsterbrytare som skapar förändring på marknaden och bryter jämvikten, 

vanligtvis genom att lansera en ny idé (Landström, 2005, s.11). Nystartandet av företag har en 

nära relation till entreprenörskap eftersom det är ett sätt att omforma dessa nya idéer till 

praktiska aktiviteter i ett ekonomiskt sammanhang. Själva grundtanken bakom varför nya 

företag startas är för att tillgodose ett behov som finns bland betalningsvilliga kunder på en 

marknad, vilket t.ex. kan ske genom en introduktion av en ny produkt eller tjänst. En 

grundförutsättning för att nya företag ska kunna startas är dock att det finns finansiering som 

möjliggör för entreprenören att förädla sin affärsidé till en färdig produkt som kan säljas till 

kunder. Behovet av finansiering skiljer sig dock stort mellan olika typer av företag. 

Tjänsteföretag kan i vissa fall inleda försäljning av en tjänst direkt till kunder, utan behov av 

större mängder finansiering, eftersom deras främsta behov är att ha humankapital som kan 

tillgodose marknadens efterfrågan. Tillverkande företag, som t.ex. teknikbaserade företag, har 

däremot i regel ett omfattande behov av finansiering innan de kan nå ut på marknaden 

eftersom de bl.a. måste finansiera produktionsutrustning, maskiner, material och verktyg, som 

alla är kapitalkrävande investeringar. (Lindholm, 2004, s.9ff) 

Nystartandet av företag är en viktig del inom entreprenörskap. Entreprenörskap gynnar och 

bidrar till den ekonomiska tillväxten i ett land och har därför blivit ett område där det satsas 

mycket resurser (Lindholm, 2004, s.26). Trots satsade resurser så placerar sig Sverige på plats 

sjutton av tjugotre deltagande länder i en jämförelse av entreprenörskap gentemot andra 

innovationsdrivna ekonomier
1
 (GEM, 2012). Detta väcker frågeställningen: Vad är det som 

saknas i Sverige och som försvårar den entreprenöriella aktiviteten i landet? 

  

                                                
1 Länder som har samma typ av ekonomiska standard och som därför är jämförbara med Sverige (GEM, 2012). 
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1.1. Problematisering 

Det entreprenöriella klimatet i Sverige får en låg klassificering i jämförelse med andra 

innovationsdrivna ekonomier, dvs. andra jämförbara länder (GEM, 2012). Vilka orsakerna till 

detta är finns det inga tydliga svar kring. Något som dock kan konstateras är att av de företag 

som väl startas i Sverige är det väldigt få som faktiskt växer sig stora, faktum är att små- och 

medelstora företag
2
 utgör hela 99 % (SCB, 2011). Där småföretagen, företag med färre än 5 

anställda, utgör hela 93 % av det totala antalet företag i Sverige (SCB, 2011). Det finns 

tydligen någonting som fattas för att företag ska startas och lyckas så pass väl med sin 

verksamhet att de växer sig stora. Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap vid 

Linköpings universitet, frågar i sin doktorsavhandling (Klofsten, 2002) varför inte fler av 

Sveriges nystartade företag växer sig till medelstora eller stora och hävdar att grunden till 

detta ligger redan i företagens tidiga utveckling. Företagen måste nämligen redan i ett tidigt 

skede uppnå en stabil affärsplattform, ett tillstånd där sårbarheten hos företaget minskat 

(Klofsten, 2002, s.7). Grundvillkoren för att uppnå den stabila affärsplattformen är enligt 

Klofsten inte alltför komplicerade, det är i huvudsak endast två villkor. Det första är att 

resursflödet in i företaget måste tryggas, dvs. att det finns en definierad marknad såväl som 

relationer till kunder och övriga externa parter i en tillräckligt god mängd och kvalitet för att 

säkra företagets resurstillgång (Klofsten, 2002, s.14). Det andra är att dessa resurser måste 

utnyttjas effektivt inom företaget, dvs. drivkraft och kompetens hos grundare/medarbetare 

krävs samt en fungerande organisationsstruktur inom företaget (Klofsten, 2002, s.14). 

Att hitta och kunna utnyttja rätt resurser i företaget är alltså ett kritiskt moment i ett företags 

utveckling och det kan mycket väl vara i dessa tidiga stadier som företag misslyckas med att 

förverkliga sin affärsidé. Resurser är även en central del av Elisabeth Garnseys tillväxtmodell 

(Garnsey, 1998) där tillgång, mobilisering och nyttjande av resurser ligger till grund för 

tillväxten hos nystartade företag. Där delas företagets tidiga skeden in i olika faser beroende 

på hur resursbehovet skiljer sig. För de olika tillväxtfaser som ett företag går igenom under 

dess utveckling finns ett flertal etablerade tillväxtmodeller av bl.a. Penrose (1959), Greiner 

(1974) och Churchill & Lewis (1983). Garnseys modell har likheter med dessa 

tillväxtmodeller men har ett tydligare fokus på den riktigt tidiga utvecklingen hos nystartade 

företag. Enligt Garnseys modell finns det fem faser som företag går igenom under 

utvecklingen från start till en etablerad position på marknaden, dessa faser beskrivs 

                                                
2 Små och medelstora företag har färre än 250 anställda. 
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översiktligt i figur 1. Övergången mellan tillväxtfaserna är ej så strikt som figuren kan påvisa 

och som tidigare nämnts finns också möjlighet för återgång till tidigare faser, t.ex. vid 

introduktion av ny produkt eller vid förändrade marknadsförutsättningar.  

 

Figur 1: Förenklad version av Garnseys tillväxtmodell tolkad av författarna (Garnsey, 1998) 

I tillväxtmodellen är tillgången på resurser en viktig faktor. En av dessa resurser är kapital, 

som är speciellt viktigt för teknikbaserade företag eftersom de överlag kräver större 

kapitaltillgångar än andra typer av företag för att kunna utvecklas (Lindholm, 2004, s.9). 

Tillgången på externt kapital är en utav förutsättningarna för att nystartade företag ska kunna 

utvecklas. En brist på kapital i ett företags tidiga skede kan nämligen utgöra ett tydligt hinder 

för framtida utveckling. (NUTEK, 1998, s.7) NUTEK och Industriförbundet, två statliga 

aktörer, har i olika sammanhang uppmärksammat att företag ofta har svårt att få tag på kapital 

i tidiga skeden. En studie, där en kartläggning gjorts av investeringarna hos aktörerna på 

riskkapitalmarknaden, visar på att de finns en tydlig brist på investeringsvilja i de tidiga 

faserna hos nystartade företag (NUTEK, 1998, s.5). Studien konstaterar också att det finns 

tydliga luckor i riskkapitalmarknaden under de initiala faserna, upptäcka- och mobilisera 

resurser i figur 1, vilket kan leda till kapitalbrist i dessa kritiska faser hos nystartade företag 

(NUTEK, 1998, s.10). 

Denna problematisering skapar frågor kring finansieringen av nystartade företag, speciellt för 

tillverkande teknikbaserade sådana som är i större behov av kapital under de tidiga 

utvecklingsfaserna. Är det brist på riskkapital och/eller statligt kapital som försvårar 

nyföretagande i Sverige och därmed bidrar till Sveriges låga entreprenörskapsklassificering? 

Finns luckorna på riskkapitalmarknaden, som konstaterats av NUTEK, även för 

teknikbaserade företag och drabbas de extra hårt av kapitalbristen? Hur väl överensstämmer 

Garnseys tillväxtmodell för teknikbaserade företag? Finns specifika faser i tillväxtmodellen 

där finansieringsbehovet är extra stort för just teknikbaserade företag? Dessa frågor har varit 

en utgångspunkt för det syfte och de frågeställningar som formulerats nedan. För att besvara 

syftet och frågeställningarna ska en fallstudie genomföras på ett nystartat svenskt 

teknikbaserat företag, Rolling Optics.  

Upptäcka 
resurser

Mobilisera 
resurser

Generera 
resurser

Förstärkt 
tillväxt

Tillbakagång
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1.2. Syfte 

Denna uppsats ämnar bidra till den vetenskapliga diskussionen kring hur utvecklingen hos 

teknikbaserade företag påverkas av finansering. Med teknikbaserade företag syftar denna 

uppsats på tillverkande företag grundade på teknisk kompetens. Det övergripande syftet för 

uppsatsen är att studera finansieringsmöjligheterna för nystartade svenska teknikbaserade 

företag. Detta genom att identifiera och analysera påverkan från de finansiella aktörer som har 

inverkat under ett företags olika utvecklingsfaser. Undersökningen kommer att utgå från en 

fallstudie av det svenska teknikbaserade företaget Rolling Optics, hädanefter förkortat RO, 

med syftet att: 

Kartlägga och analysera de finansiella aktörerna, i form av privata och statliga finansiärer 

samt bidragsgivare, som har påverkat företagets utveckling. 

Uppsatsen ämnar att med utgångspunkt från fallstudien belysa och diskutera följande 

generella frågeställningarna kring teknikbaserade företag i Sverige.  

 Vilka faktorer och aktörer är viktiga för att möjliggöra teknikbaserat nyföretagande? 

 Finns det en kapitalbrist i tidiga skeden som försvårar teknikbaserat nyföretagande? 

 Vilka statliga insatser skulle kunna förbättra förutsättningarna för teknikbaserat 

nyföretagande? 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar de teorier och modeller som ligger till grund för uppsatsen. 

Elisabeth Garnseys tillväxtmodell (Garnsey, 1998) kommer att kompletteras med en modell 

för finansieringsfaser (Lindholm, 2004) samt de olika finansieringsformer som företag kan 

tillgodogöra sig i dessa faser (Garmer & Kyllenius, 2004). Denna kombination är tänkt att ge 

en bättre anpassning till beskrivningen av tillväxten hos nystartade teknikbaserade företag.   

För att strukturera datainsamlingen och dess följande analys har författarna tagit hjälp av en 

tillväxtmodell. Tillväxtmodellen bistår med hjälp att identifiera och kategorisera olika faser i 

ett företags utveckling, vilket är mycket värdefullt då uppsatsen innehåller en stor mängd data 

som annars hade blivit svår att presentera på ett överskådligt sätt. Tillväxtmodellen kommer 

att kompletteras med en modell för finansiering av nystartade företag och olika 

finansieringsformer. Båda modellerna är tänkta att ge en kunskapsgrund för förståelsen kring 

vilka faktorer och faser som är intressanta att undersöka i denna fallstudie.  

Tillväxtmodellen som valts är Elisabeth Garnseys tillväxtmodell (Garnsey, 1998), bl.a. för att 

den möjliggör studier av företags återgång till tidigare tillväxtfaser. Återgång till en tidigare 

fas kan ske då utvecklingen är förenad med osäkerhet och risk, t.ex. vid 

identifieringsprocessen för en ny produkt, introduktion på en ny marknad eller utveckling av 

nya produktionsmetoder. Ytterligare en anledning till varför denna tillväxtmodell valts är för 

att den beskriver tillväxten hos företag redan i ett initialt skede. Enligt Garnsey måste 

utvecklingen hos nystartade företag vara förenlig med statistiken som visar att en stor andel 

av de företag som startas inte överlever sina första år. Eftersom endast en liten andel uppnår 

signifikant tillväxt måste en modell för nystartade företag innefatta en fas för misslyckande 

och därmed också ta hänsyn till företagets tidiga utveckling (Garnsey, 1998, s.528).  

2.1. Garnseys tillväxtmodell 

Elisabeth Garnseys tillväxtmodell publicerades år 1998 och är grundad på en modell för 

företags tillväxt och utveckling som skapades av Penrose (1959). Penrose tillväxtmodell fick 

vid publiceringen stort genomslag och har sedan dess legat till grund för mycket av 

forskningen inom området. Garnsey har vidareutvecklat Penrose modell med syftet att skapa 

en modell med bättre anpassning till nystartade företag, vidareutvecklingen har lett fram till 

två viktiga skillnader. Den första är att Penrose modell fokuserade på redan etablerade 

företag, dvs. företag som redan utvecklat produkt, identifierat kunder och definierat marknad, 
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medan Garnseys modell fokuserar tydligare på det initiala skedet redan innan dessa resurser 

har utvecklats och definierats. Den andra skillnaden är att Garnseys modell har ett mindre 

linjärt utseende än Penrose tillväxtmodell. Garnseys vidareutvecklade modell ger ett teoretiskt 

angreppssätt där företag kan röra sig både fram och tillbaka mellan de olika 

utvecklingsfaserna, något som inte är möjligt i Penrose tidigare modell. Garnseys modell är 

baserad på resurser där utgångspunkten är att företag måste ha tillgång till, kunna mobilisera 

och kunna använda resurser innan de kan generera resurser för tillväxt. Utvecklingen drivs 

sedan genom att matcha dessa resurser med de tillfällen som ges i omgivningen. Garnseys 

tillväxtmodell har fem steg som representerar lika många faser i ett företags utveckling, 

faserna åskådliggörs i figur 2. (Garnsey, 1998, s.523ff) 

 

Figur 2: Garnseys tillväxtmodell översatt av författarna (Garnsey, 1998, s.530) 

 

2.1.1. Upptäcka resurser – att existera 

Den första fasen handlar om att göra viktiga val, företaget måste välja teknik, produkt och 

vilken marknad man vill inrikta sig mot. Entreprenören eller grundarnas kompetens, kunskap 

och kapital är det som utgör företagets huvudsakliga resurser i denna fas. Det är även 

grundarnas ambition som avgör om företaget kommer att sikta på en snabb tillväxt eller en 

långsammare, stabilare tillväxt. (Scott & Bruce, 1987, s.49; Garnsey, 1998, s.532) Under 

denna fas utgörs arbetet till största del av sökande; sökande efter kontakter, sökande efter 
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finansiering och sökande efter rätt kompetens. Företag som startas i samarbete med en 

inkubator
3
 har större chans att lyckas eftersom inkubatorns erfarenhet kan hjälpa till att 

undvika många av de fällor som nystartade företag annars kan hamna i, samt att inkubatorn 

kan bidra med ett kontaktnät och kompetens till företaget. Företag med fler grundare har 

generellt en större chans att lyckas då det innebär att företaget får en bredare kompetens samt 

ett bredare kontaktnät och kunskapsområde att utnyttja. Att hitta finansiärer är en viktig del av 

denna fas eftersom det ofta behöver mer startkapital än det som ägarna har tillgång till. 

Samtidigt som kapital är den resurs som kan vara mest kritisk att få tag på. För tillverkande 

företag är det extra viktig att få kontakt med finansiärer, då dessa företag är mer 

kapitalkrävande än andra typer av företag. (Garnsey, 1998, s.531ff) 

2.1.2. Mobilisera resurser – att överleva 

Under denna fas ska de resurser man identifierat under föregående fas mobiliseras. För att få 

finansiering till företagets fortsatta utveckling måste företaget vinna potentiella kunder och 

investerares förtroende. Det kan vara en stor utmaning för nystartade företag i denna fas 

eftersom de inte har något rykte eller kreditvärdighet att referera till då de söker finansiärer, 

leverantörer och kunder. Om företaget startats i samband med en inkubator kan denna 

association hjälpa till att öka företagets trovärdighet. En tydlig och genomtänkt affärsplan 

måste också arbetas fram under denna fas, som en grund för att kunna skapa vitala länkar med 

samarbetspartners som investerare och leverantörer. Denna fas leder fram till att de första 

produkterna börjar produceras och att man hittar den marknadsbas som verksamheten ska 

fokuseras kring. Huruvida företaget kommer att lyckas eller ej beror ofta till stor del på hur 

inspirerande och motiverande grundarna av företaget är, eftersom det är deras uppgift att 

motivera både anställda, investerare och kunder. Övergången mellan denna fas och nästa fas 

sker gradvis snarare än abrupt, vid en viss tidpunkt krävs inte längre en insats för att få igång 

saker och då har företaget utvecklats till nästa fas. (Garnsey, 1998, s.534ff) 

2.1.3. Generera resurser – att lyckas 

När tillräckligt med resurser har mobiliserats för att få igång företagets produktionscykel 

börjar företaget att byggas upp kring erfarenhet istället. Det är viktigt att skapa lönsamma 

samarbeten med aktörer kring företaget, kunder och distributörer är huvudsakligt fokus, för att 

lyckas generera intäkter till företaget. För att undvika över- och underproduktion, som är 

                                                
3 En inkubator är ett företag eller organisation med koppling till ett universitet som hjälper nystartade företag 

med t.ex. finansiering, lokaler, kompetens etc. (Lindholm, 2004, s.144) 
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vanligt förekommande då företaget saknar tillräckliga erfarenheter kring marknaden och som 

samtidigt är mycket kostsamma för företaget, blir marknads- och kapacitetsbedömningar en 

viktig del av företagets arbete. Kunskapen inom företaget ökar och flera kompetensområden 

byggs upp. Den ökade kunskapen och erfarenheterna gör att arbetet nu blir mer rutinmässigt 

för att skapa en lönsam kontinuitet, istället för i projektform som det tidigare varit. Även den 

interna tillväxtförmågan inom företaget är viktig att öka, genom t.ex. nyanställningar och 

personalutbildningar. Det är även vanligt att företaget binder upp andra företag i strategiska 

allianser för att i mindre utsträckning behöva förlita sig på tillfälligheter. Företag kan välja att 

stanna i denna fas och nöja sig med den avkastning som företagets verksamhet nu ger, det 

kallas för att företaget stannar i ”comfort zone”. För att ta sig vidare till nästa tillväxtfas gäller 

det för företaget att våga satsa på att diversifiera sig genom att utveckla nya produkter eller 

etablera sig på nya marknader. (Garnsey, 1998, s.536ff) 

De återstående faserna är relativt långt fram i ett företags utveckling, när ett företag har 

uppnått denna tillväxt är det ett etablerat företag som inte längre kategoriseras som ett 

nystartat företag. De följande två tillväxtfaserna är därför inte särskilt aktuella för nystartade 

företag och faller därmed något utanför denna studie, därför görs endast en kortfattad 

redogörelse av dem. 

2.1.4. Förstärkt tillväxt – att växa 

Hur företagets fortsatta tillväxt ser ut kan variera. Som tidigare nämnt stannar en del företag i 

ett stabilt läge i den föregående fasen, medan andra företag kan få en snabb tillväxt som sedan 

avtar eller så växer företaget i en långsammare men stabil takt. (Garnsey, 1998, s.538f) 

2.1.5. Tillbakagång 

Förr eller senare kommer växande företag stöta på en tillbakagång i utvecklingen. Det kan 

bero på en obalans i tillgång och efterfrågan eller att krävande utvecklingsarbete behövs. I 

denna fas är det viktigt att knyta strategiska allianser som kan hjälpa företaget att återfå sin 

tillväxt. (Garnsey, 1998, s.540f) 
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2.2. Finansieringsfaser för nystartade företag 

Enligt tidigare resonemang skiljer sig finansieringsbehovet stort mellan företag inom olika 

sektorer, teknikbaserade företag har ett betydligt större kapital- och finansieringsbehov än 

andra. Det medför att finansieringen blir en grundförutsättning och en viktig komponent för 

att ett teknikbaserat företag ska ha möjlighet till tillväxt (Lindholm, 2004, s.9f). Garnseys 

tillväxtmodell (1998) som tidigare presenterats ger en allmän förståelse för ett företags tillväxt 

i olika utvecklingsfaser och modellen är inte specifikt anpassad för teknikbaserade företag. 

Finansieringsaspekten finns visserligen med i Garnseys tillväxtmodell men har inte en särskilt 

central plats. Så för att öka finansieringens påverkan och därmed modellens användbarhet på 

kapitalintensiva teknikbaserade företag, så har författarna gjort en komplettering med en 

modell för finansieringsfaser. I modellen för finansieringsfaser har även ett tillägg med olika 

finansieringsformer som företag har möjlighet att tillgodogöra sig i de olika faserna gjorts.  

Ett nystartat företag genomgår olika faser under dess utveckling, faserna kan liknas vid 

företagets livscykel. Företagets finansieringsbehov och även möjlighet samt lämplighet för 

olika finansieringsformer varierar beroende på i vilken utvecklingsfas som företaget befinner 

sig (Garmer & Kyllenius, 2004, s.85). En mängd olika former av finansiering finns, vanligast 

är att ha en kombination av olika finansieringsformer som i regel också förändras allt 

eftersom företaget utvecklas. Finansiärer är ofta inriktade på en specifik fas där de investerar i 

företag, eftersom riskerna anslutna till en investering varierar mellan de olika 

finansieringsfaserna. (Lindholm, 2004, s.274) Finansieringsformerna har ett nära samband 

med finansieringsfaserna och kommer att beskrivas löpande i redogörelsen för de olika 

finansieringsfaserna. 

2.2.1. Såddfasen 

Såddfasen är den inledande fasen för ett nystartat företag där varken produkt eller affärsidé är 

färdigutvecklad. Under denna fas fokuseras arbetet på att utveckla själva produktidén till en 

färdig produkt, som så småningom kan introduceras på marknaden. Arbetet med att ta fram en 

produkt innefattar olika delprocesser bl.a. produktutveckling, skapa koppling till marknaden, 

skapa produktionsförmåga samt bygga upp en organisation. Processerna kräver och förutsätter 

kapitaltillgång. Marknadsanalyser blir ett viktigt verktyg i dessa processer, både för att 

utveckla en produkt som överensstämmer med de potentiella kundernas behov samt för att 

identifiera den marknad produkten är tänkt att slå sig in på. Produktionen sker oftast ej i egna 

produktionsanläggningar då dessa är svåra att finansiera p.g.a. osäkerheter kring produkten. 
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Etablering av kontaktnät och affärsrelationer till samarbetspartners för produktion är därför en 

viktig process som kan bli tidskrävande och kostsam samt kräva förhandlingar och analyser. 

För att bygga upp organisationen är det viktigt att rätt kompetens finns inom företaget, t.ex. 

affärsutvecklingskompetens. (NUTEK, 1998, s.30f) För finansiärer och investerare är denna 

fas den mest riskfyllda fasen att investera i, eftersom varken produkt eller affärsidé är 

färdigutvecklad samt för att företaget inte har några större tillgångar eller positivt kassaflöde. 

Det gör det ofta problematiskt för företag att hitta finansiärer eller bidragsgivare i denna fas. 

Finansieringen i denna fas kommer främst från eget kapital, statliga bidrag och mjuka lån s.k. 

statligt såddkapital. (Lindholm, 2004, s.274ff) 

Eget kapital består dels av det kapital som ägaren, eller ägarna, själva investerar i företaget 

och dels av eventuella vinster som inte delats ut till ägarna utan istället återinvesteras i 

företaget. Denna finansieringsform är oftast begränsad och används främst i ett initialt skede 

för att få igång företaget. Fördelar med denna typ av finansiering är att räntor undviks samt att 

ägarna inte behöver ge upp andelar i företaget och därmed eventuell anpassning till andra 

aktörers villkor. Nackdelar är att de flesta företag har en väldigt begränsad tillgång till eget 

kapital vid uppstarten. (Garmer & Kyllenius, 2004, s.14ff) 

Bidrag är en finanseringsform där finansiärens syfte är att hjälpa företag att utföra ett speciellt 

uppdrag eller arbeta med en viss verksamhet, vanligtvis inom en sektor där finansiären själv 

har ett intresse. Bidrag är en form av finansiering som inte ställer några krav på återbetalning. 

Finansiärerna bakom denna finansieringsform är t.ex. institutioner i statlig regi och 

intresseorganisationer. Om finansieringen kommer från statliga institutioner kallas det för 

statliga bidrag och kan, beroende på kraven, vara tillgängligt redan i ett tidigt skede av ett 

företags utveckling. (Garmer & Kyllenius, 2004, s.18ff) 

Mjuka lån benämns även utvecklingslån eller villkorslån och är inte baserade på 

marknadsmässiga förutsättningar utan har lägre krav på säkerhet men därför också högre ränta 

än vanliga banklån. De lägre kraven gör att företag kan ta dessa lån redan i ett initialt skede, 

t.ex. i såddfasen. Om dessa lån eller bidrag kommer från statliga institut kallas de för statligt 

såddkapital. Till skillnad mot bidrag så är mjuka lån kapital som företaget ska återbetala. 

Fördelar med bidrag och mjuka lån är att denna form av finansiering innebär små risker samt 

att bidrag innebär att företag är relativt fria att använda kapitalet fritt. Nackdelar är risken att 

anpassa företagets verksamhet till fördelaktiga icke marknadsmässiga finansieringsformer, att 
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bli begränsad i sitt val av strategi p.g.a. anpassning efter bidragsgivare och att få 

bidragsanslag innebär oftast tuff konkurrens. (Garmer & Kyllenius, 2004, s.22f) 

2.2.2. Uppstartsfasen 

I denna fas ska den utvecklade produkten introduceras på marknaden, de förberedelser som 

gjorts under såddfasen ska nu omsättas i praktiken. Det är under uppstartsfasen som 

affärsidéns livskraft testas och vidareutvecklas. Under denna fas rekryteras personal, 

produktionen startas upp och organisationen utvecklas (Scott & Bruce, 1987, s.49). Även 

etableringen av marknadskontakter är viktigt i denna fas. (NUTEK, 1998, s.32) 

För investerare är det lättare att bedöma företagets produkt, teknik och marknad i denna fas, 

risken är dock fortfarande relativt stor, då introduktionens utfall fortfarande är oklart. I denna 

fas blir finansiering genom riskkapital från investment- eller riskkapitalbolag alternativt 

kapital från privatpersoner s.k. affärsänglar allt vanligare. (Lindholm, 2004, s.275) Denna typ 

av finansiering benämns kapital mot ägande och innebär att företag eller privatpersoner 

finansierar i utbyte mot en andel i företaget. Andelens storlek beror bl.a. på finansieringens 

storlek, företagets framtidsutsikter och företagets storlek. Eftersom riskkapitalbolagen i och 

med finansieringen, är delägare i företaget så har de intresse i att det ska gå bra för företaget. 

Det är därför vanligt att de bistår operativt i arbetet med t.ex. kompetens, kontaktnät och 

styrelseposter för att möjliggöra så bra avkastning som möjligt på sin investering. Fördelar 

med denna finansieringsform är att kapital tillförs utan krav på räntor och amorteringar, oftast 

tillförs även kompetens och ibland även välkända ägare som kan bidra till att stärka företagets 

rykte. Nackdelar är att grundarnas ägandeskap minskar vilket ger dem en mindre andel av 

företagets potentiella vinst, nya krav på verksamheten från de nya ägarna, potentiella 

konflikter kan uppstå mellan de nya och ursprungliga ägarna och kapital mot ägande är en 

relativt dyr form av finansiering. (Garmer & Kyllenius, 2004, s.68ff) 

2.2.3. Tillväxtfasen 

När produkten kommit ut på marknaden är nästa steg att få företaget att växa. Under denna fas 

ska försäljningen organiseras, marknadsföringsfunktioner utvecklas och produktionssystemet 

bör stabiliseras och utvecklas för att kunna klara av en expansionsfas. I och med att 

produktionssystemen utvecklas krävs det mycket kapital i denna fas. För företag som inte haft 

egen produktion tidigare och som nu ska utveckla ett helt nytt produktionssystem blir 

kapitalbehovet ännu större. (Lindholm, 2004, s.275)  



Uppsala Universitet  Fia Bengtsson 

Företagsekonomiska Institutionen  Fredrik Rasmussen 

Uppsats STS - Företagsekonomi  VT-2012 

 

15 

 

Risken för investerare har minskat ytterligare i denna fas, men kan fortfarande vara för hög 

för vissa traditionella finansinstitut eller banker om det inte finns tillräckliga tillgångar inom 

företaget som kan fungera som säkerhet. (Lindholm, 2004, s.275) Andra finansieringsformer i 

denna fas kan vara kapital mot ägande samt eget kapital dvs. vinstmedel som återinvesteras i 

företaget istället för att delas ut till ägarna. (Scott & Bruce, 1987, s.48) Bankfinansiering 

innebär att låna pengar av en bank eller annat finansiellt institut. Banklån kräver fulla krav på 

återbetalning och i regel också hög säkerhet, vanligtvis i form av tillgångar som maskiner, 

utrustning eller lokaler. Bankens krav på säkerhet gör att denna form av finansiering främst är 

aktuell i denna senare fas, då företaget har införskaffat tillgångar som uppfyller bankens krav. 

Fördelar med denna typ av lån är den relativt låga räntan i jämförelse med mjuka lån och att 

företagets ägare slipper ge upp ägarandelar. Nackdelar är att banker är försiktiga med att 

bevilja lån till företag i tidiga skeden, och det går därför inte att få denna typ av lån om man 

inte har ordentligt med tillgångar som kan användas som säkerhet. (Garmer & Kyllenius, 

2004, s.56ff) 

2.2.4. Expansionsfasen 

När företaget är etablerat på marknaden behövs kapital främst för att utöka företagets 

produktions- och distributionskapacitet. Det är under denna fas en marknadsnotering kan bli 

aktuell och i och med den är det vanligt att eventuella riskkapitalbolag som varit delaktiga i 

företaget en längre tid genomför sin ”exit”, dvs. säljer av sina andelar i företaget. (Lindholm, 

2004, s.275f) I denna fas kan företaget vilja etablera sig på en ny geografisk marknad, eller 

inom en ny produktmarknad, vilket återigen kräver den förberedande planeringen som 

företaget gått igenom under tidigare faser. Denna form av produkt- och 

marknadsdiversifiering kan leda till att företaget får en återgång till en tidigare tillväxtfas där 

resurser som t.ex. produkt, teknik, marknad och kunder måste upptäckas, alltså likt arbetet i 

såddfasen.  (NUTEK, 1998, s.32) 
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2.3. Sammanslagning av faser inom tillväxt- och finansieringsmodellen 

Enligt tidigare resonemang har författarna valt att komplettera tillväxtmodellen (Garnsey, 

1998) med finansieringsmodellen (Lindholm, 2004) för att bättre anpassa den till 

finansieringens påverkan på tillväxten för just nystartade teknikbaserade företag. Det har 

uppmärksammats att företagets utveckling inom tillväxtmodellens Upptäcka resurser tycks 

överensstämma med utvecklingen som beskrivs inom finansieringsfasen Såddfasen, de båda 

modellerna har olika fokus men kompletterar varandra och ger tillsammans en bredare 

förståelse. Så för att knyta samman de båda modellerna har författarna valt att sammanfoga 

tillväxtmodellens Upptäcka resurser med finansieringsfasen Såddfasen. På samma sätt och av 

samma orsak har också Mobilisera resurser och Uppstartsfasen sammanfogats, Generera 

resurser och Tillväxtfasen samt Förstärkt tillväxt och Expansionsfasen sammanförts. I 

fortsättningen då användning av dessa modeller sker kommer de vara sammanslagna på ovan 

beskrivna sätt, se figur 3 för en illustration av detta. 

 

Figur 3: Teoretisk modell för faser i ett företags utveckling 
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3. Uppsatsens genomförande 

Detta kapitel beskriver uppsatsens metod. Först beskrivs valet av uppsatsämne och 

informationsinsamlingen, därefter diskuteras valet av fallstudie som undersökningsmetod och 

hur aktörerna kring RO identifierats. En beskrivning av de intervjuer som genomförts följs 

sedan av en kritisk granskning av studien samt dess generaliserbarhet. 

3.1. Val av uppsatsämne och utgångspunkt 

Ett intresse för nystartade företag och finansieringsfrågor var det som styrde författarnas val 

av uppsatsämne. Vid förstudier kring ämnet uppmärksammades en studie (GEM, 2012) där 

Sverige fick en låg klassificering av entreprenörskap, något som väckte ytterligare nyfikenhet 

och en vilja till fördjupning i ämnet. För att söka djupare förståelse i detta ämne blev en första 

utgångspunkt för uppsatsen att göra en undersökning av hur tillgången på kapital, från både 

privata och statliga investerare, påverkar nystartade företag i Sverige. Att denna undersökning 

skulle behöva begränsas markant för att rymmas i en C-uppsats blev snart klart för författarna 

som under skrivandet av en synopsis för uppsatsen tog fram förslaget om att göra en 

fallstudie. Då båda författarna läser en teknisk utbildning, fanns en önskan om att studera ett 

tekniskt företag med anknytning till Uppsala universitet. Vid en tidigare kurs under 

utbildningen hade en kontakt med inkubatorn UUAB upprättats. UUAB är en aktör som 

hjälper till att omvandla forskning från Uppsala universitet till nya företag genom att bl.a. 

stötta, finansiera, marknadsföra och patentera. Detta blev en självklar aktör att utgå ifrån. 

Genom en kontakt med Mateo Santurio, projektchef på UUAB, rekommenderades företaget 

RO. Eftersom att företaget uppfyllde kriterierna författarna ställde, då det var ett tekniskt 

företag som hade koppling till Uppsala universitet, valdes RO som företag för fallstudien. 

3.2. Informationsinsamling, primär och sekundärdata 

Primärdata för denna uppsats har samlats in genom tre stycken djupintervjuer som genomförts 

med huvudaktörer inom det finansiella nätverket kring RO, för att få en bild av samspelet och 

deras påverkan på RO utveckling. Mer utförlig beskrivning av intervjuerna följer senare i 

detta kapitel. Intervjuerna har transkriberats och sammanställts för att användas i empiridelen 

av denna uppsats. Även sekundärdata har samlats in för att ge en djupare insikt i det valda 

ämnet samt för att användas som utgångspunkt för problemdiskussion och teoretisk modell. 

Sekundärdata har insamlats genom studier av vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnena 

entreprenörskap, företagsutveckling i tidiga faser samt finansiering av nystartade företag. De 

vetenskapliga artiklarna har främst hämtats från Primo Central, Uppsala universitetsbiblioteks 
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sökfunktion för vetenskapliga tidskriftsartiklar och e-böcker, medan böckerna har lånats från 

Uppsala universitetsbibliotek. Utöver detta har RO årsredovisningar mellan 2004-2010 

studerats för att ge en övergripande bild av företagets ekonomiska utveckling, samt för att 

identifiera aktörer inom det finansiella nätverket kring RO. Årsredovisningarna har hämtats 

från Affärsdatas databas via Uppsala universitetsbibliotek. Information om de övriga 

finansiella aktörerna som påverkat RO har inhämtats från aktörernas respektive hemsidor där 

omfattande och utförlig information har funnits att tillgå, samt från de tre djupintervjuerna där 

dessa aktörers samarbete med RO har blivit utförligt beskrivet. Författarna har ansett sig fått 

en tillräcklig bild från ovan nämnda källor. Intervjuer med övriga aktörer har därför ej 

förväntats tillföra någon ny information och har av den anledningen ej genomförts.   

3.3. Fallstudie som undersökningsmetod 

Fallstudien som forskningsmetod används för att ge en djupare insikt i en specifik situation 

samt hur de inblandade i situationen tolkar denna. I denna uppsats har fallstudien valts för att 

få en djupare insikt i hur det finansiella aktörerna har påverkat RO utveckling. Fallstudien har 

även använts för att kunna identifiera de olika utvecklingsfaser företaget genomgått samt hur 

finansieringen sett ut i de olika faserna. En unik styrka med fallstudien som metod är att den 

kan hantera olika typer empiriskt material som intervjuer, observationer, dokument och 

artefakter. (Merriam, 1994, s.23) Denna uppsats ämnar använda sig av intervjuer och 

dokument, främst i form av årsredovisningar, som empiriskt material.  

Denna uppsats är en historiskt inriktad fallstudie (Merriam, 1994, s.28) som ämnar beskriva 

ett kronologiskt förlopp för utvecklingen av det finansiella nätverket kring RO, samt redogöra 

för de aktörer som ingår eller har ingått i nätverket. På så vis ämnar studien undersöka hur 

viktiga olika former av finansiering varit under företagets utveckling. 

En kvalitativ fallstudie innebär att man försöker skapa en djupare förståelse för de 

bakomliggande orsaker till det fenomen som studeras. Inom kvalitativa metoder används ofta 

fallstudier och djupintervjuer. Det kan vara svårt att bibehålla objektiviteten i intervjuer 

eftersom de alltid påverkas av författarnas värderingar. Intervjuer och observationer kommer 

att ledas av författarna vilket gör att värderingar och tolkningar kommer att förekomma i de 

resultat som presenteras, trots att författarna arbetat aktivt för att undvika detta i största 

möjliga mån. (Merriam, 1994, s.47f) Författarna har varit medvetna om sin eventuella 

påverkan på uppsatsens resultat och har därför genomfört alla intervjuer med båda författarna 
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närvarande samt sammanställt och analyserat informationen gemensamt för att försöka 

minimera inverkan på det empiriska resultatet. 

3.4. Identifiering av aktörer 

Identifieringen av de aktörer som studerats kring RO har skett genom ett nätverksurval, där de 

identifierade aktörerna som intervjuats i sin tur har rekommenderat andra aktörer som bör 

kontaktas och studeras vidare, s.k. snowball sampling (Goodman, 1961). Som tidigare nämnts 

var den första kontakten med Mateo Santurio, projektchef på UUAB, som också var en av de 

aktörer som intervjuats. Santurio rekommenderade i sin tur företaget RO och en av dess 

grundare, Axel Lundvall som nästa aktör. Utifrån intervjun med Lundvall etablerades en 

kontakt med Rikard Östberg, finansieringsansvarig på RP Ventures, ett företag som var med 

och startade RO. Från dessa tre djupintervjuer samt från RO årsredovisningar har resterande 

finansiella aktörer identifierats, däribland Vinnova, Acreo, Innventia och Almi. Samtliga 

identifierade aktörer kommer att presenteras i empiriavsnittet. 

3.5. Intervjuer 

För att få en djupare inblick i finansieringsprocessen samt relationen till de aktörer som 

finansierat RO så har kvalitativa intervjuer genomförts, för att identifiera icke kända 

företeelser kring företagets utveckling (Svensson & Starrin, 1996, s.53). Intervjuerna har varit 

av delvis strukturerad karaktär där utgångsfrågorna till största del varit desamma för samtliga 

respondenter, med undantag för några specificerade frågor till respektive respondent beroende 

på deras roll i förhållande till RO. Ordningsföljd och ordalydelse av frågorna har varit av 

mindre vikt vid de delvis strukturerade intervjuerna (Merriam, 1994, s.88). Intervjufrågorna 

har grundats på modellerna som presenterats i den teoretiska referensramen, då författarna 

försökt identifiera de faser som företaget genomgått och vad som utmärkt respektive fas. 

Även om mestadels förutbestämda frågor har ställts under intervjuerna så har ytterligare 

följdfrågor ställts för att fånga upp intressanta aspekter, intervjuerna kan därför beskrivas som 

en vägledd konversation (Lofland, 1971, s.76). Intervjufrågorna har skickats till 

respondenterna innan intervjun, för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och en 

bättre inblick i vilka områden som kommer att diskuteras. Genom att skicka ut 

intervjufrågorna i förväg anser författarna att möjligheten att få uttömmande och genomtänkta 

svar från respondenterna ökade. Samtliga intervjuer spelades in med inspelningsutrustning för 

att sedan transkriberas, vilket möjliggjorde användning av det insamlade materialet till empiri 
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och analys. För att minska intervjuarens personliga attityder och tolkningar av intervjusvar har 

båda författarna deltagit aktivt vid samtliga intervjuer.  

Tre aktörer som påverkat RO har intervjuats för att ge en bild av deras relation och påverkan 

på RO utveckling. Den första intervjun hölls med Axel Lundvall, ”vice president for product 

innovation”, styrelseledamot, delägare samt en av de två grundarna till RO. Detta för att 

kunna få en bild av den tidiga utvecklingen av RO, en förståelse för hur tillgängligheten av 

finansiärer sett ut under företagets utveckling samt om brist på finansiering hämmat företagets 

utveckling. Intervjun med Lundvall varade i ca 1 timme och 45 minuter och hölls på RO 

kontor i Stockholm.  

Den andra intervjun hölls med Rikard Östberg, finansieringsansvarig på RP Ventures som 

hädanefter kommer förkortas RP. RP är ett investmentbolag som var med och startade RO och 

som sedan dess jobbat nära företaget. RP innehar VD-posten i RO, sitter i styrelsen, är 

majoritetsägare i företaget samt ansvarar för den marknadsmässiga delen av RO. Intervjun är 

tänkt att bidra med en extern investerares syn på finansiering och hur relationen till RO 

utvecklats. Intervjun med Östberg varade i ca 1 timme och 30 minuter och hölls på RP kontor 

i Stockholm.  

Den tredje intervjun hölls med Mateo Santurio, projektansvarig på UUAB, ett holdingbolag 

som förvaltas av Uppsala Universitet som investerar, hjälper och stödjer nystartade företag 

med anknytning till universitetet. UUAB var en av de tre parterna som startade RO, de hjälpte 

till med finansiering och kunskap vid uppstarten av RO och har fortfarande delägarskap i 

företaget. Intervjun är tänkt att ge en förståelse för hur uppstartsprocessen för nystartade 

företag brukar se ut, varför UUAB beslutade att hjälpa till vid uppstarten av RO samt vilka 

krav de ställer på företag som de väljer att investera i. Intervjun med Santurio varade i ca 1 

timme och 15 minuter och hölls på UUAB:s kontor i Uppsala Science Park. 

För att göra förtydliganden kring samarbeten mellan RO och vissa aktörer har ytterligare 

kontakt tagits med Lundvall då ett antal kompletterande frågor skickades till honom via mail. 

Även Santurio kontaktades ytterligare en gång via mail efter intervjutillfället för att få 

specificerade siffror på UUAB:s investeringar i RO. 
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3.6. Teoretisk modell och presentation av resultat 

Denna uppsats är en deduktiv studie som utgår från den tillväxt- och finansieringsmodell som 

presenterats under teoriavsnittet och modellen har ej ändrats efter studiens resultat. Resultaten 

från studien presenteras med utgångspunkt från den teoretiska modellen och i form av en 

kronologisk redogörelse för företagets utveckling från innan starten till dess nuläge. De 

presenterade resultaten analyseras kontinuerligt efter varje fas för att ge direkt återkoppling 

till den teoretiska modellen. Modellens giltighet har testats mot fallstudiens resultat och i de 

fall då resultaten pekar på faktorer eller faser som ej överensstämmer med modellen har dessa 

skillnader presenterats i den kronologiska redogörelsen. Detta har resulterat i att en ny 

tillväxtfas identifierats, ”innan starten”, som visat sig viktig i fallstudien och som kommer att 

presenteras inledningsvis i empirin. Resultat och analys behandlas mer övergripande i 

diskussionsavsnittet för att lyfta fram mer generella aspekter innan slutsatser presenteras.  

3.7. Kritisk granskning av uppsatsen 

Reliabilitet i kvalitativa studier går inte att särskilja tydligt från validitet, vilket är möjligt 

inom kvantitativa studier. För att bedöma reliabilitet i en kvalitativ studie måste samtidigt 

frågornas validitet och giltighet bedömas. (Svensson & Starrin, 1996, s.210) Därför har fokus 

i denna studie legat på att skapa validitet. För att få en så valid och rättvisande bild som 

möjligt av RO utveckling har författarna använts sig av flera informationskällor som haft 

olika roller i företaget, s.k. triangulering, där varje källa bidragit med sin respektive bild av 

företagets utveckling (Merriam, 1994, s.179). Den externa validiteten (Merriam, 1994, s.183) 

även kallad generaliserbarhetsvaliditet, handlar om hur väl uppsatsens erhållna resultat kan 

generaliseras och antas gälla för andra situationer och företag (Svensson & Starrin, 1996, 

s.214). RO är ett teknikbaserat företag som startats via forskning på Uppsala universitet, det 

finns många företag som har startats på liknande vis vid universitet runtom i Sverige. RO 

säljer dock en väldigt unik och tilltalande produkt, vilken kan ha bidragit till att företaget har 

haft det något lättare än andra teknikbaserade företag normalt har att hitta kapital. Med 

undantag för den unika produkten bör dock företagets utveckling kunna vara representativt för 

andra företag med liknande grundförutsättningar. Författarna har även använt sig av teoretisk 

triangulering (Svensson & Starrin, 1996, s.218) för att komplettera olika teoretiska 

utgångspunkter kring tillväxt och finansering av företag för att skapa en bättre anpassning till 

nystartade teknikbaserade företag. Den teoretiska modell som presenteras kan med fördel 

appliceras på dessa typer av företag. 
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i en kronologisk ordning uppdelad efter den 

tillväxt- och finansieringsmodell som presenterats i den teorietiska referensramen. 

Redogörelsen inleds dock med en fas, ”innan starten”, som ej ingått i den teoretiska modellen 

men som identifierats som ett viktigt skede under fallstudien. De presenterade resultaten 

analyseras kontinuerligt i slutet av varje fas. Först presenteras RO nuvarande situation 

kortfattat för att ge en inblick i det valda företaget.  

4.1. Rolling Optics idag 

RO är ett svenskt företag som utvecklar, designar och producerar högteknologiska etiketter 

med 3D-effekter. Bland RO kunder finns företag inom tre olika segment: 

läkemedelsbranschen som vill ha etiketter som har en försegling som inte går att återförsluta, 

lyxvaror som vill ha unika uppseendeväckande etiketter som lockar kunder till köp och 

säkerhetsprodukter som vill ha etiketter som inte går att plagiera. Företaget startades år 2005 

som en avknoppning från forskning som bedrevs inom avancerade optiska material vid 

Uppsala universitet. RO startades kring ett optiskt reflexmaterial som var tänkt att användas 

till vägskyltar, så småningom ändrades dock inriktningen mot etiketter med 3D-effekter, en 

tillämpning som utvecklades tillsammans med ett stort företag inom paketering och grafisk 

media. Idag har RO utvecklat sin egen produktionsanläggning i Stockholm där råmaterialet 

förädlas till färdiga 3D-etiketter på rullar. Företaget har 16 anställda, och omsatte under 2010 

drygt 4,6 miljoner SEK. (Rolling Optics, 2012) 

4.2. Innan starten 

Det började redan 2002, när Axel Lundvall gjorde sitt examensarbete i mikrosystemteknik 

inom sin civilingenjörsutbildning i teknisk fysik. Hans handledare docent Fredrik Nikolajeff 

vid Uppsala universitet ledde forskningen kring optiska material, ljusspridning och 

nanoteknik i tunna filmer. Nikolajeff hade en idé om att utveckla ett nytt reflexmaterial för 

tillämpning i bl.a. vägskyltar, och det blev utgångspunkten för Lundvalls examensarbete. 

Examensarbetet lyckades väl och Lundvall kunde ta fram en prototyp av ett reflexmaterial 

som hade bättre reflektionsförmåga än 3Ms variant, som då var marknadsledande och 

standard inom branschen. Parallellt med en tillfällig anställning efter examen undersökte 

Lundvall möjligheterna att starta upp ett företag kring detta reflexmaterial. I detta skede kom 

Lundvall i kontakt med tre framtida viktiga partners, Almi Företagspartner, UUAB samt 

nuvarande RP. (Intervju, Lundvall, 2012) 
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Almi Företagspartner AB är ett statligt ägt moderbolag som ingår i en koncern med sexton 

stycken regionala dotterbolag som erbjuder lån, riskkapital och rådgivning till alla typer av 

företag. Skillnaden mellan Almi och andra låneinstitut är att Almi kan hjälpa företag med lån 

redan i ett tidigt skede då riskerna ofta är stora och då andra aktörer inte är villiga att ta risken, 

genom att bistå med så kallade mjuka lån. (Almi, 2012) Almi hjälpte Lundvall i detta tidiga 

skede med ett företagsbidrag på 20 000 SEK för att bidra till en marknadsanalys för den 

tilltänkta produkten (Intervju, Lundvall, 2012). 

Till marknadsanalysen bidrog även UUAB finansiellt, samt genom deras dotterbolag UU 

Projekt där Lundvalls och Nikojaleffs idéer drevs som ett projekt som fick finansiellt stöd och 

vägledning i form av ett bollplank för diskussion kring deras idéer. I UU Projekts regi kunde 

projektet drivas innan beslut om att starta företag togs. (Intervju, Santurio, 2012) UUAB, eller 

Uppsala Universitets Utbildning AB, är ett holdingbolag som ägs av svenska staten men som 

förvaltas av Uppsala universitet. UUAB är en inkubator som jobbar med att underlätta för 

nyetablerade företag genom att bistå med bl.a. finansiella bidrag, affärsjuridik och patentstöd. 

Deras syfte är att hjälpa forskningsbaserade företag inom ny teknik som startats vid Uppsala 

universitet med licensiering och etablering, i utbyte mot ägarandelar i företaget. (UUAB, 

2012) 

Medan projektet drevs i samarbete med UU Projekt kom Lundvall och Nikolajeff i kontakt 

med Anders Ullstrand och Fredrik Blomquist på nuvarande RP vid en mässa för nya 

affärsidéer (Intervju, Lundvall, 2012). Ullstrand och Blomquist kom in i projektet som 

konsulter för att bidra med kunskap, ett kontaktnät samt för att bistå i genomförandet av den 

marknadsanalys som finansierades av Almi och UUAB. RP bidrog i projektet i utbyte mot 

löftet om att de skulle få en andel i det företag som eventuellt skulle bildas om 

marknadsanalysen gav ett positivt resultat (Intervju, Santurio, 2012). RP är ett svenskt 

investmentbolag som bidrar med finansiellt stöd och rådgivning till nystartade företag i utbyte 

mot en ägarandel. Deras affärsidé är att hjälpa till att bygga upp marknadsledande företag 

utifrån nytänkande idéer. RP skiljer sig från många andra investerare eftersom de ofta går in 

tidigt i projekt och aktivt hjälper till i de tidiga faserna av ett företags utveckling, typiskt i 

sådd-, och uppstartsfasen. RP tar ofta över flera av de ledande rollerna i företaget för att 

hjälpa till att driva företaget framåt och ge goda förutsättningar för tillväxt. Företaget startade 

ursprungligen som en konsultverksamhet men har idag främst fokus på investering och 

företagsrådgivning. De bedriver idag nära samarbeten med flera forsknings- och 
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utvecklingscentrum på svenska universitet. (Intervju, Östberg, 2012) Lundvall poängterar 

vikten av att RP var med från början och trodde på hans och Nikolajeffs affärsidé, då han 

själv hade haft svårt att starta företaget utan den kompetens och kunskap som RP tillförde 

(Intervju, Lundvall, 2012). Marknadsanalysen som RP genomförde gav ett positivt resultat. Så 

med utgångspunkt från den samt Lundvalls och Nikolajeffs drivkraft att kommersialisera sin 

produkt så tillfrågades UUAB och RP om de tre parterna tillsammans skulle starta upp ett 

företag kring reflexmaterialet, detta var år 2005. (Intervju, Santurio, 2012; Intervju, Lundvall, 

2012) 

4.2.1. Analys av fasen innan starten 

Denna fas finns inte med i de teorier som ligger till grund för studien, dock identifierades den 

som viktig under informationinsamlingen. Samtliga intervjuade personer har poängterat 

vikten av det förberedande arbetet inför starten och alla aktörer som var delaktiga innan 

starten var även inblandade då företaget senare startades. Denna fas har vissa likheter med 

såddfasen, men eftersom den haft en stor inverkan på hur och varför företaget startades vill 

författarna särskilja denna fas från såddfasen. Trots att företaget inte ännu var startat fanns 

ändå ett behov av kapital för att Lundvall skulle kunna jobba med vidareutveckling av sin idé 

och hitta en säljbar produkt. Finansieringen under denna fas bestod av bidrag från två statliga 

aktörer, UU Projekt via UUAB samt Almi Företagspartner. I ett så pass tidigt skede som 

detta, innan företaget ens grundats, fanns det stora risker förknippat med den framtida 

utvecklingen vilket också finansiärer är medvetna om. Den höga risken leder till att de flesta 

finansiärerna inte vill investera i detta skede, något som gör det mycket svårt för företag att få 

in kapital och därmed arbeta vidare med sin idé. Både Almi och UUAB är aktörer som 

fungerar som ”startmotorer” för att hjälpa företag fram till, och under, själva uppstarten. 

Dessa aktörer spelar en oerhört viktig roll eftersom de är villiga att ta dessa risker i ett initialt 

skede, då det är väldigt få andra som är det. De statliga bidragen var därför av mycket stor 

betydelse för att RO skulle kunna vidareutvecklas fram till en företagsstart, utan dessa bidrag 

är det inte säkert att företaget ens skulle ha startats. Kapital var dock inte den enda viktiga 

resursen som krävdes utan även kunskap kring att driva projekt, hitta en företagsidé, stöd, 

uppmuntran och rätt kontaktnät var viktiga faktorer som UUAB och RP bidrog med. Dessa 

var också viktiga pusselbitar som la en grund för att idén skulle kunna kommersialiseras. 

Hade någon av dessa huvudsakliga aktörer saknats och därmed någon av de viktiga 

pusselbitarna saknats finns risk att företaget aldrig hade vidareutvecklats till nästa fas där 

företaget startades. 
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4.3. Såddfasen – Upptäcka resurser 

År 2005 i maj startades företaget RO av tre stycken huvudaktörer. Det tre aktörerna var 

forskarna, Lundvall och Nikolajeff som bidrog med sin kunskap och själva produktidén, RP 

som gick in med kunskap kring marknadsdelen, samt en anställd hos dem Anders Ullstrand 

tog över posten som VD, och UUAB gick in med startkapital på ca 300 000 SEK (Intervju, 

Lundvall, 2012). Det finansiella bidraget som UUAB bidrar med varierar, men ligger oftast 

mellan 100 000 – 1 000 000 SEK. Finansieringen sker i ett tidigt skede och i utbyte mot ca 3-

15 % ägarandel beroende på bidragets storlek och företagets potential. Denna 

finansieringsform kan därmed kategoriseras som kapital mot ägande. (UUAB, 2012) UUAB 

hade vid företagsstarten en ägarandel på 15 %, RP 11 % samt Lundvall och Nikolajeff, 44 % 

respektive 30 %. Under uppstarten bidrog även Almi med ett fördelaktigt s.k. mjukt lån på 

drygt 200 000 SEK för att ytterligare finansiera verksamheten i denna fas (Intervju, Lundvall, 

2012; RO årsredovisning 2004-2005). 

Företaget startades kring reflexmaterialet, men det visade sig att 3M hade en stor majoritet, ca 

60-70 % av världsmarknaden för vägskyltar, vilket gjorde det svårt för RO att ta sig in på 

marknaden som nyetablerat och oprövat företag. Företaget drevs i denna fas som ett projekt 

och hade, tack vare kontakter från Nikolajeff, möjlighet att bedriva sin verksamhet vid 

Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. RO mottog några mindre bidrag och stipendier 

från innovationsfrämjande aktörer något Lundvall i efterhand poängterar var viktigt för att 

motivera och visa uppskattning till fortsatt arbete. (Intervju, Lundvall, 2012) Företaget befann 

sig nu i en situation där de ville bygga upp ett intresse från marknaden för att kunna finansiera 

en framtagning av produktionsmetod. Eftersom det redan uppstått svårigheter på 

marknadssidan, i och med den stora majoriteten av marknadsandelar som 3M hade, så var det 

ingen aktör som var villig att gå in och finansiera ytterligare utveckling av RO. I denna 

situation fanns många potentiella risker, marknadsrisken, den tekniska risken och övriga 

risker som det innebär att starta ett nytt företag, vilket gör detta till ett mycket kritiskt skede i 

företagets utveckling. (Intervju, Santurio, 2012; Intervju, Östberg, 2012) För att fortsätta 

utveckling av företaget så undersöktes nya användningsområden för reflexmaterialet. 

Lundvall hade under sitt examensarbete upptäckt en optisk effekt som gjorde att man kunde 

skapa en tredimensionell effekt på plastfolie genom att modifiera reflexmaterialet. Utifrån 

denna idé lyckades han ta fram en prototyp som skulle kunna bli en ny typ av tillämpning för 

reflexmaterialet. (Intervju, Lundvall, 2012) 
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4.3.1. Analys av såddfasen 

Under såddfasen är det viktigt att upptäcka de resurser som företaget har att tillgå, arbetet 

utgörs av ett sökande efter dessa resurser bl.a. kontakter, finansiering och kompetens. I denna 

fas fortsätter arbetet som skedde som ett projekt under UU Projekt fast det nu går under RO 

regi. De finansieringsformerna som var aktuella för RO under denna fas var statligt 

såddkapital i form av det startkapital som UUAB bidrog med samt även ett mjukt lån, från 

Almi för att finansiera företagets verksamhet. Då detta var ett tidigt skede av företagets 

utveckling finns det väldigt få finansiärer som är villiga att investera eftersom detta är en 

riskfylld fas att investera i. Samtidigt är kapital enligt teorin den resurs som är viktigast och 

mest kritisk att få tag på i denna fas, vilket framförallt gäller för kapitalkrävande företag som 

RO. Att RO lyckades få in finansiering från UUAB och Almi var därför mycket viktigt för 

företagets möjligheter till utveckling. Vid företagsstarten gick varken Lundvall eller 

Nikolajeff in med någon eget kapital, vilket enligt teorierna kring finansiering av nystartade 

företag är ganska vanligt då de flesta inte har några större tillgångar att använda i detta syfte. 

Att starta företag i samarbete med en inkubator är något som förespråkas i teorin, i denna 

fallstudie var UUAB inkubator och hade en viktig roll i uppstartandet av företaget då de 

hjälpte till med kunskap och erfarenhet om företagande. UUAB:s kapital bidrog även till att 

RP hade möjlighet att utföra en marknadsanalys åt RO, för att identifiera kunders behov och 

en marknad vilket förutom själva analysens resultat också knöt RP till företaget. Under 

såddfasen är, förutom sökandet efter kapital, sökandet efter kompetens och kontakter centralt. 

Detta sökande underlättades mycket av att RP och UUAB var delaktiga i företaget, då båda 

dessa aktörer hade kompetens och kontakter som kunde utnyttjas för att hjälpa RO framåt i 

utvecklingen.  

4.4. Uppstartsfasen – Mobilisera resurser 

För RO gällde nu att hitta en tillämpning för plastfolien med 3D-effekt, något som gjordes i 

samarbete med STFI-Packforsk, som själv hade ett intresse för etiketternas tillämpning 

(Intervju, Lundvall 2012; Intervju, Östberg, 2012). STFI-Packforsk bytte namn till Innventia 

år 2009. Innventia är ett svenskt forskningsinstitut som är världsledande inom forskning och 

utveckling inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska 

branschen. Dom arbetar för att försöka översätta forskning till innovativa produkter, eller 

processer, som genererar ökade förtjänster för deras affärspartners. Majoriteten av ägandet, 51 

%, innehar sex stycken skogsbolag tillsammans, 29 % äger svenska staten, 10 % äger 
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organisationen STFI och 10 % äger organisationen Packforsk. (Innventia, 2012) Tillsammans 

med Innventia genomfördes en marknadsundersökning för etiketterna med 3D-effekt, 

undersökningen visade att det skulle kunna finnas en stor potential på flera olika marknader. 

RO ändrade då kurs och riktade in sig mot att försöka kommersialisera dessa etiketter. 

Fortfarande återstod dock ytterligare utveckling av etiketterna samt att ta fram ett 

produktionssystem för att kunna producera etiketterna i större volymer, två processer som 

båda krävde mer finansiering. Finansiering kom bl.a. in genom KK-stiftelsen, högskolornas 

forskningsfinansiär, som utlyste en industridoktorandtjänst och var villiga att genom Acreo 

delfinansiera ett företag förutsatt att finansiering också fanns från marknadspart. (Intervju, 

Lundvall, 2012) Acreo är ett ideellt, fristående forskningsinstitut med statligt ägande som 

arbetar för en förbättrad kommersialisering av forskning och ett ökat samarbete mellan 

akademisk forskning och industrin. Deras främsta mål är att hjälpa till att omvandla 

forskningsresultat till kommersiella produkter där fokus främst ligger på teknikföretag inom 

optik, elektronik och kommunikationsteknologi. (Acreo, 2012) 

Acreo bistod med en finansiering på drygt 350 000 SEK och RO fick även in finansiering från 

marknadsparten RP som möjliggjorde att Lundvall kunde anställas som industridoktorand och 

då RO enda heltidsanställda (Intervju, Lundvall, 2012). RP bistod även med att ta hand om 

marknadsdelen och hade fortfarande VD-posten, som Fredrik Blomquist nu tagit över. RP var 

därmed en starkt bidragande faktor bakom företagets utveckling. RO befann sig i en situation 

där de i stort sett bara hade en prototyp och en affärsidé. Återigen fanns det många risker 

förknippade med den fortsatta utvecklingen, vilket gjorde det problematiskt att förhandla med 

andra finansiärer. (Intervju, Lundvall, 2012; Intervju, Östberg, 2012) RO var i detta skede i 

stort behov av kapital för att kunna vidareutveckla etiketterna och påbörja utvecklingen av 

produktionssystemet, vilket krävde att de fick in finansiering (Intervju, Lundvall, 2012). För 

att finansiera utveckling av produktionssystem sökte de år 2006 Vinnovas forska och 

växprogram där de fick ett bidrag på 3,5 miljoner SEK (RO Årsredovisning 2006). Vinnova är 

en statlig svensk innovationsmyndighet som jobbar aktivt för att stärka konkurrenskraften hos 

forskare och företag från Sverige. Syftet är att främja hållbar tillväxt och stärka 

konkurrenskraften för Sverige. Det görs bl.a. genom att finansiera behovsmotiverad 

forskning, att verka för forskningsresultats nyttjande av samhället samt utveckling av 

effektiva innovationssystem. Ett annat viktigt fokus för Vinnovas verksamhet är att arbeta för 

fler och förbättrade samarbeten mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut 

och andra organisationer i innovationssystemet. Det gör Vinnova bl.a. genom långsiktiga 
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investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, investeringar i projekt som ska öka 

kommersialiseringen av forskningsresultat och genom att skapa nya mötesplatser för dessa 

aktörer. (Vinnova, 2012) 

Bidraget från Vinnova gjorde att företaget kunde lyftas till nästa nivå. Finansieringen 

fungerade även som en kvalitetsstämpel eftersom den kom från ett respekterat statligt institut 

och var därmed mycket bra marknadsföring, vilket bidrog till att underlätta möjligheterna för 

att ta in framtida finansiering i RO. (Intervju, Östberg, 2012) Produktionsmetoden var nu 

framtagen rent principiellt men insikten var att det inte fanns någon liknande utrustning att 

köpa in, utan allt var tvunget att byggas genom att plocka ihop olika teknologier. Situationen 

som RO nu befann sig i var att de trodde sig ha en affärside, de hade identifierat sina 

produkter som de trodde att det fanns en marknad för, och de hade tagit fram ett system för att 

producera dessa produkter. (Intervju, Lundvall, 2012) Nu återstod att finansiera själva 

byggnationen av produktionssystemet. Så 2007, genom en nyemission, tog företaget in 16 

miljoner SEK som gjorde att de kunde bygga upp produktionssystemet så det var klart för 

drift. De mest tongivande vid denna nyemission var RP, UUAB och ett antal förmögna 

privata finansiärer genom kontakter från RP (Intervju, Lundvall, 2012; Intervju, Östberg, 

2012). Efter nyemissionen såg aktiefördelningen mellan de största ägarna ut på följande sätt: 

RP 31 %, Lundvall 25 %, Nikolajeff 17 % samt UUAB 9 % och tillsammans ägde dessa 

aktörer ca 82 % av RO (RO Årsredovisning, 2007). Ett intresse för att investera fanns från ett 

antal riskkapitalbolag men RO valde att inte ta in aktörer med stora ägarandelar, för att 

bibehålla sin beslutsfrihet. Med hjälp av denna stora finansiering kunde företaget bygga upp 

produktionsutrustningen och därmed ta steget från att vara ett enbart utvecklande till att även 

bli ett tillverkande företag. (Intervju, Östberg, 2012) Under denna fas återbetalade RO det lån 

som tagits under såddfasen från Almi och företaget var därmed skuldfria (RO Årsredovisning, 

2007). 

4.4.1. Analys av uppstartsfasen 

Under denna fas har företagets teknik blivit lättare att bedöma vilket skapat större möjligheter 

att ta in finansiering. Finansieringsformer i denna fas var främst bidrag samt kapital mot 

ägande som inkom genom nyemissionen. Bidragen kom från Vinnova och Acreo, två statliga 

organisationer, dessa bidrag kategoriseras därför som statliga bidrag. Båda dessa statliga 

bidrag var mycket viktiga för att kunna vidareutveckla RO nya etiketter samt utveckla ett 

produktionssystem. Företaget befann sig i en situation där det bara hade en prototyp och en 
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affärside samtidigt som många av riskerna återstod vilket försvårade förhandling med 

finansiärer, som sällan är villiga att ta sådana risker. Statliga aktörer kan vara mer benägna att 

investera, genom t.ex. bidrag, vilket också visade sig i detta fall då just de var tvungna att ta 

första steget innan andra investerare var villiga att investera. Det visar också på vilken 

kvalitetsstämpel som dessa statliga organisationer är för nystartade företag. Kapitalet mot 

ägandeskap kom efter att bidragen mottagits och bestod främst av riskkapital från ett antal 

mindre aktörer samt privat kapital från affärsänglar. RO var i stort behov av det kapital som 

de fick genom bidragen och nyemissionen, eftersom detta hjälpte dem att fortsätta den 

kapitalkrävande utvecklingen för att ta fram ett produktionssystem. Det är något som också 

framhålls i teorin att just utvecklingen av ett produktionssystem är den mest kapitalkrävande 

fasen för tillverkande företag. Enligt den teoretiska modellen är det även viktigt att bygga upp 

ett rykte och en trovärdighet för att kunna få in kapital till företaget. Genom de statliga 

bidragen från Vinnova och Acreo, inkubatorn UUAB samt samarbetet med Innventia, alla 

fyra väletablerade aktörer med gott rykte, stärktes också RO trovärdighet och rykte. Detta 

underlättade mycket då nyemissionen senare genomfördes och där RO lyckades få in en stor 

mängd kapital. Troligtvis berodde den finansiella framgången mycket på deras stärkta rykte 

men även på de marknadskontakter, i form av det kontaktnät med potentiella investerare, som 

framförallt RP men även UUAB kunde bidra med. Under företagets uppstartsfas är det även 

viktigt att ha en inspirerande och drivande ledare som leder företaget framåt. Genom VD:n 

från RP hade RO både en erfaren och drivande person som kunde motivera anställda, 

investerare och kunder för att ge företaget bästa möjliga förutsättningar till utveckling. Detta 

var också en viktig faktor för RO utveckling i denna fas.  

4.5. Tillväxtfasen – Generera resurser 

Då RO hade identifierat produkter, identifierat marknadssegment och byggt 

produktionsutrustning stod de inför en helt ny fas där nästa steg var att börja inrikta sig mot 

kunder på marknaden. För att klara av denna förändring krävdes nyanställning av både 

produktionspersonal och personal inom forskning och utveckling som kunde starta företagets 

arbete mot att bli ett tillverkande företag. (Intervju, Lundvall, 2012) Ett fokus under denna fas 

var att starta och fördjupa samarbeten med nationella och internationella affärspartners inom 

specifika segment med syftet att bygga upp ett nätverk av kunder och samarbetspartners, och 

därmed inta en aktivare roll på marknaden. (RO Årsredovisning, 2009) RO sökte under denna 

period ytterligare ett bidrag från Vinnova för att kunna utveckla en ny 3D-teknik för 
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tillämpning i bildskärmar, de fick dock avslag på denna ansökan. Om RO fått det sökta 

bidraget hade de kunnat vara en aktör även på bildskärmsmarknaden idag. (Intervju, Östberg, 

2012) Under 2009 gjordes de första leveranserna till kunder och efter det har intresset för RO 

produkter varit stort. För att finansiera de ökade personal-, kontor- och 

utvecklingskostnaderna som tillväxten inneburit har kapital tagits in genom ett antal 

emissioner och även genom ett banklån på 4,8 miljoner SEK med produktionssystemet som 

säkerhet (RO Årsredovisning, 2009). Finansiärerna som varit aktivast vid emissioner i denna 

fas har främst varit RP som idag är majoritetsägare, ett stort antal av de tidigare externa 

investerare som fortsatt att investera samt ett antal nya externa investerare. RO har hela tiden 

haft en sparsam inställning till finansiering och valt att försöka jobba på med små medel som 

möjligt, för att låta marknadens intressen styra utvecklingen och vara eftertänksamma kring 

att ta in mer kapital än nödvändigt i företaget (Intervju, Lundvall, 2012; Intervju, Östberg, 

2012). För mycket kapital i företaget kan bidra till att företaget skapar höga interna kostnader, 

blir ineffektiva och inte är eftertänksamma till vidareutveckling (Intervju, Lundvall, 2012). 

Under denna fas har kundantalet ökat kraftigt vilket skapat ett stort tryck på leveranser av 

stora volymer. RO har försökt tillgodose denna efterfrågan genom ökad personalmängd och 

skiftgång i produktionen, men det räcker inte och därför finns ett behov av att bygga ett nytt 

produktionssystem för att kunna expandera. (Intervju, Lundvall, 2012) För att kunna 

finansiera företagsexpansionen krävs det ännu mer kapital, någon som skulle kunna 

finansieras genom betalning från kunder men som istället är tänkt att finansieras genom att ta 

in ytterligare finansiärer för att snabbare komma vidare i utvecklingen. RO befinner sig i 

slutet av denna fas. (Intervju, Östberg, 2012) 

4.5.1. Analys av tillväxtfasen 

Möjligheterna att ta in finansiärer har underlättats eftersom företaget i detta skede har tagit sig 

förbi de flesta riskerna som finns i de tidigare faserna: innan starten, sådd- och uppstartsfasen. 

RO har nu möjlighet att producera och leverera en färdig produkt till kunder samt uppvisa för 

finansiärer att de har betalande kunder, vilket gör att investeringsviljan i företaget ökar. 

Framtidsutsikterna nu är lättare att förutse, vilket i sin tur minskar riskerna med investeringar i 

företaget som i sin tur gör att mindre riskbenägna finansiärer blir aktiva. Detta har bl.a. visat 

sig genom att fler riskkapitalbolag varit villiga att investera i företaget. RO har i denna fas 

börjat stå på egna ben och utvecklat en produkt, vilket gör att de kan hitta kunder, identifiera 

en marknad och bygga upp ett produktionssystem. Det är därmed först i denna fas som RO 

blivit ett företag som faktiskt kan tjäna pengar genom att sälja sina produkter. Tack vare att 
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RO nu byggt upp ett produktionssystem, som kunde fungera som säkerhet, kunde de 

finansiera en del av sin verksamhet genom ett banklån. Banklån är en fördelaktig 

finansieringsform då inte ägarna måste gå in med mer eget kapital eller ta in nya aktörer som 

vanligtvis investerar via kapital mot ägande som leder till att ägarnas andel i företaget 

minskar. RO vill expandera in i nästa fas, expansionsfasen, och planerar därför att utveckla 

sitt produktionssystem och bygga upp den interna tillväxtförmågan inom företaget. En 

förutsättning för att kunna utveckla produktionssystemet och tillgodose diverse andra ökade 

kostnader är kapital, något som i denna fas antingen kan finansieras genom betalande kunder, 

banklån alternativt genom att ta hjälp av finansiärer. Att ta in kapital från finansiärer är ett 

alternativ som möjliggör en snabb utvekling och ej bör vara svårt att få tag på i denna fas. 

Dock bör ägarna iaktta försiktighet och inte ta in mer kapital än nödvändigt, eftersom allt 

kapital oftast innebär att deras egen ägarandel blir utspädd. Något som RO också varit 

medvetna om, då de i denna fas gett avslag på flera erbjudanden om finansiering från 

riskkapitalbolag för att själva bibehålla så stort ägandeskap som möjligt i företaget.  

Värt att kommentera är också faktumet att RO inte beviljades bidrag för att utveckla deras 

optiska 3D-material för en tillämpning till bildskärmar. Eftersom att denna idé inte fick stöd, 

uppmuntran eller finansieringshjälp av Vinnova så har RO inte utvecklat denna tillämpning. 

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att få in finansiering vid rätt tillfälle i uppstarten av 

ett projekt, får man inte det kan det leda till att projektet i värsta fall läggs på is, likt detta fall, 

även om det kanske var en tillämpning med mycket stor potential.  

4.6. Expansionsfasen – Förstärkt tillväxt 

RO kommer förmodligen att utvecklas till denna fas, eftersom de just nu håller på med en 

upprustning för att klara av en expansion. I denna fas ökar andelen inkomster från försäljning 

till kunder. Ett fortsatt behov finns för finansiering t.ex. för etablering på nya marknader, 

etablering i nya länder och utveckling av nya produkter. (Intervju, Lundvall, 2012) Det är 

svårt att spå i vad som kommer att hända i denna fas. Så småningom kommer RP att förbereda 

sin exit och lämna över företaget till någon annan ägare och UUAB kommer troligen även att 

sälja sin andel i samband med det.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens frågeställningar utifrån fallstudiens resultat och analys. 

Kapital, kontaktnät och kompetens tas upp som viktiga faktorer för nyföretagande samt 

viktiga aktörer och deras roller diskuteras. Kapitalbrist i tidiga skeden samt statliga insatser 

för att förbättra förutsättningarna för teknikbaserat nyföretagande avslutar diskussionen. 

RO har följt stegen i den teoretiska modellen väl och har inte befunnit sig i en situation där de 

haft kritisk brist på kapital, kompetens eller kontaktnät. Det är förmodligen anledningen till 

varför de har lyckats väl med att kommersialisera sin produkt. Det tyder på att dessa modeller 

är ett slags recept på framgång, om ett företag har de förutsättningar som tas upp i modellerna 

så kommer det med stor sannolikhet att utvecklas snabbt genom de olika tillväxtfaserna, och 

hindras om de saknar dessa förutsättningar.  

Vilka faktorer och aktörer är viktiga för att möjliggöra teknikbaserat entreprenörskap? 

Figur 4 sammanfattar de viktigaste aktörerna som varit aktiva under RO utveckling från år 

2002, då idén uppkom och framåt. Aktörerna är färgkodade efter hur de har bidragit till 

företaget, antingen med finansiering, med kompetens och kontaktnät alternativ med alla tre 

resurser. 

 
Figur 4: Sammanfattande figur över aktörerna i de olika faserna i RO utveckling från år 2002 och framåt. 
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Den genomförda fallstudien visar att samtliga inblandade aktörer som redogjorts för har varit 

viktiga för RO utveckling, avsaknad av någon av aktörernas inblandning skulle kunna haft 

avgörande konsekvenser för företaget. Kapital, kontaktnät och kompetens har varit tre viktiga 

faktorer i RO utveckling. Innan starten samt i de tidiga faserna har UUAB och Almi, två 

delvis statligt ägda, aktörer haft en viktig roll för kapitaltillförseln till företaget, se figur 4. 

Utan de bidrag och det statliga såddkapital som RO mottagit är det inte säkert att företaget 

skulle ha startats överhuvudtaget. UUAB har haft en nyckelroll i RO utveckling och har 

bidragit både som finansiär men även med kontaktnät och kompetens till företaget. RP bidrog 

till en början med kontaktnät och kompetens men har under RO utveckling tagit rollen som 

den största aktören för kapitaltillförsel. Det kontaktnät och den kompetens som RP bidragit 

med har varit ovärderligt för RO utveckling och är en bidragande faktor till att företaget fått in 

det kapital som krävts. Först i uppstartsfasen har större investeringar, i miljonbelopp,  gjorts i 

företaget, inledningsvis genom bidrag från Vinnova och Acreo och därefter genom 

nyemissioner, där RP varit störst investerare.  

Teknikbaserade företag är som tidigare diskuterats kapitalkrävande även om kapital inte är 

den enda resurs som är vital för företagets utveckling, även ett kontaktnät och kompetens 

inom företaget behövs. Dessa tre faktorer har i denna uppsats visat sig vara de viktigaste vid 

nystartandet av teknikbaserade företag. Kapital krävs för att starta ett företag samt för att 

finansiera verksamheten och utveckling av bl.a. produkt och produktionssystem. Kontaktnätet 

är en viktig länk till både finansiärer, potentiella samarbetspartners och kunder samt för 

kompetens inom området. Rätt kompetens är viktigt för utan kunskap om marknad, 

företagande och finansieringsmöjligheter går det inte att kommersialisera sin produkt. Om ett 

företag inte har tillgång till dessa resurser är det svårt att lyckas starta och därefter utveckla 

företaget. För att ett företag ska kunna få tag på dessa resurser krävs det kontakter med aktörer 

som har möjlighet att tillgodose företaget med dem. I tidiga skeden av ett företags utveckling 

är det vanligt att statliga aktörer bidrar med kapital genom bidrag, mjuka lån eller statligt 

såddkapital. I detta skede är privata aktörer inte villiga att ta samma risker, eftersom de har 

högre krav på lönsamma investeringar. Statliga aktörer kan däremot hjälpa till som en välvilja 

och blir därför viktiga för främjandet av nystartande av företag. Organisationer såsom 

Vinnova och Acreo med uppgift att främja kopplingen mellan forskning och företagande samt 

nystartande av företag kan ta större risker när det gäller bidrag med kapital. Inkubatorer vid 

universitet är även viktiga aktörer när det kommer till nystartande av teknikbaserade företag 

då de inte endast kan hjälpa till med startkapital utan även ovärderlig kunskap och kontaktnät. 



Uppsala Universitet  Fia Bengtsson 

Företagsekonomiska Institutionen  Fredrik Rasmussen 

Uppsats STS - Företagsekonomi  VT-2012 

 

34 

 

Inkubatorer har ofta egna kontaktnät med potentiella finansiärer som de kan rekommendera 

företagen och på så vis indirekt hjälpa till att bidra med kapital. 

Finns det en kapitalbrist i tidiga skeden som försvårar teknikbaserat nyföretagande? 

I fallstudien har RO inte haft någon kapitalbrist som har hämmat företagets tillväxt, även om 

det funnits perioder innan starten och vid sådd- och uppstartsfasen då det varit besvärligare att 

få in kapital. Företaget har lyckats att få in det kapital som behövts, när det behövts, vilket har 

varit en bidragande faktor till varför RO har haft en stark tillväxt. I de första tillväxtfaserna 

fanns det dock väldigt få alternativa sätt till finansiering för RO, de tidiga statliga bidragen, de 

mjuka lånen och såddkapital från UUAB var lösningar på kapitalfrågan i en situation där RO 

saknade andra finansieringskällor. Om de inte hade fått tag i finansiering i detta skede hade 

företagets framtida utveckling och framgång varit oviss. Trots att RO lyckats väl med att ta 

sig igenom dessa initiala och kritiska faser så uppvisar fallstudien att det tycks finnas en brist i 

investeringsvilja samt i antalet finansiella aktörer som är verksamma inom denna fas. Det 

visar tecken på att många andra teknikbaserade företag också bör uppleva en tuff konkurrens 

för att få in kapital i dessa faser. Det är problematiskt att tillgången av kapital är låg samtidigt 

som efterfrågan är hög inom dessa faser, vilket givetvis är särskilt problematiskt för 

kapitalkrävande företag.  

Att ha stor tillgång på kapital är dock inte något enbart positivt för ett företags utveckling, 

ibland kan det faktiskt vara tvärtom. Med stor tillgång på kapital kan det visserligen gå lätt 

och snabbt att utveckla företaget, men det är också lätt att företaget drar på sig stora utgifter 

samt att utvecklingen går i en riktning som inte överensstämmer med marknadens efterfrågan. 

Viktigast är att få in finansiering vid rätt tidpunkt, när företaget är i stort behov av kapital, 

vilket för teknikbaserade företag framförallt är i de första faserna och att kapitalet kan bidra 

till en tillväxt för företag.  Bristen på kapital kan fungera som sållning, så att endast de 

företagen med störst potential och möjligheter får bidrag, stöd och kapital. Dock är det 

mycket svårt att i ett tidigt skede av ett företag bedöma vilka som har störst 

utvecklingspotential, eftersom det finns så många osäkerheter och risker förknippat med 

utvecklingen. Det finns ingen teori eller modell som talar om vilka egenskaper som i ett tidigt 

skede ger ett framgångsrikt företag i framtiden, men detta skulle kunna vara ett intressant 

ämne för framtida studier och forskning. 
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Vilka statliga insatser skulle kunna förbättra förutsättningarna för teknikbaserat 

nyföretagande? 

I fallstudien har det konstaterats att det finns ett antal statliga aktörer som gör ett mycket 

viktigt arbete för att gynna entreprenörskap genom t.ex. bidrag, rådgivning och kunskap. Som 

diskuterats tidigare så finns det samtidigt ett stort behov av kapital och övriga bidrag som inte 

de nuvarande statliga aktörer klarar av att tillgodose i de initiala faserna för företag. För att 

försöka möta efterfrågan, och på det sättet ytterligare förbättra förutsättningar för 

entreprenörskap, så skulle en ökad satsning till statliga aktörer som kan hjälpa till i de tre 

första tillväxtfaserna kunna göras. Det är inte enbart bidragsgivare som behövs utan även 

aktörer som har möjlighet att ge fördelaktiga lån, bistå med kunskap om företagande, hjälpa 

till med ett kontaktnät m.m. Grunden ligger i att få in kapital för att kunna starta och driva ett 

teknikbaserat företag och för att kunna tillgodogöra sig kapital måste företaget inneha och 

kunna utnyttja resurserna kontaktnät och kunskap. Just här kan framförallt statliga insatser 

göras för att underlätta tillgången på dessa resurser. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka finansieringen av teknikbaserade nystartade 

företag och identifiera viktiga aktörer och faktorer som påverkar företagens utveckling. Detta 

har undersökts genom en fallstudie på det teknikbaserade företaget RO. De frågeställningar 

uppsatsen har ämnat att besvara var: vilka faktorer och aktörer är viktiga för teknikbaserade 

företags uppstart och utveckling, finns det en kapitalbrist i tidiga skeden av utvecklingen samt 

vilka statliga insatser kan förbättra förutsättningarna för teknikbaserat nyföretagande?  

RO har under sin utveckling inte haft några större problem med att få in kapital, vilket 

förstudier i ämnet visat att nystartade företag kan ha. Detta beror på den unika produkt som 

RO har samt den breda kompetens och det kontaktnät de haft sedan starten. Fallstudien har 

dock visat hur viktigt det har varit för företagets utveckling att få in kapital vid rätt tillfälle då 

företaget bl.a. krävt mycket kapital vid utveckling av produkt och produktionssystem. 

Kapitalet kom i de tidiga faserna främst från delvis statliga aktörer, såsom UUAB och Almi, 

även bidragen från Vinnova och Acreo var viktiga statliga investeringar. UUAB har 

tillsammans med RP bidragit med kunskap, kompetens och ledning som varit ovärderlig 

under företagets utveckling och RP har senare även tagit över rollen som huvudsaklig 

finansiär och förmedlare av ytterligare privata finansiärer. Samtliga aktörer har haft en 

avgörande roll för RO utveckling och fallstudien visar att både kapital, kompetens och 

kontaktnät måste finnas tillgängligt för att företaget ska kunna utvecklas. 

Att studera endast ett företag ger en ganska svag grund för att uttala sig om teknikbaserade 

företag i allmänhet, dock anser författarna att teknikbaserade företag som startats på liknande 

sätt bör ha liknande krav på resurser och, om förutsättningarna är det samma, en liknande 

utveckling. Den teoretiska modellen som presenterats kan ses som ett recept för hur man 

lyckas med att utveckla ett företag och uppsatsens fallstudie har visat att denna modell 

beskriver utvecklingen bra. Från den teoretiska modellen samt resultaten av fallstudien har 

följande slutsatser kring teknikbaserat företagande dragits:  

Tillgång på kapital, kontaktnät och kompetens har visat sig vara de viktigaste faktorerna som 

krävs för att skapa tillväxt hos teknikbaserade företag. Kapital är en central förutsättning som 

behövs till många av de initiala kapitalkrävande processerna, kontaktnätet används för att 

skapa relationer med kunder, samarbetspartners och finansiärer samt kompetens som krävs för 

att driva företaget och utveckla en produkt som kunder, samarbetspartners och finansiärer är 
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intresserade av. De tre faktorerna har ett tydlig koppling till varandra och har en stark 

påverkan på varandra, en brist på någon av dessa faktorer gör det svårt att utveckla ett företag. 

I de tidiga utvecklingsfaserna är statliga, eller delvis statliga, aktörer de mest aktiva. De spelar 

därför en viktig roll då de kan bistå med hjälp till företag främst med kapital men även med 

kontaktnät eller kompetens, de två andra nödvändiga faktorerna. Kapital är en kritisk resurs 

under de tidiga faserna av företags utveckling eftersom det på grund av de höga riskerna finns 

få finansieringsalternativ. Detta är en utvecklingsfas då efterfrågan på kapital är hög, 

samtidigt som tillgången är låg, vilket skapar en problematisk situation. Privata finansiärer är 

vanligtvis ej aktiva i detta skede p.g.a. den höga risken. För att försöka minska gapet mellan 

efterfrågan och tillgången på kapital och förbättra den problematiska situationen är det främst 

ökade statliga satsningar till bl.a. inkubatorer, intresseorganisationer samt bidragsgivare som 

kan skapa fler aktiva aktörer i denna fas och därmed förbättra förutsättningarna för 

teknikbaserat nyföretagande.  

Den teoretiska modellen som legat till grund för uppsatsen har dock enligt fallstudiens resultat 

ej lagt tillräckligt fokus på skedet innan företaget har startats. Författarna har i denna uppsats 

valt att uppmärksamma denna fas som ”innan starten”-fasen. Detta motiverat av fallstudiens 

resultat som visar att teknikbaserade företag kan ha en lång startsträcka av ytterligare 

forskning och produktutveckling innan ett företag faktiskt startas. Under denna fas är det 

viktigt med finansiering för att kunna fortsätta bedriva forskning, där har delvis statliga 

aktörer varit de huvudsakliga finansiärerna. Författarna vill därför, med stöd från den 

genomförda studien, komplettera den teoretiska modellen med denna fas för att bidra till den 

vetenskapliga diskussionen och öka förståelsen för finansiering av nystartade teknikbaserade 

företag.  

För att kunna komplettera modellen och för att verifiera de resultat som framkommit i denna 

studie är ett förslag för vidare forskning att testa den kompletterade modellen på flertalet 

teknikbaserade företag. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera vilka kriterier 

och egenskaper hos nystartade företag som leder till framgång för företaget. Detta skulle göra 

det lättare för finansiärer att våga investera i ett tidigare stadie och veta vilka företag som är 

värda att investera i. 
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