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Background: Small businesses are key participants in the growth at the Swedish market, partly           

for the labour opportunities, the technology and economic development. These 

companies should get resources to grow, both political and economic resources. The 

medtech companies in an introduction and expansion phase meet with problems 

concerning the financing of their growth. Key participants whom offer financing are 

Venture Capitalists.        

 

Purpose:   The purpose of this study is to examine Venture Capitalists demands on medtech 

companies in an introduction and expansion phase. A comparison between the 

demands and how well medtech companies achieve them will be done. In the event of 

occurring information and economic gap the study will elucidate the gaps.      

 

Method:  To gain such a encyclopaedic and just representation of the situation the authors 

carried through a combination of both quantitative and qualitative studies. The 

quantitative study got carried through by a questionnaire which got send by email to a 

number of medtech companies. The qualitative study was made up by interviews with 

three Venture Capitalists and three medtech companies.  



 

Theory: To get at a greater understanding of the companies methods when obtaining capital, 

theories as the Pecking order, financial lifecycle and a third theory about which 

factors lead to small companies financial model, have been in used. And also a 

statement of a fourth theory, the financial gap, has been done. The theory describes an 

information asymmetry between the company and the financier. Models in use 

concerning the Venture Capitalists are constituted from their own documented claim 

surrounding financing.  

 

Conclusion: The study indicates an occurrence of several factors that are important to obstruct the 

financial gap which accrue between medtech companies in early stages of their 

lifecycle and Venture Capitalists. The survey exhibit that Venture Capitalists are more 

willing to provide capital if a business angel already has invested in the company. A 

medtech company should seek itself to Venture Capitalists who have special 

qualification in life science because of their knowledge in the Medtech branch. 

Throughout the study we have realized that the younger a Medtech company is the less 

administrative it is. Therefore it should be important to impel a work as early as 

possible that involves more administration. Branch experts mention that it is important 

to increase clinical research and encouragement to fusion between companies to 

enlarge financing from Venture Capitalists.  



Ordlista 
Affärsängel: (eng. Businessangel) Privatperson som investerar och tillför affärsmässig kunskap i 

onoterade expansionsföretag.  

 

Affärsmässighet: Utifrån klara mål och värderingar används det egna och hela marknadens 

resurser på bästa sätt. Kunskap krävs inom bland annat, marknadsföring, logistik, försäljning.  

 

Affärsplan: Dokument som används för att definiera affärsidén, uppsatta mål för framtiden och 

visar hur målen skall uppnås. 

 

Due Diligence: En företagsvärdering där en analys av ett företag görs innan investering, såsom 

förvärv eller riskkapital investering i ett företag 

 

Entreprenör: Utmed uppsatsens gång benämns uttrycket som synonym till företagsgrundaren   

 

Exits: När riskkapitalbolag säljer ut ägande och lämnar sitt engagemang i ett företag.  

 

Expansionsfas: se teorin finansiella tillväxtcykeln 

 

Innovation: En nyutvecklad produkt eller tjänst. Innovationen genomgår en innovationsprocess 

från idé till produkt. 

 

Internt eget kapital: Eget kapital inom företaget som kan komma från ägarens egna likviditet. 

 

Introduktionsfas: se teorin finansiella tillväxtcykeln 

 

IRR ”internal rate of return”: Diskonteringsränta som anger årlig procentuell avkastning av en 

investering. 

 

Kommersialisering: Processen en produkt genomgår innan den når stadiet för försäljning. En 

kommersialiseringsprocess av en medicinteknisk produkt kräver hög affärsmässighet. 



Kompatibilitet: Användarvänlighet. En medicinteknisk utrustning är kompatibel då den fungerar 

tillsammans med annan utrustning på till exempel. sjukhus.  

 

Lifescience: Ett samlingsbegrepp som inkluderar bioteknik-, läkemedel- och medicintekniska 

branschen  

 

Medicinteknisk produkt: ( enligt lag 1993:584 om medicintekniska produkter)  

En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas separat eller i kombination med annat, 

för att hos människor enbart eller i huvudsak 

– påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom 

– påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder. 

– undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller  

– kontrollera befruktning  

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, 

immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt denna 

lag. 

 

Operationell roll: Innehavs av den som utför det vardagliga arbetet i ett företag. 

 

Prototyp: En testmodell. Det är inte den färdiga modellen som lanseras på marknaden. 

 

Riskkapital: Investeringar i onoterade bolag med ett tidsbegränsat ägarengagemang. 

 

Upphandling: Inköp som görs av offentlig sektor föregås av upphandlingar. Där processerna 

undergås av lagar. 

 

Venture Capital: Riskkapital som investeras i företag i introduktions- och expansionsfas. 

 

Buy- out Kapital: Investeringar i företag som befinner sig i senare expansion och mognadsfas 
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Inledning  
 

 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens syfte. En problemdiskussion 

framförs som sedan leder fram till problemställningen. Även syfte och avgränsningar presenteras i 

detta kapitel.  

 

 

1.1 Bakgrund 
Företagsklimatet i Sverige och tillväxten av mindre företag är något som diskuteras flitigt i 

samhällsdebatter och på politisk nivå. Ämnet tas upp inom näringslivet och det är ofta en tung 

vägande fråga inför riksdagsval. Näringslivet vill ha mer resurser från politikerna i form av 

minskade regleringar som hindrar tillväxten och det efterfrågas även hjälp i form av bidrag av olika 

slag (Vinnova analysis 2006:01). Småföretagen i Sverige anses ha potentialen att öka tillväxten och 

minska arbetslösheten. Därför har intresset i debatten ökat för småföretagarna (Berggren 2002. s.1). 

 

Det förekommer flera aktörer och intressenter som har en viktig roll i frågan. Kreditgivare i form av 

banker, fonder som finansierar entreprenörskap, statliga bidrag och riskkapitalister är några av de 

aktörer som bidrar till ett växande företagsklimat. Riskkapitalmarknaden är bred och består av flera 

aktörer såsom fondkommissionärer, börser, privatpersoner, affärsänglar och riskkapitalbolag 

(www.nutek.se 2007-03-24). Riskkapitalister är en samling aktörer som bidrar med den 

grundläggande resursen i form av kapital. Förutom kapital tillför externa finansiärer resurser i form 

av kunskap som underlättar planering och administration kring företagets expansion (Berggren 

2002. s.37). Riskbranscher är i behov av externt kapital.  Där inräknas nya branscher som utvecklar 

tekniska lösningar där utvecklingen går framåt i stormsteg och i intensivt utvecklande branscher 

uppstår en osäkerhet kring riskbedömningen av företag och dess tillväxt. I introduktions fasen är det 

i princip bara eget kapital som sådana företag har tillgång till. Detta beror på att bankerna är väldigt 

skeptiska till att låna ut pengar till ostartade verksamheter med låg erfarenhet (Berger & Udell 

1998). Bankkrisen i början på 90 – talet har inte gjort villkoren bättre, utan man har snarare stramat 

åt kreditvillkoren (Sjöholm1). 

 

                                                 
 
1 Sjöholm, Gösta (2007, 16 maj)  [intervju av branschexperter] 
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Riskkapitalistbolag gör risk och lönsamhetsbedömningar på sina investeringar. De bedömer risken 

för den bransch företaget befinner sig i. Sedan undersöker dem företaget och hur det ligger till i sin 

livscykel för att göra en mer subjektiv riskbedömning på företaget. När riskkapitalister studerar 

avkastningen på det projekt de satsar inom fokuserar de på inkomstflöde och tillgångar vid större 

kapitalsatsningar. (Lewander2) 

 

Inom nästan varje bransch råder det en informationsglapp mellan investerare och företag. 

Investerare har själva inte möjligheten att rannsaka hela marknaden för att hitta bra investeringar 

och detta gäller i andra sidan även företag som inte har kompetensen att hitta investeringskapital 

(Landström 2003. s.12f). Ofta får dessa aktörer förlita sig på så kallade mellanhänder såsom 

revisorer, regelverk, investeringsbanker och media för att hitta runt i marknadskarusellen. Under 

slutet av 90- talet menar man att detta system brakade samman och informationsflödet kom att 

istället förvirra investerare och företag vilket i sin tur så småningom skapade den så kallade IT -

bubblan. I takt med att branschen blev väldigt attraktiv expanderade företag inom branschen sin 

kapacitet och samtidigt tillkom det kontinuerligt nya företag som satsade på den ”nya” attraktiva 

och framförallt lönsamma branschen.  Riskkapitalister hängde på denna utveckling och bidrog med 

kapital till företagen vid tidiga skeden av deras livscykel under en lång period. Dessa investerare 

ansåg att denna bransch var en väldig god investeringsmiljö, därför investerade de gärna mycket 

kapital. Samtidigt var man positiv för en snabbare börsintroduktion än traditionellt, vilket i sig 

kunde skapa ett problem om företaget inte är så lönsam som man befarar. På så vis beskylldes 

riskkapitalisterna för att ha blivit vilseledda av media och den extrema trenden kring Internet som 

byggts upp, vilket ledde till att man gärna tänjde på reglerna och det traditionella. Så småningom 

skapade detta nytänkande problem (Palepu m.fl 2005. s.1-12). 

 

Teknikbranscherna påverkades av IT -bubblan och däribland även medicintekniska företag. 

Investerarna som drogs med i bubblan fick sig en läxa och blev försiktigare vid bedömningar. En 

risk finns att en liknande bubbla kan dyka upp för bioteknikbranschen som är närbesläktad med den 

medicintekniska.(Sjöholm3) 

 

En i dagsläget väldigt högt tekniskt intensiv bransch och relativt ny är den medicintekniska 

branschen. Denna bransch tillsammans med bioteknik och läkemedelsbranschen ses som en av de 

                                                 
 
2 Lewander, Ulf (2006, 2 maj)  [telefonintervju i SEB Venture Capital] 
 
3 Sjöholm, Gösta (2007, 16 maj)  [intervju av branschexperter] 
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viktigaste drivkrafterna för innovation, förnyelse och hållbar tillväxt i Sverige 

(www.swedishtrade.se 2007-02-24). I dagsläget finns det cirka 500 företag som tillverkar 

medicinteknisk utrustning i den svenska branschen, av dessa är majoriteten företag med mindre än 

10 anställda (Siden 2002. s.42 ).  

 

Produkterna i denna bransch syftar till att förbättra människans livskvalitet, på så sätt är det ett 

väldigt viktigt och aktuellt område. Produktutbudet i den medicintekniska branschen är bred. 

Branschen omfattar alla företag med medicinsk anknytning förutom läkemedel (Udovic 2005. s.18). 

Denna bransch började få uppmärksamhet på 80- talet och företagen i branschen började expandera 

kraftigt under 90- talet och är i dagsläget väldigt attraktiva men riskabla för många investerare 

(Siden 2002) 
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1.2 Problemdiskussion 
Venture riskkapitalinvesteringar sker främst i företag som inte är börsnoterade och är i en 

introduktions- eller expansionsfas (Nyman 2002. s.16). Venture riskkapitalbolagens mest attraktiva 

satsningar är investeringar i företag med erfarna ledningar samt att företagen har affärsidéer som 

kan ge en tydlig lönsamhetspotential (www.svca.se 2007-03-19). Nya och tekniska branscher som 

den medicintekniska är svåra att bedöma på grund av brister i kunskap om den. Det är svårt för 

mindre medicintekniska bolag att anskaffa finansiering som leder till tillväxt (Focus Medtech 

Agenda 2005. s.13f). Då man studerar fördelningen av det investerade riskkapitalet i Sverige finner 

man att medicintekniska branschen finansierades näst högst 2005, trots detta är det hög brist på 

kapital för medicintekniska företag i en introduktions- och expansionsfas. Detta kan bero på att 

majoriteten av investeringarna görs i Buy- out faser (www.svca.se 2007-03-19). 

 

Medicintekniska branschens aktörer växer och detta medför högre konkurrens. Informationsflödet 

från medicintekniska företag kan bli bristfällig, då den får lämna plats åt den tekniska utvecklingen 

som krävs för att överleva konkurrensen. Mindre medicintekniska företag besitter ofta bristfälliga 

affärsmässiga resurser som kompetens inom försäljning, marknadsföring och organisering i det högt 

utvecklande tempot (Dagens Medicin 2007-03-29). Marknaden kräver högteknologiskt säkra och 

kvalitativa produkter, samtidigt som marknaden och kreditgivare kräver information (Andrews 

2006).  

Ett problem kan uppstå då de mindre medicintekniska företagen inte har en effektiv organisation för 

att distribuera sina produkter. Det kostar pengar att satsa på försäljning och marknadsföring, men 

det är en grundpelare för att lyckas för att inget säljer sig självt (Selley 2005. s.21).  

 

Kritik riktas mot att den svenska medicintekniska branschen inte bedriver tillräcklig forskning och 

därför kan denna sektor ses som ännu mer riskfylld att finansiera vid nya innovationer. Inom denna 

bransch är ett forskningsunderlag en väldigt stark tillgång vid sökande av finansiering.(Guve4. se 

även www.nyteknik.se 2007-02-24) 

 

Medicintekniska företag ingår i en högrisk bransch där nya innovationer hela tiden prövas på 

marknaden. Branschen består av ett fåtal stora aktörer och många små, som satsar på att expandera 

                                                 
 
4Guve, Bertil (2007, 7 maj)  [intervju av branschexperter] 
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till en viss mån och sedan bli sålda. För att utveckla nya innovationer krävs mycket kapital och detta 

bidrar till ett högt beroende av extern finansiering (Guve5). 

Vissa produkter blir framgångsrika och vissa produkter slår inte alls igenom på marknaden. På 

senare år har finansieringen av nya medicintekniska företag blivit så svår att man i branschen 

istället tenderar till att satsa på att utveckla etablerade produkter (www.nyteknik.se 2007-02-24).  

  

Tillväxten av den medicintekniska branschen i USA är väldigt hög. Förutsättningarna skiljer sig 

mot Sverige, i USA har man ett försäkringsbaserat system som finansierar sjukvården och 

vårdgivarna. Det försäkringsbaserade systemet dominerar även i den tyska marknaden, Europas 

största marknad. I dessa marknader försöker man få ut det mesta av pengarna. I Sverige däremot 

styrs vården av landstinget som i sin tur styrs av olika regelverk. Detta begränsar möjligheterna för 

tekniska innovationer. (Wessman 2006) 

 

1.3 Problemformulering  
Majoriteten av företagen i den svenska medicintekniska branschen är små och består av upp till 10 

anställda. Det finns ett fåtal större aktörer, men dessa är ofta utländska. Expansionen för de mindre 

företagen är problematisk, då de befinner sig i en riskbransch där det är svårt att få finansiering för 

sina projekt. I förhållande till branschens storlek ligger Sverige bra till gällande innovationer på 

området i jämförelsevis med andra länder, men trots detta är kraven höga från finansiärerna på 

marknaden.  

 

Frågeställningen för denna uppsats är:  

”Föreligger det ett finansiellt gap mellan medicintekniska företag i introduktions/ expansionsfas 

och venture riskkapitalbolag och om det råder vad kan göras för att minska detta finansiella gap?” 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera venture riskkapitalbolags krav och förväntningar på 

medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas. Dessa krav och förväntningar ställs mot 

hur väl medicintekniska företag presterar.  

 

                                                 
 
5 ibid.  
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Om det förekommer eventuella informativa eller ekonomiska gap, såsom kapital- och 

kunskapsbrist, kommer studien att belysa dessa.  

 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsa sig till venture riskkapitalbolag som finansierar nya företag på life 

science marknaden. De medicintekniska företagen som undersöks har upp till 10 anställda och 

befinner sig i en introduktions- eller expansionsfas. Studien kommer endast att beröra 

medicintekniska företag på den svenska markanden.  

 

Dessa avgränsningar görs för att på ett effektivt sätt besvara undersökningens syfte och 

frågeställning. Begränsningen till företag med högst 10 anställda görs för att de flesta svenska 

medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas ofta har det antalet anställda (Siden 

2002. s.42 ). Studien berör endast svenska medicintekniska företag på grund av att 

undersökningsgruppen varken har möjligheten eller tiden att undersöka fler marknader. 

 

Avgränsningen till den medicintekniska branschen görs eftersom undersökningsgruppen har 

studerat medicinteknik under tre års tid. Således faller det naturligt för de att välja den branschen.  
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1 Metod 
 

 

I detta kapitel framställs de relevanta vägval och tillvägagångssätt som använts i undersökningen. 

De metoder som valts och beskrivs i detta kapitel är de direkta tillvägagångssätten för att besvara 

forskningsfrågan. Valet av metoden skall även ge läsaren möjligheten att göra en 

kvalitetsbedömning av forskningsresultatet. 

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

  Hitta ett problem            Metodval  Teoribearbetning Intervjuer och enkäter                    

 
Analys Slutsats/diskussion 

 

Figur 1. egen modell för uppsatsen tillvägagångssätt  

 

Uppsatsarbetet påbörjades genom att information söktes om några tänkbara ämnen via Internet, 

böcker och kurslitteratur. Ämne valdes och med hjälp av förberedande informationssökning 

utvecklades problemformuleringen som senare fastställdes. Metoden bearbetades så småningom och 

en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningar genomfördes. Teoriarbetet skedde 

parallellt med problemformuleringen eftersom de teorier som valdes ut för denna uppsats stod till 

grund för problemformuleringen och syftet.  

Empiriarbetet utfördes genom intervjuer med företag och dessa data kompenserades med 

enkätundersökningar. Kvalitativ och kvantitativ data sammanställdes och blev grunden för analysen 

där empiri ställdes mot teori. Därefter konstaterades så småningom en slutsats om ämnet som 

behandlats i denna uppsats.  

 
2.2 Forskningsmetod 
Forskningsansatsen i denna uppsats har genomgående varit deduktiv då det empiriska materialet 

utgått från teorin. Detta innebär att generella påståenden testas på empiriskt material (Johannesen & 

Tufte 2003. s.35). 
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Kvalitativa undersökningar genomförs genom att analysera kvalitativ data, som till exempel. 

intervjuer eller observationer. En kvantitativ undersökning behandlar kvantitativ data, det vill säga 

sådan information som är mätbar och går att räkna på, ofta med hjälp av frågeformulär. 

(Johannessen & Tufte 2003. s.21 ff).  

 

Data har insamlats både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av intervjuer och enkäter. En 

kombination av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling, en såkallad metodtriangulering, 

genomförs för att få en heltäckande och rättvis bild av en situation (Denscombe 2000. s.102f). I 

undersökningen är den kvalitativa metoden nödvändig för att få en nära bild som möjligt av 

verkligheten i detta svåranalyserbara ämne som uppsatsen tar upp. Huvudarbetet har varit att 

genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer, och enkätundersökningen genomfördes för att 

komplettera det empiriska materialet från intervjuerna.  

 
2.3 Urval 
Intervjuerna och enkätundersökningarna har genomförts på ett urval av populationen, ett icke 

sannolikhetsurval, då det inte varit möjligt att undersöka hela populationen på grund av tidsbristen. 

Uppsatsen har använt sig av bekvämlighetsurval och därför ses urvalet inte som slumpmässigt. 

Urvalet anses ändå lämpligt med tanke på den begränsade tiden.  

 

I praktiken sökte forskningsgruppen upp sin urvalsgrupp via branschförenings hemsidor. För 

intervjuundersökningen valdes 8 intervjuobjekt ut. På grund av tidsbegränsningen blev det 

nödvändigt att välja intervjuobjekt som antogs kunde ge en rättvis bild av branschen. 6 av dessa 

intervjuobjekt var tre stockholmsbelägna Venture riskkapitalbolag som är erfarna inom den 

medicintekniska branschen och tre medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas. 

Uppsatsgruppen genomförde även intervju med två branschexperter för att få en klarare bild av 

branschen.   

Till enkätundersökningen valdes 50 medicintekniska bolag med mellan 1-10 anställda, dessa antogs 

passa väl in i ramen för introduktions- och expansionsfas. Enkätundersökningen anses vara en 

komplettering till intervjuundersökningen. 

 
2.4 Datakällor och datainsamling 
Datakällor kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är det material som undersökaren 

själv insamlat i sin egen studie och sekundärdata är det material som insamlats av andra (Lundahl & 

Skärvad 1992. s.78). Insamlingen av primärdata genomfördes genom analysering och klassificering 
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av empiriundersökningens intervjuer och genom sammanställningen av de besvarade 

enkätformulären. 

 

De sekundärdata som använts är främst litteratur och Internetsidor. Litteraturen har sökts på 

Södertörns högskola, Stockholms universitet och Stadsbiblioteket. Uppsatsgruppen har även använt 

sig av databaser såsom Google Scholar, Jstore, Springer link och Emerald. 

 
2.5 Intervju och enkätutformning 
Strukturerade intervjuer bygger på klara och tydliga frågor. Ostrukturerade intervjuer ger mer frihet 

till respondenten och frågorna skall fungera som en vägledning till svaren. Intervjuaren har större 

frihet att diskutera frågor eller eventuellt ställa nya. (Denscombe 2000. s.134f.). 

 

Uppsatsgruppen förhöll sig till semistrukturerade intervjuer där man använder sig av båda 

ovannämnda metoder. Detta görs för att inte begränsa respondenternas svarsmöjligheter för mycket 

och för att erhålla så mycket information som möjligt. Samtidigt har utformningen av intervjuerna 

strukturerats likadant för de intervjuobjekt som ingått i samma undersökningsgrupp. Detta har 

underlättat bearbetningen av intervjuerna. Intervju och enkätfrågorna har utformats utifrån 

teorierna. Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 3, 5 och 7.   

 

Enkätutformningen är strukturerad med fasta svarsalternativ för att underlätta analys av materialet. 

Variablerna mättes på en nominalskala vilket betyder att svarsalternativen är ömsesidigt 

uteslutande. Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 1. 

 
2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver hur noggrant, eller hur relevant data i undersökningen presenterar fenomenet i 

undersökningen ( Johannesen & Tufte 2003 s.47). Intervjuernas upplägg för de olika fallföretagen 

följer samma struktur. Frågorna är utformade så att de besvarar forskningsfrågan och att det som 

mäts är det som avses mätas, därav anses studiens validitet vara relativt hög. Genomförande av 

metodtriangulering ökar validiteten (Denscombe 2000. s.103).  

  

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig data är. Man värderar vilken data som använts, 

insamlingssätten och hur det bearbetas. Om man upprepar en undersökning för samma grupp vid 

olika tillfällen och får samma resultat är det en hög reliabilitet på undersökningen. 
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(Johannesen & Tufte 2003. s.28). Reliabiliteten i denna studie får anses som låg då urvalet inte 

representerar hela populationen. Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket lämnar ett utrymme 

för annorlunda svar vid en liknande undersökning vid en annan tidpunkt. Undersökningen har skett 

vid ett enda tillfälle därför finns det ingen garanti för undersökningens reliabilitet. 

 
2.7 Källkritik 
Författarna är väl medvetna om att valet av data som uppsatsen bygger på måste ses med ett kritiskt 

förhållningssätt. För att få korrekt information om ämnet som uppsatsen behandlar har 

undersökningsgruppen använt sig av så många original källor som möjligt. Detta minskar risken för 

felaktig och otillförlitlig information. 

 

Fakta från litteratur som tagits ur böcker kan ses som säkra källor, då litteraturen är skriven av 

erkända personer inom området. Mycket av litteraturen har använts i andra examensarbeten vilket 

tyder på att denna litteratur är tillförlitlig. Vissa av dessa källor kan dock vara föråldrade. 

Uppsatsgruppen har varit noggrann med att studera ursprungskällor och litteratur som tagit upp 

olika fenomen för att inte råka på problemet med feltolkning som en del författare kan ha gjort vid 

modifieringar av texter. Det finns en sådan risk, speciellt då ursprungskällorna är skrivna på 

engelska och felöversättningar kan ha gjorts.  

 

Kritik kan riktas mot att datainsamlingen av intervjuerna och analysen utgått från uppsatsgruppens 

tidigare kunskap och därav finns en risk att alla frågor inte nödvändigtvis varit helt uttömmande. 

Dock har intervjuupplägget och huvudfrågorna i dessa formats efter forskningsfrågan och de teorier 

uppsatsen utgår ifrån för att undvika ett sådant problem så gott det går. 

 

Författarna i studien har använt sig av fakta från Internet för att bilda sig en bakgrund och utforma 

problemet för detta ämne. Internetsidorna som har studerats är Internet bibliotek, myndighets 

hemsidor och branschorgan hemsidor däribland Vinnova och SVCA, riskkapitalisteföreningens 

hemsida. Branschorganisationerna ger en objektiv bild av branschen, medan företag kan tendera till 

att ge en mer subjektiv bild i marknadsföringssyfte.  
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3 Teori  
 
I detta kapitel presenteras de teorier och den teoretiska referensram som är grunden för uppsatsens 

problem. Teorierna presenteras kort i detta kapitel, fullständig redogörelse görs i bilaga 9. 

 
3.1 Inledning 
Studien innehåller teorier som är relevanta för undersökningen. Dessa teorier har använts även i 

andra uppsatser inom området som rör riskkapital och tekniskt intensiva branscher.   

Begreppen riskkapital, medicinteknik och entreprenörskap är relativt nya och har fått fokus på 

senare tid. Teorierna i studien är relevanta för ämnet studien behandlar trots att ämnet är relativt 

nytt. 

  

Tabell 1. Teoriöversikt 

Följande teorier är tillämpliga för att besvara uppsatsens problemformulering:  

--  FFiinnaannssiieellllaa  ggaappeett  --  FFiinnaannssiieellllaa  ttiillllvvääxxttccyykkeellnn  
DDeennnnaa  tteeoorrii  bbeesskkrriivveerr  ddee  iinnffoorrmmeellllaa  oocchh  
eekkoonnoommiisskkaa  ggaapp  ssoomm  kkaann  fföörreelliiggggaa  mmeellllaann  
ffiinnaannssiiäärreerr  oocchh  fföörreettaaggaarree..  

TTeeoorriinn  bbeesskkrriivveerr  fföörreettaaggss  oolliikkaa  kkaappiittaallbbeehhoovv  
bbeerrooeennddee  ppåå  vviillkkeenn  ffaass  ii  lliivvssccyykkeellnn  ddeemm  
bbeeffiinnnneerr  ssiigg  ii..  
  

--  PPeecckkiinngg  oorrddeerr  mmooddeelllleenn  --  BBoooottssttrraappppiinngg  
PPeecckkiinngg  oorrddeerr  äärr  eetttt  uuttrryycckk  fföörr  hhuurr  fföörreettaagg  
pprriioorriitteerraarr  oolliikkaa  ffiinnaannssiieerriinnggssaalltteerrnnaattiivv..  

DDeettttaa  iinnnneebbäärr  aatttt  fföörreettaagg  uuttnnyyttttjjaarr  
rreessuurrssllöössnniinnggaarr  ssoomm  mmiinnsskkaarr  bbeehhoovveett  aavv  
eexxtteerrnntt  kkaappiittaall..  

--  KKaappiittaallssttrruukkttuurrbbeesslluutt  ii  ssmmåå  fföörreettaagg    
DDeessssaa  ffaakkttoorreerr  bbeellyysseerr  vvaadd  ssoomm  kkaann  fföörreelliiggggaa  
vviidd  ffiinnaannssiieellllaa  ggaapp..  

  

 
3.2 Pecking order modellen 
Modellen visar att företag väljer sin finansieringsform efter en bestämd ordning, en sorts 

hackordning som speglar namnet pecking order.  

 

Genom pecking order presenteras olika handlingsalternativ en företagsledning genomför vid 

finansiering. Myers menar att de handlingsbeslut företagsledningarna fattar är en direkt följd av den 

informationsasymmetri som råder mellan företag och finansiär. Finansiärer får inte tillräcklig 

information kring finansieringsprojekten, därav minskar investerarnas intresse och företagens 

säkerheter riskerar att undervärderas. (Myers 2001) 



 

 

 
Genererat eget kapital  Ex: Startkapital eller Intäkter 

 

Nytt eget kapital 

 
Lånekapital  Ex: Banklån 

 

Introduktionsfas 
- Starta eget bidrag 
- Eget genererat    
kapital 

Expansionsfas 
- Riskkapital 
- Lån 

Mognadsfas 
- Eget genererat kapital(vinst) 
- Lån

Nedgångsfas 
- Lån 

 
   Ex: Extern kapital 
 
 
Figur 2. Egen modell för ordningen av företags finansierings val enligt Myers 

 
3.3 Finansiella tillväxtcykeln  
Denna modell beskriver småföretags finansieringsbehov under dess livscykel och vilka faser dessa 

småföretag förväntas passera genom. Beroende på vilken fas ett litet företag befinner sig inom är 

vissa finansieringsalternativ aktuella för företaget. De olika faserna som finns i ett småföretags 

livscykel är introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen. Denna teori pekar 

på att småföretagens finansiella behov förändras med dess tillväxt, detta då företagens kunskap 

höjts och detta i sin tur leder till ett större informationsflöde. (Berger & Udell 1998) 

                                                   
                                                                                        
                      
 

                     
 

                
                                                          

 
 
 
 
 
Figur 3: Egen modell över finansiering anpassat på företags livscykel faser       
 
     
3.4 Det finansiella Gapet  
Småföretags tillgång till kapital har varierat problematiskt på den svenska marknaden. Vissa gånger 

förekommer det för lite riskkapital medan andra gånger finns det för mycket. Landström menar att 

man har för lite kunskap om hur det egentliga utbudet och efterfrågan är på marknaden. Studier har 

genomförts inom området med varierande resultat. Vissa av studierna påvisar att det såkallade 

finansiella gapet kan förekomma i små företag medan andra studier menar att faktorn är väldigt 

liten förekommande. (Landström 2003. s. 11 f) 
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Ett finansiellt gap kan uppstå på grund av olika omständigheter. En övergripande och väldigt 

förekommande faktor är informationsasymmetrin. Andra faktorer som också bidrar till gapet 

illustreras av figuren nedan. 

 UUttbbuudd  aavv  kkaappiittaall                                              EEfftteerrffrrååggaann  ppåå  kkaappiittaall  

  
     FFiinnaannssiiäärr         -----------       FFIINNAANNSSIIEELLLLTT  GGAAPP    ---------- SSmmåå  fföörreettaagg 
         

    IInnffoorrmmaattiioonnssaassyymmmmeettrrii  
 
    --  RRiisskkeenn  äärr  fföörr  hhöögg        --  BBrriisstt  ppåå  kkuunnsskkaapp  
    --  BBrriisstt  ppåå  kkoommppeetteennss  oocchh      --  AAttttiittyyddeenn  ttiillll  eexxtteerrnntt    
        ffiinnaannssiieellllaa  aannaallyyssiinnssttrruummeenntt          rriisskkkkaappiittaall  
    --  HHööggaa  rreellaattiivvaa  ttrraannssaakkttiioonnss    
        oocchh  kkoonnttrroollllkkoossttnnaaddeerr 
 
Figur 4. Finansiella Gapet (Landström 2003, s.14 ) 
 
3.5 Finansiell Bootstrapping   
Företagsledningen anstränger sig att hitta resurslösningar som innebär att andra lösningar än extern 

finansiering används vid uppbyggandet av företaget (www.wikipedia.org 2007-05-12). De satsar då 

på att kompetensutveckla företaget, låta vänner och bekanta jobba inom företaget för en lägre lön än 

den marknadsmässiga, köpa begagnad utrustning eller låna andra företags utrustning. Därmed blir 

den finansiella belastningen lägre än vid finansiering genom extern kapital. Genom finansiell 

bootstrapping kan småföretag täppa igen det finansiella gapet genom det minskade beroendet av 

extern kapital (Winborg & Landström 2001). 

 

3.6 Kapitalstrukturbeslut i små företag  
Denna teori nämner ett antal faktorer som medför att småföretag inte tar in externt kapital i sin 

verksamhet. Det kan bero på egen skepsis till externt kapital eller på ouppfyllda kriterier för att 

kunna ta del av externt kapital. De faktorer som teorin behandlar är följande:  

• Företagsledningens karaktär  Ledningens syn på externt kapital (riskkapital) 
• Kontrollbehov  Företagsgrundares ovilja att lämna ifrån sig makten 
• Kunskap  Företags val av finansieringsalternativ styrs av kunskap 
• Erfarenhet  Erfarenhet kring extern finansiering styr handlandet 
• Mål  Företags mål formar inställningen till externt kapital 
• Riskbenägenhet  Påverkar vilket handlande som görs 
• Externa faktorer  Branschen påverkar inställningen till externt kapital 
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3.7 Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats är att studera venture riskkapitalbolags krav och förväntningar på 

medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas. Dessa krav och förväntningar ställs mot 

hur väl medicintekniska företag presterar. Om det förekommer eventuella informativa eller 

ekonomiska gap kommer studien att belysa dessa För att uppfylla syftet fokuseras uppsatsen på 

vissa delar ur teorierna som beskrivits.  

 

Vid undersökningen av riskkapitalbolagen har främst teorin om det finansiella gapet använts. Denna 

ger vägledning då informations och det ekonomiska gapet undersökts. Teorin kring 

kapitalstrukturbeslut i småföretag har använts för att komplettera teorin om finansiella gapet. 

Huvudfaktorer i teorierna som berör undersökningen av riskkapitalbolag är kompetensbrist, 

riskbenägenhet, finansiella instrument och kontrollkostnader.  

 

Undersökningen av medicintekniska bolag har krävt utdrag från alla teorier. Pecking order 

modellen användes för att se vilken finansierings ordning företagen prioriterar. Det är av intresse att 

undersöka om medicintekniska företag förehåller sig till denna ordning. Finansiella tillväxtcykeln 

användes för att ge svar på företagens position i livscykeln och då kommer fokus ligga på 

introduktions- och expansionsfasstadierna. Denna modell används för att komplettera resonemanget 

kring pecking order modellen. Finansiella gapet ger svar på den eventuella informations och 

ekonomiska gap som kan existera. Teorin kring kapitalstrukturbeslut används här för att 

komplettera punkterna under det finansiella gapet. De kompletterande punkterna är expansions mål 

och riskbenägenhet och branschen. Teorin om bootstrapping tillämpas för att redogöra vad 

småföretag kan göra för att minska behovet av externt kapital 

Teorin om det finansiella gapet är mest omfattande och används som huvudteori.  

 

 

                                         

PPeecckkiinngg  oorrddeerr                                    KKaappiittaallpprriioorriitteerriinngg    
  
FFiinnaannssiieellllaa  ttiillllvvääxxttccyykklleenn                                  IInnttrroodduukkttiioonnss--  &&  eexxppaannssiioonnssffaass..  
  
FFiinnaannssiieellllaa  GGaappeett                              AAnnvväännddeerr  hheellaa  tteeoorriinn      
    
BBoooottssttrraappppiinngg                                        TTiilllläämmppaatt  ppåå  ttiiddiigg  ffaass  ii  lliivvssccyykkeellnn  
  
KKaappiittaallssttrruukkttuurrssbbeesslluutt  ii  ssmmåå  fföörreettaagg                                            KKoommpplleetttteerraarr  ffiinnaannssiieellllaa  ggaappeett  

 
Figur 5. Egengjord modell för teoretisk referensram 
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4 Empiri 
 
 

I detta kapitel presenteras empirin i form av svar från intervjuundersökningarna och 

enkätsammanställningar. Intervjusvaren utgår direkt från intervjufrågorna som delats in i olika 

huvudrubriker. Efter intervjusammanställningarna från urvalsgrupperna sammanfattas svaren i 

tabeller. Intervju- och enkätfrågorna till undersökningen finns bifogade i bilaga 1, 3, 5 och 7. 

Presentation av intervjuobjekten görs i bilaga 2, 4, 6 och 8. 

 

 

4.1 Branschexperter  
Intervjuobjekt 

- Personlig intervju med Bertil Guve  2007-05-07 

- Telefonintervju med Gösta Sjöholm 2007-05-16 
Bransch bakgrund 
 
Den inhemska marknaden är för liten för svenska medicintekniska företag… 
 
Både Sjöholm och Guve anser att småföretag har en viktig roll för tillväxten i Sverige. De 

diskuterar vidare att svenska medicintekniska företag har en liten hemmamarknad. Företagen måste 

tidigt planera en internationalisering till marknader i övriga Europa och USA där dem största 

marknaderna finns. Det förekommer problem för företagen att anpassa sig till en internationell 

marknad och konkurrens på en sådan kort tid. Svårigheter kan exempelvis uppstå då företagen har 

alltför liten kunskap för olika länders ersättningssystem för sjukvårdens produkter. Sjöholm ser den 

svenska marknaden som en testmarknad vilken förbereder företagen för vad som komma skall och 

menar att ingen större försäljningsvinst kan genereras. Den svenska medicintekniska branschen 

består till stor del av små företag som ofta blir uppköpta när de expanderat. 

 

Guve diskuterar att sjukvårdssystemen påverkar tillväxten av medicintekniska företag. Hälsovården 

har ökat markant i västvärlden de senaste åren, vilket har medfört kostnadsreglerade 

sjukvårdssystem som begränsar nya innovationer på marknaden. EU:s upphandlingskrav följer 

likaledes denna prisreglering vilken stödjer befintliga tekniker och hämmar nyinnovation.   

 
Den medicintekniska branschen borde driva ett närmare samarbete mellan kliniska forskare och 
tekniker…   
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Sjöholm menar att det vore positivt för utvecklingen i marknaden om man kunde få in fler kliniska 

forskare i branschen. Kliniker har ofta en god förankring till produkternas kompatibilitet i 

sjukvården. Även Guve diskuterar länken mellan sjukvården och den tekniska utvecklingen och 

anser att företagen borde bli mer behovsdrivna än teknikdrivna. Samtidigt påpekar man att svenska 

medicintekniska bolag tenderar till att jobba utifrån gammal svensk forskning och tar till sig för lite 

aktuell internationell forskning inom fältet. 

 

Mindre risk men samtidigt lägre avkastning… 
 
Båda intervjupersonerna är eniga om att den medicintekniska branschen är mindre riskfylld till 

skillnad mot läkemedelsbranschen, men samtidigt är den mindre lönsam. Man påpekar att det tar 

dubbelt så lång tid för läkemedel att komma ut på marknaden i jämförelse med medicintekniska. 

Sjöholm nämner att cirka 80 procent av alla läkemedelsprojekt misslyckas och många av dessa 

faller sent in i sin livscykel fas efter att de dragit på sig stora kostnader. Gvue påpekar även att det 

är enklare att förutse tekniska kostnaderna för medicintekniska produkter. Riskkapitalister som 

investerar inom lifescience ser dessa skillnader enligt Sjöholm. 

 

Sjöholm säger att nästintill hela teknikbranschen påverkades av IT -bubblan och däribland 

medicintekniska företag. Investerarna som drogs med i bubblan lärde sig en läxa och blev 

försiktigare vid framtida bedömningar. En risk finns att en liknande bubbla kan dyka upp för 

bioteknikbranschen som är närabesläktad med den medicintekniska branschen. Sjöholm menar att 

marknaden övervärderar flertalet företag inom bioteknikbranschen men samtidigt påpekar han att 

medicintekniska företag inte drabbas av samma öde.   

 

Kunskap inom teknik i yngre medicintekniska företag är stor men affärsmässigheten är liten… 
 
Sjöholm anser att organisationen i medicintekniska företag är bristfällig då de ofta består av ett fåtal 

personer med enbart teknisk bakgrund. De har brist i erfarenhet kring hur den internationella 

marknaden fungerar, vilket ibland även gäller för den inhemska. Guve nämner att i början av sina 

livscykler är företagen väldigt tekniskt kunniga och inte mindre affärsmässiga, men kunskapen 

växer med företagets tillväxt menar han. Sjöholm förespråkar att ett amerikanskt synsätt på 

företagande och management skulle tillföra positiva konsekvenser för de små medicintekniska 

företagen. Sjöholm anser även att en möjlighet finns att uppmuntra sammanslagningar av 

organisationer som håller på med snarlika innovationer. Och därav försöka bilda starkare 

organisationer på den svenska marknaden  
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Riskkapital är nödvändigt i medicintekniska företag… 
 
Båda intervjupersonerna anser att riskkapital är nödvändigt i medicintekniska företag för att kunna 

klara den snabba expansionen som krävs på marknaden. Processer kring patent, juridiska rättigheter 

och kliniska tester fodrar väldigt mycket kapital. De menar att offentliga medel i form av 

företagslån har ökat i branschen samtidigt som de anser banklån vara olämpligt. Affärsänglar är 

aktörer som bör övertalas till att investera mer i den medicintekniska branschen. De är nyttiga i 

tidiga skeden av bolagen då de tillför kapital, engagemang och erfarenhet från tidigare projekt. Men 

i senare skeden tenderar de till att inte ha kunskapen och kapitalet att hänga med i 

företagsutvecklingen enligt Guve.  

 

Finansiellt Gap 
Sjöholm anser att medicintekniska företag inte har tillräckliga metoder för att anskaffa kapital. Han 

menar att företagen har lite kunskap kring att hitta lämpliga riskkapitalister. Sjöholm påpekar även 

att företagen bör i ett tidigt stadium lägga resurser på att bilda ett nätverk. Miljön företagen befinner 

sig i påverkar möjligheterna för företagen att få kapital. Är de i ett forskningsintensivt område har 

de närmare till ett nätverk och kan utbyta kunskaper. Guve tillägger att det finns ett behov av att 

länka samman aktörer på marknaden. Han nämner främst sammanläkningen mellan forskning, vård 

och näringsliv. Det är svårt för dessa olika områden att länkas samman om inte det finns 

branschorganisationer som hjälper de i den processen. Organisationer som Sting, Connect, 

Innovationsbron och Swedish bio är väldigt viktiga aktörer för att hjälpa medicintekniska företag 

till att få finansiering och utveckla nätverk. Dessa branschorganisationer har även möjligheten att 

påverka branschen positivt genom politiska kanaler menar Sjöholm. Guve poängterar 

medicintekniska företags behov att ha en närhet till vården då det ofta är erkända personer inom 

vården som ger legitima uttalanden pm produkterna innan de kommer ut på marknaden.  

Guve anser att det råder ett visst finansiellt gap på marknaden, vilket är naturligt i den 

medicintekniska branschen. Han menar att företagsgrundarna tjänar pengar på sin tekniska kunskap 

och finansiärerna tjänar pengar på sin affärsmässiga kunskap. Samtidigt är ingen av dessa aktörer 

beredda att förära dessa kunskaper som de livnär sig på. 
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Tabell 2. Sammanfattning av branschexpertintervjuer 

Expertintervju  
 
Branschen och svenska 
medicintekniska företag i 
introduktions- och expansionsfas  

 
- Branschen har en hög tillväxt potential 
- Företagen går från scratch till globalt, vilket är en kapital och 

kunskapskrävande process 
- Svenska marknaden fungerar som en testmarknad innan 

internationaliserig 
- Svenska företagen tenderar till att bli uppköpta tidigt 
- Företagen är mer teknikdrivna än behovsdrivna 
- Experterna efterlyser mer klinisk forskning i branschen 
  

Sjukvården i Sverige Vården har blivit mer kostnadsstyrd: 
- Nya innovationer är kostsamma 
- Traditionell teknik godtas framför nya kostsamma 

 
Forskning - Svensk medicinteknik tenderar till att jobba efter gammal 

forskning 
- Det är högre risk att investera i ny teknik  

 
Medicinteknik Vs Läkemedel - Det är enklare att förutse kostnadsscenario hos medicinteknik  

- Läkemedel är bundet till större tids risk, men mer avkastning 
- Läkemedel ger mer avkastning vid marknadsintroduktion  
- Patent är inte lika starkt inom medicinteknik 
- Riskkapitalister som investerar i lifescience ser skillnaderna 

mellan dessa två branscher. 
 

Affärsmässighet och organisation - Tidigt uppstartade företag är inte affärsmässigt kunniga 
- Svenska företag borde ta efter amerikanska management 
- Det råder svag organisation i svenska medicintekniska företag 
- Mindre företag i samma nisch kan slås ihop och bli starkare. 

 
Nätverk och miljö Behov att länka samman: 

Forskning – vård – näringsliv 
Forskning – klinik – affärsmässighet 
 
Branschorganisationer som tex. Sting, Almi, Connect, Innovationsbron 
och Swedish Bio har viktiga roller i sammanlänkningsprocess.  
 

- En affärsmiljö som är forskningsintensiv och präglad av företag 
i samma bransch är inspirerande och ger möjlighet till 
kunskapsutbyte 

- Närhet till vård är viktigt. Vårdpersonal gör legitima uttalanden 
om produkt 

 
Finansiellt Gap Naturligt att det förekommer: 

- Medicintekniska bolag tjänar pengar på teknisk kunskap 
- Riskkapitalbolag tjänar pengar på affärsmässighet och 

nätverket. 
 

- Affärsänglar är viktiga i tidiga skeden av företags livscykel 
- Medicintekniska företag bör söka sig till nätverk och förbättra 

kapitalanskaffningsmetoder 
 

Brist på kapital råder främst för: - Företag i början av sin livscykel 
- Högt forskningsanknutna produkter/företag 
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4.2 Venture riskkapitalbolag 
Intervjuobjekt  

- Personlig intervju med David Bejker, HealthCap                         2007-04-26 

- Personlig intervju med Yvonne Petterson, Industrifonden            2007-04-26 
- Telefonintervju med Ulf Lewander, SEB Venture Capital           2007-05-02 

 

Tabell 3.  Venture riskkapitalbolagens investeringsportföljer 

Investeringar och 
Branschbild 

Industrifonden HealthCap SEB Venture 
Capital 

Företags portfölj - 1,5 miljard SEK 
- 100 företag 

 

- 1 miljard SEK  
- 78 företag 

 

- 1 miljard SEK 

Investeringar i 
medicintekniska företag 

2-3 st nyinvesteringar/år 
och löpande tilläggs 
investeringar 

1-2 nyinvesteringar/år 
och 2-4 
tilläggsinvesteringar 
- 25% av portföljen 

1 nyinvestering/år i snitt  
och löpande 
tilläggsinvesteringar 
- 30 % av portföljen 
 

Andel av investeringar i 
medicinteknik till 
introduktions- eller 
expansionsfas 

- 80 % av totala 
investeringar i tidig fas i 
medicinteknik 
- 20 % i mognadsfas 

- 50 % i introduktion 
företag 
- 50% i expansion företag 

- 1/3 i introduktion 
företag 
- 2/3 i expansion 

 

Branschbakgrund och investeringar 
Alla tre intervjupersoner har en positiv bild av den medicintekniska branschen. De anser att det är 

en framtidsbransch med tillväxtpotential. 

 

Majoriteten av Venture riskkapitalister i denna studie investerar främst i medicintekniska företag 

som befinner sig i tidiga skeden av sina livscykler. Tyngden tenderar till att ligga på 

medicintekniska företag i expansionsfas. Årligen investerar riskkapitalbolagen i ett par nya 

medicintekniska bolag och gör samtidigt löpande tilläggsinvesteringar i redan befintliga 

investeringsobjekt.  

 

Lägre risk och lägre avkastning jämfört med läkemedelsbranschen… 
 
Intervjupersonerna anser att den medicintekniska branschen är riskfylld, däremot är risken inom 

läkemedelsbranschens större. Lewander menar att medicintekniska företag bär störst risk i tidiga 

skeden av sina livscykler. Vid denna tidpunkt måste företagen genomgå kliniska tester och anskaffa 

juridiska rättigheter vilket innebär långa processer och höga kostnader. Pettersson menar att 

medicintekniska produkter når marknaden snabbare än läkemedel och att det investerade kapitalet 

inte är riskbundet över lika lång tid för medicintekniska investeringar. Bejker tillägger att läkemedel 
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ger större avkastning då det når ut till marknaden och han menar att risken med medicintekniska 

produkter är kommersialiseringsprocessen och inte produktutvecklingen som i 

läkemedelsbranschen. Risken för medicintekniska företag bedöms genom egna due diligence 

värderingar med hjälp av det egna nätverket och konsulter.  

 

Riskkapitalbolagen vill helst se en prototyp och eventuella juridiska rättigheter för att minimera sin 

risk, men det kan förekomma att de går in i projekt där dessa faktorer inte återfinns. 

 

Finansiella Gapet 
Informationsasymmetrin 
 
Riskkapitalisten tillför det investerade medicintekniska företaget kunskap och kapital… 
 
Petterson påpekar att riskkapitalbolagen tillför olika resurser till ett medicintekniskt företag. Först 

och främst handlar det om kapital som tillförs men sekundärt och lika viktiga faktorer är 

kunskapstillförseln inom marknadsföring, distribution, sälj, produktion och styrelsearbete. Bejker 

nämner att de finansierade medicintekniska företagen får möjlighet att även ta del av 

riskkapitalistens nätverk. Alla intervjupersoner nämner att riskkapitalisten tillför kunskap på plats 

genom att tillsätta någon person från det egna nätverket i det investerade företagets styrelse. 

Petterson säger att man även som riskkapitalist försöker närvara med sin kunskap vid större avtal. 

 

Intervjuobjekten nämner att de primära faktorer som medicintekniska företagen tillför till 

riskkapitalisten är expertis kring produkten och den tekniska verksamheten.  

 

Konflikter mellan finansiär och företag… 
 
Bejker nämner att kompetensutbytet bemöts olika. Vissa grundare är professionella och förstår hur 

olika resurser bör prioriteras och vissa är svårare att komma överens med. Lewander nämner att 

man som riskkapitalist är mån om att hålla isär ägarrollen och den operationella rollen. Detta görs 

för att minska konflikter och för att få en uppdelad struktur i arbetet. Riskkapitalisterna är mer 

intresserade av det strategiska arbetet än att röra om i det vardagliga arbetet. Det förekommer att 

företagsgrundare blir oroliga för att externa finansiärer skall ta över företagen alltför mycket. För att 

undvika sådana konflikter nämner intervjupersonerna att man strävar efter att sluta avtal vid början 

av investeringstillfället där gemensamma mål och tidsplaner dokumenteras. Missnöje från de 

investerade företagens sida som kan uppstå vid exit situationer bearbetas genom att även klargöra 

den processen i avtalen. 
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Andra faktorer 
 
Riskkapitalisten granskar företaget utifrån due diligence och fastställer individuella krav… 
 
Riskkapitalister har samma övergripande arbetssätt vid investeringar. En av parterna tar upp 

kontakten för att sedan träffa den andra parten vid ett informellt möte. Företaget som söker 

finansiering presenterar sitt arbete, därefter tar man beslut i riskkapitalbolaget. Bejker nämner att 

det är ett stort plus om grundaren i företaget vid företagspresentationen uppvisar stark 

entreprenörskap och ledarskap.  

 

Petterson säger att man stämmer av ett antal investeringskriterier såsom företagets 

ledningskompetens, produktprototyp, patent på teknologin, en genomtänkt affärsplan, utsikter till 

tillväxt och lönsamhet, rätt finansieringspartner. Slutligen vill man se en tydlig exitsstrategi. Bejker 

tillägger vikten av vetenskaliga belägg för tekniken. Alla tre intervjupersoner nämner att dessa 

faktorer studeras vidare i egna due diligence. Även offentliga upphandlingar granskas för att se 

vårdbehovet för produkten.  Kraven på medicintekniska företag varierar beroende på hur starka 

ovannämnda faktorer de uppvisar. Intervjupersonerna nämner att en affärsplan där det beskrivs hur 

intäkter är tänkta att genereras är något man efterfrågar. 

 

Riskkapitalbolagens avkastningskrav för medicintekniska företag ligger mellan 5-10 gånger 

investerat kapital efter cirka 5 år. 

 

Riskkapitalisten har förståelse för att yngre medicintekniska företag är kostnadsbelastade… 
  
Intervjupersonerna nämner att man inte har stora ekonomiska krav på kapitalsökande 

medicintekniska företag i tidig fas av livscykeln. Detta på grund av att det finns förståelse för att 

företagens ekonomiska läge inte är positivt. Man vet att dessa företag är belastade med kostnader 

och därav förekommer inga krav på nyckeltal. Bejker nämner att man däremot har krav på att 

ekonomin inom företaget behandlats rätt och redovisats korrekt. Riskkapitalisten bedömer flera 

kostnadsscenarion för utvecklingsprocesser där huvudsakliga kostnadsposter är för 

prototyputveckling, kliniska tester, patentkostnader och produktion. Lewander nämner att man 

studerar jämförbara företag i branschen och dess nyckeltal och därav erhålls en någorlunda bild av 

hur man bör gå till väga med investeringen. 
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Medfinansiär spelar stor roll…   
 
Riskkapitalbolagen strävar efter att bygga upp bolagskollektiv vid investeringar där medfinansiärer 

ses som positivt. I Industrifondens fall nämner Pettersson att det till och med är ett krav att en 

medfinansiär finns för att man skall investera i medicintekniska företag.  Intervjupersonerna ser 

även positivt på affärsänglar. Enligt Bejker ses det positivt på företag som tidigare har haft 

finansiering från affärsänglar. Däremot är affärsänglarna inte pålitliga i resonemanget om ett 

företagskollektiv då dessa ofta inte har resurser att följa upp sina investeringar när företaget 

expanderar. 

 

Finansiella Instrument  
Även här talar intervjupersonerna om att företag som söker kapital inte har lönsamma nyckeltal för 

att expansionsfasen i medicintekniska företag kräver mycket kapital. För att få en sådan klar bild 

som möjligt lägger man upp periodvisa kostnadsscenarion menar Pettersson.  

 

Företagens värde bedöms genom finansiella instrument vilket medför kontrollkostnader… 
 
Pettersson nämner att användning av finansiella instrument såsom nuvärdesberäkningar och 

kassaflöden är vanliga. Lewander tillägger instrument som IRR där man värderar avkastningen och 

processer. Företags nyckeltal jämförs med marknadsintroducerade företag vilket medför att man får 

en bild av hur situationen för företaget kan se ut i framtiden. Bejker tycker att de finansiella 

instrumenten är goda i förhållande till den situation medicintekniska företagen i tidig livscykel fas 

befinner sig i.  

Pettersson menar att vid värdering tenderar företag utan försäljning men nära introduktions fas att 

ha högre värde än företag som börjat sälja produkter. Branschvärderingen följer förväntningarna 

och ofta är de höga innan man börjar sin försäljning.  

 

Kontrollkostnaderna för medicintekniska företag skiljer sig inte märkbart från andra företag 

eftersom man har samma strukturerade uppföljningsarbete för sina investeringar säger Pettersson. 

Alla intervjupersoner nämner att due diligence uppföljningar utgör de största kostnadsposterna för 

kontrollkostnader. Lewander nämner att företag som har egna förberedda due diligence och bred 

kunskap är inte lika kostsamma som företag utan erfarenhet och kunskap. Bejker anser att 

kontrollkostnaderna utgör en liten del i förhållande till hela investeringssumman. 
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Kapitalstrukturbeslut i småföretag 
 
Företag och finansiär försöker finna varandra… 
 
Sökprocessen mellan medicintekniska företag och finansiärer är ömsesidig menar Pettersson och 

Bejker. Lewander tycker däremot att det tenderar mer åt att medicintekniska företag själva söker 

upp SEB. En orsak till det kan vara att SEB syns och försöker hela tiden finnas tillgänglig via sina 

kontaktkanaler menar Lewander.  

 

Intervjupersonerna anser att medicintekniska företag går väl tillväga vid ansökning om finansiering. 

Pettersson säger att det finns länkar som Innovationsbron eller venture cup tävlingar vilka gör 

företagen mer medvetna om helheten i presentationen av ett företag.  

 

Det förekommer gap och okunskap som leder till finansieringsavslag… 
 
Intervjupersonerna är eniga om att det kan föreligga ett finansiellt gap och detta är något som man 

försöker minimera genom att finnas tillgängliga så gott det går och regelbundet uppdatera sig kring 

marknaden och företagen. Pettersson pekar på att det kan vara problematiskt för nya idéer och 

företag att få sitt första kapital. När företagen övervinner barriären att fånga intresset ser 

möjligheterna att lyckas bättre ut. 

 

De vanligaste orsakerna till avslag av investering är om företaget tidigare inte haft finansiering och 

att man inte har någon medinvesterare vilket sprider riskerna. Andra vanliga faktorer till avslag kan 

bero på att företaget inte har ett starkt patent kring produkten eller att det råder bristande 

entreprenörskap i företaget. Lewander efterfrågar mer affärsmässighet bland medicintekniska 

företag i den bemärkelsen att de kan bli duktigare i det kommersiella arbetet, vilket i sin tur kan 

leda till mindre kostnader för riskkapitalbolagen. Även Bejker diskuterar att svenska 

medicintekniska företag lägger mycket vikt vid teknik, medan det brister i det kommersiella arbetet. 
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Tabell 4. Sammanfattning av intervjuer med ventureriskkapitalintervju 
 
Investering och 
Branschbild 

Venture riskkapitalbolag

 
Företagsportfölj och 
investeringar 

 
Investeringarna är relativt jämnfördelade i introduktions- och expansionsfas 
men tenderar att vara mest i expansionsfas.  
 

Branschbild och risker - Det är en positiv bild av den medicintekniska branschen fast den ses 
som riskfylld 

- Risken ses som störst i början av företagens livscykel då produkten 
genomgår många kliniska tester och har långa 
kommersialiseringsprocesser 

- Trots att produkten genomgår många trösklar är risken lägre till 
skillnad mot läkemedelsbranschen. Men den medicintekniska 
branschen ger mindre avkastning.  

Faktorer för 
finansierings 
modell

 

 
Sökprocess vid finansiering 

 
- Ofta är sökprocessen ömsesidig   
- Det kan råda kunskapsbrist för nystartade medicintekniska företag 

vid sökning av rätt finansieringsalternativ 
- Riskkapitalbolag försöker synas så gott det går i sitt nätverk 

 
Presentation Bra presentation av affärsidéer och mer professionella än tidigare 

 
Vanliga orsaker vid avslag av 
finansiering 

     Företagen har:      
- Ingen tidigare finansiering           
- Ingen medfinansiär 
- Inget patent 
- Ingen stark eller utmärkande entreprenör     

Finansiella Gapet  
Informationsasymmetrin

 

 
Tillförs från 
riskkapitalisterna till 
medicintekniska företag 

 
- Kapital, starkt nätverk, erfarenhet från tidigare projekt 
- Kunskap inom: marknadsförings-, sälj-, distributions-, produktions- 

styrelsearbete (strategiska frågor) 
 

Tillförs från medicintekniska 
företag  

     Expertis kring:           
- Forskning            
- Produkt        
- Teknisk verksamhet 

 
Involvering i företagens 
vardagliga arbete  

- Styrelsearbete      
- Företagsbesök       
- Närvaro vid stora avtal      
- Utlåning av konsult 

 
Konflikt som kan uppstå med 
medicintekniska företag 

- Inga uppfyllda tidsplaner 
- Problem kan uppstå vid exits  
- Konflikt/problem undviks genom utförliga avtal vid 

investeringstillfället 
Andra faktorer  
 
Bedöms vid brist på 
ekonomisk data 

 
- Förståelse för negativ likviditet hos medicintekniska företag i tidiga 

skeden 
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- Studerar jämförbara företag i branschen som har ekonomisk data  
- Due diligence på  Juridiska rättigheter , potentiella kunder ,teknisk 

framgång, marknadsbehov, ledningens kompetens  och drivkraft    
  

Krav på medicintekniska 
företag i tidig fas 

- Affärsplan , långsiktiga mål, prototyp , utmärkande entreprenör och 
produkt, bra om medfinansiär finns            

- Avkastningskrav på  5-10 ggr satsat kapital 
 
Finansiella instrument

 

 
Värderingsmetoder  & 
finansiella instrument  
 
 
Problem vid användning av 
dessa 

 
Värderingar sker genom:  
Due diligence, jämförbara företags nyckeltal, periodvisa kostnadsscenarion, 
nuvärdesberäkningar och kassaflöde beräkningar 
 
Svårt med fullgoda finansiella instrument för denna typ av företag i 
dessa faser   

- Tendens till högre värde innan marknadsintroduktion på 
medicintekniska företag, detta medför i sin tur höga förväntningar 
från marknaden 

- Högre värden vid högkonjunktur 
 

Kontrollkostnader - Kostnader vid genomförande due diligens 
 

Övrigt gällande finansiellt 
gap 

Medveten om att det kan råda: 
- Svårigheter för nystartade företag att få extern finansiering första 

gången 
- Svenska medicintekniska företag tenderar till brist vid kommersiella 

arbetet 
- Efterfrågan av mer affärsmässighet från medicintekniska företag 
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4.3 Medicintekniska företag  
 
Intervju med Bengt Källbäck, HLB Catheter AB  2007-04-24 

Bransch och företag  
Källbäck anser att konkurrensen för katetrar av detta slag inte är stor. På marknaden finns det endast 

två potentiella konkurrenter, Cd Lancoln och Milar instruments. Däremot är kundmarknaden stor 

och sträcker sig internationellt. Kunderna för denna produkt är exempelvis 

intensivvårdsavdelningar.  

 

Företaget har fyra stycken anställda och en inhyrd konsult. Genom samarbete med utländska 

universitet har en korttidsanställning gjorts av en utbytesstudent som arbetar med affärsutveckling 

och teknikutvecklings frågor. Företagets inhyrda konsult, Mattias Kylstedth, arbetar med 

marknadsfrågor.  

 

Företaget har ingen årsredovisning än. Men Källbäck nämner att det hade en omsättning på 575 000 

kronor och ett resultat före skatt på – 500 000 kronor förra året. 

 

Kapitalstrukturbeslut i småföretag 
Finansieringsmodeller som företaget är medveten om är bidrag, riskkapital och banklån. Tidigare 

erfarenheter kring finansiering har till en början varit bidragsfinansiering, då man erhållit ett 

innovationslån på femhundratusen kronor, vars struktur liknas vid ett bidrag, och ytterligare ett 

bidrag på trehundra tusen kronor. Efterföljande finansiering har skett genom att två 

riskkapitalaktörer investerat i företaget, Sting Capital har finansierat med en miljon kronor och en 

affärsängel har investerat femhundra tusen kronor. Företaget har ännu inte kommit in i någon seriös 

förhandling med riskkapitalbolag förutom finansieringen från Sting Capital som kan ses som en 

tidig såddinvestering från ett riskkapitalbolag. 

 

Kravet på riskkapitalbolag som eventuellt kommer att investera i företaget är att de inte ska ha för 

höga krav och hållhakar, då man som ägare vill behålla kontrollen så länge det är möjligt. Samtidigt 

menar Källbäck att man kommer till ett skede då man inte skall vara rädd för att sälja ut sitt ägande. 

Han är medveten om att han vid ett skede kommer bli minoritets ägare om företaget expanderar och 

slår sig in på marknaden. Han menar även att externa krafter och extern kontroll kan vara nyttigt vid 
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ett stadium i livscykeln där man själv inte förmår att hantera marknads och etableringsfrågor som 

riskkapitalbolagen kan vara bättre på.  

Företaget har ingen dokumenterad plan för expandering. Bankens lånekrav är för höga och från 

företagets sida ses det som orealistiskt att få lån i dagsläget.  

 

Pecking Order 
Som nämnt ovan har företaget finansierats genom bidrag och såddkapital. Företaget har även använt 

sig av internt eget kapital i form av aktiekapital på hundratusen kronor. Företaget prioriterar bidrag 

som första finansieringskälla, sedan lån om det vore möjligt och till sist riskkapital.  

 

Finansiella tillväxtcykeln 
Företaget anser sig vara i en introduktionsfas och passerat sådd fasen då man har en någorlunda klar 

prototyp och även varit i kontakt med en kund som varit intresserad av att köpa tekniken. 

 

Källbäck anser att det finns potential för tillväxt då marknaden uppskattas till 10 miljarder kronor. 

Hittills har tillväxten varit bra och många intressenter har riktat sina blickar mot företaget. HLB 

Catheter har ingen utarbetat plan eller strategi för kapital anskaffning vid en eventuell expansion. 

Källbäck anser att om företaget förlitar sig och tror på det starka nätverket med personerna som 

finns inom företaget kommer det lösa sig. Man har några idéer kring vilka potentiella 

riskkapitalbolag man kan ta hjälp av. 

 

Affärsmässighet 
Marknadsföringsarbetet skall främst den inhyrda konsulten Kylstedth arbeta med. Vid det 

finansiella sökarbetet är alla i företaget inblandade. Cirka 25 procent av budgeten går åt till 

marknadsförings och sökarbete. Det tekniska arbetet och administrativa arbetet fördelar sig jämnt i 

företaget. Företagets samtliga anställda har en ingenjörsbakgrund.  
 

Finansiella gapet 
Man har ingen speciell arbetsplan utarbetad för sökning av finansiärer utan företaget använder sig 

av sina kontakter och man är medlem i olika nätverk såsom Sting. Kylstedth undersöker finansiella 

vägar och företaget försöker synas så gott det går.  

 

Man har ingen omfattande kunskap kring riskkapitalbolagens krav för att investera i introduktions- 

och expansionsfas. HLB Catheter har en färdig affärsplan som presenteras vid finansiell sökning. 
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Det man själv värdesätter inom företaget och försöker framhäva vid eventuella presentationer för 

finansiärer är den låga produktionskostnaden och det utmärkta teamet som företaget har. Källbäck 

menar att man är medveten om bristen i marknadsbearbetningen, men det är något man jobbar med.  

 

Informationsasymmetrin 
Källbäck anser att företaget är skicklig på utveckling och produktion av produkten.   

 

Problemfaktorer som bidrar till svårigheter med finansiering är att riskkapitalbolagen inte är 

kunniga i själva tekniken. I första hand tenderar de till att fokusera på hur man ska kommersialisera 

produkten och saknar förståelse för hur tekniken skall utvecklas. 

 

Bootstrapping 
För att pressa ner kostnaderna har företaget använt sig av examensarbetare och dragit nytta av en 

projektkurs som berör företaget. Utbytesstudenten som arbetar inom företaget är billig arbetskraft. 

Examensarbetarna får ett belopp per uppsats och utbytesstudenten får ett arvode varje månad.  

 

Intervju med Hans Wiksell, Vibratech    2007-05-14  

 

Bransch och företag 
Marknaden för den teknik inom bröstcancer diagnostik och terapi som Vibratech har patent på är 

under utveckling och det finns få konkurrenter enligt Hans Wiksell. Eftersom teknologin är ny är 

det svårt att få kapital till vidare utveckling. Potentiella kunder är bröstkliniker på olika sjukhus 

världen över.  

 

Vibratech har fyra anställda och är beläget i ett sjukhusområde där de bildar team med 

sjukhusanställda. I dagsläget är det upp till 15 personer som jobbar med frågor som berör företagets 

projekt. I dagsläget utvecklas en prototyp och ansvarsområdet för företagets arbete är främst 

forskning och utveckling.  

 

Kapitalstrukturbeslut i småföretag 
Wiksell nämner att företaget är medvetet om olika finansieringsalternativ såsom forskningsbidrag 

på statlig och EU nivå, riskkapital, affärsänglar och företagslån. Man har tidigare erfarenhet kring 

ansökning av EU- bidrag. Denna procedur tycker Wiksell är väldigt komplicerad då man får fylla i 
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50 till 70 sidor långa formulär. Företaget har ett statligt företagslån på några miljoner som Wiksell 

inte anser vara tillräckligt för fortsatt arbete och lånet är även väldigt dyrt.  

 

Kraven på riskkapitalbolagen är att de skall tillföra hög kvalité på pengarna då de ska komma från 

någon erkänd verksamhet. Wiksell menar att riskkapitalbolaget som investerar i Vibratech skall 

tänka långsiktigt och ha anständiga villkor. Långsiktighet behövs då det tar tid för Vibratech att få 

ut produkten på marknaden. Företagets expandering beror i stort på hur stor extern finansiering man 

får. Man är benägen att låta riskkapitalbolag investera i företaget då de bidrar med en viktig resurs i 

den fasen av livscykeln företaget befinner sig i nuläget. Samtidigt försöker man undvika att nya 

aktörer skall få för mycket att säga till om inom företaget. Wiksell tillägger att en riskkapitalist som 

investerar i företaget drar till sig mer intresse från andra aktörer som kunder och andra investerare.  

 

Pecking Order 
Vibratech har sökt forskningsbidrag, banklån och riskkapital. Företaget prioriterar de olika 

kapitalalternativen enligt följande: riskkapital, internt eget kapital och slutligen banklån. Wiksell 

undvek att prioritera internt eget kapital i första hand för att företaget befinner sig i en riskfylld fas. 

Banklån prioriteras sist eftersom det är ganska orealistiskt att få stora summor och om det skulle 

vara realistiskt skulle det bli för dyrt.   

 

Finansiella tillväxtcykeln 
Wiksell anser att företaget befinner sig i en tidig expansionsfas där man arbetar med att utveckla en 

prototyp och påbörja kliniska studier. Tillväxten i företaget har varit god hittills, nu befinner sig 

företaget i ett skede där mycket kapital behövs och fortsatt tillväxt beror på externt kapital. Man har 

ingen dokumenterad plan för att anskaffa riskkapital, men företaget vill anställa en VD som skall ha 

ansvar och kunskap inom kapitalanskaffning.  

 

Affärsmässighet 
Just nu är det ingen person anställd för marknadsförings och finansiellt sökarbete. Wiksell och hans 

kollegor har själva varit aktiva i detta arbete. Cirka 30 procent av arbetstiden går åt finansiellt 

sökarbete. Resterande 70 procent av arbetet sker inom det tekniska området. Alla fyra personer som 

är anställda i företaget har naturvetenskaplig bakgrund.  

 

Företaget har inga specifika ekonomiska mål, men man har en affärsplan. Wiksell poängterar att 

affärsplanen är en gissning då företaget inte har kommit ut på marknaden ännu.  
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Finansiella Gapet 
Wiksell nämner att företaget inte har någon speciell arbetsprocess för kapitalanskaffning. Utan man 

har utarbetat en affärsplan som man presenterar vid kapitalansökning. Vissa av de anställda i 

företaget har näringslivserfarenhet och kan medföra kompetens i detta arbete. Wiksell anser att 

riskkapitalisterna kräver mycket pengar på kort tid och att de undviker risker. 

 

Informationsasymmetrin 

Med tanke på företagets arbetsprocess och fas i livscykeln är kunskapen främst fokuserad till 

företaget och produktarbetet. Det som kan vara svårt är att utforma en tillräcklig affärsplan eftersom 

denna tar både tid och kostar en hel del pengar.  

 

Bootstrapping 
Företaget har använt sig av tillgänglig och billig utrustning. Vibratech håller även nere kostnader 

genom projekt som hålls gemensamt med sjukhus. 

 

Wiksell anser att det råder ett finansiellt gap. Han menar att antingen skall investeraren bli direkt 

intresserad av företagsidéen eller så hamnar man i en tillväxt vakuum där det är svårt att få kapital. 

Om företaget lyckas gå igenom introduktions- och expansionsfasen riktar finansiärerna än en gång 

sitt intresse åt projektet. 
 

Intervju med Stig Olmar, Scibase    2007-05-03  

 

Bransch och företag 
Marknaden för produkter som detekterar cancer utan kirurgiska ingrepp är liten. Det förekommer 

endast en potentiell konkurrent på den Amerikanska marknaden. Företaget EOS i USA mäter cancer 

med optisk teknik och befinner sig i ungefär samma kliniska skede som Scibase. Kunderna för 

produkten är i första hand vård kliniker men även forskningscenter.  

 

Scibase har som mål att slå sig in på världsmarknaden där USA står för hälften av marknadsandelen 

och Europa är den näst största marknaden. Idag uppgår likviditeten till cirka minus 25 – 30 miljoner 

kronor om året. Innan riskkapitalbolagen började satsa pengar i företaget uppgick likviditeten till 

cirka minus 1 miljon kronor om året. Marknaden för produkten beräknas uppgå till flera miljarder 

dollar och man har som mål att ta stor del av denna marknad.  
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Antalet anställda i företaget uppgår till drygt tjugo personer, därav konsulter inräknade. 

Ansvarsområdena är fördelade på teknisk utveckling, juridiska frågor, kommersialisering och 

ekonomiskt arbete.  

 

Kapitalstrukturbeslut i småföretag  

I dagsläget är Scibase medvetet om de flesta finansieringsalternativen. Olmar menar att företaget för 

tillfället befinner i stadiet där kliniska studier genomförs och för dessa ändamål krävs riskkapital. 

Finansiering genom banklån anses orimligt att erhålla på grund av att man inte har tillräckligt med 

säkerheter.  

 

Tidigare erfarenheter gällande riskkapital har varit goda fast än att processen att tillhandahålla 

kapital tagit lång tid. Olmar säger att om man vill ha riskkapital bör man ha tålamod och vara noga 

med att hitta rätt investerare, annars kommer samarbetet för eller senare fallera.  

 

I början av företagets livscykel fick det ett bidrag från Nutek på hundratjugotusen kronor och kort 

därpå erhölls riskkapital på 5 miljoner kronor från ett fastighetsbolag som man hade kontakt med 

vilka hade mycket kapital i överskott.  

 

I början av riskkapitalansökningen vände sig företaget slumpvis till olika riskkapitalbolag, bolag 

som egentligen inte var insatta i den medicintekniska branschen. Företaget blev hänvisad till mer 

lämpliga riskkapitalister och efter ett tag fick även de riskkapitalister som var nischade inom 

medicinteknik upp ögonen för Scibase, efter att metoden bevisats vetenskapligt. Capman var 

benägna att investera och de fick med sig SEB Venture Capital i en första större investering då dem 

investerade 15 miljoner kronor vardera. När dessa bolag investerat tillsatte de en ny VD lämplig för 

företagsutvecklingen, Krister Wallin. Wallin var med i due diligence genomförandena och 

uppmuntrade bolagen att återinvestera samt att Investor blev en ytterligare investerare. Investor 

kom in med 50 miljoner kronor i företaget och Capman och SEB Venture Capital tillsatte ytterliga 

25 miljoner kronor vardera.  

 

Pecking Order 
Scibase har endast sökt finansiering från riskkapitalbolag, till undantag från fastighetsbolaget i 

början som kan anses vara affärsänglar.  

Man prioriterar finansiering genom internt eget kapital, vilket följs av finansiering från riskkapital 

och slutligen banklån. Olmar menar att val av olika finansieringsalternativ styrs av storleken på 

RRiisskkkkaappiittaall  &&  MMeeddiicciinntteekknniisskkaa  fföörreettaagg  --  AAll  JJaaff,,  OOgguuzz           3311 



 

investeringarna och i vilken fas företaget befinner sig i. Vid stora investeringar utan någon säkerhet, 

som vid utförande av kliniska studier vänder man sig direkt till riskkapital.  

 

Man kräver att riskkapitalbolagen som investerar i företaget har långsiktiga planer och förståelse för 

tidsaspekten. Scibase har inte velat samarbeta med riskbolag som har för kortsiktiga mål, där risken 

finns att dessa lämnar projekten och man blir utan samarbetspartner.  

 

Finansiella tillväxtscykeln 
Scibase befinner sig i en sen expansionsfas där nästa steg är lansering av produkten. Företagets 

jämna tillväxt hittills beror på den unika diagnosmetoden och det team som trott på produkten. 

Framöver tror Olmar att tillväxten blir snabb när produkten väl lanserats på marknaden. Företaget 

har en välutvecklad marknadsplan för arbetet under tillväxten, där man bland annat planerar att 

köpa upp ett dotterbolag på den Amerikanska marknaden för att finnas tillgängliga på den 

marknaden.  

 

Affärsmässighet 
Scibase har en anställd som sköter affärsutvecklingsarbetet. Majoriteten anställda i Scibase har 

teknisk och naturvetenskaplig bakgrund. Just nu fokuseras mycket av arbetet på marknadsföring då 

man skall kommersialisera produkten innan marknadsintroduktion. 

 

Finansiella Gapet 
För tillfället har företaget tre erfarna och samarbetsvilliga finansiärer. Det är inte frågan om att söka 

riskkapital hos nya bolag, utan att få tilläggsinvesteringar från dem redan befintliga. De 

styrelsemedlemmar som riskkapitalbolagen tillsatt är även benägna om att upplysa 

riskkapitalbolagen om tilläggsinvesteringar vid behov.  

 

Till en början hade man lite kunskap om olika riskkapital och vilket som var lämpligast, men med 

tiden har kunskapen och kontaktnätet vuxit vilket medfört en högre grad av kompetens kring 

sökarbetet för finansiering.. 

 

Informationsasymmetrin 

Kunskapen inom företaget hade till en början väldigt hög fokus på företaget och den teknik man 

utvecklade. Idag fortsätter företaget att ha kunskapsfokus på produktutvecklingen, men även den 
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kommersiella biten och marknadsföringen har tagit stort utrymme i verksamheten. I denna bransch 

är insikt i omvärlden och branschen ett måste för att lyckas.  

 

Enligt Olmar är svårigheterna kring anskaffning av riskkapital bundna till tid och tålamod. Har man 

som företag och riskkapitalbolag inte förståelsen för tidsaspekten vid en marknadsintroduktion av 

en medicinteknisk produkt kommer man att stöta på många problem. En annan svårighet kan som 

nämnts ovan också vara problematiken att finna den rätta arbetspartnern, i detta fall den rätta 

riskkapitalsten.  

 

Bootstrapping  
Både Olmar och Ingrid Nicander, som är högt involverad inom företaget, hade alternativa 

inkomstkällor vid den tidiga fasen av företaget. I början bedrevs företagets arbete i lokaler i KI där 

man hade tillgång till utrustning och utrymme.  

 

Företaget samarbetade med examensarbetare som skrev om ämnen som rörde företaget. Stig fick 

även bidrag från KK forskningsstiftelsen då Stig Åberg anställdes som doktorand för att bevisa 

metoden för tekniken bakom hudcancerdetektorn genom sin avhandling. Olmar menar att dessa 

faktorer har medfört sänkta kostnader för företaget. 

 

Ett finansiellt gap kan föreligga hos nya företag och riskkapitalbolag. Det är en osäker fas som 

kräver tålamod tills man utvecklar en prototyp och ett juridiskt skydd för produkten. Sedan krävs 

det forskningsbelägg för att tekniken skall bli erkänd och denna process kan ta tid. 
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Tabell 5. Sammanställning av intervju med medicintekniska företag 

 

Företagsbakgrund 
och branschbild 

 
- Introduktions-/tidig expansionsfas  

 
        - Sen expansion - 

 
Företagen 

 
- Företagen har ännu inte påbörjat en 

försäljning därav har de negativ 
likviditet. 

- Få konkurrenter 
 

 
- Negativ likviditet 
- Få konkurrenter 

Krav på riskkapitalister  - Riskkapitalisten ska inte ha alltför höga 
krav och hållhakar, man vill som ägare 
behålla kontrollen så länge det går.  

- Man vill ha långsiktliga samarbeten 
 

- Det gäller att hitta de rätta 
riskkapitalisterna så att samarbetet 
funkar. 

- Riskkapitalisterna ska vilja 
investera flera gånger, ha 
långsiktliga mål. 

 
Vad innebär 
samarbetet med 
riskkapitalister 

- Grundaren får minskad ägande 
- Riskkapitalisten medför finansiering 

men även kunskap kring ex. marknads- 
och etableringsfrågor  

- Väcker intresse från andra finansiärer  

- Finansiering erhålls 
- Externa företagsledare tas in i 

företaget på initiativ av 
riskkapitalisten 

- Mer intresse från andra 
riskkapitalister 

 
 
Pecking Order 

 
 - Introduktions fas - 

 
- Expansionsfas - 

 
Företagens olika 
finansieringsalternativ 

 
- Företagen som befinner sig tidigt i 

livscykeln har ännu inte erhållit 
riskkapital men är medvetna om det. 

- Företagen handskas främst med bidrag, 
affärsänglar. 

 
- Företag som befinner sig längre 

fram i livscykeln har erhållit 
riskkapital. Ju längre fram man 
kommit desto fler gånger har det 
erhållits. Man får även bidrag 

 
Prioritering av 
finansieringsalternativ 

- Företag i introduktion fas ser 
finansiering genom bidrag som första 
alternativ följt av banklån och därefter 
riskkapital 

- Ju längre fram i livscykeln man 
kommer desto viktigare blir riskkapital. 
Banklån blir mer olämplig 

 

- Finansiering genom internt eget 
kapital prioriteras först följt av 
riskkapital, slutligen banklån 
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Finansiella 
tillväxtcykeln 

 
  

 
 

 
Företagens fas i 
livscykeln  
 
 
 
 
Företagens tillväxt 
 
 
Långsiktliga planer för 
kapitalanskaffning 

 
- Företagen som befinner sig i tidiga faser 

har hunnit med att utveckla en 
produktprototyp. Kliniska tester 
påbörjas då de kommer längre fram i 
livscykeln.  

 
- Företagen har haft bra tillväxt, och mer 

kapital krävs för ännu mer tillväxt 
 

- Inget utarbetat strategi för 
kapitalanskaffning utan förlitar sig på 
nätverk. Har planer på att anställa VD 
som kan detta. 

 
- Vid en senare tillväxt är nu 

företaget vid slutet av sina kliniska 
studier och redo att lansera 
produkten.  

 
 

- Tillväxten är god och väntas bli 
bättre vid lansering av produkt 

 
- Företaget är nära att lansera sin 

produkt och tänker generera kapital 
på det sättet 

 
Affärsmässighet 

 
  

 
 

 
Företagens 
affärsorganisation 

 
- Alla inom företaget har 

ingenjörsbakgrund 
- Marknadsföring sköts av inhyrda 

konsulter eller sköts själv 
- Nästintill jämnt fördelad mellan tekniskt 

och administrativt arbete i företaget 

 
- De flesta i företaget har teknisk 

bakgrund 
- Har en anställd som sköter 

affärsutveckling 
- Stort arbete kring marknadsföring 

nuvarande skede 
 
Finansiella gapet 

 
 - Introduktions fas- 

 
- Expansionsfas - 

 
Sökprocess för 
kapitalanskaffning 
 
 

 
- Ingen utarbetat strategi  
- Använder sig av kontakter och är 

medlemmar i olika nätverk såsom 
STING. 

- Vissa anställda har erfarenhet från 
näringsliv och bidrar kunskap vid 
sökning av kapital 

- Försöker synas så gott det går 
 

 
- Har tre samarbetsvilliga finansiärer 

och söker endast 
tilläggsinvesteringar från dessa 

- Styrelsemedlemmar tillsatta av 
riskkapitalister är benägna att 
begära tilläggsinvesteringar från 
dessa 

 

Kunskap kring krav 
från riskkapitalister  

- Ingen utbred kunskap 
- Råder brist i marknadsbearbetningen 
- Riskkapitalister vill ha stor avkastning 

på kort tid till lite risk  
 

- Till en början hade man lite kunskap 
- Ju mer kontaktnätet vuxit desto mer 

kunskap har erhållits 

Informationsasymmetri: 
fokusering av kunskap 
på företag eller bransch  

- Kunskapsfokus på utveckling och 
produktion 

- Hantering av branschen är bristfällig 

- I början rådde stor kunskap på 
företaget och tekniken 

- Idag råder stor kunskapsfokus på 
produktutvecklingen, kommersiella 
biten och marknadsföringen 

- Insikt i branschen är ett måste för 
att lyckas 

 
Bootstrapping - Pressat kostnaderna genom att använda 

sig av studenter och examensarbeten. 
Använt sig av billig utrustning och 
samarbetat med sjukhus 

- I början tog man inte ut lön från 
företaget. Använt sig av 
universitetslokaler och 
examensarbetare 

Råder finansiellt gap och 
varför? 

- Anser att finansiellt gap föreligger främst 
för företag som inte redan fått kapital för 
sin ide i första skedet och hamnat i ett 
tillväxtvakuum. 

- Kan föreligga mellan nya företag 
och riskkapitalister 
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- Osäker fas som kräver tålamod tills 
forskningsbelägg kring tekniken 
erkänns och juridisk skydd för 
produkten finns. 



 

4.4 Enkätundersökning medicintekniska företag 
 
13 respondenter av 50 tillfrågade svarade på enkäten. I detta kapitel presenteras svaren i 
nummerordning. 
 
Fråga 1: Majoriteten av företagen har funnits mellan 5 – 10 år.  

Fråga 2: Företagen befinner sig i en introduktions- eller expansionsfas 

Fråga 3: 6 av de 13 företagen som svarade har en ekonomisk anställd i företaget och befinner 

sig i en senare expansionsfas där det yngsta företaget har funnits i 8 år. 
Fråga 4: Majoriteten av företagen har en negativ likviditet 

 

Fråga 5: Ansökning om riskkapital         Fråga 6: Alternativ Kapitalanskaffning 

beviljad flera
gånger
beviljad en
gång
ej beviljad 0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

bidrag banklån

Antal

 
5 av företagen har ansökt om riskkapital och blivit beviljade flera gånger. 6 företag har inte blivit 

beviljade riskkapital. 2 av företagen har ansökt och blivit beviljade en gång.  
 

Av de 6 företag som inte hade riskkapital har 3 stycken företag eget kapital i form av intäkter. Två 

av företagen har banklån och ett företag har fått bidrag. 

 

Av de företag som inte fått riskkapital har 4 av dem som inte ansökt om kapital från affärsänglar. 

 

Fråga7:  5 av 13 respondenterna har inte ansökt om riskkapital från affärsänglar. 
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Fråga 8:  Svårigheter vid riskkapitalanskaffning 

0 1 2 3 4 5

ingen ekonomisk anställd

ingen utförlig affärsplan

blivit nekad

egna ledning ej villig

begränsad kunskap

begränsat nätverk

ej ansökt

Antal

 
Respondenterna fick välja 2 svarsalternativ. 

Begränsad kunskap, begränsat nätverk och ingen ekonomisk anställd är de faktorer som har flest 

svararfrekvens på frågan svårigheter vid riskkapitalanskaffning. Ovilja hos den egna ledningen var 

det bara ett företag som svarade.  
 
Fråga 9:  Geografisk placering 

forskningspar
k/universitet
annanstans

 
 

8 av företagen befann sig vid ett forskningsintensivt område. Medan 5 av företagen befann sig 

någon annanstans, utanför innerstaden och inte i samma område som företag inom samma bransch. 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel redovisas analysen utifrån de beskrivna teorierna i studien. Analysen följer en tabellform där empiridata analyseras direkt mot 

teorier. Analys av enkätundersökningen ses som en komplettering i empiriundersökningen och presenteras enskilt.  

 

 

Analys av: Pecking order och Finansiella Tillväxtcykeln 
 

Venture riskkapital 

bolag 

Riskkapitalbolag är redo att investera i en högrisk bransch om risken är proportionell mot avkastningen. Bilden av 

den medicintekniska branschen ses som positiv av riskkapitalisterna. Man menar att den största risken i den 

medicintekniska branschen föreligger hos företag som befinner sig i tidig fas av sina livscykler. 
 

Medicintekniska företag 

 

 

 

Expert 

De medicintekniska företagen är i starkt behov av kapital vid introduktions- och expansionsfasen, för att vid dessa 

perioder genomförs kostsamma processer såsom kliniska studier och vidare forskning. En annan process som är 

kapitalkrävande är kommersialiseringen.  

 

”Medicintekniska företag i tidiga skeden av sina livscykler har brist på kapital”. (Guve6) 

 

                                                 
 
6 Guve, Bertil (2007, 7 maj)  [intervju av branschexperter] 
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Genererat eget kapital

Nytt eget kapital 

 Enligt teorin pecking order väljer nystartade företag att finansiera enligt stegen internt eget kapital följt av lån och 

slutligen externt eget kapital. Teorin för finansiella tillväxtcykeln påvisar att lån tillkommer som alternativ vid 

expansionsfasen. I denna undersökning framgår det att medicintekniska företag nästintill är tvungna att gå direkt 

från steg ett till steg tre för att arbetet vid en prototyputveckling och kliniska prövningar kräver mycket kapital och 

är väldigt risksatt.  Banklån är svårt och orealistiskt att få i detta skede av livscykeln. Samt att de är dyra. 

 
 Ex: Startkapital  
 
 
 
   Ex: Riskkapital 
 

Figur 6: Egen modell över pecking order modellen för medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas 

 

Utifrån denna studie ger uppsatsgruppen en bild av hur en finansiell tillväxtcykel för medicintekniska företag kan se 

ut. I det allra första skedet av företagets tillväxtcykel måste företaget ha en teknisk lösning som drar till sig 

uppmärksamhet. På detta sätt kan de locka till sig bidrag från statliga stiftelser och branschorganisationer. Under 

tiden företaget bearbetar sin tekniska lösning använder sig de flesta företagen av såkallad bootstrapping för att 

minska behovet av extern kapital. I nästa steg av livscykeln när man har en någorlunda utvecklad teknisk lösning 

och visioner kring vad det kan resultera i, kan affärsänglar få intresse för produkten. När väl en affärsängel 

investerat i företaget har det tillsatts kapital som gör det lättare för företagaren att forma en prototyp och eventuellt 

erhålla juridiska rättigheter för produkten.  

 

Affärsänglar, bidrag och eget initiativ ger företaget ett bredare nätverk som kan locka allt större investerare. I nästa 

steg ses riskkapitalbolag som lämpliga investerare. Riskkapitalister är mer benägna att investera då affärsänglar 
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visat sitt intresse, företaget utformat en prototyp och eventuellt har juridiska rättigheter för innovationen. Eftersom 

riskkapitalbolagen tillför en större summa kapital blir det möjligt för det medicintekniska företaget att genomföra 

kliniska studier, arbeta med marknadsföring och utveckla produktens kompatibilitet mot marknaden. Banklån kan 

komma att bli ett finansieringsalternativ för företaget när det har kundreferenser och tillgångar att uppvisa, men 

enligt studien är det få företag som har valt detta alternativ.  

 

    

Analys av: Finansiella Gapet: Informationsasymmetrin  
 
UUttbbuudd  aavv  kkaappiittaall                                              EEfftteerrffrrååggaann  ppåå  kkaappiittaall  

  
     FFiinnaannssiiäärr         -----------       FFIINNAANNSSIIEELLLLTT  GGAAPP    ---------- SSmmåå  fföörreettaagg 
         

    IInnffoorrmmaattiioonnssssyymmmmeettrrii  
AAffffäärrssmmäässssiigg  kkuunnsskkaapp                  ←←  sskkiillllnnaaddeerr  ii  eexxppeerrttiiss→→                    TTeekknniisskk  kkuunnsskkaapp  

     
    --  HHöögg  rriisskk                                                    --  BBrriisstt  ppåå  kkuunnsskkaapp  vviidd  ttiiddiigg  ffaass  aavv  lliivvssccyykkeell  
    --  BBrriisstt  ppåå  ffiinnaannssiieellllaa  aannaallyyssiinnssttrruummeenntt,,    --  PPoossiittiivv  aattttiittyydd  ttiillll  rriisskkkkaappiittaall    
        mmeenn  kkoommppeetteennss  rrååddeerr                                                    
    --  IInnggaa  hhööggaa  ttrraannssaakkttiioonnsskkoossttnnaaddeerr  
 
Figur 7:  Egen modell av finansiella gapet i denna studie 
 

Venture riskkapitalbolag Riskkapitalbolag involveras i investerade medicintekniska företag genom att tillsätta en VD ur den egna 

organisationen och gemensamt med företaget tar de beslut på strategisk nivå. Riskkapitalbolagen tillför 

affärsmässighet och hjälp vid kommersialisering av produkten. Även riskkapitalisternas starka nätverk kommer till 

stor användning för företagen. 
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Medicintekniska företag 

 

 

 

 

 

Experter 

Företagen förstår att ägandet minskar när en riskkapitalist investerar i företaget. De accepterar detta då de vet 

finansiären tillför kapital och kunskapsresurser inom affärsmässighet och kommersialisering. Företagen har kunskap 

i form av teknik och forskning som riskkapitalisten ser som en resurs. Företag som befinner sig i en tidig fas i 

livscykeln har en bristfällig hantering av branschen då de tenderar att lägga stor kraft på företaget och dess 

produktion. När företaget går vidare i livscykeln tenderar den att fokusera mer kunskap på branschen.  

 

”Medicintekniska företag är alltför teknikdrivna och bör bli mer behovsdrivna” (Sjöholm7) 

 

 Enligt teorin kan det uppstå problem mellan företagsledare, som i småföretags fall ofta är grundarna, och externa 

investerare. Detta på grund av faktorer som gör att de två aktörerna inte förstår varandras arbetssätt eller inte har 

tillräckligt med information om varandra.  

 

I denna studie visar det sig att de medicintekniska företagen har förståelse för riskkapitalbolagens roll och vad de kan 

tillföra i ett samarbete. De har inget större problem att ge ifrån sig sitt ägande om det leder till företagets bästa. Från 

riskkapitalbolagens sida är man väldigt noga med att sluta avtal för att undvika konflikter i ett senare skede. Avtalen 

förtydligar gemensamma mål och arbetsfördelning. De båda aktörerna känner till sina expertområden och lägger 

därav mest resurser på de områden de kan bäst. Detta är viktigt eftersom branschen är högteknologisk och det 

tekniska arbetet kräver expertkunskap. Därav fördelas arbetet oftast på så sätt att företagen driver det teknologiska 

arbetet och riskkapitalisterna har en större inverkan på den administrativa delen.  

 

Om företagsledningen är rädd för att ta in externa investerare i denna bransch är det risk för att företagets 

                                                 
 
7 Sjöholm, Gösta (2007, 16 maj)  [intervju av branschexperter] 
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utvecklingsarbete stoppas med tanke på att extern kapital är en väldigt viktig faktor. Detta är något som alla företag i 

studien förstår och många menar att utan exempelvis riskkapital kan man inte genomföra de kliniska prövningar som 

är nödvändiga. 

Venture riskkapitalbolagen och branschexperterna nämner affärsänglarnas relevans i början av medicintekniska 

företagens livscykel. Affärsänglarna tillför tidigt kapital och har förmågan att vara involverad genom ett nära 

samarbete med det medicintekniska företaget. Eftersom affärsänglarna har färre investeringsobjekt har de 

möjligheten att ha ett närmare kunskapsutbyte med de medicintekniska företagen. Riskkapitalbolagen ser positivt om 

finansiering från affärsänglar förekommer. Förutom kapitalet ökar affärsänglarna affärsmässigheten hos de 

medicintekniska företagen, vilket kan minska informationsasymmetrin.   

 

Analys av: Finansiella Gapet: Andra faktorer  
 

Venture 
riskkapitalbolag: 

Riskkapitalister anser i allmänhet att medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas är riskfyllda och 

kostnadskrävande projekt. Vid finansiering uppstår kontrollkostnader via genomföranden av såkallade due diligence 

och andra liknande företagsundersökningar. En faktor som flera riskkapitalister undersöker och anser vara viktigt i 

ett företags fortsatta utveckling är grundarens egenskaper och erfarenheter. 

 

Medicintekniska företag: 

 

 

 

 

Expert 

I ett medicintekniskt företag som befinner sig i ett tidigt livscykelstadie är grundaren ofta väldigt tekniskt kunnig, 

samtidigt som kunskap kring anskaffning av olika finansieringsalternativ är bristfällig. Grundaren vill oftast ha kvar 

så stor del av företaget så länge det är möjligt, men samtidigt är hon eller han beroende av externt kapital och har 

förståelse för dess roll i företagsutvecklingen. 

 

”Medicintekniska företag genomgår mycket finansiellt sökarbete innan dem vänder sig till de rätta 
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riskkapitalbolagen” (Sjöholm8)   

Analys: Teorin menar att det kan råda tveksamhet från finansiärens sida att vilja investera på grund av faktorer såsom risk, 

brist på finansiella instrument och alltför höga kontrollkostnader. Teorin pekar också på att nystartade företag kan 

visa erfarenhetsbrist, kunskapsbrist om olika finansieringsalternativ och negativ attityd till externa aktörer i 

företaget. De tre sistnämnda faktorer nämns även i teorin om kapitalstrukturbeslut i småföretag.  

 

Studien visar att riskkapitalbolagen är medvetna om att den medicintekniska branschen är riskfylld. Denna risk mäts 

mot den potentiella avkastningen och företag i den medicintekniska branschen kan ge hög avkastning. Risken är 

främst bunden till tidiga skeden av företags livscykler då det krävs mycket arbete innan man ser resultat för 

huruvida företaget kan lyckas på marknaden. Företag med påbörjade kliniska studier och prototyper bär en mindre 

risk. Riskkapitalister i studien investerar helst i medicintekniska företag tillsammans med andra medfinansiärer. 

Detta anses sprida och reducera riskerna.  

 

Riskkapitalisterna menar att deras kontrollkostnader inte är höga i förhållande till hela investeringen. Kliniska tester 

och produktutveckling ses inte som kontrollkostnader utan det rör sig om stora summor som hör direkt till 

investeringen.  

 

Enligt teorin kan det råda brist på lämpliga nyckeltal för företag i denna fas av livscykeln. Detta råder i denna 

undersökning. Venture riskkapitalbolag har inte tillämpbara nyckeltal då ansökande företag ofta har negativ 

likviditet. Riskkapitalbolagen kan använda sig av nyckeltal från liknande företag som befinner sig längre fram i 

livscykeln. Det tar lång tid innan inkomster kan inbringas och fram till dess får man göra subjektiva bedömningar 

                                                 
 
8 Sjöholm, Gösta (2007, 16 maj)  [intervju av branschexperter] 
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om man inte har någon vidare ekonomisk data att utgå ifrån. 

  

Företagsgrundarnas potential och erfarenhet är något riskkapitalbolagen bedömer primärt vid eventuella 

investeringar. Riskkapitalbolagen anser att de medicintekniska företagen presenterar sin affärsidé tydligt. Det kan 

bero på att många företagsgrundare inom denna bransch drar erfarenhet från andra nystartade företag som de har 

arbetet nära med. Riskkapitalisterna nämner även nätverk som till exempel Connect och Innovationsbron som 

viktiga aspekter för att förbättra den tekniska entreprenörens affärsmässighet.  

 

Inställningen till riskkapital som extern finansiering är positiv, oberoende av vilken erfarenhet medicintekniska 

bolagen tidigare haft. Detta på grund av att medicintekniska företag har ett starkt behov av externt kapital. De 

medicintekniska företagen i denna undersökning har kunskap om finansieringsalternativ, men tenderar till att ha 

bristande kunskap om vilken finansieringsaktör som är den rätta för deras verksamhet. Något som återupprepas i 

studien är att företagsgrundare i denna högtekniska bransch i princip bara är tekniskt kunniga och att detta medför 

en brist på affärsmässigheten hos de. 

 

Analys av: Kapitalstrukturbeslut i små företag 
 

Venture riskkapitalbolag Riskkapitalisterna försöker synas så gott som det går för företagen genom exempelvis nätverk och mässor.  

 

Medicintekniska företag  

 

Medicitekniska företag har en medvetenhet om branschsituationen. 
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Experter 

 

”Marknaden för medicintekniska företagen är för liten i Sverige” ”Medicintekniska företag internationaliseras 

snabbt” (Sjöholm9) 

 

 Kapital strukturbeslut i små företag är beroende av företagsledningens inställning som byggs upp av olika faktorer 

enligt teorin. Det som är intressant att analysera från teorin är expansionsmål och riskbenägenhet som avgör till 

vilken grad man vill ta in externa finansierare. Teorin nämner även att branschen företaget befinner sig i avgör 

finansieringsbehovet.  

 

Studien visar att medicintekniska företagen är väl medvetna om den bransch de befinner sig i är stor, betydligt större 

än den inhemska svenska marknaden. De ser positivt på de stora marknadsmöjligheterna, men konkret kunskap 

kring de olika marknaderna redovisades inte. Medvetenheten om marknadens storlek från företagarnas sida 

speglades även i deras positiva attityd till Venture riskkapital. De inser att detta kapital är viktigt för att företaget 

skall kunna överleva i den tekniskt och juridiska processen samt vid kommersialisering. 

 

Alla medicintekniska företag har en positiv bild för framtiden och de förväntar sig en hög tillväxt om alla kliniska 

tester och juridiska aspekter går igenom. Företagarna är inte så riskbenägna då de inte vill investera för mycket eget 

kapital, därav deras positiva inställning till riskkapital. Lån ansågs vara för dyrt och riskerar att stanna upp 

företagets tillväxt.  

 

                                                 
 
9 Sjöholm, Gösta (2007, 16 maj)  [intervju av branschexperter] 
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Analys av enkätundersökningen 
De faktorer i ovanstående analysdiskussion som enkätundersökningens data styrker presenteras kort här nedan. 

 

- Ungefär hälften av respondenterna hade en ekonomisk anställd i sitt företag. De som hade en ekonomisk anställd befann sig i en 

expansionsfas. Detta resultat styrker diskussionen om att det finns en avsaknad av en ekonomisk anställd bland medicintekniska företag i 

tidiga faser. 

 

- Majoriteten av företagen i enkätundersökningen hade en negativ likviditet, vilket diskuteras under behovet av riskkapital från 

medicintekniska företagens sida, samt riskkapitalisternas dåliga förutsättningar för att använda sig av finansiella verktyg. 

 

- Av de fem företagen som inte ansökt om riskkapital från affärsänglar hade fyra stycken inte fått riskkapital från Venture riskkapitalbolag. 

Fyra stycken av de fem företagen som inte befann sig på i ett forsknings/universitets område hade inte fått riskkapital från Venture 

riskkapitalbolag. Dessa två faktorer är något som diskuteras i ovanstående analys, där vikten av affärsänglar och företagens geografiska 

placering påverkar förutsättningarna för att anskaffa Venture riskkapital.  

 

- Begränsat nätverk, begränsad kunskap och ingen ekonomisk anställd var de faktorer som hade störst svarsfrekvens vid frågan om de 

svårigheter som fanns vid ansökning av riskkapital. Dessa faktorer belyses även i ovanstående analys. Företagens ovilja att ta in externt 

kapital fick minst svarsfrekvens och detta styrker även analysdelen där det påpekas att medicintekniska företag har en vilja att ta in 

riskkapital.  
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6 Resultat  

 

 

I detta kapitel presenteras resultat som svarar på uppsatsens syfte.   

 

 

Det finansiella gapet som studerats genomgående under uppsatsens empiriarbete har visat sig 

förekoma. Det är olika stort beroende på i vilken livscykel fas det medicintekniska företaget 

befinner sig i. Medicintekniska företag i tidiga skeden av livscykeln har ett omfattande tekniskt och 

juridiskt arbete framför sig som kräver kapital. Denna process är väldigt riskfylld för Venture 

riskkapitalbolagen eftersom de inte ser någon prototyp, patent eller ett kliniskt test som säkerhet för 

sin investering. Riskkapital bolag som har investeringserfarenheter i medicintekniska branschen har 

förståelse för tidsaspekten, men anser ändå att branschen är riskfylld. 

 

Förutom ovannämnda säkerheter ser riskkapitalbolagen helst en pådrivande och målmedveten 

entreprenör i det medicintekniska företaget. Dessa egenskaper ger Venture riskkapitalbolagen en 

form av garanti för långsiktighet som minskar risken för att projektet de satsar pengar i inte fallerar 

halvvägs.  

 

När medicintekniska företag har utställda säkerheter i form av patent, prototyp eller kliniska tester 

blir det enklare för dem att anskaffa riskkapital. Det föreligger fortfarande en risk för 

riskkapitalbolagen att investera eftersom medicintekniska företagen ofta inte själva marknadsfört 

produkten under det tekniska arbetet. Företagen har förmodligen en utarbetad affärsplan, men den 

kompletteras med riskkapitalbolagens egna due diligence som är kostsamma och tidskrävande. 

 

Grundarna i medicintekniska företag är inte oroliga för att ta hjälp av Venture riskkapitalbolag och 

därav överlåta andelar i företaget. Detta beror på att företagen i stort behov av kapital för att kunna 

klara sig igenom livscyklerna tills en eventuell marknadsintroduktion. Kapitalet kan i stort sett 

endast tillhandahållas från riskkapitalbolag. Medicintekniska företag har vetskap om att de befinner 

sig i en högteknologisk bransch som sträcker sig globalt och kräver kapital. Grundarna är medvetna 

om att deras expertis är störst inom teknisk kompetens och att Venture riskkapitalbolag förutom 

kapital även tillför nödvändig affärsmässig kompetens inom marknads- och management arbete. 

Venture riskkapitalbolagen är också medvetna om kunskapsfördelningen vid en eventuell 
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investering.  För att undvika eventuella konflikter parter emellan och fördela arbete sluts avtal innan 

påbörjad investeringstillfälle. 

 

Grundarna i medicintekniska företag är inte alltför riskbenägna när det gäller att risksätta sitt eget 

kapital. Detta beror på att man förstår att expansion i branschen kräver mycket kapital och är 

samtidigt en väldigt riskbenägen process. Väljer man att investera eget kapital blir man personligen 

drabbad av ett eventuellt misslyckande. 

 

Genom att i ett tidigt skede vara belägen i tekniskt intensiva områden eller vara involverad i nätverk 

där aktörer från samma bransch finns, ökar ett företags kunskap om hur den skall anskaffa 

riskkapital.  

 

Venture riskkapitalbolags ekonomiska verktyg är dåligt lämpade för att värdera medicintekniska 

företag i introduktions- och expansionsfas. Det blir svårt att tillämpa verktygen då medicintekniska 

företag i denna fas endast har kostnader och därmed negativ likviditet.  

 

Affärsänglar ses på positivt sätt i tidiga skeden av medicintekniska företag. De har möjligheten att 

vara närmare involverade i företagen. De ökar även chanserna för medicintekniska företag att få 

vidare finansiering av Venture riskkapitalbolag. 

 
Experterna som intervjuades tog upp övergripande faktorer som anses skulle kunna stärka företagen 

i branschen och minska det finansiella gapet. De efterfrågade ny forskning och en närmare koppling 

till vården med mer klinisk forskning. Experterna menar även att medicintekniska företag kan 

minska riskerna för finansiärerna genom att slå ihop sina organisationer. 
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7 Slutsats & Diskussion 
 

 

Denna del av uppsatsen avser att presentera de slutsatser som bygger på den analys som tidigare 

gjorts och därav besvara studiens frågeställning. 

 

 

Vid tidiga skeden av medicintekniska företags livscykler har de inte möjligheten att visa upp tydliga 

inverteringssäkerheter för Venture riskkapitalbolagen. Vid detta skede kan affärsänglar vara 

lämpligare finansieringsalternativ. Affärsänglarna har möjligheten att följa det medicintekniska 

företaget närmare och vara involverade i företagens arbete i högre grad än Venture 

riskkapitalbolagen som har en mängd andra företag att kontrollera. På detta sätt minskar riskerna för 

finansieringen. Genom det nära samarbetet med affärsänglar finns det även möjlighet för företagen 

att ta del av affärsmässig kunskap och nätverk som i sin tur kan öka chanserna för det 

medicintekniska företaget att få vidare finansiering från Venture riskkapitalbolagen. I senare skeden 

av företagens livscykel blir det däremot svårare för affärsänglarna att tillföra den behövliga 

kunskapen och tillfredställa det stora kapitalbehovet. 

 

Genom undersökningen har man sett en tendens att Venture riskkapitalbolagen är mer benägna att 

finansiera medicintekniska företag då det finns medfinansiärer i investeringsplanerna. Chanserna att 

erhålla finansiering ökar också om medicintekniska företag har affärsänglar eller om de tidigare haft 

det. Enligt riskkapitalister minskar investeringsriskerna om dessa aktörer är inblandade.    

 

Medicintekniska företag borde undersöka och strategiskt söka sig till riskkapitalbolag som har 

investeringserfarenhet inom den medicintekniska branschen. Venture riskkapitalbolagen med 

erfarenhet av branschen har förståelse för tidsaspekter samt risker i medicintekniska företag till 

skillnad från riskkapitalister som inte har någon erfarenhet. Rätt prioritering i sökarbetet ökar 

chanserna till finansiering genom riskkapital. 

 

Det finns ingen större tvekan om att det råder en förståelse för hur kunskap är fördelad mellan 

medicintekniska företag och Venture riskkapitalbolag. Företaget har högre tekniskt kompetens 

medan riskkapitalisten besitter större kunskap om affärsmässighet. Därav borde medicintekniska 

företag prioritera att utveckla större affärsmässig kunskap under introduktions- och 
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expansionsfaserna för att på så vis försöka minska eventuella finansiella gap. En ökad 

affärsmässighet i yngre företag kan innebära att göra strategiska planer kring hur man skall ta sig in 

i bransch nätverk med branschorganisationer, andra företag och investerare. 

 

Det är relevant att företagen börjar planera sin marknadsintroduktion och expansion redan vid det 

tillfället de bestämmer sig för att starta ett företag. När de medicintekniska företagen har kunskap 

om marknaden minskar risken som är bunden till erfarenhet och marknadskunskap. Genom att 

företaget har god kunskap om marknaden behöver då inte riskkapitalbolagen göra lika omfattande 

och kostsamma due diligence undersökningar. De behöver inte heller lägga ner tid och kapital på att 

anlita affärsmässig personal till det investerade företaget.  

 

En annan viktig aspekt som Venture riskkapitalbolagen värdesätter är en drivande entreprenör. 

Denna entreprenör skall självfallet helst vara tekniskt kunnig för att så tidigt som möjligt kunna 

utveckla en unik produkt. Samtidigt skall denna person kunna representera de affärsmässiga målen 

på ett tilldragande sätt. Om tekniken är alltför tidskrävande och beroende av grundaren kan denne 

tillsätta en person vars uppgift går ut på att planera och inhämta kunskap kring affärsmässigheten.  

 

Att vara belägen i ett tekniskt intensivt område kopplat till branschen är av nytta. I dessa områden 

utbyts kunskap, erfarenheter och nätverk knyts. Det gäller för medicintekniska företag att hela tiden 

synas och vara attraktiva för att locka till sig finansiärer. Om man har en utomordentlig produkt 

men inte marknadsför den på rätt sätt hos finansiärerna kan det sätta stopp för utvecklingen för både 

produkt och företag.  

 

Grundarna i medicintekniska företag gör rätt i att inte satsa för mycket eget kapital eller ta för stora 

lån då de på så sätt binder risker till sig själva. Det tankesätt de har kring kapitalanskaffning där 

bidrag och riskkapital är högprioriterat är rätt prioritering eftersom projekt kring medicintekniska 

produkter ger resultat efter en lång tid. Under denna tid är projektet högt risksatt. Om företagen 

belastas med alltför höga skulder finns det en risk att det sätter stopp för expansion.  

 

Genom undersökningen klargörs det att Venture riskkapitalbolagen har begränsade finansiella 

instrument för att göra goda ekonomiska bedömningar. I princip blir bedömningarna istället 

gissningar eftersom produkter i branschen har långa processer att genomgå innan 

marknadsintroducering och eventuella vinster kan genereras. Därför bör riskkapitalisterna se upp 

med att göra alltför långsiktiga prognoser och värderingar.  
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De övergripande faktorerna som experterna nämnde är av hög relevans för att minska det finansiella 

gapet. Den innovativa forskningen som efterfrågas ger konkurrenskraftigare produkter, men den 

ökar samtidigt riskerna för finansiärerna.  

 

Man bör arbeta för att föra samman olika aktörer och nätverk i branschen. Det antyddes att 

medicinteknisk forskning i allmänhet borde länkas samman mer med vården. Mer klinisk forskning 

efterfrågades. Genom att medicintekniska företag får en närmare relation till vården som erkänner 

nya produkter kan de bli mer erkända i Venture riskkapitalisternas ögon också och därav få det 

enklare att anskaffa kapital. 

 

En annan faktor som kan få riskkapitalisterna mer investeringsvilliga och stärka de svenska 

medicintekniska företagens organisation är uppmuntran till sammanslagningar av medicintekniska 

företag. Detta skulle leda till ett bredare produktutbud och en starkare organisation vilket minskar 

risken för investeraren. 

 

Undersökningen visar att det finns kapital på marknaden. Samtidigt är den medicintekniska 

branschen riskfylld vilket leder till svårigheter för anskaffning av riskkapital i tidiga skeden av 

företagens livscykel. Vi har med denna diskussion försökt lyft fram och belyst de faktorer som 

bidrar till svårigheter kring riskkapital anskaffning.  
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8. Vidare forskning 
Under studiens gång har uppsatsgruppen funnit intresse för en del aspekter som skulle kunna vara 

intressanta att studera närmare. På management nivå skulle det vara av intresse att studera varför 

svenska medicintekniska företag blir uppköpta och hur man kan stärka organisationen så att företag 

blir mer konkurrenskraftiga.  

 

En annan aspekt som väckt intresse är affärsänglarnas roll i denna bransch. Hur kontaktnäten 

mellan affärsänglar och medicintekniska företag ser ut, samt hur man kan uppmuntra affärsänglar 

att gå in i väldigt tidiga skeden av medicintekniska företags livscykler.  
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9. Kritisk granskning av studien 
Genom avgränsningen som har gjorts i studien kan det troligtvis ha uteslutits intressanta 

frågställningar och synpunkter. 

 

Intervjuerna har tidsbegränsats till ungefär 1 timme på grund av intervjuobjektens tidsbrist. Detta 

kan ha medfört att relevant information har förbigåtts. Det finns en risk att intervjuobjekten i 

riskkapitalbolagen och de medicintekniska företagen inte varit helt objektiva i sina svar då de kan 

ha strävat efter att ge en positiv bild av sin organisation.  

 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen anses som lågt då endast 13 av 50 respondenter i urvalet 

svarade på enkäten. Bortfallet på 74 procent i undersökningen medför att det finns en väldigt svag 

grund för att generalisera enkätundersökningens data. En orsak till detta bortfall är att studien 

fokuserat på intervjuerna och tidsbristen har medfört att tillräckligt med uppföljningar genom 

påminnelser inte har hunnits göras.   

 

Enkätundersökningen avgränsades till företag med högst tio anställda. Detta kan ha gett en orättvis 

bild då några av respondenterna hade befunnit sig på marknaden närmare 10 år och kan ha hunnit 

passera expansionsfasen samtidigt som de haft mindre än 10 anställda.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning medicintekniska bolag 

Denna enkätintervju är en del i en C-uppsats i Företagsekonomi som vi skriver på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om svårigheter för medicintekniska företag i introduktions- och 

expansionsfas att tillhandahålla finansiering. 
 
 

1. Hur länge har företaget existerat? 
 
Svar: ________________ 
 

2. I vilken fas av företagets livscykel anser ni att ert företag befinner sig i? 
 
___Introduktions fas             ___Tidig expansions fas             __Senare expansions 
 

3. Har företaget någon ekonomisk anställd?  
 

___Ja               ___Nej 
 

4. Är företagets likviditet positivt eller negativt? 
  

___ Positiv                ___ Negativ 
 

5. Har ert företag någonsin ansökt om riskkapital (Venture Capital) och i sådant fall hur 
många gånger har ni fått det beviljad? 

 
___Ja, har fått det beviljad flera gånger           ___Ja, har fått det beviljad en gång 
 
___Nej, har inte blivit beviljad 

 
6. Om ni inte fått riskkapital eller om ni inte ansökt om riskkapital vilken alternativ 

finansiering har ni använt er av?  
 

Svar: 
 
7. Har ni ansökt om finansiering hos affärsänglar? 

 
___Ja, ett par gånger  ___Ja, en gång  ___Nej 
 

 
8. Har ni haft svårigheter vid anskaffning av riskkapital och i sådant fall varför? Välj de 

två svarsalternativ som bäst överensstämmer med ert fall. 
 
___Har inte haft planer på att ansöka finansiering genom riskkapital. 
 
___Har ett begränsat nätverk. 
 
___Begränsad kunskap om riskkapital. 
 

I 



 

___Egna ledningen har bristande intresse av att ta in andra aktörer i företaget som         
riskkapitalbolag. 
 
___Blivit nekade av finansiering från riskkapitalister.  
 
___Företaget har inte ännu utförliga affärsplaner för ansökning om riskkapital.  
 
___Har ännu ingen anställd som sköter ekonomiska arbetet och det finansiella sökarbetet.  
 
 

9. Var är ert företag beläget?   
 
___Forskningspark/Universitetsområde  ___Annanstans 
     

II 



 

Bilaga 2: Företag som deltagit i enkätundersökningen 
 

• HLB Catheter AB  
   
• KanMed AB 

 
• Micromuscle AB 

  
• Medical Products Octagon AB 

 
• Medirox AB 

  
• Medprod AB 

 
• Medtentia AB 

 
• Scibase AB 

 
• Somedic Production AB 

     
• Weaidu AB 

 
• Smm-Medical AB 

 
•  Hemapure AB 

 
• Vibratech AB 

III 



 

Bilaga 3: Intervjufrågor medicintekniska företag 
Denna enkätintervju är en del i en C-uppsats i Företagsekonomi som vi skriver på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om svårigheter för medicintekniska företag i introduktions- och 

expansionsfas att tillhandahålla finansiering. 
 
Bransch och företag 

• Personen?  
• Företagets start? 
• Verksamhet? 
 
1. Vad anser Ni om branschen ni befinner er i 

- Omvärld? 
- Kunder?  

2. Hur många anställda har ni? 
3. Vad hade Ni för ekonomisk data? 

- Omsättning?  
- Nyckeltal? 

 
Kapitalstrukturbeslut i småföretag 

4. Vilka finansieringsalternativ är ni medvetna om för er verksamhet? 
5. Vad har ni för tidigare erfarenhet kring finansierings alternativ, främst riskkapital?  
6. Vad har ni för krav på en riskkapitalist som blir en ägare i företaget? 
7. Hur ser företagets mål ut kring expandering från dagens läge?  
8. Vad anser ni om bankens krav och procedur? Tror ni att riskkapitalbolagens skiljer sig åt?  
9. Hur benägna är ni att ta in riskkapitalister aktörer i företaget? 

- ägande kontra ny kunskap 
 

Pecking order 
10. När ni söker och sökt finansiering vilka alternativ har ni valt er av? 
11. I vilken ordning prioriterar ni de olika finansieringsvägarna?  

- Internt eget kapital, lån och riskkapital. 
 
Finansiella tillväxtcykeln 

12. I vilken fas i livscykeln anser ni er själva vara? 
- Introduktion, tidig expansion eller sen expansion. 
 

13. Hur anser ni ert företags tillväxt vara och vad beror den på?  
14. Har ni långsiktiga planer för kapitalanskaffning? 

 
Affärsmässighet 

15. Vem eller vilka sköter marknadsförings och finansiella sökarbetet? 
- Hur stor del av budgeten går till dessa arbeten? 

16. Hur många inom företaget har ingenjörsbakgrund och hur många har ekonomisk bakgrund? 
17. Hur mycket av verksamheten är tekniskt och hur mycket är ekonomiskt arbete? 
18. Vad har ni själva för ekonomiska mål?  

 
Finansiella gapet 

19. Hur går ni till väga när ni söker riskkapital, vilken arbetsprocess har när ni sökandet?  
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20. Har ni kunskap om vilka krav riskkapitalisterna ställer för att finansiera företag i 
introduktions- och expansionsfas? 

21. Vad förbereder ni och lägger ni vikt på att presentera när ni söker om riskkapital? 
 
Informationsasymmetrin 

22. Vart fokuserar ni er kunskap? 
- Företaget eller branschen? 
 

23. Vad ser ni själv som problemfaktorer/brister som bidrar till svårigheter med finansiering 
från riskkapitalbolag? 

 
Bootstrapping 

24. Vilka metoder använder ni för att hålla nere kostnaderna? 
- Kan detta minska ert behov av riskkapital? 

 
 
 

25. Anser ni att det råder ett så kallat gap mellan er finansiärer och den medicintekniska 
branschen? På vilket sätt? Vad kan detta bero på? 

 
 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 4: Intervjuobjektsfakta; Medicintekniska företag 
Intervju med Bengt Källbäck, HLB Catheter AB   2007-04-24  
Bengt Källbäck  

Bengt Källbäck har en doktorsexamen från KTH i elektronik. Han har undervisat och forskat på 

KTH, jobbat för Ericsson med att integrera kretsar. Efter tiden på Ericsson jobbade han på KTH-syd 

där han arbetade med samverkande frågor emellan företag och KTH. 

 

HLB Kateter 

Företaget startades i början av 2006. Håkan Elmqvist (professor i medicinteknik KI) och Lars Åke 

Brodin (professor i medicinteknik KTH) hade studerat en kateterlösning för hjärtats 

cirkulationssystem och försökte utveckla en modell i ett forskningsprojekt. De ansökte om att få 

utveckla Radis ( medicintekniskt företag i Uppsala) katetermodell, men fick avslag vilket gjorde att 

de fick hitta en egen lösning. Vid detta skede kom Källbäck in i företaget. Han fick förfrågan om att 

vara med om att utveckla katetern och därifrån startade företaget. 

 

Intervju med Stig Olmar, Scibase    2006-05-03 
Stig Olmar 

Stig Olmar har en doktors titel från Fysikum vid Stockholms universitet. Han har undervisat på 

Fysikum och KI. Han är grundaren till Scibase och i dagsläget innehar han posten, Chef Technical 

Officer, inom företaget.  

 

Scibase 

Företaget Scibase bildades augusti 1998.  Olmars uppfinning i en mätteknik för vävnad med 

elektrisk impedans var grunden till företaget. Han tillämpade tekniken först då han ingick i en 

forskningsstiftelse för tandvårdsforskning. Efter detta forskningsprojekt fick han förfrågan om att 

delta i ett tvärvetenskapligt forskningsteam på Novum i Karolinska Institutet där hans mätteknik 

utvecklades och började säljas som produkt till olika forskningsparker. Olmar och hans 

forskningsteam blev utsatta för en juridisk patenttvist där Scibase vann och efter ett tag startades 

företaget.   
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Intervju med Hans Wiksell, Vibratech    2007-05-14 
Hans Wiksell 

Hans Wiksell innehar en professur vid Karolinska Institutet inom klinisk tillämpning av 

elektromagnetisk energi. Tidigare har han varit verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan där han 

har varit Docent. Han har sedan 1983 arbetat inom det medicintekniska fältet. Wiksell är grundare 

och ägare av företaget Vibratech. 

 

Vibratech  

Företaget Vibratech startades 2002. Det var Wiksell tillsammans med några andra forskare som till 

en början drev ett projekt kring bröstcancer. Detta projekt utvecklades och så småningom bildade 

man företaget Vibratech. Företaget utvecklar ny teknik för handläggning av bröstcancer inom både 

diagnostik och terapi av sjukdomen.   
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Bilaga 5: Intervjufrågor venture riskkapitalbolag 

Denna enkätintervju är en del i en C-uppsats i Företagsekonomi som vi skriver på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om svårigheter för medicintekniska företag i introduktions- och 

expansionsfas att tillhandahålla finansiering. 
 
Företags bakgrund 

- Personen? 
- Företaget? 
- Företagsportfölj? 
 

Branschbakgrund och investeringar 
1. Vad anser ni om den svenska medicintekniska branschen?  

- Hur ser den ut i dagsläget?  
- Hur ser ni på branschutvecklingen? 

2. Hur stor del av Era investeringar går till medicintekniska bolag i introduktions- och 
expansionsfas?  

3. I vilken fas av medicintekniska företagens livscykel är ni mest benägna att investera och 
varför?  

- Hur ser era investeringar ut årligen?   
4. Anser ni medicintekniska företag vara högrisk och varför i sådant fall?  

- Hur värderar ni risken?  
- Riskbedömer ni företag olika i olika faser av livscykeln?  

 
Finansiella Gapet 
Informationsasymmetrin 

5. Vad kan ni tillföra företagen ni investerar i och vad kan företagen tillföra er? 
6. Hur delaktiga är ni i företagens vardagliga arbete?  

- Ett företag kan vara rädd för att externa finansiärer ”tar över” företaget om dem 
ansöker om finansiering. Anser ni att detta är ett märkbart problem?  

Andra faktorer 
7. Vad har ni för arbetsprocess när ni investerar i medicintekniska företag i introduktions- och 

expansionsfas?  
8. Vad har ni för krav på medicintekniska företag i introduktion, tidig och sen expansion vid 

eventuell finansiering?  
- Affärsplan?  
- Grundare?  
- Nyckeltal? 
- Kunder? 
- Medfinansiär (riskkapitalist eller affärsängel)? 

9. Om ekonomiska data från företaget är bristfällig vad bedömer ni då?  
 
Finansiella Instrument  

10. Vilka värderingsmetoder använder ni överlag idag?  
- Vilka svagheter och styrkor finns med dessa? 
- Vilka faktorer/parametrar värderar ni och vilka väger tyngst vid en värdering? 

11. Anser ni er ha bra finansiella instrument för medicintekniska företag i introduktions- och 
expansionsfas?  

12. Vad har ni för kontrollkostnader på medicintekniska företag i introduktions- och 
expansionsfas? 
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- Är de höga i jämförelse med företag i samma livscykel i annorlunda branscher? 
 
Faktorer för finansieringsmodell 

13. Hur går sökprocessen till vid finansiering?  
- Söker ni upp medicintekniska företagen eller söker dem upp er för eventuell 

finansiering?   
14. Tycker ni att medicintekniska företag går rätt tillväga när de presenterar sitt 

investeringsobjekt?  
15. Vilka problem uppstår oftast mellan er och företagen?  
 
16. Anser ni att det råder ett så kallat gap mellan er finansiärer och den medicintekniska 

branschen? På vilket sätt? Vad kan detta bero på? 
 

 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 6: Intervjuobjektsfakta; Venture Riskkapitalbolag 
Intervju med Yvonne Petterson, Indsutrifonden  2006-04-26 
Yvonne Pettersson 

Yvonne Pettersson har jobbat 5 år på Industrifonden och är investeringsansvarig för life Science 

inom bolaget. Tidigare har hon jobbat i regionala riskkapitalbolag och sitter idag med i flera av 

deras styrelser. Hon har även ett förflutet hos Affärsstrategerna som ansvarig för life science. Innan 

dess har hon jobbat en längre tid inom Baxter där hon haft olika chefsposter. Pettersson är utbildad 

civilekonom vid Lunds Universitet. 

 

Industrifonden 

Industrifonden är en statlig stiftelse som bildades 1979. Denna stiftelse kategoriserar sig som ett 

Venture Capital riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag vilka främjar svensk industri. I sin 

investeringsportfölj har man cirka 2 miljarder kronor till förfogande, varav 1,5 miljarder kronor är 

investerade i cirka 100 olika bolag inom Sverige. Bolaget investerar i onoterade företag i olika 

branscher på den svenska marknaden. Life Science är ett investeringsområde som innesluter 

läkemedelsföretag, bioteknikföretag och medicintekniska företag. 

 

Intervju med David Bejker, HealthCap   2007-04-26 
David Bejker 

David Bejker har jobbat på HealthCap i cirka 6 år. Under denna tid har han även jobbat med 

affärsutveckling i ett av portföljbolagen. Idag jobbar han med nyinvesteringar och han har en 

civilekonom examen från handelshögskolan i Stockholm. 

  

Healthcap 

HealthCap har funnits i cirka 10 år och har investerat i totalt 78 företag. Företaget har 27 anställda 

med olika akademiska bakgrunder. HealthCap investerar internationellt och nationellt. Cirka 25 

procent av investeringarna går till företag på den Amerikanska marknaden och resten går till Europa 

med fokus på Norden. HealthCap investerar i läkemedelsbranschen, bioteknik och i medicinteknik. 

Cirka 25 procent av den egna portföljen går till medicintekniska bolag med fokus på produkter 

inom kliniskbehandling. Bolaget har 1 miljard dollar i förvaltning och kravet på avkastning ligger 

mellan 5 – 10 ggr pengarna.   
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Telefonintervju med Ulf Lewander, SEB Venture Capital             2006-05-02 
Ulf Lewander 

Ulf Lewander har jobbat på SEB Venture Capital sedan 1999. Han började arbeta på företagssidan 

inom SEB och arbetar som investerings manager numera. I dagsläget sitter han även med i några 

styrelser som är kopplade till olika investeringar. Ulf är examinerad civilekonom vid 

Stockholmsuniversitet.  

 

SEB Venture Capital 

SEB Venture Capital bildades 1995 och är en enhet i Svenska Enskilda Banken (SEB). Enheten har 

en egen styrelse där besluten för investeringarna tas. SEB Venture Capitals geografiska 

investeringsområden är Norden och Baltikum. Företaget har 2 miljarder till förfogande för 

investeringar och av dessa är cirka 50 procent investerade i olika bolag. I dagsläget utgör de 

medicintekniska företagen 30 procent av investeringsportföljen.   
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Bilaga 7: Intervjufrågor branschexperter 
Denna enkätintervju är en del i en C-uppsats i Företagsekonomi som vi skriver på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om svårigheter för medicintekniska företag i introduktions- och 

expansionsfas att tillhandahålla finansiering. 
 
Bransch bakgrund 

• Hur ser ni på småföretagens roll i svenska företagsklimatet och dess tillväxt?  
• Hur ser situationen ut för svenska medicintekniska företag? Möjligheter och hinder? 
• Vad ser ni för säregenskaper som skiljer medicintekniska branschen från 

läkemedelsbranschen? Är det skillnad på processen tills att produkterna når marknaden?  
• Tror ni riskkapitalisterna ser någon skillnad på läkemedels och medicintekniska branschen 

och i så fall vad?  
• Har IT – Bubblan påverkat medicintekniska branschen och dess företags förutsättningar för 

att anskaffa kapital? 
• Hur tycker ni medicintekniska företag är organiserade?  
• Anser ni att medicintekniska företag är beroende av extern finansiering?  
• Hur tycker ni fokusen på branschen ser ut? Är det mer nya innovationer eller mer 

Vidarutveckling av produkter.  
 

Finansiellt Gap 
• Tror ni medicintekniska företag har kunskap om anskaffning av olika 

finansieringsalternativ?  
• Tror ni att företagens placering har någon betydelse för deras möjligheter att anskaffa 

riskkapital? T.ex., landsbygden eller universitetsområden 
• Anser ni att organisationer som Innovationsbron, Connect, Swedish Medtech har någon 

viktig roll för att minska det finansiella gapet?  
• Vad anser ni om affärsänglar? Borde de få mer utrymme i tidigt skede av finansieringen?  
• Vad kan medicintekniska företag i introduktions- och expansionsfas göra för att lättare få 

finansiering och vad kan riskkapitalister göra för att minska gapet. 
 
Tack för din medverkan! 

XII 



 

 
Bilaga 8: Intervjuobjektsfakta; Branschexperter 
Intervju med Bertil Guve  2007-05-07 
Bertil Guve 

Bertil Guve är teknologie doktor i industriell ekonomi på KTH där han erhållit sin doktorstitel i en 

avhandling om riskkapital. Just nu är han chef för Centrum för teknik och hälsa, ett projekt som 

uppmuntrar entreprenörskap mellan ekonomiska och tekniska fält. Samarbetspartner i detta projekt 

är Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms läns landsting.  

 

Intervju med Gösta Sjöholm  2007-05-01 

Gösta Sjöholm 

Gösta Sjöholm är utbildad civilekonom. Han är för nuvarande affärscoach på Sting  

(Stockholm innovation & Growth). Sjöholm är även Investment Manager på Karolinska 

Development. Han har suttit med i ett antal styrelser i medicintekniska företag och har mer än 27 

års erfarenhet inom life science branschen. 
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Bilaga 9: Teorier 
Pecking order modellen 
 
Modellen visar att företag väljer sin finansieringsform efter en bestämd ordning, en sorts 

hackordning som speglar namnet pecking order. 

 

Genom pecking order modellen presenteras olika handlingsalternativ en företagsledning genomför 

vid finansiering. Myers menar att de handlingsbeslut företagsledningarna fattar är en direkt följd av 

den informationsasymmetri som råder mellan företag och finansiär. Finansiärer får inte tillräcklig 

information kring finansieringsprojekte, därav minskar investerarnas intresse och företagens 

säkerheter riskerar att undervärderas. (Myers 2001) 

 

Modellen utgår från att det råder perfekta finansiella marknader där finansiärer inte är medvetna om 

tillgångar eller nya möjligheter. Företagsledningen antas agera utifrån aktieägarnas intressen och 

maximera deras vinst. I detta förhållande antas ledningen ha den bästa kunskapen om företaget och 

om externa personer tas in i företaget riskerar detta att undervärderas. Därför prioriteras internt 

genererat eget kapital i första hand. Författarna bakom teorin menar att företag vid anskaffning av 

kapital först väljer internt eget kapital, sedan lånekapital och i ett sista alternativ vänder de sig till 

externt nytt eget kapital. (Myers & Maljuf 1984)  

 
 

Genererat eget kapital  Ex: Startkapital eller Intäkter 
 

Nytt eget kapital 

 
Lånekapital  Ex: Banklån 

 
 
   Ex: Extern kapital 
 
 
Figur 2. Egen modell för ordningen av företags finansierings val enligt Myers 

     

Externa nya ägare ses som ett alternativ och ägare av yngre företag är mer benägna att ta in nya 

ägare i företaget om dessa tillför något i företagets utveckling. Om tillökningen av nya ägare leder 

till en kompletterande expertis kan de befintliga ägarna även acceptera minskad kontroll till förmån 

för den ökade expertisen. (Cressy & Olofsson 1997. se även Paul m.fl.) 
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En utveckling av pecking order modellen visar att företag inte är tvungna att genomgå de stegen 

som presenteras i modellen. Företaget kan istället avbryta sitt finansiella sökarbete vid det steg de 

själv tycker är lämpligt. Småföretag är benägna att avvika från pecking order modellen eftersom de 

har ett starkt kontrollbehov och inte helst släpper in externt kapital. Detta visualiseras genom att 

småföretag inte är benägna att gå neråt i modellens steg, utan småföretag stannar helst vid första 

steget. Om småföretag har begränsat utbud av finansiering minskar möjligheten till tillväxten av ett 

företag som i sin tur leder till minskade vinster och ett begränsat kapital. Howorth nämner 

bootstrapping som ett verktyg som minskar beroendet av externt finansiering. Bootstrapping 

möjliggör en fortsatt tillväxt utan att följa pecking order modellen. (Howorth 2001) 

 
Finansiella tillväxtcykeln  
 
Denna modell beskriver småföretags finansieringsbehov under dess livscykel och vilka faser dessa 

småföretag förväntas passera genom. Beroende på vilken fas ett litet företag befinner sig i är vissa 

finansieringsalternativ aktuella för företaget. De olika faserna som finns i ett småföretags livscykel 

är introduktionsfasen, expansionsfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen. Denna teori pekar på att 

småföretagens finansiella behov förändras med dess tillväxt då företagens kunskap höjts vilket i sin 

tur leder till ett större informationsflöde. (Berger & Udell 1998) 

                                                   
Mognadsfas 
- Eget genererat kapital(vinst) 
- Lån

                                                                                        

Expansionsfas 
- Riskkapital 
- Lån 

                      
 

Introduktions fas 
- Starta eget bidrag 
- Eget genererat       
kapital 

                     
 Nedgångsfas 

- Lån                 
                                                           

 
 
 
 
 
Figur 5: Egen modell över finansiering anpassat på företags livscykel faser       
 

Under introduktionsfasen lanseras företagets affärsidé och den testas på marknaden för att se 

genomslagskraften. Företagets risk är mycket hög eftersom man inte vet affärsidéns 

genomslagskraft på marknaden och det är svårt att se om företaget går mot en säker framtid eller 

inte. Under denna fas är det vanligt att företag söker någon form av starta eget bidrag därifrån man 

kan ta ut sina löner. Företaget försöker hålla en jämn risknivå och undvika belåning då företagets 

framtida kassaflöden är osäker. Under introduktionsfasen kommer den största delen av 

finansieringen från ägaren och detta mönster visas även i pecking order modellen. Detta beror på 
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ovissheten kring företagets framtid. Finansieringen kan även ske via externt eget kapital från 

riskbenägna investerare som småbolag ofta saknar. (ibid.) 

 

När företaget kliver in i expansionsfasen har företagets affärsidé fått en genomslagskraft, 

produktionen är igång och företaget ska småningom gå ut på marknaden. I detta skede behövs mer 

eget kapital, då det är svårt för småföretagen i starten att tillhandahålla lån och krediter från banker. 

Kreditgivarna lånar ut pengar då företaget kommit högre upp i livscykeln där produktionen 

genererar inkomster som är säkerheten för en kreditgivare. I expansionsfasen har småföretaget två 

alternativ för kapitalgenerering. Antingen kan företaget försöka få externfinansiering via lån eller 

genom att locka till sig nytt kapital från externa finansiärer som är beredda att vara med och axla 

risken. (ibid.) 

 

Småföretag använder sig till stor del av externfinansiering såsom banklån i tidigt skede av 

livscykeln fast det finns en stor risk med detta alternativ. Då företaget har en stor del extern 

finansiering kan ägaren ta på sig ansvaret och råkar företaget ut för framtida problem blir ägaren 

själv ansvarig för detta och det kan leda till en problematisk situation. För att undvika en sådan kris 

bör företaget ha framtida kostnader i hänsyn och inte bara tänka för stunden. Efter att åtkomsten till 

eget kapital minskat eller tagit slut är banklån det bästa alternativet och detta följer samma steg som 

pecking order modellen. Teorin säger att om företaget inte tidigare har finansierat sin verksamhet i 

större utsträckning via lån är det lämpligt i ett sådant skede. (ibid.) 

 

Mognadsfasen är då företaget satt i gång med försäljning av sina produkter och har ett stabilt 

kassaflöde. I detta skede förändras företagets förutsättningar till att finansiera sin verksamhet. Här 

spelar skattestrategier in i valet av finansieringsform. I denna fas består det egna aktiekapitalet av 

vinster, då bolaget i en mognas fas har en god finansiell hävstång. Detta utfall medför att det är 

lönsamt att ta banklån då räntebetalningarna på dessa är avdragsgilla för företaget. (ibid.) 

 

När företaget slutligen når nedgångsfasen försämras företagets marknadsposition. Försäljningen 

minskar till följd av den försämrade konkurrenskraften som leder till att företaget förlorar 

marknadsandelar. I denna fas är det mest lämpligt att finansiera verksamheten via banklån, för att 

kunna täcka företagets eventuella skulder. Detta kan vara svårt då det medför en större risk för en 

kreditgivare att bevilja ett lån till ett företag i sin nedgångs fas. (ibid.) 
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Finansiella gapet 
 
Småföretags tillgång till kapital har varierat problematiskt på den svenska marknaden. Vissa gånger 

förekommer det för lite riskkapital medan andra gånger finns det för mycket. Landström menar att 

vi har för lite kunskap om hur det egentliga utbudet och efterfrågan är på marknaden (Landström 

2003. s.11). Detta problem har debatterats i flera år, då ett småföretag stöter på 

finansieringsproblem från det skede de bildar en affärsidé till etableringsfasen (Guve10). Flera 

studier har genomförts inom området med varierande resultat. Vissa av studierna påvisar att det så 

kallade finansiella gapet kan förekomma i små företag medan andra studier menar att faktorn är 

väldigt liten förekommande. Skillnaden kan bero på att de olika ekonomierna och förutsättningarna 

för finansiering kan förändras med tiden och skiljer sig mellan olika länder (Landström 2003. s.12).  

 

Ett finansiellt gap kan uppstå på grund av olika omständigheter. En övergripande och väldigt 

förekommande faktor är informationsasymmetrin. Andra faktorer som också bidrar till gapet 

illustreras av figuren nedan. 

 UUttbbuudd  aavv  kkaappiittaall                                              EEfftteerrffrrååggaann  ppåå  kkaappiittaall  

  
     FFiinnaannssiiäärr         -----------       FFIINNAANNSSIIEELLLLTT  GGAAPP    ---------- SSmmåå  fföörreettaagg 
         

    IInnffoorrmmaattiioonnssaassyymmmmeettrrii  
 
    --  RRiisskkeenn  äärr  fföörr  hhöögg        --  BBrriisstt  ppåå  kkuunnsskkaapp  
    --  BBrriisstt  ppåå  kkoommppeetteennss  oocchh      --  AAttttiittyyddeenn  ttiillll  eexxtteerrnntt    
        ffiinnaannssiieellllaa  aannaallyyssiinnssttrruummeenntt          rriisskkkkaappiittaall  
    --  HHööggaa  rreellaattiivvaa  ttrraannssaakkttiioonnss  oocchh  kkoonnttrroollllkkoossttnnaaddeerr

                                                

 
 
Figur 3. Finansiella Gapet (Landström 2003, s.14 ) 
 
Informationsasymmetrin 
 
Här skiljer det sig mellan företagsledningens och finansiärernas kunskapsfokus. Den ena partnern 

vet mer än den andra. Företagsledningen i det mindre företaget besitter större kunskap om det egna 

företaget och hur det ligger i fas med den tekniska utvecklingen samt den ekonomiska situationen. 

Finansiärerna har däremot bättre kunskap och insikt om marknaden och branschen som företaget 

verkar inom. (Landström 2003. s.13)  

 

 
 
10 Guve, Bertil (2007, 7 maj)  [intervju av branschexperter] 
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Tucker och Lean menar att informellt riskkapital i form av affärsänglar reducerar 

informationsasymmetri problem som härleds från agenteorin. Affärsänglarna är i högre grad 

delaktiga i företagets projekt och de blir i princip både principal och agent. (Tucker & Lean 2003).  

 

Andra faktorer som bidrar till det finansiella gapet 
 

Finansiärers agerande gentemot företagen som förklarar upphov av vissa finansiella gap.  

 

Några av dessa förklaringar kan vara: 

Risken är för hög  

Finansiering av små företag är kopplade till hög risk och i vissa fall så hög att finansiären väljer att 

avstå från att finansiera. Den höga risken hör även ihop med den konkursrisk som är befintlig för de 

små nystartade företag som försökt etablera sig. (Landström 2003. s.13).   

 

Brist på kompetens och finansiella analysinstrument 

Finansiärerna har ofta inga anpassade finansiella instrument till analys av små företag inom 

branscher med hög risk, utan deras finansiella instrument är mer lämpade för större etablerade 

företag. (ibid.) 

 

Höga relativa transaktions och kontrollkostnader 

Finansiärerna har högre relativa transaktions och kontrollkostnader för små företag än för större 

företag. (ibid.) 

 

Företagens agerande som bidrar till det finansiella gapet kan vara :  

 

Brist på erfarenhet 

Nya tillväxtbolag som befinner sig i en tillväxtbransch saknar historia och har därmed inget 

erfarenhetsmässigt att visa upp när det gäller sökande av extern finansiering. Finansiärer som gärna 

vill ha en trygghet att se tillbaka på blir mer skeptiska till nya bolag utan referenser. (Landström 

2003. s.14).   
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Kunskapsbrist 

Företaget visar i vissa fall bristfällig kunskap då det gäller finansierings alternativ och hur denne 

skall hantera dessa. Detta medför en svårighet då man skall kunna attrahera finansiärerna. (ibid.) 

 

Attityden till externt riskkapital 

Många småföretag har negativ attityd till externt kapital vilket försvårar deras kapitalförsörjning 

(ibid.). Detta är en faktor som nämns vidare i teorin kring Pecking order. 

 
Kapitalstrukturbeslut i små företag  
 

Företagsledarens Karaktärsdrag 

Synen på den externa finansieringen speglas av företagsledningen i ett företag och den bransch det 

befinner sig i. Finansieringsbesluten är beroende av några faktorer som bygger upp företagets 

karaktärsdrag. Dessa är kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet. Många 

företags ovilja att lämna ifrån sig kontrollen präglar företagens beslut. Författarna framhåller att 

företagare är allmänt negativt inställda till externt kapital såsom riskkapital och vill så länge som 

möjligt finansiera expansion med egna besparingar och internt genererat kapital.  

 

Kontroll behov 

Många som startar eget företag har behovet av att ha kontrollen över sin arbetsplats och minska 

risktagandet, samt att få ut så mycket av möjligt av de personliga insatserna. Utifrån detta har 

många egen företagare en ovilja att lämna ifrån sig makten och involvera riskkapitalbolag i sin 

expansion (Tucker & Lean 2003). 

 

Kunskap 

Företags kunskap kring finansieringsalternativ styr dem till det val de gör. Många småföretag 

känner inte till de alternativa metoderna finansieringsformerna förutom banklån. I ett senare 

förhandlingsskede uppstår det ett problem för företagen. De har problem med att förmedla 

projektets kvalitet till finansiären, vilket ofta beror på företagets brist inom det finansiella området. 

Företagen är oftast för specialiserade på produkt eller service och desto mindre kunskap finns om 

den finansiella biten. (Michaelas m.fl. 1998) 
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Erfarenhet 

Tidigare erfarenhet vid belåning av pengar påverkar företagens inställning till extern finansiering. 

Ett företag som varit negativt belastat av externt kapital och burit med sig negativa erfarenheter av 

tidigare finansiering från externa aktörer är mindre benäget att använda detta finansieringssätt. 

Medan företag som haft en positiv upplevelse och utveckling med hjälp av externt kapital är mer 

benäget att använda sig av externa finansiärer. (ibid.) 

 

Mål 

Företagets mål är även en grundpelare för företagets inställning till externt kapital. Om företaget har 

målsättningen att expandera är även företaget mer öppet i sin attityd mot externt kapital som kan 

finansiera tillväxten. Har företaget inga planer på att växa har inte företaget något behov av extern 

finansiering. (ibid.) 

 

Riskbenägenhet 

Många studier har visat att de som är mer riskbenägna än genomsnittet i företagssammanhang är 

entreprenörerna. De uppfattar företagets affärssituation och framtid som positiv och kanske inte lika 

riskfylld som andra. Detta i sin tur kan medföra att de gör mer riskfyllda antaganden. (ibid.) 

 

Externa faktorer 

Småföretagens attityd till externa finansieringen beror inte bara på företagens karaktär och dess 

kringfaktorer utan den påverkas i hög grad av den bransch företaget befinner sig inom. 

Finansieringsbesluten påverkas även av tillgången på finansiering och övergripande ekonomiska 

förhållanden. Företag som ingår i en högteknologisk bransch är tvungna att investera för att följa 

med i den teknologiska utvecklingen. Detta medför ett investeringsbehov för sådana företag. Även 

inom branscher med hög tillväxt tvingas företagen finansiera sin expansion och blir kontinuerligt 

beroende av att ha en nära kontakt med finansiärer.  
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