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Definitioner och begrepp 

 

Externt kapital – All finansiering som tas in utifrån, skulder från långivare eller nytt 

kapital. Banklån, riskkapital och offentlig finansiering. 

 

Banklån – Vid lån av banker ställs krav på låg risk och banker kräver alltid någon form 

av säkerhet. Bankerna har vanligtvis inget krav på inflytande i företaget. 

 

Offentlig finansiering – Den vanligaste formen är bidrag utan krav på återbetalning. 

Vid lån från offentliga finansiärer ställs generellt sett lägre krav på säkerhet än vid lån i 

bank. Generellt sett låga krav på inflytande och inget krav på ägande.   

 

Riskkapital – Riskkapital är kapital mot ägande och kräver ofta stort inflytande. 

Riskkapitalbolagen ställer inga krav på återbetalning från företaget. I vid mening är 

riskkapital alla investeringar i ett företags egna kapital och omfattar private equity, 

venture capital och informellt venture capital.  

 

Private equity – investeringar i ett onoterat bolag med ett aktivt engagemang i bolaget, 

detta innebär affärsänglar, venture capital och buyouts.  

 

Venture capital, VC-bolag (Riskkapitalbolag) – investeringar med begränsad 

tidshorisont i företag som befinner sig i tidiga stadier. 

 

Informellt venture capital (Affärsänglar) – används som benämning för 

riskkapitalinvsteringar som inte görs av venture capital-bolag, det vill säga affärsänglars 

investeringar. En affärsängel är en privatperson som investerar riskkapital i företag. 

 

Life science – Life science, eller biomedicin, används som samlingsnamn för 

medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Dessa tre områden liknar varandra i många 

avseenden, främst att de alla tre styrs av starka regleringar och lagar. Medicinteknik, 

läkemedel och bioteknik överlappar i vissa avseenden varandra och en del företag som 

är verksamma inom Life Science arbetar inom flera av områdena. 



Medicinsk teknik – I lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, 2 §, går att läsa 

att en medicinteknisk produkt är 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 eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 

  kontrollera befruktning”. 

 

ALMI – ALMI Företagspartner AB ägs av staten och har i uppdrag är att främja 

utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera 

nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 

 

VINNOVA – Verket för innovationssystem. En statlig myndighet under 

näringslivsdepartementet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom 

utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, 

transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad 

forskning. 

 

Tillväxtverket (Nutek) – En statlig myndighet under näringslivsdepartementet. 

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och 

konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet 

som tidigare har funnits inom bland annat Nutek. 

 

Innovatör – Den eller de personer som kommer på en ny idé och startar utvecklingen 

av denna mot en produkt. 

 

Entreprenör – Den eller de personer som driver en idé i företagsform. Kan men måste 

inte vara samma person/personer som innovatören. 



Abstract 
 

Introduction 

Most SME’s experience trouble financing the company during the start-up. Contacts, 

patience and some luck is needed to succeed. It is an energy and time consuming task 

for smaller companies to find financing. Medtech companies usually carry research-

based products and their capital needs usually arise long before any marketable product 

is ready and generating revenues. The fact that external investors rather invest later on 

than in a risky early stage leads to a large problem for the companies. 

 

Purpose 

The purpose is to find out what attitude small companies in the medtech industry have 

towards external capital. Further the purpose is to explore to what extent external capital 

is used for financing the company during the start-up phase.  

 

Theoretical approach  

Financial theory, theories and earlier research regarding financing of small companies 

and literature about venture capital has been studied to compose a frame of reference. 

 

Method 

A qualitative method was used and the study is based on interviews with eight medtech 

companies, a business incubator and an investor. The analysis used a deductive 

approach and both theory and models were tested against the empirical data.  

 

Results and analysis 

Public investments and venture capital is the most common financing used during the 

start-up. Due to the nature of these companies the initial start up phase before having a 

marketable product is longer than for traditional start-ups. A financial gap between 

companies and investors were identified and gaps in expectations, in information and in 

ambition were described. The companies seem to have no problem finding seed capital 

to finance to start up of the company. However the companies’ capital amount request is 

to low to get by the threshold of a VC which leads to difficulties to finance the 

company’s R&D.  

 

Conclusion 

Public investments are important for the companies. The large capital need makes it 

necessary to use venture capital when financing the business. Venture capitalist also 

provides extensive experience, knowledge and vast network in addition to the financial 

capital. Even though private equity and other financial investors generally invest into 

later stage companies the companies in the study by some means manage to attract 

external financing for their R&D to survive the long start up phase. 



Sammanfattning 

 
Inledning 

Många små företag upplever svårigheter att finansiera företaget under uppstarten, det 

krävs både kontakter, tur och tålamod för att lyckas. Att finna finansiering är ofta ett 

omfattande och tidsödande arbete för småföretagaren. Medicintekniska företag 

tillverkar ofta forskningsbaserade produkter och har ett stort kapitalbehov långt innan de 

kan visa upp en färdig produkt eller försäljningsintäkter. Detta är ett stort problem då 

externa finansiärer helst inte vill riskera för mycket vid en investering och föredrar att 

investera i ett senare skede.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken attityd småföretag i medicintekniska 

branschen har på externt kapital samt i vilken utsträckning det används för finansiering 

av företagen i introduktionsfasen. 

 

Teori 

Finansieringsteori och tidigare forskning kring finansiering av småföretag samt 

riskkapital har studerats för att skapa en teoretisk referensram.  

 

Metod 

En kvalitativ metod användes och undersökningen bygger på intervjuer med åtta små 

medicintekniska företag, en affärsinkubator och en investerare. Vid analysen användes 

en deduktiv ansats och teorier och modeller testades mot det empiriska underlaget.  

 

Resultat och analys 

Finansieringen under uppstarten består till största delen av offentlig finansiering och 

riskkapital. Företagen har en lång introduktionsfas då det tar lång tid att ta en produkt 

till marknad. Det förekommer gap mellan företag och investerare av olika karaktär, 

förväntningsgap, informationsgap och skillnad i målsättning är några. Det är relativt lätt 

att få de små belopp som krävs för att starta ett företag men småföretagen har sedan 

svårt att komma över tröskeln hos riskkapitalbolagen då de söker ett för litet 

kapitalbelopp. 

 

Slutsatser 

Offentlig finansiering är betydande för företagen. Det stora kapitalbehovet gör det 

nödvändigt att finansiera företaget med riskkapital. Riskkapital bidrar förutom rent 

finansiellt med kompetens och kontakter. Trots att investerare helst vill investera i 

senare faser kan dessa företag attrahera externt kapital.  
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt ges en bakgrund till ämnet för att göra läsaren insatt i problematiken. En 

problemställning formuleras och ett syfte för undersökningen fastställs. Vidare 

redogörs även för avgränsningar av undersökningsområdet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Många små företag upplever en problematik i att finansiera företaget under uppstarten. 

Redan på 1930-talet beskrevs problematiken i den så kallade MacMillan-rapporten som 

konstaterade en tendens att små företag diskrimineras av finansiärerna.
1
 En mängd 

studier och utredningar har gjorts för att ta reda på om det föreligger ett finansiellt gap 

mellan finansiärer och småföretag och ett antal olika förklaringar förekommer. Gapet 

beskrivs som ett kunskapsgap som innebär att företagare och finansiärer har bristande 

kunskap om den andra parten. Finansiärerna saknar förståelse för företagarens situation 

samtidigt som företagaren saknar kunskap om vilka finansiella möjligheter som finns 

och kan ha svårigheter eller vara ovilliga att uppfylla finansiärernas informationskrav.
2
 

Ytterligare en anledning till ett finansiellt gap kan vara att en investering i ett litet 

företag kan innebära hög risk. Små företag har en tendens att avvecklas eller gå i 

konkurs kort tid efter etableringen.
3
 Det kan även bero på en brist på kompetens och 

finansiella instrument för att utvärdera och analysera små företag och speciellt unga 

innovativa företag. Det faktum att många små företag endast är i behov av ett 

jämförelsevis litet kapitalbelopp leder till ökade transaktions- och kontrollkostnader för 

finansiärerna. Ytterligare en aspekt kan vara att företagen har en negativ attityd till 

externt kapital.
4
 Anledningen till den negativa attityden kan vara en upplevd risk av att 

förlora kontrollen då man involverar externa finansiärer. Oberoende sägs vara en av de 

största anledningarna till att nya företag startas och små företag anklagas ibland för att 

vara kontrollaverta.
5
  

 

                                                 
1
 Landström, 2003, s. 12-13 

2
 Ibid 

3
 Ibid 

4
 Ibid 

5
 Landström, 2003, s. 49 
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Det är inte alltid lätt för ett litet företag att hitta externa finansiärer och det krävs både 

kontakter, tur och tålamod för att lyckas. Att finna finansiering är ofta ett omfattande 

och tidsödande arbete för småföretagaren. De flesta företag som finansieras av 

affärsänglar kommer i kontakt med dem genom sitt eget eller andras kontaktnät. De 

företag som inte har tillgång till ett eget kontaktnät försöker ofta knyta någon person 

med ett betydelsefullt nätverk till företaget.
6
 En av anledningarna till att ett företag 

väljer att använda sig av riskkapital vid finansiering är just bidraget av betydande 

kontakter. Att rekrytera nyckelpersoner, attrahera andra finansiärer och identifiera 

möjliga samarbeten är exempel på sätt som riskkapitalbolag och affärsänglar kan bidra 

med till företaget utöver finansiellt kapital.
7
 För många entreprenörer är det praktiska 

bidraget lika viktigt som finansieringen och affärsänglar och riskkapitalbolag arbetar 

med olika kombinationer av kontaktnät, kunskap och kapital.
8
 Det finns många sätt för 

den kreativa företagaren att komma i kontakt med finansiärer och att öka möjligheten 

till extern finansiering.
9
 Ett alternativ är att gå genom en inkubator, en organisation som 

ofta är ansluten till ett universitet eller en högskola och kan ge stöd till nya innovativa 

projekt att växa till företag mogna för marknaden. Företagen kan få hjälp att hitta 

värdefulla kontakter via inkubatorns kontaktnät. Då inkubatorer ofta ställer höga krav på 

projekten fungerar detta som en kvalitetsstämpel för företaget vilket kan vara till fördel i 

det framtida arbetet med att hitta finansiering.
10

 Det finns även en del organisationer och 

myndigheter som kan fungera som en brygga mellan företaget och finansiärer. Vissa av 

dessa organisationer hjälper även lovande företag genom bidrag, stipendier eller olika 

former av lån.
11

 

 

Under den senaste tiden har utbudet av extern finansiering i Sverige varierat. 

Marknaden gick från att vara lånedominerad till att ägarkapital tog del som en allt 

viktigare finansieringsform. De första riskkapitalbolagen startades i USA och Sverige 

anammade idén under 1970-talet. Under 1990-talet ökade antalet bolag som 

finansierade växande företag för att sedan vända till en stark nedgång under 2000-talet. 

Under den senaste tiden har privatfinansieringen av växande småföretag ökat och de 

                                                 
6
 CONNECT, 2006, s. 12 

7
 Landström, 2003, s. 215 

8
 CONNECT, 2006, s. 41 

9
 CONNECT, 2006, s. 13-14 

10
 Ibid 

11
 CONNECT, 2005, s.30 
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mindre riskkapitalbolagen har i stor utsträckning ersatts av affärsänglar.
12

 Den senaste 

finanskrisen och lågkonjunkturen har påverkat stora delar av samhället och givetvis 

även finansklimatet. Vissa branscher har drabbats mycket hårt, som exempelvis 

biltillverkare. En bransch som däremot verkar klara sig lindrigt undan är Life science 

(bioteknik, läkemedel och medicinteknik). En undersökning som VINNOVA har 

genomfört visar att hälften av de tillfrågade företagen inom Life science varit 

opåverkade av lågkonjunkturen. Detta kan jämföras med endast en dryg tiondel för 

tillverkningsföretag.
13

 En anledning till att företag verksamma inom Life science inte 

tycks påverkas i någon större utsträckning kan vara att det i dessa branscher ständigt 

finns ett ökat behov av ny teknik och nya produkter. En ständigt ökande ålder hos 

befolkningen innebär nya sjukdomar och därmed ett ökat vårdbehov. Detta ställer krav 

på utveckling av befintlig och ny teknik. Sjukvårdens förutsättningar förändras även 

genom att patienterna blir mer välinformerade och ställer högre krav på vården. En 

annan anledning till ett ökat behov av medicinteknik är att vi idag satsar mer och mer på 

förebyggande vård och inte bara diagnostisering och behandling. Det finns alltid ett 

behov av sjukvård, efterfrågan påverkas av andra faktorer än konjunktursvängningar.
 14

  

 

Många av företagen inom medicinteknik utvecklas ur en idé som föds genom forskning 

och en hel del bolag startas ofta av just forskare och professorer, ensamma eller med 

hjälp av någon mer kunnig inom affärsområdet. I Sverige satsas en hel del pengar på 

forskning och utveckling (FoU). Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest 

pengar på FoU i förhållande till BNP, idag satsas 3,6 % av landets BNP. Störst del av 

detta står näringslivet för men även högskolesektorn och staten bidrar. Den offentliga 

FoU-finansieringen sker genom anslag direkt till universitet och högskolor men även till 

bland annat forskningsråd. Offentliga medel har även använts för att starta ett antal 

forskningsstiftelser. Även kommuner och landsting finansierar FoU inom vård och 

omsorg. Även privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer bidrar till 

finansieringen av landets FoU.
15

  Sverige är för tillfället ledande i Europa när det gäller 

innovationer. Dock är det flera andra länder vars tillväxt inom området är betydligt 

större än Sveriges.
16

 En studie som VINNOVA har genomfört på uppdrag av regeringen 

                                                 
12

 CONNECT, 2006, s. 9 
13

VINNOVA, Rapport 2009:18, s. 11 
14

 Föreläsning av Lars Löfstedt, maj 2009 
15

 Forskning.se, broschyr: Svensk forskning 2009  
16

 European Innovation Scoreboard, 2009, s. 38-54 
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visar att Sverige har en omfattande life science-industri jämfört med många andra länder 

internationellt. Studien visar dock att många andra länder gör omfattande satsningar 

inom området. Satsningarna omfattar åtgärder för att stärka forskning, främja nätverk 

och kommersialisering av innovationer. Detta innebär en ökad konkurrens för Sveriges 

del och stora krav på verksamheten för att behålla sin framträdande roll inom life 

science.
17

 Även Sverige gör satsningar för att underlätta kommersialiseringen av 

innovationer inom hälso- och sjukvården. VINNOVA finansierar ett antal 

landstingssatsningar på innovationsslussar som ska uppmuntra landstingen att tillvarata 

och utveckla idéer från vårdpersonal och möjligöra en kommersialisering av dessa. 

Programmet ska även underlätta för företag att föra in ny teknologi i 

sjukvårdssystemet.
18

 Många av företagen som är verksamma inom området 

medicinteknik är just små, unga och innovativa företag. Life science-branschen 

sysselsätter idag över 40 000 personer i omkring 830 företag i Sverige.
19

  

 

1.2 Problemdiskussion 

Många av de nya företagen i den medicintekniska branschen tillverkar 

forskningsbaserade produkter och har i introduktionsfasen oftast inte mer än en idé eller 

eventuellt en enkel prototyp. För att gå vidare krävs en hel del kapital för att ta en 

produkt genom prototyptillverkning, testning och validering. Först efter detta är det 

möjligt att börja bygga upp produktionen, börja sälja produkter och generera intäkter. 

Företagen har alltså ett stort kapitalbehov långt innan de kan visa upp en färdig produkt 

eller några försäljningsintäkter. Detta är ett stort problem för dessa företag, då externa 

finansiärer inte vill ta för stora risker vid en investering och föredrar att investera i ett 

senare skede då företaget redan genererar vinst. Denna finansieringsproblematik 

återfinns till viss del hos alla nystartade småföretag men är en stor utmaning för just 

företag i den medicintekniska branschen. För investerare krävs det kunskap inom 

området för att göra en lyckosam investering. Utan tidigare erfarenhet kan branschen 

ofta upplevas som komplex och företagsledningen kan ha svårt att kommunicera värdet 

av sin innovation, något som kan påverka små medicintekniska företags möjlighet till 

extern finansiering.  

 

                                                 
17

 VINNOVA, Analys 2009:18, s. 50 
18

 VINNOVA, Pressmeddelande, 2010-02-18 
19

 VINNOVA, Analys 2009:18, s. 7 
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1.3 Problemställning 

Små företag med litet eget kapital i en bransch som kräver stora finansiella tillgångar för 

att starta upp en verksamhet, hur går det ihop? Hur finansieras dessa små, nya, 

innovativa företag i den medicintekniska branschen?  Hur ser möjligheten ut att 

intressera externt kapital i företagets tidiga faser och hur viktigt är det för att företaget 

ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med undersökningen är att studera vilken attityd små företag i den 

medicintekniska branschen har till extern finansiering i den medicintekniska branschen 

samt utreda i vilken utsträckning externt kapital används vid finansiering av företagen i 

introduktionsfasen.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till små företag med upp till elva anställda (även företag 

utan några anställda kan förekomma) verksamma i den medicintekniska branschen i 

enlighet med uppsatsens syfte. Företag verksamma i denna bransch präglas av ett stort 

kapitalbehov redan under uppstarten och har en lång väg till marknad. Då syftets fokus 

ligger på företag i introduktionsfasen har undersökningen begränsats till företag 

registrerade från år 2000 och framåt. Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts för att 

företagen antingen ska befinna sig i introduktionsfas eller nyligen lämnat den och gått 

vidare till expansionsfas. Företag i senare faser har inte varit relevanta att ta upp då 

finansieringsproblematiken stagnerar vid marknadsintroduktion och försvinner vid 

självförsörjning från rörelseintäkter. Då reglering av medicintekniska produkter och 

företagens verksamhet samt sjukvårdssystemet varierar i olika länder har 

undersökningen avgränsats till bolag registrerade i Sverige.  
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2. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för undersökningens tillvägagångssätt samt den ansats och 

forskningsmetod som används. Vidare motiveras valet av metod och avsnittet avslutas 

med en kritisk granskning av den valda metoden. 

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

En inledande litteraturstudie gjordes av litteratur kring finansiering av småföretag, 

riskkapital samt den medicintekniska branschen för att skapa en grundläggande bild av 

ämnet samt skapa en förståelse kring den problematik som kan uppkomma. Utifrån 

detta formulerades en problemställning vilken leder fram till ett syfte för 

undersökningen.  

 

Vidare granskades litteraturen kring småföretag mer ingående och denna låg 

tillsammans med litteratur inom finansieringsteori till grund för den teoretiska 

referensram som togs fram. Dessa teorier jämfördes med varandra i en teoretisk 

diskussion där bland annat valmöjlighet togs upp som en faktor som skiljer teorierna åt. 

Då det tidigare forskats lite kring ämnet valdes kvalitativa intervjuer som empiriskt 

underlag för att skapa en förståelse för företagens situation. Intervjuerna utgick från en 

tydlig mall men hade en öppen konstruktion för att inte gå miste om värdefull 

information. Intervjuerna sammanställdes sedan kring ett par relevanta rubriker samt de 

utvalda teorierna.  

 

Vid analysen användes en deduktiv ansats där teorierna i referensramen låg till grund 

för analys av det empiriska underlaget med avsikt att undersöka i vilken utsträckning 

dessa stämmer överens. I de fall teorierna inte kunde användas för att förklara det 

empiriska underlaget söktes förklaringar till att dessa företag avvek från den teoretiska 

normen. En avslutande diskussion fick svara på studiens problemställning och syfte och 

slutligen redogöra för de slutsatser som dragits. 

 

Problemställning  Val av metod  Analys 

 

Litteraturstudie    Teoribearbetning  Intervjuer  Slutsats 
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2.2 Ansats och forskningsmetod 

En deduktiv ansats användes för undersökningen vilket innebär att avleda det generella 

till det konkreta, det vill säga att testa generella påståenden och teorier med empiriska 

data.
20

 Undersökningen har tagit utgångspunkt i finansiella teorier samt tidigare 

forskning kring småföretag som sedan testats mot ett begränsat urval av företag inom 

den medicintekniska branschen. Metoden har varit uteslutande kvalitativ då det 

empiriska underlaget enbart bygger på intervjuer med företag och organisationer som är 

intressanta för undersökningens syfte. Denna metod är användbar då det undersökta 

fenomenet är okänt eller då det forskats lite på området.
21

 Kvalitativa metoder ger 

möjlighet att studera det utvalda ämnesområdet, situationer eller händelser med djup 

och i detalj då insamlade data inte är begränsade av förutbestämda analyskategorier. 
22

 

 

2.3  Motiv till val av metod 

Syftet med uppsatsen var att generera en ökad förståelse för företagen och deras val av 

finansieringsformer genom att finna meningssamband vilket innebär motiv, intentioner, 

målsättningar och planer som får folk att handla på ett visst sätt.
23

 Det utforskande syftet 

kräver en metod som ger en djupare förståelse i ämnet och därför har en kvalitativ 

metod valts. Då det tidigare forskats lite kring just småföretag i den medicintekniska 

branschen, och även kring småföretag i övrigt valdes kvalitativa intervjuer för att skapa 

en förståelse och på djupet fånga respondenternas uppfattning. En kvantitativ ansats 

lämpar sig därför sämre då den ämnar fånga empiriskt material av mer statistik karaktär. 

 

2.3.1 Alternativa metoder 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att använda en mer kvantitativ metod, 

exempelvis i form av en enkätundersökning till ett större antal företag. Med ett sådant 

tillvägagångssätt finns dock en risk att gå miste om viktig information som 

framkommer under samtalen med respondenterna. Då syftet med studien inte har varit 

att finna några statistiskt generaliserbara samband har den kvantitativa metoden ansetts 

ge otillräcklig data för att ligga till grund för en givande analys. Metodtriangulering, 

vilket innebär att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser
24

 hade kunnat stärka 

                                                 
20

Johannessen och Tufte, 2003 s. 35 
21

 Ibid 
22

 Bengt Gustavsson, 2003, s. 236 
23

 Johannessen och Tufte, 2003 s. 75 
24

 Johannessen och Tufte, 2003 s. 77 
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studien och fungera som en kontrollfunktion. Antalet intervjuer och spridningen över 

branschen bland respondenterna väntas ge bredd till undersökningen. 

 

2.4 Datainsamling 

 
2.4.1 Litteratursökning 

För att få en uppfattning om forskningsområdet och en bakgrund till forskningsfrågan 

användes litteratur kring riskkapitalbolag (venture capital) samt finansiering av små 

företag och småföretagens finansiella situation. Tidigare forskning och publikationer 

kring ämnet har använts för att få en klarare bild av problematiken. Rapporter, analyser 

samt publikationer från myndigheter som VINNOVA och Tillväxtverket har studerats 

för att ge en bild av Sveriges forskningsklimat och landets roll gällande innovationer, 

FoU samt offentlig finansiering av dessa områden. Övrig finansieringslitteratur har 

tillsammans med litteraturen kring småföretag använts för att ta fram en relevant 

referensram att bygga undersökningen på. I de fall då företagen varit aktiebolag har 

kreditinformation studerats för att ge en grundläggande bild av företagens finansiella 

situation. 

 
2.4.2 Intervjuer 

Empirisk data har insamlats genom personliga intervjuer med representanter från åtta 

företag verksamma i den medicintekniska branschen. Den största delen av 

undersökningen bygger på intervjuerna med dessa företag. Utöver detta har även en 

affärsinkubator samt en investerare intervjuats, främst för att ge ytterligare en synvinkel 

på den medicintekniska branschen samt finansiering av småföretag i branschen. En väl 

utarbetad intervjumall har använts för att författarna inte ska gå miste om relevant 

information. Respondenterna har i förväg fått ta del av intervjufrågorna och på så sätt 

kunnat förbereda sig inför intervjun och därmed kunnat svara mer utförligt på frågorna. 

Upplägget av intervjuerna har följt samma struktur vilket möjliggör en jämförelse av de 

olika respondenternas svar vilket senare förenklar analysarbetet. I den mån det varit 

möjligt har intervjun ägt rum i respondentens egen miljö. Under intervjuerna har 

anteckningar förts. För att komplettera anteckningarna och inte riskera att gå miste om 

relevant information har samtliga intervjuer spelats in med en Mp3-spelare. Alla 

respondenter har tillfrågats innan intervjun och gett sitt godkännande till inspelningen.  

 



9 

 

2.4.3 Utformning av intervjuer 

En intervjumall med semistrukturerade frågor och med möjlighet till öppna svar 

formulerades och användes som grund vid intervjuerna. För att täcka alla de områden 

som intresserar undersökningen samt för att möjliggöra en deduktiv slutledning 

utformades frågorna utifrån de valda teorierna. Utöver detta ställdes frågor för att ge 

bakgrundsinformation kring företagen samt frågor kring deras uppfattning om 

branschen samt riskkapital som finansieringsform. Intervjumallen användes dock enbart 

som en grund för att inte utesluta följdfrågor kring intressanta fakta som framkom under 

intervjuerna. För att inte missa viktiga synpunkter eller problemområden fick 

respondenterna även chansen att under en helt öppen fråga tillägga information som inte 

framkommit tidigare under intervjun. 

 

2.4.4 Urval 

Ett strategiskt urval användes där typiska fall valdes ut för att passa forskningsfrågan. 

Kriterierna var att företaget skulle uppfylla definitionen av ett litet företag samt att 

företaget skulle befinna sig i en tidig fas av företagets utveckling. Samtliga företag som 

intervjuades medverkade under MedTech Investment Day som arrangerades för andra 

gången i februari 2010. Arrangemanget är ett samarbete mellan branschorganisationen 

Swedish Medtech och Stockholm Innovation and Growth (STING), Stockholm-Uppsala 

Life Science, Stockholm Business Region Development, Invest in Sweden Agency 

(ISA), Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH), Karolinska Trial Alliance 

(KTA) och Danderyds Sjukhus.
25

 Under MedTech Investment Day träffades ett 

trettiotal investerare från Sverige, USA, Kina och Indien samt 22 utvalda innovativa 

medicintekniska bolag. Syftet med dagen är att visa exempel på framtidens 

medicinteknik samt branschens enorma tillväxtpotential.
26

 Dagen fungerar som en 

plattform för mötet mellan investerare och medicintekniska företag och kan fungera 

som en finansiell mäklare. De medverkande företagen utgjorde grunden för urvalet av 

respondenter. En första kontakt togs via e-post enligt en lista över kontaktpersoner för 

de utställande företagen. Gensvaret var så stort att någon annan kanal för att hitta 

respondenter inte har varit nödvändig. De intervjuade företagen har dock erbjudit en 

stor variation angående produkt, målsättning och finansieringssätt. 

 
 

                                                 
25

 Swedish Medtech, Pressmeddelande, 2010-01-19 
26

 www.medtechinvestmentday.se 
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2.5 Kritisk granskning av metoden 

 

2.5.1 Validitet 

Begreppet validitet definieras som hur väl data representerar det fenomen som ska 

undersökas.
27

 För att urskilja forskningsområdets relevanta parametrar har författarna 

studerat teorier och tidigare forskning innan undersökningen påbörjats. Detta har 

underlättat det fortsatta arbetet med undersökningen då författarna haft en god insyn i 

ämnets problematik. För att nå en hög validiteten på den empiriska undersökningen 

utgår intervjufrågorna från de valda teorierna. Frågorna har varit väl bearbetade innan 

intervjutillfället samt utformade på ett sätt som gör det möjligt att besvara den uppsatta 

problemformuleringen. Genom detta tillvägagångssätt anses undersökningen nå en hög 

grad av validitet.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Definitionen av reliabilitet är hur tillförlitlig data är och innebär att undersökningen är 

genomförd på ett trovärdigt sätt. 
28

 Genom att eliminera metodiska fel har författarna 

försökt att nå en hög grad av reliabilitet. Att intervjuerna har spelats in minskar risken 

för att information försvinner samt att respondenternas svar missuppfattas vilket bidrar 

till att höja graden av reliabilitet. En annan viktig faktor som har en positiv inverkan på 

reliabiliteten är att intervjuerna ägt rum i en miljö där respondenten känt sig trygg. Att 

endast en kanal har använts i sökandet efter respondenter minskar dock reliabiliteten. 

Alla företag som tillfrågats har medverkat under MedTech Investment Day som 

fungerar som en plattform för möten mellan investerare och företag. En generell slutsats 

kan då dras att alla företag har varit intresserade av och i behov av att finna investerare 

och att vi då gått miste om företag som inte har någon problematik att finansiera sin 

verksamhet. Att respondenterna haft olika ställning och arbetsuppgifter i sina respektive 

företag kan bidra till att de haft olika synsätt på den problematik undersökningen 

behandlat.  

                                                 
27

 Johannessen och Tufte, 2003, s. 47 
28

 Johannessen och Tufte, 2003, s. 265 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensram som legat till grund för 

undersökningen. Relevant finansieringsteori samt tidigare forskning kring finansiering 

av småföretag beskrivs. Dessutom görs en kort beskrivning av riskkapital. Avsnittet 

avslutas med en diskussion kring skillnader mellan de olika teorierna. 

 

 

3.1 Finansieringsteori och tidigare forskning 

 

3.1.1 Den perfekta marknaden 

Inom finansieringsteori finns ett antal starka antaganden, bland annat om den perfekta 

marknaden. Hypotesen om den perfekta marknaden innebär att det inte förekommer 

några barriärer som hindrar de olika aktörerna, samt att alla aktörer ska ha lika tillgång 

till information. Ytterligare ett antagande om den perfekta marknaden är den rationella 

investeraren. Den rationella investeraren anser att ju större avkastning desto bättre 

investering, och ju större risk desto sämre investering. 
29

 För småföretag gäller 

exempelvis att det saknas en väl fungerande marknad för ägarkapital, det förekommer 

en informationsasymmetri mellan företag och investerare, höga transaktionskostnader 

för kapital samt att en småföretagares drivkraft inte alltid är ekonomiskt rationell.
30

 

Således förekommer en diskussion kring huruvida småföretag kan betraktas som små 

stora företag och bland forskare inom småföretagsfinansiering råder delade meningar 

kring huruvida finansieringsteori är tillämpbar på småföretag. Det finns en grupp 

forskare som anser att finansieringsteorin är generaliserbar och gäller för alla företag 

medan andra forskare anser att teorin måste anpassas för att användas bland mindre 

företag. En del forskare hävdar även att finansieringsteorins antaganden helt måste 

ändras och nya modeller måste utvecklas för att förstå finansiering av små företag.
31

  

 

3.1.2 Det finansiella gapet 

Begreppet finansiellt gap har sitt ursprung i den så kallade MacMillan-utredningen som 

syftade till att belysa problematiken som finns kring små företag och dess förmåga att 

anskaffa externt kapital. Teorin inbegriper två parter, de externa investerarna samt de 

små företagen, och utgår från antagandet att det finansiella gapet mellan parterna 

                                                 
29

 Butler, 2008, s.10 
30

 Landström, 2003, s. 15 
31

 Ibid 
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uppstår som ett resultat av att utbudet av långfristig extern finansiering är lägre än dess 

efterfrågan.
32

 Det primära skälet till att det finansiella gapet uppstår är en 

informationsasymmetri. Ofta innehar företagsledningen överlägsen information om 

företagets potentiella tillväxt. Detta är något som investerarna saknar då små företag 

generellt sett har sämre möjlighet att uppvisa tillräcklig information om sin verksamhet i 

ett tidigt stadium. Det förekommer även en mycket begränsad extern granskning av små 

företag.
33

 Orsakerna till ett finansiellt gap kan vara både finansierings- och 

företagsorsakade. 

 

 

Figur 1: Det finansiella gapet
34 

 

Förklaringar till det finansiella gapet ur ett finansieringsperspektiv (utbudsbetingat):
 35

 

 Investerarna anser att riskerna är för höga då de inte har tillräcklig information 

att basera sina prognoser på vilket ofta leder till att de avstår ifrån att investera. 

 Brist på tillräcklig kompetens hos finansiären eller otillräckliga finansiella 

instrument för att analysera små företag. De finansiella instrument som används 

är ofta utvecklade för att analysera stora företag.  

 Små företag söker ofta ett mindre kapitalbelopp vilket medför att 

transaktionskostnaderna och uppföljningskostnaderna för att kontrollera 

investeringen blir högre i relation till investeringsbeloppet. 

                                                 
32

 Landström, 2003, s. 29 
33

 Landström, 2003, s. 13-14 
34

 Landström, 2003, s.14 
35

 Ibid. 
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 Förklaringar till det finansiella gapet ur ett företagsperspektiv (efterfrågebetingat):
36

 

 Kunskap i finansiella frågor samt information om olika finansieringsmöjligheter 

saknas hos företagen.  

 Små företag kan också ha låg kunskap om vilken typ av information som krävs 

för att tillfredställa finansiärerna och deras intressen. 

 En negativ attityd till externfinansiering. Det förekommer ofta en motvilja hos 

små företag att ta in externt kapital vilket beror på rädslan att tappa kontrollen 

över företaget.   

 
 

3.1.3 Pecking order-modellen 

Vid val av finansieringsform har företagen en föredragen ordning, en så kallad Pecking 

order. Enligt teorin kommer företaget att föredra intern finansiering (internt genererade 

medel) framför extern finansiering i den mån det är möjligt.
37

 Finns det behov av extern 

finansiering väljs den utifrån rangordningen högst säkerhet först. Det leder till att lån 

eller hybridformer av lån, en blandning av lån och eget kapital, prefereras framför nytt 

eget kapital.
38

 Anledningen till att företaget föredrar internt genererade medel är att 

företagsledningen anser sig ha bättre information om företagets värde, risker och 

framtid än vad externa investerare har.
39

 Företagsledningen vill därför behålla ägandet 

och inte lämna ifrån sig det till utomstående finansiärer. Det finns också ett stort behov 

av oberoende vilket bidrar till att företaget drar sig för att använda riskkapital som 

finansiering.
40

  

 

3.1.4 Finansiella tillväxtcykeln 

Företag utvecklas genom en finansiell tillväxtcykel.
41

 Tillväxtcykeln delas in i fyra olika 

faser; introduktion, tillväxt, mognad och nedgång.
42

 Behov och valmöjlighet av 

finansiella källor förändras beroende på vilken fas företaget befinner sig. När små 

företag växer och får ökad erfarenhet samt blir mer tydliga med sin information 

                                                 
36

 Ibid. 
37

 Landström, 2003, s. 50  
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Berger och Udell, 1998, s. 624 
41

 Berger och Udell, 1998, s. 622 
42

 Sandström, 2003, s. 56 
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förändras behovet av och tillgången till finansiella källor.
43

 Olika finansieringsalternativ 

är olika lämpliga beroende på var ett företag befinner sig i sin livscykel. 

Introduktionsfas 

För investerare kan denna fas innebära stort risktagande då företaget fortfarande är i en 

fas där produkten utvecklas och företagets tillgångar till största del är immateriella. 

Fasen kännetecknas ofta av en mycket hög informationsasymmetri. Företaget kan inte 

lämna någon ordentlig säkerhet i denna fas vilket gör det svårt att intressera externa 

finansiärer.
44

 Företagen måste istället lita på finansiering i form av lån från släkt och 

vänner, starta-eget-bidrag samt att ägaren själv går in med kapital. Att ägaren går in med 

eget kapital visar på ett engagemang och intresse att satsa på företaget.
45

  

Tillväxtfas 

Företag gör ofta dyra investeringar i form av utveckling, anläggningstillgångar och 

marknadsföringssatsningar i tillväxtfasen.
46

 Under den tidiga delen av tillväxtfasen är 

graden av asymmetrisk information fortfarande relativt hög och företaget har kanske 

ännu inte blivit vinstgivande så det kan fortfarande vara svårt att intressera externa 

finansiärer.
47

 Har företaget en god och stabil tillväxt kan detta intressera 

riskkapitalbolag och affärsänglar att investera kapital i företaget mot ägande. Att 

finansiera verksamheten genom banklån är möjligt trots att riskerna fortfarande kan 

bedömas som relativt höga.
48

 

Mognadsfas 

Tillväxttakten stagnerar och det finns en tydlig bild av att efterfrågan på företagets 

produkt mättas. Under denna fas är företaget ofta vinstgivande, det egna kapitalet kan 

då öka genom de genererade vinsterna.
49

 Företaget är inte längre otydlig i sin 

information eller lika riskbenäget som under de tidigare faserna vilket underlättar 

tillgången av externa finansieringsmöjligheter. I denna fas anses banklån vara en 

lämplig finansieringskälla.
50

  

                                                 
43

 Berger och Udell, 1998, s. 623 
44

 Ibid. 
45

 Berger och Udell, 1998, s 622 
46

 Hansson, 2003, s. 63 
47

 Berger och Udell, 1998 s. 623   
48

 Berger och Udell, 1998 s. 662 
49

 Berger och Udell, 1998 s. 929 
50

 Berger och Udell, 1998 s. 622 
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Nedgångsfas 

För de existerande aktieägarna är lån det bästa finansieringsalternativet under denna fas. 

Då företagets säkerhet minskar under denna fas kan det dock vara svårt att få ett lån 

beviljat och lånen innefattar ofta höga räntor.
51

  

 

 

Figur 2: Finansiella tillväxtcykeln 

 

3.1.5 Finansiell Bootstrapping 

Traditionellt sett förväntas resursanskaffning ske genom finansiella medel, företag 

förväntas först säkerställa finansiella medel för att i ett senare skede anskaffa en resurs. 

Finansiell bootstrapping är benämningen på alternativa finansieringslösningar. Syftet är 

att hitta metoder för att minimera kapitalbehovet vid anskaffning av resurser. 

Användandet av finansiell bootstrapping har störst betydelse under ett företags tidiga 

utveckling.
52

 Ett effektivt sätt att minimera kostnader är att dela resurser så som lokaler 

och utrustning med andra företag. Att ordna så att företagets produkt eller varumärke 

marknadsförs utan kostnad eller att engagera studenter att utföra examensprojekt på 

företaget är två andra metoder.
53

 Den främsta fördelen med finansiell bootstrapping är 

möjligheten att minimera företagets behov av extern finansiering, något som kan vara 

svårt för små företag. Detta bidrar till att företagsledningen kan undvika att släppa in 

nya ägare och på så sätt behålla kontrollen över företaget. Dessutom kan mer tid läggas 

på att utveckla företagets kärnverksamhet istället för på att hitta lämpliga finansiärer, 

                                                 
51

 Berger och Udell, 1998 s. 644 
52

 Landström, 2003, s. 30-32 
53

 Ibid. 
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vilket tar mycket energi och tid. Nackdelar med bootstrapping kan vara att företaget inte 

äger och har en säker kontroll över de resurser som behövs, rätten att utnyttja resurserna 

kan snabbt försvinna vilket gör företaget sårbart.
 54

  Tillämpning av bootstrapping delas 

in i fem kategorier; fördröjande, relationsorienterade, bidragsorienterade, minimerande 

och ägarfinansierade.
55

 

Fördröjande bootstrapping
 56

 

Relativt stora företag med låg lönsamhet och vinstmarginal som har behov av ytterligare 

finansiering återfinns i denna kategori. Företagen har i regel ingen långfristig 

bankfinansiering. De använder sig av olika metoder som syftar till att fördröja företagets 

utbetalningar, till exempel genom att förhandla om längre leverantörskrediter och på så 

sätt möjliggöra en senareläggning av utbetalningar.  

Relationsorienterad bootstrapping
57

 

Relationsorienterade bootstrappers är ofta mogna företag med hög vinstmarginal, 

således har de inga problem att anskaffa extern finansiering. Företag i denna kategori 

tillämpar metoder som bygger på gemensam användning. Det kan exempelvis handla 

om att dela eller låna resurser av andra företag. Att vårda relationerna i företagets 

nätverk är viktigt för att kunna fortsätta sitt samarbete.  

Bidragsorienterad bootstrapping
58

 

Företag som befinner sig i en expansionsfas med hög tillväxt och låg vinstmarginal. 

Företagen har ett ökat behovet av ytterligare finansiering och använder sig i stor 

utsträckning av olika bidrag.  

Minimerande bootstrapping
59

 

Företagen använder sig av metoder för att minimera resurser som är bundna i 

kundfodringar. Företagen befinner sig ofta i en expansions- eller mognadsfas och har 

ofta ett stort antal kunder vilket förklarar den höga användningen av 

bootstrappingmetoder för att minska på kundfordringar.  

                                                 
54

 Landström, 2003, s. 41 
55

 Landström, 2003, s. 36-37 
56

 Ibid. 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 



17 

 

Ägarfinansierad bootstrapping
60

 

Den här kategorin domineras av små företag med en snabb tillväxt. Företagen är direkt 

beroende av resurser från ägare för överlevnad. Detta orsakas av ett stort behov av 

resurser i tillväxtfasen samtidigt som företaget har problem att generera interna medel 

och svårighet att erhålla extern finansiering. 

 

3.2 Riskkapital  

Riskkapital har blivit en allt vanligare finansieringsform för tillväxtföretag och innebär 

kapital mot ägande.
61

 Riskkapitalinvesteringar kräver ingen absolut säkerhet utan räknar 

med en viss risk för det investerade kapitalet. Hänsyn tas istället till hur framgångsrikt 

företaget kommer att bli i framtiden, om det finns någon tillväxtpotential.
62

 Investerarna 

intresserar sig för företag som har en potentiellt högre avkastning än vad mer 

traditionella placeringar ger.
63

 För företaget innebär riskkapital ett tillskott av kapital 

utan krav på avbetalningar och räntor. Det erhållna kapitalet ger förutsättningar för en 

snabbare utveckling En negativ faktor är att de nya ägarna ställer krav på verksamheten 

och därmed minskar de ursprungliga ägarnas inflytande. Rent ekonomisk bidrar det 

spridda ägandet till en mindre andel av företagets framtida utdelningar.
64

 

 

3.2.1 Riskkapitalbolag 

Ett venture capital-bolag
65

 är specialiserat på att ge potentiella tillväxtföretag 

affärsutvecklingsstöd och i kombination med portföljföretagets förutsättningar ska hela 

portföljföretagets utvecklingspotential tas till vara. Venture capital erbjuder inte bara ett 

kapitaltillskott utan också ett aktivt ägarengagemang exempelvis genom en representant 

i styrelsen. Vanligen görs inga utdelningar under investeringens löptid utan när 

företaget nått önskad utveckling realiserar venture capital-bolaget sin investering dvs. 

gör en exit. Ofta har venture capital-investeringar en tidsbegränsning och 

venturebolaget har som målsättning att göra en exit inom en överskådlig framtid.  

                                                 
60
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3.2.2 Affärsänglar  

En affärsängel är en privatperson som investerar kapital, tillför affärsmässig kunskap 

samt arbetar mer eller mindre aktivt i nystartade företag med tillväxtpotential.
66

  
Att företaget får ta del av affärsängelns kunskap och nätverk ses ofta som en lika viktig 

investering som kapitaltillskottet.
67

 Affärsänglarnas bakgrund varierar, vissa har själva 

varit framgångsrika entreprenörer, andra har en bakgrund i stora företag eller inom 

konsultbranschen och en del har varit verksamma i den finansiella sektorn.
68

 

Affärsänglar kan ta nystartade företag till en viss nivå, men för att företaget ska fortsätta 

utvecklas på ett framgångsrikt sätt är det ofta nödvändigt med större investeringar och 

ett mer omfattande nätverk, något som venture capital-bolagen kan bidra med.
69

 

 

3.3 Diskussion kring teorier och tidigare forskning 

De olika teorierna som använts till studien har alla anknytning till finansieringsområdet 

och kompletterar varandra. Pecking order-modellen är kopplad till den finansiella 

tillväxtcykeln och den finansieringsform som föredras är för småföretag oftast den som 

är tillgänglig. För många småföretag handlar finansiering om överlevnad och 

användningen av bootstrapping kan vara ett sätt att överleva. Denna teori gäller för ett 

motsatt läge än övriga teorier, då företagen gör vad de kan för att minska kapitalbehovet 

snarare än att vilja finansiera verksamheten med kapital. Användningen av 

bootstrapping i ett företag är således inte nödvändigtvis ett sätt att undvika att använda 

extern finansiering utan kan även vara ett sätt att öka värdet för ägarna genom minskade 

kostnader för anskaffning av resurser. Studiens syfte är dels att ta reda på företagens 

attityd gentemot extern finansiering samt att undersöka i vilken utsträckning företagen 

använder sig av extern finansiering. Teorierna kan användas för att förklara de båda 

delarna av syftet då användningen av externkapital har stark koppling till företagets 

attityd gentemot det. Dock spelar företagets möjlighet att välja finansieringsform även 

stor roll. 
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3.3.1 Valmöjlighet och företagens attityd gentemot extern finansiering 

Teorin om det finansiella gapet tar upp problematiken kring företagens negativa attityd 

gentemot externt kapital. Detta grundar sig i en osäkerhet och rädsla för att förlora 

kontrollen över företaget. För att ett företags attityd till extern finansiering ska påverka 

vilken finansieringsform som används i företaget krävs att företaget har möjlighet att 

välja finansieringskälla. Teorin antyder att företaget har en chans att välja 

finansieringsform och att ett gap uppstår då företagen föredrar att inte använda sig av 

extern finansiering. Även Pecking order-modellen förutsätter att företaget har möjlighet 

att välja vilken sorts finansiering som skall användas. Teorierna om den finansiella 

tillväxtcykeln däremot innebär att valmöjligheten är begränsad och beroende av vilken 

fas företaget befinner sig i. Pecking order-modellen kan kopplas till finansiella 

tillväxtcykeln då tillgången till olika finansieringskällor samt vilken form som är mest 

fördelaktig för företaget beror på vilken fas företaget befinner sig i. Användningen av 

bootstrapping förutsätter en negativ attityd mot extern finansiering då detta är metoder 

för att undvika användningen av externt kapital. Det kan dock även vara en metod för 

företag som befinner sig i de faser då möjligheten till extern finansiering är mycket liten 

att hantera ett resursbehov som inte täcks av den befintliga finansieringen.  

 

3.3.2 Medicintekniska företags förutsättningar för användning av externt kapital 

I den medicintekniska branschen präglas företagen ofta av ett stort kapitalbehov under 

uppstarten. Detta gör att vissa delar av teorierna är mindre relevanta för just 

medicintekniska företag. Att endast finansiera företaget själv, eller med hjälp av bidrag 

och hjälp från familj och vänner under tillväxtcykelns introduktionsfas är inte alltid 

möjligt för dessa företag. Även användningen av extern finansiering beror på vilka 

finansieringskällor som är möjliga för företaget att använda sig av. Även om det kan 

vara svårt att finansiera företaget med banklån förutsätter överlevnad av dessa företag 

att en viss användning av riskkapital förekommer redan under tillväxtcykelns första fas. 
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4. Medicintekniska företag 

 

I detta avsnitt görs först en presentation av de medicintekniska företag som intervjuats.  

Vidare redovisas undersökningens resultat under ett antal utvalda rubriker. Här har 

den information som är intressant för undersökningens syfte lyfts fram ur intervjuerna. 

Intervjuerna i sin helhet redovisas i Bilaga 4-11. Siffror för omsättning och resultat är 

hämtade ur företagens årsredovisningar.  

 

 

4.1 Företagspresentation 

 

Adolesco AB 

Nils-Arne Lindqvist, VD 

Lars-Åke Brodin skapade produkten och kontaktade Nils-Arne Lindqvist (finansiär) 

som köpte ett färdigbildat bolag för tre år sedan. Företaget engagerar idag 8-10 personer 

varav de flesta är forskare och utvecklare, men även två personer som arbetar med 

marknadsföring. De har inga anställda på lönelistan. Bolagets enda produkt är 

gammakameran Cardiotom som är en portabel gammakamera som går att flytta runt på 

sjukhuset. Tillverkningen är idag utlagd på Intermedical, ett tyskt bolag som även säljer 

kameror i Tyskland. Produkten är inte färdigutvecklad men valideras idag på bland 

annat Karolinska Universitetssjukhuset.  

Omsättning: 0 kronor (2008) 

Årets resultat: - 462 000 kronor (2008) 

 

Arterion AB 

Karl Richard Nilsson, VD 

Startade vid GIBBS (Göteborg International Bioscience Business School) 

entreprenörsskola efter en idé från en kärlkirurg och tre personer från Chalmers. 

Arterion grundades i början av 2007 och hade då tre anställda. Bildade aktiebolag i maj 

2007. Bolaget bedriver forskning och utveckling av konstgjorda blodkärl av bakteriell 

cellulosa. Produkten har minst fem år till marknad. Målet är att bygga upp ett 

medicintekniskt företag som tar produkten hela vägen till marknaden. 

Omsättning: 179 000 kronor (2008) 

Årets resultat: - 385 000 kronor (2008) 
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Axongen AB 

Yvonne Pettersson, styrelseordförande (arbetande) 

Axongen startades 2002 då tre professorer bildade ett bolag för att lättare skapa 

kontakter med andra aktörer. Företaget har idag en styrelse bestående av tre personer 

och inga anställda. Professorerna har tagit fram ett ark av nedbrytbar polymer för 

reparation av skadade nerver. En prototyp är framtagen och klinkiska försök har 

genomförts. Produkten är nära CE-märkning. Företagets mål är att under 2010-2011 

hitta en producent och ta fram en produkt att lansera till en grupp utvalda kirurger i 

Sverige, Norden och eventuellt England och Tyskland. 

Omsättning: 0 kronor (2008) 

Årets resultat: -257 000 kronor (2008) 

 

CathPrint AB 

Bengt Källbäck, VD och grundare 

Företaget har utvecklat en ny teknik för tillverkning av katetrar. Började som ett 

forskningsprojekt för att utveckla en metodik för att diagnostisera hjärtproblematik 

genom att mäta tryck/volym i vänster kammare. Utvecklade under 2006-2007 en teknik 

för att utveckla produkten. Sålde från början en egen produkt men har idag övergått till 

att sälja tekniken. CathPrint arbetar endast mot företag och erbjuder ett värde i att kunna 

reducera produktionskostnader. Företaget har tre anställda, en av dessa är student från 

Singapore som studerar entreprenörskap och ingår i ett utbytesprogram på KTH. 

Omsättning: 1 109 000 kronor (2008) 

Årets resultat: -513 000 kronor (2008) 

 

Lumina Adhesives AB 

Stefan Svahn, VD  

Företaget bildades i april 2008 efter att ha utvecklats som projekt på Chalmers 

entreprenörskola. Bolaget utvecklar en medicinsk häfta med stark häftförmåga som 

bestryks på plåster och förband. Genom exponering av ljus initieras en kemisk process 

som får häftan att tappa sin häftförmåga vilket ger en smärtfri och hudvänlig 

borttagning. Det är inte tänkt att bolaget ska sälja någon färdig produkt utan ett laminat 

av det unika limmet som sedan kan användas på marknadens befintliga produkter. Det 

kortsiktiga målet är att få en första kund vilket kommer att öka värderingen på bolaget. 
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Visionen är sedan att sälja bolaget till ett globalt företag och göra en fördelaktig exit. 

Bolaget har idag sju anställda. 

Omsättning: 264 000 kronor (2008) 

Årets resultat: -264 000 kronor (2008) 

 

MID (Medicinsk innovations Design) 

Ylva Ryngebo, grundare 

MID bildades 2004 och är en enskild firma där Ylva Ryngebo är grundare och enda 

anställd. Efter tjugo år som legitimerad röntgensjuksköterska började hon innovera 

produkter för att täcka de brister hon ansåg fanns hos de befintliga produkterna. 

Företaget tar fram nya produkter för röntgen och strålskydd och har idag ett tiotal 

produkter varav två är patenterade. Företaget är på väg att ombildas till ett aktiebolag 

och har som mål att expandera i små steg och utveckla produkter som underlättar arbetet 

för vårdpersonal. Produkterna säljs idag hos återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och 

Danmark och strävar efter att nå ut på den tyska marknaden.  

 

Promimic AB 

Ulf Brogren, VD 

Bolaget bildades 2004 av två forskare på Chalmers tillsammans med Chalmers 

Innovation. Företaget utvecklar ytor till implantat av syntetiskt ben. De utmärker sig 

genom att göra extremt tunna ytor vilket påskyndar integrationen mellan benvävnad och 

implantat och leder till kortare läkningsperioder. Patent har sökts på tekniken. Bolaget 

har inget implantat på marknaden men har tillsammans med biosensorföretaget Qsens 

en produkt till försäljning. Det kortsiktiga målet är att verifiera tekniken och lansera en 

produkt tillsammans med ett implantatföretag. Mer långsiktigt är tanken att företaget 

ska växa i och med ett tandimplantat för att sedan ta sig in på andra marknadssegment 

som rygg- knä- och höftimplantat.  

Omsättning: 1 673 000 kronor (2008) 

Årets resultat: -838 000 kronor (2008) 

 

Vironova AB 

Stéphane Blandeau, Chief Financial Officer (CFO) 

Bolaget har funnits sedan 2005 och är en spin-off från Karolinska Institutet där 

grundaren Mohammed Homman arbetade som forskare. Mohammed Homman 
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utvecklade tillsammans med en grupp bestående av bildanalytiker, matematiker, 

programmerare, virolog, immunolog och kemister en metod för att automatisera analys 

av virus. Företaget har idag en helt unik metod som idag används av SMI vid osäkra 

provresultat samt för att säkra kvaliteten vid vaccintillverkning. Flera patent finns på 

plats för att skydda produkten. Företaget har elva anställda och är en koncern med flera 

bolag i bland annat USA. Vironova siktar på en större global etablering och har som mål 

att börsnotera bolaget. 

Omsättning: 151 000 kronor (2008) 

Årets resultat: -17 007 000 kronor (2008) 

 

4.2 Resultatredovisning 

 

4.2.1 Finansiering 

Hur finansierades företaget vid uppstarten?  

Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Är riskkapital något ni använt vid finansiering av företaget? 

 

Adolesco:  

- Företaget har två finansiärer, affärsänglar. 

 

Arterion:  

- Uppstarten finansierades av stipendium. 

- Har tagit in sammanlagt 2 miljoner mjuka medel på två år: ALMI, 

Innovationsbron, VINNOVA, Venture Cup.   

- Ett villkorslån från Västra Götalandsregionen.  

- Efter två år tog bolaget in riskkapital (i april 2009) samt gjorde en nyemission. 

 

Axongen:  

- Forskningen finansierades vid uppstarten med EU-bidrag och pengar från 

regionen.  

- 2004-2005 investerade första riskkapitalbolaget. 

- Bolaget har fortsatt finansieras med riskkapital. 

 

CathPrint:  

- Innovationslån från ALMI våren 2006. 
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- STING capital investerade i maj 2006.  

- En affärsängel investerade 2006 och har senare gjort ytterligare investeringar.  

- Bidrag från VINNOVA och Nutek. 

- Ytterligare ett par personer har investerat i företaget. 

 

MID:  

- Finansierade hela uppstarten på egen hand.  

- Stipendium: Margaretafonden och Stockholms stads uppfinnarstipendium  

- Innovationslån från ALMI.  

- Företagets intäkter täcker kostnaderna och företaget är självförsörjande. 

  

Lumina: 

- Finansierades vid uppstarten av ALMIs nystartsstöd  

- Stipendium från Civilingenjörsförbundet  

- Chalmers entreprenörsskola  

- En affärsängel har gått in med kapital. 

- Efter ett år bidrag från Innovationsbron. 

- Finansieringen har ändrats sedan uppstarten till mer riskkapitalbolag idag. 

- Under våren 2009 investerades några miljoner kronor från svenska 

investmentbolag samt bolag i Schweiz och Luxemburg. 

 

Promimic:  

- Uppstarten finansierades av Chalmers innovation (den första finansiären som 

gick in med ägarkapital) samt ett par stipendier från bland annat Innovationsbron 

och ALMI.  

- Finansieringen har förändrats sedan uppstarten och mer riskkapital har tagits in.  

- Karolinska Development är huvudägare 

- Fortfarande delfinansieras några forskningsprojekt med hjälp av bidrag.  

- Företaget finansieras även med en del kundintäkter.  

- Företaget kommer under året att genomföra en nyemission för att ta in mer 

externkapital i bolaget. 

 

Vironova: 

- Tidigt kapital från ”fools, friends and family”.  
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- Fick tidigt ett antal priser, bland annat från VINNOVA. 

- Har idag över 300 aktieägare (publikt men ej noterat bolag) 

- 90 procent av aktieägarna äger en väldigt liten del av företaget. 

- Sökte anslag från VINNOVA och Nutek för finansiering av patentsökning. 

- Beviljades kapital från EU för ett influensaprojekt år 2007. 

- Banker och institut följde tidigt med och företaget fick lån från både banker och 

t.ex. ALMI. 

- Har även utfärdat en konvertibel. 

 
 
4.2.2 Finansiella tillväxtcykeln 

I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, Nedgång) 

Adolesco Introduktion 

Arterion Introduktion 

Axongen Introduktion 

CathPrint strax före expansion 

Lumina Introduktion 

MID introduktion (produkt), expansion (företag) 

Promimic Introduktion 

Vironova Expansion 

 

 

 
4.2.3 Pecking order-modellen 

I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför? 

Adolesco Föredrar internt kapital 

Arterion som VD: externt, som delägare: internt * 

Axongen Man behöver externkapital 

CathPrint Vill inte använda externt kapital, stora delar av kapitalet är internt 

Lumina Internt kapital > Externt kapital > Lån 

MID Internt kapital > Externt kapital > Lån 

Promimic Föredrar externt kapital, genererar inga pengar 

Vironova Beror på vilken fas företaget befinner sig i ** 

 

 

* Arterion: Som VD: externkapital är nästan alltid bäst då det kommer in hårda pengar 

och ofta en person som hjälper bolaget, mjuka medel ger bara pengar. Som delägare: 

Mjuka medel som ger något utan att kräva avkastning är det bästa alternativet. 

Externkapital späder ut ägandet och samtidigt som ytterligare en vilja kommer in. 
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** Vironova: Beroende på vilken fas företaget befinner sig i prioriteras kapitalformerna 

olika. Uppstart: internt kapital för att inte förlora kontrollen över företaget. Tillväxt: Att 

ta sig till marknad kostar mycket och internt kapital räcker inte. Föredrar då mjuka 

medel som snälla lån eller fondbolag (exempelvis Industrifonden och ALMI). Senare 

faser: större kapitalbehov, eventuella licensieringsavtal, uppköp etc. kan vara aktuellt. 

Först i denna fas är externkapital i form av riskkapitalbolag aktuella.  

 

4.2.4 Det finansiella gapet 

Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I så fall, 

på vilket sätt?) 

 

Adolesco Informationsgap * 

Arterion Förväntningsgap ** 

Axongen investeringsskede, mognad *** 

CathPrint  -  

Lumina informationsgap, kommunikation **** 

MID förväntningsgap, målsättning ***** 

Promimic storlek på investeringen, gap för medelstora investeringar ****** 

Vironova Målsättning ******* 

 

 

* Adolesco: En investerare som tidigare inte har erfarenhet av produkten känner 

rimligen inte till marknaden vilket gör det svårare att hitta investerare. Det finns troligen 

också ett gap där den medicintekniska branschen inte förstår investerare.  

 

** Arterion: Det finns ett förväntningsgap då privata investerare förväntar sig lika 

mycket data och lika liten risk som stora VC-bolag trots att investeringarna är mycket 

mindre.  

 

*** Axongen: Investerarna vill investera i senare skeden men företag i den här 

branschen kräver kapital innan företaget har någon omsättning. Investerare är endast 

intresserade av mogna företag. 

 

**** Lumina: Det krävs mycket information och kunskap om produkten och marknaden 

för att avgöra om det är intressant att investera. Då många investeringar sker globalt kan 

det vara svårt att kommunicera.  
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***** MID: behöver kapital för att utveckla en produkt men investerarna vill ha en 

färdig affärskalkyl. Entreprenörerna brinner ofta för uppfinningen men investerarna är 

bara intresserade av att tjäna pengar.  

 

****** Promimic: Det finns ett gap mellan investeringsintervallen, det är lätt att hitta 

små medel för att starta bolag samt investeringar i storleksklassen 15-20 miljoner.  

 

******* Vironova: Riskkapitalbolag har oftast EXIT i åtanke och styr bolaget mot 

detta, något som kanske inte alltid gynnar företaget. 

 
 
4.2.5 Möjligheten att hitta externa investerare 

Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

 

Adolesco Det är inte lätt att hitta 

Arterion Svårt att komma över tröskeln till VC-bolagen * 

Axongen Det är väldigt svårt 

CathPrint Lätt att hitta investerare men svårt att få dem att investera 

Lumina Kan vara svårt, förr eller senare hittar man alltid, kan vara en lång process ** 

MID Ingen uppfattning, har inte letat efter externt kapital 

Promimic Inga större svårigheter, finns för få aktörer att välja mellan 

Vironova Företaget har mycket goda möjligheter att hitta finansiering *** 

 

* Arterion: Det har varit svårt. Bolaget har hamnat i ett gap där de inte kommer över 

tröskeln hos VC-bolagen men behöver för stora investeringar för privata investerare. Är 

möjligen för kräsna och ställer högra krav på att hitta meningsfullt externt kapital som 

bidrar med mer än bara kapital.   

  

** Lumina: Det kan vara svårt att hitta investerare. Ju mindre bolag man är desto mer 

lokalt söker man efter finansiering. Det är viktigt att ha kontakter och nätverk. Förr eller 

senare hittar man alltid någon som är intresserad av att investera men det är en 

omfattande och lång process.  

 

*** Vironova: Anser att det finns mycket goda möjligheter att hitta finansiering. 

Bolaget har fina referenser, en stor kompetens och bra försäljning vilket ger bra 

förutsättningar för att intressera investerare. Har en löpande kontakt med 

riskkapitalbolag för att upprätthålla en bra relation och skapa trovärdighet för att 

påskynda ett eventuellt samarbete i framtiden. 
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4.2.6 Riskkapital 

Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Är detta något ni använt vid finansiering av företaget?  

Om ja, på vilket sätt? Enbart finansiering, kunskap, kontakter? 

Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

 

Adolesco: Inget svar 

Arterion: Anser att få VC-bolag behandlar företagen med respekt och mycket av den 

feedback som ges är intetsägande. Får ofta höra av VC-bolag att de är för tidigt ute. 

Beskriver två typer av affärsänglar. Den första typen anser att det är roligt att engagera 

sig och vill ge unga bolag en chans och den andra typen vill endast tjäna pengar. 

Arterion använder sig helst av affärsänglar då de är lättare att arbeta med. I framtiden 

behövs dock mycket större kapital och då är det oundvikligt att ta in riskkapitalbolag. 

Fördelarna med riskkapital är att de har gjort resan förut och innehar värdefull kunskap. 

Risken är att VC-bolagen är för fokuserade på att tjäna pengar och vill driva företaget 

mot en försäljning innan övriga delägare vill det. Riskkapitalbolag är en aktör som 

tillskriver sig själva stor makt.  

Axongen: Har en positiv uppfattning om riskkapital. Riskkapitalet fyller en funktion för 

företagen. Kan tillföra mycket i form av nätverk, kompetens och goda råd. Nyttan med 

riskkapital är att företaget kan komma längre. Riskkapitalbolag/affärsänglar fungerar 

som dörröppnare och kan hjälpa till att skapa struktur på företaget. Vid användning av 

riskkapital är det viktigt med goda relationer, förtroende och kompetens. Personkemin 

är därför en viktig faktor. Nackdelen är att riskkapitalbolagen eventuellt vill sälja 

tidigare, vid en olämplig tid för grundaren/forskaren och vid kriser läggs ofta företagen 

ner. De kräver hög avkastning och har ibland för höga krav för småföretag. 

CathPrint: Det är stor skillnad mellan affärsänglar och VC-bolag. Affärsänglar går mer 

på magkänsla och förtroende än riskkapitalbolag som är mindre riskbenägna. Företaget 

har vid användningen av riskkapital även dragit nytta av kompetens. De som investerar i 

bolaget är ofta engagerade. Av de fyra affärsänglar som investerat i företaget arbetar tre 

personer aktivt, bland annat med styrelseuppdrag. För VC-bolag är det ett långsiktigt 

åtagande men för affärsänglar kan det vara mer kortsiktigt. Risken vid användning av 

VC-bolag är att de vill köra full fart framåt och företaget ska växa snabbt, vilket ger en 

risk för snabb utspädning. 
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Lumina: Har använt riskkapital för både pengar och kompetens. Riskkapital är det enda 

sättet att finansiera verksamheten förutom att bli att bli kundfinansierat. Affärsänglar 

kan vara bättre än riskkapitalbolag då de kan genomföra en investering på mycket kort 

tid, i princip samma dag. Det är en längre process när det gäller riskkapitalbolag. Nyttan 

med VC–bolag är att de ofta bidrar med kompetens och kontakter samt att de kan 

representera företaget utåt. Då de har investerat i företaget är de engagerade i företagets 

välgång. Nackdelen är att man kanske inte alltid är överens.  

MID: Är försiktig med att ta in riskkapital. Är rädd att förlora friheten och kontrollen 

över arbetet och har därför inte gjort någon aktiv sökning efter riskkapital. Kan 

överväga att använda sig av riskkapital i framtiden om hon hittade någon som verkligen 

brinner för det och om det är rätt person eller bolag med rätt förutsättning för det egna 

företaget. 

 

Promimic: Har använt sig av riskkapital och ett par affärsänglar som har investerat i 

bolaget. Affärsänglarna har endast gått in med kapital. Huvudägaren Karolinska 

Development och Chalmers Innovation har förutom kapital bidragit med värdefull 

kunskap och hjälpt till att bygga upp företaget. Kommer i fortsättningen att jobba med 

extern finansiering då det är det enda möjliga sättet att utveckla bolaget. Nyttan med 

riskkapital är stor då det ger möjlighet att utveckla ett företag utan att behöva ge upp 

hela företaget som vid ett uppköp. Nackdelen är att befintliga ägare får lämna ifrån sig 

andelar.  

 

Vironova: Riskkapitalister vill helst inte ta några, eller i alla fall begränsade risker. 

Företaget har haft intressanta diskussioner med riskkapitalbolag och har tackat nej till 

två olika bud. Det är en svår balansgång att veta när man ska släppa in ett 

riskkapitalbolag då detta innebär en helt ny nivå av extern kontroll. Fördelar med 

riskkapital är att kombinationen av företagets spetskompetens och investerarnas 

erfarenheter och kontaktnät är gynnsam för företaget. Riskkapital bidrar med pengar, 

kontakter och kompetens. 
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4.2.7 Den medicintekniska branschen 

 

Hur upplever ni den medicintekniska branschen? 

 
Adolesco (investerare) Osäker, krånglig, stora krav på säkerhet, långa ledtider. 

Arterion Marknaden förändras i och med nya EU-direktiv och 
sjukvårdsreformen i USA. 

Axongen                                                                             Svenska företag är framgångsrika, många småföretag, dynamisk 
bransch med många aktörer, tuff med regelverk och patent. 

CathPrint Konservativ, expansiv, svårt för småföretag mot stora aktörer. 

Lumina Sjukdomar kommer att växa, ständig utveckling, stor bransch, 
mycket pengar inblandade. 

MID Tuff med stora kostnader. Reglerad bransch kräver mycket 
kunskap. Människor som ska behandlas ställer krav på säkerhet. 

Promimic Lång tid till marknaden. Produkterna har ett gott syfte. 

Vironova Brett område, plats för många aktörer, teknikbaserad, viktigt att vara 
i framkanten av tekniken hela tiden, riskfylld. 

 

 

Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

 
Adolesco (investerare)  Kombinationen av att rädda liv och möjligheten till stor avkastning . 

Arterion Utvecklingsmöjligheten, men det är en komplex bransch. 

Axongen                                                                             Spännande bransch, stora möjligheter, stor efterfrågan och behov av 
nya produkter, finns alltid en global marknad. 

CathPrint Konstant, växande behov, stabilitet, tillväxt, innovativ bransch med 
en gigantisk marknad om man lyckas. 

Lumina Ökande behov skapar nya marknader, åldrande befolkning ger hög 
potential, komplex, svår att ta sig in på och förstå riskerna. 

MID Ständig utveckling, spännande bransch. Investering innebär att 
förbättra vården för alla.  

Promimic Intressant bransch, tar lång tid och krävs mycket kapital för att ta 
produkter till marknad, långsiktiga investeringar.  

Vironova Stor avkastning, framgångsrika företag (speciellt i Norden), hög 
volatilitet. Stor potential. 
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5. Affärsinkubatorn STING AB  

 

I detta avsnitt görs en beskrivning av affärsinkubatorn STING samt en sammanställning 

av intervjun med Olof Berglund, Business Coach. Här redogörs endast för data som är 

relevant för undersökningens syfte, intervjun i sin helhet redovisas i Bilaga 12. 

 

 

STING (Stockholm Innovation & Growth) är en företagsinkubator verksam inom 

medicinteknik, IT samt miljö- och energiteknik med uppdraget att bygga stora bolag 

som genererar arbetstillfällen i stockholmsregionen. STING samarbetar med bland 

annat Danderyd Innovation och KTH och träffar bolag eller blivande bolag i ett väldigt 

tidigt skede. STING ställer höga krav och antar endast en tiondel av de projekt som 

undersöks.  

 

Kriterier för att ett företag, en affärsidé eller innovation ska vara intressant för STING: 

- Det måste finnas en global potential.  

- Idén ska vara skalbar och kunna leda till mer än en produkt i bolaget.  

- Idén måste ha en teknisk höjd, endast tekniska innovationer som är patenterbara 

är intressanta. (Bra idéer med för enkla produkter skickas vidare till andra 

organisationer.)  

- Det krävs en grundstruktur och förutsättningar för ett fungerande team med 

kompetens och erfarenhet inom sitt område.  

 

STINGs bidrag till bolagen 

- Business coacher med erfarenhet av området och av att vara VD i bolag. 

- Hjälp att lyckas snabbare och undvika misstag. 

- Rådgivning med fokus på kommersiell rådgivning 

- Rekrytering av affärsmässig kompetens. 

- Nätverk och kontakt med finansiärer och statliga institutioner, hjälp att få 

finansiering. 

 

Finansieringsmöjligheter för småföretag  

När bolagen börjar närma sig marknaden krävs stora pengar. Ett stort problem vid den 

tidpunkten är svårigheten att hitta investerare. Det finns för lite pengar i systemet för att 



32 

 

bygga framgångsrika bolag. Det stora gapet finns när man går från de första mjuka 

pengarna, bidrag från statliga institutioner, till att få in någon form av rörelsekapital för 

att komma en bit till innan man är ute på marknaden. De tidiga riskkapitalpengarna är 

ett svårt skede då investerarna vill gå in i så sena skeden som möjligt. Relativt få aktörer 

på den svenska marknaden som investerar i medicinteknik. Man behöver se till 

internationella VC-bolag som kan vara svåra att övertyga om de inte har någon kontakt 

eller bas i landet. 

 

Vad har företagen för syn på externkapital/riskkapital?  

I vissa fall är det ett nödvändigt ont och företagen hade föredragit ett alternativ om det 

fanns. Externkapital behövs för att lyckas snabbt, men är svårt att hitta. Ägandet späds 

ut och handlingsfriheten begränsas med en extern aktör som ställer krav på att saker 

görs på ett visst sätt och inom vissa tidsramar, mer tid måste läggas på att rapportera. 

Fördelen är att bolagen kan få mycket pengar på kort tid som gör att man snabbt kan 

färdigställa en produkt och få ut den på marknaden. Rätt investerare kan tillföra kunskap 

om marknaden, kontakter och mycket kunnande. 

 

Den medicintekniska branschen 

Den medicintekniska branschen är en tillväxtbransch. Vi har en åldrande befolkning 

vilket beror på att det finns mycket bra läkemedel och medicinteknisk apparatur. 

Mycket vård konsumeras idag och i framtiden, samtidigt ställer människor allt högre 

krav på vården. Utvecklingen pekar på att människor vill bo hemma så länge som 

möjligt och då krävs hjälpmedel och produkter som gör det möjligt. Branschen är stabil 

även i dåliga tider då det hela tiden finns ett behov av medicintekniska produkter. Det 

finns ca 500 företag i Sverige och av dem har 90 % 1-4 anställda och omsätter mindre 

än 4 miljoner. STING försöker bygga större bolag som kan ta sig utanför norden och 

jobba på en internationell marknad. 
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6. Karolinska Development AB - en investerare 

 

I detta avsnitt görs en beskrivning av Karolinska Development AB samt en 

sammanställning av intervjun med Benjamin Nordin, Head of Business Analysis och 

Martin Westberg, Business Analyst. Här redogörs endast för data som är relevant för 

undersökningens syfte, intervjun i sin helhet redovisas i Bilaga 13. 

 

 

Karolinska Development är ett investmentbolag som arbetar inom Life Science. 

Investerar primärt i läkemedel (ca. 75 %) men även inom medicinsk teknik (ca. 25 %). 

De har en bred portfölj som spänner över ett antal terapeutiska områden. Bolaget 

investerar i tidig forskning och ett krav är att företagen ska vara ”first in class”, det vill 

säga först att agera med en viss mekanism mot ett sjukdomstillstånd (läkemedel). 

Företagen måste ha en hög innovationsgrad och vara först med något som inte gjorts 

tidigare. Investmentbolaget har ett nära samarbete med forskare och 10-12 % ägs av 

institutet (ca. 90 % är finansierat på annat håll). Karolinska Development bidrar förutom 

pengar med funktioner som små företag inte har möjlighet till, bland annat management 

expertis och nätverk av konsulter som hjälper till att utveckla företagen.  

 

Karolinska Development vill vara ”lead investor” och äger i genomsnitt 50 % av 

bolagen. De har en större ägarandel i vissa av företagen men även några passiva 

innehav, målet är dock att vara den drivande investeraren. Portföljen drivs i 

kommersiellt syfte så ett visst krav på avkastning förekommer. Bolaget ställer 

tillsammans med företaget upp mål med krav på att företagen ska drivas framåt och 

villkor där det måste ske en viss utveckling mot investeringarna. Krav ställs även på att 

företaget måste ha en tydlig plan för att ta sig framåt. De flesta av portföljföretagen 

klarar av att leva upp till de krav som ställs. Bolagets affärsmodell gör det enkelt att 

avveckla ett företag som inte fungerar. 

 

Investering i småföretag 

Då många av portföljföretagen kommer från KIAB (Karolinska Institutet Innovation 

AB) har Karolinska Development har en fördelaktig ställning gällande information 

kring företagen. I egenskap av investerare kan bolaget ställa krav på information och då 

de i många fall går in som ”lead investor” får de direkt insyn i företagen. Bland 

innovatörer är attityden gentemot extern finansiering ganska skeptisk och försiktig. De 
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är rädda att tappa kontrollen över företaget vilket gör det viktigt för Karolinska 

Development att skapa ett värde för innovatören. Att investera i små företag ger en 

större insyn på molekylnivå än om man investerar i stora företag där stor del av 

informationen presenteras på väl förberedda styrelsemöten eller består av publik 

information för mindre investerare. Att investera i små företag innebär ett annat sätt att 

investera. För stora bolag som är lönsamma analyseras finansiella nyckeltal, vid 

investering i små företag räknar man istället på molekyler och riskmodeller. 

  

Den medicintekniska branschen 

Det är en heterogen bransch med många olika produkter, allt från sjukhussängar till 

läkemedelslika produkter. Betalaren är dock densamma (landstinget) och det är läkarna 

som måste övertalas till att använda produkten.  

Medicinteknik i jämförelse med läkemedel: Risken är lägre i medicinteknikbranschen än 

i läkemedelsbranschen. Det är helt andra regulatoriska krav på medicinteknik vilket gör 

utvecklingskostnaderna lägre (än läkemedel). För en medicinteknisk produkt är 

utmaningen att få den såld när den väl finns på marknaden, för läkemedel är utmaningen 

(och risken) att få den marknadsgodkänd. 

Medicinteknik i jämförelse med bioteknik: Produkter inom bioteknik är ofta 

högteknologiska produkter som innebär en hög utvecklingsrisk i vissa fall. Dock finns 

det få regulatoriska hinder för biotekniska produkter. 

Life Science jämfört med andra tillverkningsbranscher: 

Då samhället betalar produkterna är det viktigt med offentlig insyn. Det handlar om 

människor vilket ställer extremt stora krav på säkerheten. Ledtiderna inom Life Science 

är långa jämfört med andra branscher och det kostar mycket att utveckla en produkt, 

speciellt inom läkemedel. 
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7. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras det empiriska underlaget med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Teorierna testas mot resultatet och då dessa inte överensstämmer har 

en förklaring till avvikelsen sökts.  

 

 

7.1 Företagen 

 

Bland företagen som intervjuats för undersökningen kan tre olika typer urskiljas. De 

flesta företag liknar varandra och kan sägas vara utvecklingsinriktade.  Dessa har som 

mål att driva företaget så långt som möjligt och utveckla så bra produkter det går. De är 

försiktiga med vem som släpps in i företaget men är inte främmande för att tidigt 

använda sig av riskkapital för att möjliggöra en större utveckling av företaget. Oftast är 

produkterna starkt forskningsbaserade och har ett stort kapitalbehov tidigt. De har en 

mer eller mindre öppen syn på framtiden där en eventuell försäljning av företaget kan 

ske. Två av företagen urskiljer sig dock som helt andra typer. Det första företaget kan 

sägas vara försäljningsinriktat och där har grundarna av företaget redan från start varit 

inriktade på en försäljning inom en överskådlig framtid. Idén kommer från en högskola 

eller ett forskningsinstitut och projektet antas av studenter med inställningen att 

utveckla en produkt relativt snabbt och sedan sälja bolaget eller produkten till en större 

aktör. Det sista företaget är mer av den beskyddande typen. Företaget drivs av en 

innovatör som är väldigt mån om sina egna produkter och kontrollen över sitt eget 

företag. Släpper helst inte in någon annan mer än i undantagsfall och är i så fall mycket 

noga med vilken person som släpps in. Med enklare och mer tekniska produkter finns 

möjligheten till ett självförsörjande företag. Detta sker möjligen på bekostnad av 

utvecklingshastigheten då det tar längre tid att finansiera varje steg för sig. 

 

7.2 Finansiering av företagen 

Bland företagen syns tydligt att mjuka externa medel som stipendier och bidrag är en 

stor del av det kapital som används vid uppstarten då alla företag utom ett finansierades 

på detta sätt under uppstarten. Adolesco, startades efter många års forskning och 

utveckling av produkten och antagligen investerades en hel del mjuka medel i 

forskningen innan bolaget startades med riskkapital. Några av de institutioner som 

bidragit med pengar till företagen är ALMI, VINNOVA, Nutek och Innovationsbron. 
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Även en del utbildningsinstitutioner som Chalmers och GIBBS syns bland de tidiga 

finansiärerna. Detta tyder på att en hel del offentlig finansiering sker av nya företag 

inom medicintekniken. Att i princip alla företag på något sätt finansierats med offentliga 

medel tyder på att stora statliga satsningar kan vara nödvändiga för att nya småföretag i 

den medicintekniska branschen ska lyckas. Tydligt är att det satsas mycket på offentlig 

finansiering av företag som dessa, något som kan bero på den samhällsnytta dessa 

företag bidrar till. Företag i den medicintekniska branschen arbetar för att utveckla 

hälso- och sjukvården för samhället och ny teknik förbättrar hela tiden våra möjligheter 

att övervinna eller lindra sjukdomar och hälsorelaterade problem något som gynnar oss 

alla. 

 

7.3 En lång introduktionsfas (finansiella tillväxtcykeln) 

Hälften av de intervjuade företagen befinner sig i introduktionsfasen och den andra 

halvan är på väg mot eller i expansionsfasen. Bland företagen syntes tydligt att de 

använder de finansieringsformer som är vanliga under introduktionsfasen vid uppstarten 

av företaget, det vill säga internt kapital, bidrag och lån från vänner och familj.  

Företagen övergår dock redan under introduktionsfasen till de finansieringsformer som 

enligt teorin används först under senare faser som riskkapital och banklån. En del av 

företagen finansieras med riskkapital redan från starten. Detta tyder på att 

medicintekniska företag för det mesta följer ungefär samma finansieringsmönster som 

andra småföretag, men att det inte är lika tydligt kopplat till teorins olika faser. En 

anledning till detta kan vara att introduktionsfasen tycks vara mycket lång. Många av de 

medicintekniska företagen arbetar med att ta fram en produkt i flera år och arbetet 

innebär långa ledtider, validering av produkten och så vidare. Skillnader finns givetvis 

beroende på vilken sorts produkt ett företag tillverkar, processen för enklare och mer 

tekniska produkter är kortare än produkter som ligger närmre bioteknik och kräver 

större forskningsinsatser vid framtagning. För de flesta företag ökar behovet av kapital 

redan tidigt i introduktionsfasen, något som kräver andra finansieringsformer än internt 

kapital, bidrag och lån från vänner och familj som enligt teorin om den finansiella 

tillväxtcykeln karaktäriserar finansieringen under introduktionsfasen.  

 

De flesta av de intervjuade företagen anser att det är svårt att hitta externa investerare. 

Företagen hamnar lätt i ett gap där det är svårt att komma över tröskeln till VC-bolagen. 

Att man hittar investerare är heller ingen garanti för att få kapital. När man väl hittat en 
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finansiär är det en lång och omfattande process att gå igenom och det kan vara svårt att 

genomföra den slutgiltiga investeringen. Alla företag utom ett har dock finansierats med 

externt kapital på något sätt. En anledning till att dessa företag trots allt har möjligheten 

att övergå till andra finansieringsformer redan under introduktionsfasen kan vara att 

risken för investerarna minskar under den långa tid som företagen befinner sig i denna 

fas. Många av företagen utvecklas från idéer och projekt som kommer från högskolor 

och universitet. Bland de intervjuade företagen finns kopplingar till Chalmers 

Innovation, GIBBS och KTH. Att en skola tror på projektet ger en kvalitetsstämpel som 

underlättar för företagen att intressera externa investerare. Många av högskolorna har 

nära samarbeten med affärsinkubatorer och andra organisationer som exempelvis 

STING och Karolinska Development vilket underlättar för företagen att få tillgång till 

extern finansiering redan vid uppstarten, det vill säga långt tidigare än det är möjligt 

enligt teorin om den finansiella tillväxtcykeln. Då ett företag redan har kontakter och en 

extern finansiär underlättas även arbetet med att intressera andra investerare. Att någon 

redan har investerat i företaget ger även detta en slags kvalitetsstämpel som tenderar att 

minska osäkerheten för en extern investerare. Många av företagen har även fått 

utmärkelser, stipendier och bidrag från exempelvis EU och även detta fungerar som en 

slags kvalitetsstämpel som minskar osäkerheten för en investerare.  

 

7.4 Ett finansiellt gap 

Alla företag är överens om att det finns ett tydligt finansiellt gap mellan företagen och 

investerare. Bland annat tas ett förväntningsgap upp där investerarna har orimligt höga 

förväntningar och ställer krav som företagen inte har någon chans att leva upp till. 

Bland annat förutsätts man ha erfarenhet av att starta ett företag, något som långt ifrån 

alla entreprenörer har. En del av företagen tar även upp ett informationsgap där 

riskkapitalbolagen kräver mer information än företagen har möjlighet att leverera. 

Andra gap som beskrivs är en låg riskbenägenhet hos investerarna som innebär att de 

helst vill investera i senare skeden i ett företags livscykel, trots att företagen har det 

stora kapitalbehovet mycket tidigare än så och kanske inte når fram till det senare skedet 

utan en investering. Företagen och investerarna har sällan samma målsättning med 

verksamheten, något som kan ställa till problem i ett framtida skede. Det upplevs även 

svårt att komma över tröskeln hos riskkapitalbolagen då den efterfrågade investeringen 

är för låg, och kan antas innebära höga transaktionskostnader för investeraren. Det är 

tydligt att det är just den medelstora investeringen som upplevs problematisk och 
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företagen lyfter fram att problematiken minskar med ökande investeringsbelopp. Det är 

tydligt att det finansiella gapet som är beskrivet i teorin förekommer bland dessa företag 

och samtliga faktorer till informationsasymmetrin finns representerade.   

 

7.5 Prioriteringsordningen varierar med position (pecking order-modellen) 

I enlighet med Pecking order-modellen så prioriterar majoriteten av företagen internt 

kapital högst. Två av företagen föredrar dock istället externt kapital vilket helt motsäger 

teorin. Karl-Rickard Nilsson (Arterion) uttrycker att beroende på ställning i företaget 

prioriteras externt kapital olika, en VD föredrar externt kapital då detta oftast innebär 

mer än bara pengar. Som aktieägare föredras dock istället internt kapital för att 

finansiera verksamheten då externt kapital späder ut det egna ägandet. Liknande 

tendenser syns bland övriga företag som intervjuats. Personer med ägande i företaget 

tenderar att föredra internt kapital medan de som prioriterar extern finansiering har en 

annan roll. Det är möjligt att en person som inte oroar sig för en utspädning av ägandet 

kan se fler fördelar med att använda externt kapital för en snabbare utveckling av 

företaget. Då ett företag vill växa räcker inte internt kapital för finansieringen av 

verksamheten och då kapitalbehovet ökar krävs extern finansiering. Ett av företagen 

lyfter även fram skillnaderna mellan vilket kapital som föredras genom olika faser, att 

man under uppstarten vill behålla kontrollen över företaget och därför föredrar internt 

kapital. Men att företag senare under tillväxtfasen har ett större kapitalbehov och 

därmed krävs andra finansieringsformer. I slutändan är de flesta företagen överens om 

att det handlar om vilken sorts finansiering som är möjlig och nödvändig snarare än vad 

man föredrar att använda. 

 

7.6 Riskkapital – ett värdefullt bidrag 

Endast ett företag säger sig ha en positiv uppfattning om riskkapital, dock används 

riskkapital som finansieringsform av alla företag utom två. Ägaren för ett av de företag 

som valt att inte finansiera sin verksamhet med riskkapital uttrycker en risk att förlora 

kontrollen över sitt eget företag och friheten i att vara ensam ägare. Hon har även 

lyckats finansiera sin verksamhet helt på egen hand och därmed inte varit tvungen att 

vända sig till riskkapitalbolag eller affärsänglar. Tre av företagen uttrycker att det 

föreligger en risk att riskkapitalbolagen eller affärsänglarna har ett annat fokus än 

företaget själv har. En investerare vill oftast ha en snabb avkastning på sin investering, 

något som inte alltid går hand i hand med företagarens vilja att utveckla produkten till 
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den bästa möjliga. Företagen upplever dock en skillnad mellan affärsänglar och 

riskkapitalbolag. Bland annat uppfattas affärsänglar som lättare att jobba med. 

Affärsänglarna går mer på känsla och de kan göra snabbare investeringar jämfört med 

riskkapitalbolagen som har längre investeringsprocesser. Riskkapitalbolagen vill även 

driva på företagen hårdare än affärsänglar och har mer fokus på en försäljning/exit. Tre 

av företagen anser att riskkapital är oundvikligt och det enda möjliga sättet att finansiera 

företaget. Det ger även en möjlighet att utveckla företaget på ett sätt som annars inte 

varit möjlig. Trots att företagen inte uttrycker en positiv uppfattning menar majoriteten 

att riskkapital fyller en funktion på olika sätt. Utöver att ge möjlighet till en snabbare 

utveckling för företaget bidrar riskkapital med kompetens, erfarenheter och värdefull 

kunskap. Riskkapital bidrar även med nätverk och kontakter samt personer som kan 

representera företaget utåt. Att det är viktigt med goda relationer och personkemi 

framkommer också av intervjuerna. Alla företag kan tänka sig att använda riskkapital 

om det är nödvändigt, men det är viktigt att det är rätt investerare för bolaget. 

 

7.7 Kreativa sätt att minska kapitalbehovet (bootstrapping) 

Trots att inga direkta frågor ställdes vid intervjuerna kring just bootstrapping så 

framkom en hel del åtgärder företagen utfört för att minska kapitalbehovet och få 

pengarna att räcka längre. De flesta av företagen är på något sätt bidragsfinansierade 

och en stor del av kapitalet vid uppstarten består just av bidrag och stipendier. Flera av 

företagen tar upp minimaliserande åtgärder där grundarna under uppstarten tog ut lite 

eller ingen lön. Flera av företagen har samarbetat med stora aktörer eller potentiella 

kunder för produkten. Detta gör att företaget kan få hjälp med till exempel 

marknadsföring och produktutveckling utan att företaget belastas allt för mycket 

ekonomiskt. Ett annat sätt att minska kostnaderna är att bedriva forskning i samarbete 

med andra aktörer. Ett par företag har även använt sig av hjälp från studenter eller 

praktikanter som bidrar med kunskap till företaget utan att ge några stora lönekostnader. 

Det finns således ett antal sätt bland företagen som intervjuats att minska kapitalbehovet 

genom olika mer eller mindre kreativa lösningar. Dock ses detta bland företagen inte 

som just bootstrapping utan snarare som olika metoder för att överleva och få kapitalet 

att räcka till lite mer.  
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7.8 Den medicintekniska branschen 

En liknande syn på branschen återfinns både hos företagen, STING samt Karolinska 

Development. Den beskrivs som en heterogen och dynamisk bransch med stor 

tillväxtpotential och stora utvecklingsmöjligheter. Dock är det en tuff bransch att arbeta 

i med regelverk och patent. Att vara verksam inom medicinteknik innebär att få vara 

med och rädda liv eller förbättra vården vilket är värdefullt för en investerare, dock i 

kombination med möjligheten till stor avkastning. Branschen är stabil trots dåliga tider 

och består av många småföretag. Då samhället betalar vården och man arbetar med 

människor ställs stora krav på säkerhet och offentlig insyn. Det tar lång tid och krävs 

mycket kapital för att ta en produkt till marknad.  

 

7.9 Bidrag från en affärsinkubator och en investerare 

STING ställer krav på att företag som antas till inkubatorn är skalbara och har global 

potential. Indirekt ställs därmed krav på en stor tillväxtmöjlighet. Detta kräver att 

företagen har som målsättning att expandera vilket ger en investerare en långsiktig 

potential och möjlighet till större avkastning. Inkubatorn ställer även krav på teknisk 

höjd hos produkten. Det krävs ofta mer kunskap och forskning för att ta fram tekniskt 

avancerade produkter än enklare produkter. Krav ställs även på en viss kompetens inom 

den aktuella marknaden och ett välfungerande team. Dessa faktorer kan antas höja 

säkerheten för en investerare och fungerar därmed som en kvalitetsstämpel. Inkubatorn 

bidrar med kommersiell rådgivning, affärsmässig kompetens och erfarenhet samt 

nätverk och kontakter. Alla dessa faktorer nämns av företagen som problemområden 

och det framgår tydligt att just dessa bidrag är en av fördelarna med extern finansiering 

(riskkapital). Att gå genom en affärsinkubator är en bra start för de företag som har 

möjligheten och en chans att lyckas snabbare och eventuellt bättre än på egen hand. 

Även en investerare ställer stora krav på företagen. Karolinska Development ställer krav 

på att företaget har hög innovationsgrad och är först med något som inte gjorts tidigare. 

Utöver detta vill Karolinska Development vara ”lead investor” och kräver därmed en 

stor del av ägandet mot investeringen. Karolinska Development bidrar precis som 

STING med värdefull kunskap, kontaktnät och hjälp att lyckas. Utöver detta bidrar 

investeraren självklart med finansiellt kapital i utbyte mot den stora ägarandelen. Det 

framgår tydligt att bidrag från en affärsinkubator eller investerare är mycket värdefullt 

för att bygga ett framgångsrikt företag och undvika stora hinder på vägen. 
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8. Avslutande diskussion 

 

I detta avsnitt förs en diskussion där undersökningens problemställning och syfte 

besvaras. Vidare sammanfattas de slutsatser som kan dras från undersökningen samt 

ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

 

8.1 Diskussion 

 

8.1.2 Företagens attityd gentemot externt kapital 

Då banklån inte är aktuellt för företagen på grund av osäker återbetalningsmöjlighet 

och brist på säkerhet har denna finansieringsform utelämnats ur diskussionen. Att 

offentlig finansiering till stor del är positivt för företagen framgår tydligt i resultatet av 

intervjuerna. Dessa ställer inte heller samma krav på återbetalning vid en likvidation. 

Denna finansieringsform har därför ansetts vara riskfri för företagen och därmed har 

även denna utelämnats ur diskussionen. Diskussionen kring företagens attityd gentemot 

externt kapital innefattar således endast företagens attityd till riskkapital.  

 

Attityden till riskkapital var betydligt positivare än väntat. Företagen inser vikten av 

riskkapital och främst att det fyller en funktion och motsvarar ett behov som företagen 

har. Det är även tydligt att företagen uppskattar de bidrag som riskkapital ger utöver det 

finansiella och att de värderar den erfarenhet, kompetens, och de kontaktnät som 

riskkapitalet bidrar med. Tydligt är dock att företagen är skeptiska till 

riskkapitalbolagens syfte med att investera i företaget och därför är försiktiga med vem 

eller vilka som tillåts få kontroll över företaget. De är kräsna och väntar hellre på att rätt 

person eller bolag ska dyka upp än låter ”fel” person investera. Många av företagen 

lyfter fram vikten av goda relationer. För det företag som är helt uppstartat med 

riskkapital är detta i samarbete med en vän, vilket minskar risken för att bli utnyttjad 

och antagligen betyder att investeraren är mer öppen för entreprenörens önskemål och 

behov. Något som framkommer tydligt i intervjuerna är att många har en stark personlig 

relation till produkten. Det är engagerade människor som är verksamma i dessa små 

innovativa företag och de är måna om att skydda produkten till varje pris. Detta 

förklarar den skeptiska och försiktiga attityden företagen har. 

 

8.1.2 Externkapital som finansiering under introduktionsfasen 

I princip all finansiering av företagen är extern. Den externfinansiering som används är 

mjuka medel (offentlig finansiering) som bidrag, stipendier eller priser samt hårda 
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medel som riskkapital. En mycket liten del av finansieringen består av lån, och då 

endast innovationslån eller villkorslån, inga banklån. I de flesta fall är mjuka medel den 

första investeringen, men hårda medel behövs uppenbarligen tidigt för att företagen ska 

klara sin utveckling. De hårda medel som används för finansiering under 

introduktionsfasen är betydligt större summor än de mjuka medel som använts. Endast 

ett av företagen har startats med stor del internt kapital och endast använt sig av en del 

mjuka medel och ett innovationslån som extern finansiering. Situationen hos de företag 

som intervjuats tyder på att offentlig finansiering är mycket viktig för uppstarten av 

dessa företag. Att spekulera i huruvida dessa företag överlevt även utan offentlig 

finansiering är givetvis inte möjligt. Det faktum att det på något sätt varit inblandat i 

uppstarten av samtliga företag tyder dock på att det är en mycket viktig tidig 

finansiering och antagligen livsviktigt för en hel del innovativa småföretag inom den 

medicintekniska branschen.  

 

8.1.3 Möjligheten att attrahera externtkapital under introduktionsfasen 

Trots att många investerare vill investera först i senare skeden, och trots att företagen 

har svårt att ta sig över tröskeln hos riskkapitalbolagen med det låga kapitalbelopp som 

söks lyckas många av företagen att attrahera riskkapital redan under introduktionsfasen. 

Det faktum att företagen trots svårheter lyckas med detta redan i ett tidigt stadium är 

extremt viktig för företagens utveckling då det krävs stort kapital för att företagen ska 

kunna ta en produkt till marknad. En anledning till att företagen lyckas med detta kan 

vara den starka koppling som finns mellan akademi och näringsliv i Sverige. En stor del 

av den forskning som utförs sker på högskolor och universitet. Dessa har i sin tur stark 

koppling till organisationer och nätverk vilket hjälper dessa företag att ta sig vidare. Att 

det satsas mycket offentliga medel i dessa företag fungerar som en kvalitetsstämpel för 

det företag som får en utmärkelse eller ett bidrag från en statlig myndighet eller 

organisation. I och med detta blir företaget mer intressant även för externa investerare. 

Det finns alltså en stark koppling mellan offentlig finansiering och riskkapital. De 

organisationer som hjälper företagen med mer än offentlig finansiering har ofta kontakt 

eller koppling till nätverk av affärsänglar eller riskkapitalbolag och kan på så sätt 

förmedla kontakter som leder till extern finansiering.   
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8.2 Slutsatser 

 

 För små företag i den medicintekniska branschen är introduktionsfasen längre än 

enligt teorin. Det krävs stort kapital och lång tid för att ta en medicinteknisk 

produkt hela vägen till marknad. 

 En stor del av den verksamma tiden tvingar företagen i introduktionsfasen lägga 

på att leta finansiering snarare än åt mer värdeskapande aktiviteter som till 

exempel produktutveckling. 

 Under uppstarten av företagen är offentlig finansiering både betydande och 

nödvändigt för små företag i den medicintekniska branschen. 

 Företagens kapitalbehov är ofta så stort att riskkapital är den enda möjliga 

finansieringsformen. 

 Riskkapital är ett betydande bidrag till företagen. Dels genom att det tillförda 

kapitalet möjliggör en snabbare utveckling men även genom att företagen får 

tillgång till betydande erfarenhet, kompetens och kontakter.  

 Trots att företagen har en försiktig attityd och är skeptiska kan samtliga tänka sig 

att använda riskkapital om det är nödvändigt. 

 Det syns ett stort engagemang hos personer som arbetar eller är engagerade i 

dessa företag och många har en stark personlig relation till produkten. De är 

måna om att skydda både produkten och företaget. 

 Företagen är kreativa när det gäller att komma på lösningar för att få kapital att 

räcka så långt som möjligt. Att hushålla med resurser, ta ut minimalt med lön, 

använda studenter och praktikanter samt att samarbeta med andra aktörer är 

metoder som används för att minska kapitalbehovet.  

 Trots svårigheter har alla företag lyckats intressera externa investerare. Det som 

gör branschen intressant att investera i är kombinationen av möjligheten att 

rädda liv eller förbättra sjukvården och möjligheten till stor avkastning. 
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8.3 Fortsatt forskning 

 
Denna undersökning har visat vilken attityd små medicintekniska företag har till externt 

kapital i introduktionsfasen samt i vilken utsträckning det används. Undersökningen 

visade att riskkapital är en betydande finansieringsform för företagen i denna fas. Det 

vore därför intressant att studera riskkapitalets påverkan för företagens fortsatta 

utveckling genom att undersöka om det finns något samband mellan tidigt riskkapital 

och företagens resultat i senare faser. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att 

göra en undersökning utifrån riskkapitalbolagens och affärsänglarnas perspektiv. Vad är 

det som gör investeringar i denna komplexa bransch intressant för en riskkapitalist och 

hur övervinner de den informationsasymmetri som ofta förekommer i branschen. Vidare 

vore det intressant att undersöka hur attityden till externt kapital är i andra branscher 

inom Life Science och se om behovet och attityden skiljer sig mellan dessa branscher. 

Även en jämförelse med företag verksamma i andra tillverkningsbranscher vore 

intressant för att se hur medicintekniska företag utmärker sig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor Medicintekniska företag 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I så 

fall, på vilket sätt?) 

 

Riskkapital 
 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

(vilka fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor STING (Affärsinkubator) 

 
STING 

 

1. Vilka företag/idéer är intressanta för STING? 

 

2. Hur arbetar STING med företagen?  

 

3. Vilken funktion har STING? 

 

4. Vad bidrar STING med till företagen? 

 

Småföretag i uppstartsfasen 

 

5. Vilka svårigheter har företagen?  

- Vad behöver de mest hjälp med? 

 

6. Vilka är de största hindren för företag i uppstartsfasen? 

 

Finansiering 

 

7. Hur är möjligheten för dessa företag att hitta externa investerare? 

 

8. Finns det ett gap mellan investerare och företag? (finansiellt gap)  

- På vilket sätt? 

 

9. Vad har företagen för syn på externt kapital?  

 

10. Hur ser företagen på riskkapital? 

 

11. Vilka fördelar/nackdelar finns då företagen finansieras med riskkapital? 

 

12. Vad kan ett företag göra/vad gör dessa företag för att minska behovet av 

kapital?  

 

Medicinteknik 

 

13. Varför är medicinteknik intressant för STING? 

 

14. Vad utmärker marknaden i den medicintekniska branschen? 

 

15. Vad gör branschen intressant för en investerare? 

 

 



 

Bilaga 3 – Intervjufrågor Karolinska Development (Investerare) 

 
Karolinska Development 

 
1. Vad är Karolinska Development? 

 

2. Vad letar ni efter i ett företag?  

- Vilka företag är intressanta för Karolinska Development? 

 

3. Vad bidrar Karolinska Development med i portföljföretagen? 

 

4. Hur stor del av företagen ägs av Karolinska Development? 

 

5. Vilka krav ställs på företagen? 

 

6. Klarar företagen att leva upp till dessa krav? 

 

Småföretag 
 

7. Hur utvärderas företag som är potentiella investeringar? 

 

8. Anser ni att ni har tillräcklig information om företagen (potentiella 

investeringar)? 

 

9. (om ja) På vilket sätt får ni informationen? 

 

10. (om nej) Vilken information saknar ni? 

 

11. Hur upplever ni småföretags attityd gentemot externt kapital? 

 

12. Vad skiljer investeringar i små företag från att investera i större bolag? 

 

 

Medicintekniska branschen 

 

13. Vad utmärker den medicintekniska branschen? 

 

14. Hur är riskerna/osäkerheten i branschen jämfört med andra branschen inom Life 

Science? 

 

15. Hur är riskerna/osäkerheten i branschen jämfört med andra tillverkningsföretag? 

 

 



 

  

Bilaga 4 Intervju med Nils-Arne Lindqvist, VD, Adolesco AB 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Är VD för och finansiär (affärsängel) av Adolesco AB. Är pensionär. 50 % av tiden går 

åt till Adolesco och den andra halvan ägnas åt fastigheter. Har jobbat med 

marknadsföring i hela sitt liv. Har haft annonsbyråer och marknadsfört medicinska 

produkter via dem. Har tidigare arbetat på Astra och på det amerikanska företaget 

Johnson&Johnson. 

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

VD och finansiär. 

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Gammakameran Cardiotom är den enda produkten för närvarande. Denna ska 

förhoppningsvis komma att utgöra grunden till flera andra produkter inom samma 

område. Tillverkningen är idag utlagd på ett bolag i Tyskland, Intermedical som även 

säljer kameror där. Produkten är inte färdigutvecklad men testas idag bland annat på 

Karolinska (validering). Problem med produkten är att den idag står på fysiologen och 

bemannas av personal därifrån. Cardiotom är tänkt att användas på akutmottagningen 

vilket leder till ett antal organisatoriska problem för sjukvården i och med användandet 

av produkten. Det är 8-10 personer engagerade i företaget, främst forskare och 

utvecklare men två personer som arbetar med marknadsföring. Har inga anställda på 

lönelistan.  

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Lars-Åke Brodin skapade produkten och hittade en intresserad finansiär (VD), Nils-

Arne Lindqvist. Detta var tre år sedan och Nils-Arne Lindqvist köpte ett färdigbildat 

bolag. De träffade överenskommelser kring hur man skulle gå tillväga, vad man skulle 

göra, vilka som skulle äga och hur mycket. 

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Ett första mål är att sälja ett antal cardiotomkameror. Sedan behöver ägandet breddas för 

att få in betydligt mer pengar än vad företaget har tillgång till idag. Sedan är tanken att 

expandera från Skandinavien, den hemmamarknad företaget anser sig bearbeta idag. Det 

kortsiktiga målet är att sälja fem kameror före mitten av 2011. På längre sikt är tanken 

att expandera, anställa folk och skapa en organisation. Målsättningen är att fördubbla 

försäljningen varje år. Den svenska marknaden består av 40-50 kameror. Det är 

nödvändigt med tre stycken kameror per miljon människor. 

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Jag investerade en miljon vid starten.  

 



 

 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Introduktion 

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Se svar nedan. (fråga 10) 

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Vi gillar inte att låna pengar. Vi har inte lånat några pengar utan tar av de små resurser 

vi har. Därför vill vi inte ha folk på lönelistan för då uppstår det plötsligt mängder av 

behov som kostar massa pengar. Så ja, internt kapital.  

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Det är svårt att hitta externa investerare. Innan bolaget har erhållit några inkomster från 

försäljning av produkten så är det väldigt svårt för då är misstänksamheten stor. Så vår 

strävan är ju att sälja de första kamerorna och bevisa att de fungerar. När vi har gjort 

det, då ska vi prata med investerare. Samtidigt är det så att om vi får fart på 

försäljningen så genererar den så pass mycket inkomster att vi borde kunna klara av att 

expandera utan ytterligare spridande av ägandet. Kan vi behålla ägandet inom gruppen 

så riskerar vi inte att sänka vår avkastning.  

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

(Ur en investerares perspektiv) Den är ju väldigt osäker. Den är knölig. Eftersom att man 

hanterar ju människor och människors väl och ve. Och det gör att säkerheten måste ju 

vara väldigt stor i det man marknadsför, det måste fungera som man säger att det ska 

fungera. Och det gör ju att det är väldigt långa ledtider från det att man har kommit upp 

med en produktidé tills dess man kan börja marknadsföra den. För det krävs ju 

valideringar och sånt. Jag har hört om produkter där det tagit 30 år men det hoppas vi att 

vi inte ska behöva ta. Vi är nu inne på 10-12 år sedan första prototypen togs fram. Sätter 

man pengarna i fastigheter då är det mycket säkrare. 

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Ja jag kan mycket väl föreställa mig att det är så, för det är klart att en investerare som 

inte har jobbat specifikt med den produkt det handlar om kan ju rimligen inte känna till 

marknaden. Visst är det så, det är jag övertygad om. Och det gör det naturligtvis ännu 

svårare att hitta investerare. Så det finns säkert ett informationsgap. Det finns säkert 

också ett informationsgap från den medicintekniska branschen som inte förstår 

investerarna. 

 

 

 

 

 



 

Riskkapital 

 

Inga frågor ställdes kring riskkapital i och med respondentens position som affärsängel. 

En stor del av det som tas upp under fråga 13-16 täcks dock upp av svar på övriga 

frågor. 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

(vilka fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Fördelen med att investera i branschen är att OM det fungerar så kan man tjäna mycket 

pengar. Om man jämför med fastigheter så är tryggheten där mycket större, men 

avkastningen är större för medicinteknik. Om vi säljer hundra kameror för fyra miljoner 

styck så kommer vi ha en väldigt bra avkastning på det kapital vi har stoppat in från 

början. Samtidigt skulle det vara skönt att vara med och lansera en produkt som 

kommer människor till gagn och nytta. Den här kameran kommer ju att rädda liv på folk 

och förändra våra möjligheter att överleva en hjärtinfarkt. Så visst väger det in också, 

men det är ju inte bara så att det är fantastiskt att rädda liv så skickar vi in massa pengar 

i ett bolag, så är det inte, utan det måste vara en kombination.  

 



 

Bilaga 5 Intervju med Karl Richard Nilsson, VD, Arterion AB 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Jag har magisterexamen i fysik med inriktning ytfysik. Fokuserade under mina studier 

på biomaterials ytor och hur man kan påverka dem att integrera bättre med kroppen. Har 

arbetat på Mölnlycke Health Care inom sårförband. Entreprenörsutbildning inom Life 

Science vid GIBS (Göteborg International Bioscience Business School) där jag tog 

examen 2006.  

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Är VD i bolaget sedan starten 2007. Ansvarar för att få in riskkapital till företaget samt 

att ekonomin fungerar. Ansvarar också för allt som har med patent, licenser och avtal att 

göra.  Styr forskningen så att affärsplanen följs samt marknadsför bolaget. 

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Bolaget kommer att tillverka konstgjorda blodkärl av bakteriell cellulosa. Produkten har 

fem år innan den når marknaden.  

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Entreprenörskolan vid GIBS fick in idén från en kärlkirurg (som då hade gjort 

djurstudier) och tre chalminister (som kom med tillverkningsidén). De såg idéns 

potential men hade inte lust eller kunskap att driva ett bolag och lämnade därför in idén 

till entreprenörsskolan.  

Samarbetsavtal skrevs i januari 2006 och i början av 2007 grundades Arterion. Bildade 

AB i maj 2007.  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Till en investerare är svaret att ambitionen är att bli uppköpt om 2-3 år. Men det går inte 

att tänka så då det inte är möjligt att förutspå hur klimatet för uppköp är om tre år. 

Ambition är att bygga ett medtechbolag som tar blodkärl hela vägen till marknaden 

vilket kommer att ta 5-7 år. När organisationen är tillräckligt stor ska bolaget unna sig 

att forska inom andra applikationer. Visionen är att ha ett bolag som skräddarsyr 

biomaterial till olika applikationer. Investerare vill se en tidig exit alternativt att det 

finns en plan för det. När det finns resultat från människa kan det börja bli aktuell för ett 

uppköp.  

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Uppstarten finansierades med stipendium. Vi har varit kreativ och lyckas ta in 2 

miljoner mjuka medel under de två första år. Bolaget har bland annat fått stipendium 

från ALMI, Innovationsbron och VINNOVA. Vi har vunnit tävlingar bland annat 

Venture Cup. Vi tog ut en låg lön för att minska bolagets kostnader. Vi hyrde också ut 

oss som föreläsare och projektledare för olika studentprojekt på Chalmers som sedan 



 

fakturerades av firman. Bolaget tog också ett villkorslån från Västra Götalandsregionen 

på 850 000kr. 

 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?(Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Introduktion, 5 år från marknad.  

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Det har blivit hårdare och hårdare. I april 2009 tog vi in riskkapital samt gjorde en 

nyemission. Det hårdaste innan dess var villkorslånet. 

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Som både VD och delägare är jag kluven i denna fråga. Ur en VDs perspektiv är 

externtkapital nästan alltid bäst. Med rätt externtkapital får man ett nätverk och någon 

som investerar sina pengar och är intresserade av att hjälpa till, det ger mer än pengar. 

Mjuka medel ger bara pengar. Som delägare är mjuk medel som ger kapital utan att 

kräva något det allra bästa. Externt kapital kommer att späda ut ägandet samtidigt som 

det kommer in en annan vilja.  

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Det har blivit svårt. När djurstudien väl var klar i november 2008 började investerare 

dra sig ur. Det höll i sig under 2009. Bolaget fick då två privata investerare. Bolaget har 

hamnat i ett gap, det behövs mellan 2-6 miljoner vilket är för lite för firmorna och för 

mycket för privatpersonerna. Det är ett stort problem att komma över tröskeln hos 

Venture Capital-bolagen. Så framgången är större hos privata investerare än hos 

Venture Capital-bolagen. Men det har blivit lättare nu än förra året. Externt kapital kan 

vara meningslöst om det väljs fel, därför är bolaget noggrant med att finna rätt externt 

kapital. Bolaget har två privata investerare som är suveräna. 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Branschen har förändrats en del av de nya direktiven som gör det svårare på den 

europeiska marknaden. Det är viktigt att följa hälsoreformen i USA då fler blir 

försäkrade vilket kommer att påverka hur medicinsktekniska produkter och läkemedel 

måste formulera sina argument för att sälja. Mer fokus kommer att läggas på 

kostnadsbesparande innovationer.  

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Det finns ett gap då privata investerare förväntar sig lika mycket data och lika liten risk 

som stora Venture Capital-bolag.  

Venture Capital-bolag har lätt att hantera en tekniskrisk men de har väldigt svårt att 

acceptera den sociala risken i om bolaget kommer att kunna kommunicera värdet av sin 

produkt gentemot försäkringsbolagen, att det kommer att vara just den här produkten 

som lyckas bland alla konkurrenter. Att bolaget har en bra styrelse, ett bra nätverk och 

en bra stomme av advisers värdesätter inte Venture Capital-bolagen. De vill att man ska 



 

ha gjort det här hundra gånger innan, men hur göra man första gången? Det är tråkigt 

när det finns en sådan förväntan. Gapet av vad Venture Capital-bolagen förväntar sig 

och vad småbolagen lyckas skapa. 

 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Bolaget har haft djupa diskussioner med många Venture Capital-bolag. Det finns 

Venture Capital-bolag som inte behandlar bolaget med respekt utan endast ger 

intetsägande feedback att bolaget är ”för tidigt”. Det finns exempel på fyra bra Venture 

Capital-bolag som upplevs som proffsiga och som ger bolaget en chans och feedback 

som går att använda: HealthCap, Sunstone, Novumseeds och Industrifonden. 

Det finns två typer av änglar, de änglar som tycker att det är kul att engagera sig och vill 

ge unga bolag en chans och de som har sin drivkraft i att tjäna pengar. 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Bolaget har använt affärsänglar. En god känsla samt att båda parter var på samma 

våglängd var en viktig faktor. Bolaget tar hellre in affärsänglar då de är lättare att ha att 

göra med. I den här investeringsrundan är det antagligen två firmor som kommer att gå 

med, det är mindre firmor som agerar som affärsänglar. Under nästa investeringsrunda 

när det krävs mer kapital måste VC-firmorna in, därför är det bra att få in dem redan i 

den här rundan. 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

I framtiden handlar det om så stora summor (200 miljoner till marknad) att bolaget 

måste ta in internationella Venture Capital-bolag. 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Nyttan är att de har erfarenhet då de redan gjort resan, den kunskapen är annars svår att 

få tag på. Risken är Venture VC-firmorna vill tjäna pengar snabbt och att de då får ett 

för bolaget ohälsosamt fokus. De vill driva företaget mot en försäljning innan övriga 

delägare vill det. En aktör som tillskriver sig mycket makt. Tillgång och efterfrågan styr 

värdet på riskkapitalmarknaden. 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? (vilka 

fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Utväxlingsmöjligheten är det som lockar investerare. Gör man det smart kan man göra 

en bra investering. Men det är en är komplex bransch att investera i med många olika 

parametrar. Har man kompetens att analysera dessa parametrar är utväxlingen enorm 

samtidigt som man bidrar för människan och hälsovården.  

 

 



 

Bilaga 6 Intervju med Yvonne Pettersson, arbetande ordförande, Axongen 

AB 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Arbetar som fristående konsult inom finansiell rådgivning, affärsplanering och 

marknadsplaner för medtech. Är utbildad civilekonom. Har tidigare arbetat 20 år inom 

Baxter, ett amerikanskt medtech-bolag som är bland de 10-20 största i världen. De tio 

sista åren arbetade hon på europeisk nivå med hälsoekonomi och var VD i norden på 

svensk nivå. Har idag ett antal styrelseuppdrag. 

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Är arbetande ordförande i Axongen. Företaget har en operativ VD som arbetar som 

kirurg. 

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Forskarna har tagit fram ett ark av en nedbrytbar polymer för reparation av skadade 

nerver. En prototyp är framtagen och pre-kliniska och kliniska försök har genomförts 

och metoden är minst lika bra som att sy. Produkten går snabbare och är lättare att 

använda. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv leder detta till en snabbare väg tillbaka till 

arbetet. Produkten är nära en CE-märkning vilket ger en snabbare väg för investerare. 

Produkten är tänkt att användas inom handkirurgi (där den testats idag), samt ortopedi 

eller plastikkirurgi. Axongen har idag inga anställda och styrelsen består av tre personer.  

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Axongen startade 2002-2003. Tre professorer grundade och bildade ett bolag för att 

underlätta samarbete med andra företag i branschen då det är lättare att skapa kontakter 

som ett bolag än som en enskild person (forskare).  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

1: Mer finansiering för att kunna utveckla kvalitetssystem och nå CE-märkning. 

2: Hitta en producent och ta fram en produkt att lansera till tio stycken utvalda kirurger 

under 2010(-2011) i Sverige, Norden och eventuellt England och Tyskland.  

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Vid uppstarten finansierades forskningen av EU-bidrag och pengar från regionen.  

 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Företaget befinner sig i introduktion, eller var riskkapitalbolag kallar ”seed early stage”. 

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 



 

Sedan den bidragsfinansierade uppstarten har finansieringen övergått till mer 

riskkapital. Vid 2004-2005 investerade det första riskkapitalbolaget, Uminova Invest 

AB en halv miljon kronor. Det är en liten organisation och har även fortsatt finansierats 

med riskkapital, sammanlagt har tre miljoner kronor investerats. Företaget har även 

finansierats med pengar från Innovationsbron. 

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Man behöver externt kapital, riskkapital eller i form av lån/konvertibler. Det beror på 

hur mycket balansräkningen tål. 

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Det är jätte svårt att hitta externa investerare speciellt i ett tidigt skede. Svårt att hitta 

externt kapital för att få ta fram en produkt och komma ut på marknaden. Vi har ett bra 

och unikt team och en bra balans mellan team och kapital. 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Branschen är bra för etablerade medtech-företag och den svenska medtech-industrin är 

uppskattad. I branschen finns många duktiga företag, och många av de stora aktörerna 

är svenska företag. I Sverige finns många små företag i branschen (2-3 anställda). En 

dynamisk bransch med många aktörer. Den amerikanska marknaden är den största och 

är svår att komma in på då det krävs mycket patent. Den nya amerikanska 

sjukvårdsreformen kan vara mycket bra för medtech då fokus kan komma att flyttas från 

akutvård till tidigare lösningar. 

Det är en bra bransch att jobba i men tuff med mycket regelverk och många intrång i 

patent. Det finns många olika marknader i branschen. 

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Ja, investerare vill investera i senare skeden men för företag i den här branschen krävs 

kapital innan företaget har någon omsättning. Mogna bolag är intressanta men innan 

dess är det ett vakuum. Lösningar på detta skulle kunna vara att staten investerar mer i 

dessa företag, öppnar upp för AP-fonder att investera i branschen eller skattelättnader 

för privatpersoner som driver företagen. 

 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Har en positiv uppfattning om riskkapital. Pengarna krävs och riskkapital fyller en 

funktion. VC stramar åt vid finanskriser och då krävs det stor mark eller en unik 

produkt. De kräver snabb avkastning och har eventuellt för tuffa krav för Axongen. Då 

är det tur att affärsänglar finns. Det krävs goda relationer och för att använda ett 

riskkapitalbolag krävs förtroende och kompetens. Det är viktigt att man tar referenser 

och om man har möjlighet att välja VC är personkemin viktig. Det är en liten värld där 

alla känner alla i både riskkapitalbolag och medtech-företag. VD och liknande kommer 

från stora bolag, de sitter ett par år i varje företag och flyttar runt. Sammanlagt är det 



 

400-500 personer i Sverige som går runt på företagen. 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Se tidigare svar. 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Se tidigare svar. 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Nyttan med riskkapital är att man som företag kan komma längre då man ofta har 

kostnader före intäkter. Riskkapitalbolag/affärsänglar är ofta mycket duktiga och kan 

tillföra mycket i form av nätverk, kompetens och goda råd. 

Riskkapitalbolag/affärsänglar fungerar som dörröppnare och kan hjälpa till att skapa 

struktur på företaget. Nackdelen är att riskkapitalbolagen eventuellt vill sälja tidigare, 

vid en olämplig tid för grundaren/forskaren och vid kriser läggs ofta företagen ner. 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

(vilka fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Anledningar att investera i den medicintekniska branschen är att det är en spännande 

bransch med otroligt stora möjligheter. Det finns alltid en (global) marknad och en stor 

efterfrågan av och ett behov av att förbättra produkter och lansera nya produkter som är 

snabbare, bättre, effektivare. Det finns hela tiden möjlighet för nya marknader. Vi blir 

sjuka, äldre och en större befolkning vilket gör att medicintekniska produkter behövs. 

 



 

Bilaga 7 Intervju med Bengt Källbäck, VD och grundare, CathPrint AB 

 
Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Har varit på KTH i tio år där jag doktorerat, jobbat som forskare och lärare. Efter KTH 

började jag jobba på Ericsson med hårdvara och elektronikproduktion. För tio år sedan 

började jag på KTH igen och jobbade då med samarbeten mellan KTH och småföretag. 

 

Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Är VD för och grundare av CathPrint AB tillsammans med två andra professorer. 

 

2. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Har utvecklat en ny teknik för att tillverka katetrar. Från början sålde företaget en egen 

produkt men ändrade hösten 2007 inriktning till att sälja tekniken istället. Sedan dess 

har vi jobbat med ett antal företag och prövat vår teknik på deras produkter. Företaget 

har tre anställda, två svenskar och en student från Singapore som ingår i KTHs 

utbytesprogram och studerar entreprenörskap. Företaget har en styrelse med kompetenta 

personer. 

 

3. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Började som ett forskningsprojekt att utveckla en metodik för att diagnostisera 

hjärtproblematik (genom att mäta volym/tryck i vänster kammare). Fick hjälp av 

Radiomedical systems att tillverka en prototyp för forskningsprojektet. 

Forskningsprojektet avslutades och en diskussion med Radiomedical System påbörjades 

för att göra en produkt av prototypen. Radiomedical System hade dock ingen lämplig 

teknik för att utveckla produkten vilket gjorde att jag utvecklade tekniken vidare. 

Bolaget bildades i början av 2006. Det var svårt att finansiera och en lång väg till 

marknad med produkten. CathPrint arbetar endast mot företag, erbjuder ett värde i att 

kunna reducera produktionskostnader.  

 

4. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Det är svårt att springa ikapp stora företag därför är ambitionen att bygga upp tekniken 

och sedan sälja. Tanken idag är att om fem år göra en EXIT. 

 

Finansiering 

 

5. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Vi har varit duktiga på att skaffa mjuka medel. Ett innovationslån från ALMI på 

500 000:- våren 2006. I maj 2006 investerade STING Capital 1 miljon kronor. En 

affärsängel investerade 500 000:- 2006.  

 

6. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Företaget befinner sig strax före expansion. 

 

 



 

 

7. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Sammanlagt har vi fått fem innovationslån från ALMI. Två bidrag från VINNOVA på 

vardera 500 000:-. Innovationsbron 300 000:-. Nutek (idag Tillväxtverket) 150 000:-. 

Affärsänglar har investerat i bolaget. Vi vann Skaparpriset vilket ger väldigt bra 

uppmärksamhet och i samband med det fick vi vår första kund. All positiv 

uppmärksamhet är väldigt bra för den är typen av företag och det faktum att bolaget är 

med i STING ger en kvalitetsstämpel. 

 

8. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Helst vill vi inte ta in några pengar utifrån. Det är en balansgång mellan att snåla med 

aktier och inte tacka nej till investerare. Man måste vara ödmjuk inför om det är någon 

som vill investera, då kan man inte tacka nej. 

 

9. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Det är lätt att hitta investerare men svårare att få dem att investera. Det är inte helt lätt 

då riskkapitalister helst inte vill ta någon risk. Har man ett intressant företag med 

potential så brukar det gå vägen. 

 

Omvärlden 

 

10. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Den medicintekniska branschen är konservativ. Läkare ska ju vara konservativa. Det är 

en expansiv bransch då åldersfördelningen förändras. Det är en kostnadspress i 

sjukvården.  Övergången till engångsartiklar är fördelaktigt för oss. Det är stora spelare 

som dominerar hela branschen och att vara ett litet företag mot ett stort är inte helt 

enkelt. De stora företagen är svåra att ha som kunder (CathPrint säljer sin teknik till 

andra företag) men intressanta. 

 

11. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Inget svar.  

 

Riskkapital 

 

12. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Det är stor skillnad mellan affärsänglar och VC-bolag. Riskkapitalbolagen är mindre 

riskbenägna och vill inte gå in i tidiga faser. Affärsänglar går mer på magkänsla och 

förtroende än riskkapitalbolag. 

 

13. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Vi har använt riskkapital. Företaget har vid användningen av riskkapital även dragit 

nytta av kompetens. De som investerar i bolaget bidrar med det de kan och är ofta 

engagerade och vill bidra till företaget. Av de fyra affärsänglar som investerat i 

företaget arbetar tre personer aktivt i det. En kommer att bli styrelseordförande, en sitter 

i styrelsen och den tredje är amerikansk jurist och kan hjälpa till att studera avtal och 



 

liknande. För VC-bolag är det ett långsiktigt åtagande men för affärsänglar är det inte 

alltid lika långsiktigt.  

 

14. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Kan tänka sig det även i framtiden.  

 

15. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Risken vid användning av VC-bolag är att de vill köra full fart framåt och företaget ska 

växa snabbt, vilket ger en risk till snabb utspädning.  

 

Investerare 

 

16. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i?(vilka 

fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

 

Medtech är ingen bransch som försvinner behovet är konstant eller faktiskt växande, så 

den står för stabilitet och tillväxt vilket gör den intressant att investera i. Det är en 

innovativ bransch vilket kan ge en enorm succé där man lyckas och det finns en 

gigantisk marknad.  

 



 

Bilaga 8 Intervju med Stefan Svahn, VD, Lumina Adhesives AB 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Har examen i tekniskfysik vid Chalmers. Har läst 1,5 år på Chalmersentreprenörskola. 

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Jag är VD på Lumina Adhesives AB och ansvarar för det administrativa arbetet samt för 

HR. 

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Produkten är en medicinskhäfta med stark häftförmåga som bestryks på plåster. Häftan 

har säker fixering och det finns ingen risk att det lossnar i förtid. Genom att exponera 

med ljus sätts en kemiskprocess igång och häftan tappar sin häftförmåga. Produkten ger 

således en smärtfri och hudvänlig borttagning av exempelvis stomipåsar. Bolaget säljer 

ingen färdig produkt utan ett laminat av det unika limmet som världsetablerade företag ska 

använda på sina befintliga produkter. Komponenten i produkten kan säljas till kunden 

alternativt en licens som tillåter kunden att själv producera. Bolaget består idag av sju 

personer. Bland annat en praktikant med praktikstöd från arbetsförmedlingen.  

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

På Chalmers entreprenörskola får studenter möjlighet att analysera idéer som 

privatpersoner, uppfinnare samt forskare lämnat in till skolan. Om idén anses hållbar 

och värdeskapande antas den i projekt. Idén kom således till Chalmers entreprenörskola 

från en idégivare som inte längre hade för avsikt att driva den framåt själv. Innovationen 

låg i ett projekt under ett halvår. Efter Chalmers entreprenörskola fortsatte utvecklingen 

i ett projekt i ytterligare ett halvår. I april 2008 bildades bolaget.  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Det kortsiktiga målet är att få en första kund, det kommer trissa upp värderingen på 

företaget. För att få en första kund måste produkten fungerar tillräckligt bra. Ett annat 

mål är att bolaget i höst förhoppningsvis dra in nästa investeringsrunda. Bolaget söker 

då 20 miljoner vilket är mer än vad som sökts hittills. Visionen är att i slutändan sälja 

bolaget till ett av de stora etablerade globala företagen och göra en fördelaktig exit.  

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Finansiering vid uppstarten bestod av stipendium och bidrag. ALMIS nystartsstöd på 

30 000:- och stipendium från civilingenjörsförbundet. Chalmers entreprenörskola gick 

in med 100 000:-. Efter ett år fick bolaget 100 000:- av innovationsbrons. En affärsängel 

investerade i bolaget. De anställda minskade bolagets kostnader genom att inte ta ut 

någon lön.  

 

 



 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Produkten befinner sig i introduktionsfasen. 

Bolaget befinner sig i expansionsfasen.  

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Finansieringen har ändrats. Mer och mer riskkapital har tagits in vilket samtidigt ökar 

kraven på bolaget. Men bolaget ställer också högre krav på investerarna, de ska bidra 

med mer än bara kapital.  

Bolaget sökte riskkapital våren 2008, under september samma år hade bolaget hittat 

investerare men de fick tillgångarna frysta på grund av finanskrisen. Våren 2009 tog 

bolaget in den första investeringsrundan på några miljoner. Ett svenskt VC-bolag samt 

VC-bolag från Schweiz och Luxemburg.  

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Internt kapital, externt kapital och lån. 

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Det är ganska svårt att hitta investerare. Ju mindre bolaget är desto mer lokalt får man 

söka. Det är viktigt att ha kontakter och nätverk. Förr eller senare hittar man alltid 

någon, men överlag är det en omfattande tidsprocess.  

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen? 

Sjukdomar kommer att växa vilket är ett basargument till allt inom medicinteknik. Det 

är en ständig utveckling vilket gör det till en intressant bransch. Det är en väldigt stor 

bransch som är svår att övergripa och det är mycket pengar inblandat. Bolaget tittar 

mycket på stomiplåster vilket är en oligopolmarknad. Det är inte nödvändigtvis så att 

företag är intresserade av innovationen de kanske bara vill köpa bolaget för att kväva 

innovationen då de vill fortsätta vara marknadsledande.  

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Det krävs mycket information och kunskap om produkten och marknaden för att avgöra 

om det är något investerarna är intresserade av. Investeringar sker nu mycket på 

internationellbasis vilket kan leda till kommunikationssvårigheter, det är inte alltid lätt 

att få investerarna att förstå vad man vill. Det är mycket uppgifter om produkten och 

ofta nischer som man inte kan begära att investerarna kan. Det tar tid för investerarna att 

få en uppfattning så att de är så pass säkra att de vill investera.  

 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

(Se svar nedan) 

 



 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Bolaget har använt riskkapital i form av kapital och kompetens (bland annat en 

styrelserepresentant). Bolaget vill ha någon som representerar bolaget utåt och som har 

kontakter. 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Har tänkt ta in riskkapital i nästa runda. Det är enda sättet för bolaget att utvecklas 

förutom att bli kundfinansierat.  

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Riskkapital bidrar med både kapital, kompetens och kontakter. Man får möjlighet att 

jobba med erfarna människor som kan representera företaget utåt. De är själv 

engagerade då de investerat pengar i bolaget. Nackdelen är att man kanske inte alltid är 

överens. Affärsänglar kan vara lättare att jobba med, de kan sätta in kapital i bolaget 

samma dag och det är inte en lika tidskrävande process som med riskkapitalbolagen.  

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

(vilka fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

För en investerare är medtech-branschen inte lika tidskrävande som den biotekniska 

branschen och det finns en hög potential jämfört med andra industriella branscher. 

Potentialen har ökat med den åldrande befolkningen. Ökade behov skapar nya 

marknader. Nackdelen är att branschen är komplex, det tar tid att ta sig in i och förstå 

riskerna men när man väl gjort det är potentialen oerhört stor. 



 

Bilaga 9 Intervju med Ylva Ryngebo, Grundare, Medicinsk Innovations 

Design (MID) 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Jag är legitimerad röntgensjuksköterska som efter tjugo år i sjukvården började innovera 

år 2000. Startade företaget 2004. Livnär mig på företaget sedan 2006. Blev utnämnd till 

Årets kvinnliga uppfinnare 2006.  

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Ansvarar för alla områden i företaget.  

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Jag tar fram nya produkter för röntgen och strålskydd, har idag ett tiotal produkter, 

varav två patent och två bruksskydd (mindre kostnad än patent). Har tagit fram 

praktiska märksystem som idag används på de flesta röntgenavdelningar i Sverige. 

Produkten är mer hygienisk och enklare att använda. Har också tagit fram 

kompressionsanordningar för att minska stråldosen hos patienten. Jag samarbetar med 

Danderyds sjukhus Innovation som bland annat hjälper till med avtal. Samarbeten med 

stora medicintekniska bolag har bidragit till gratis marknadsföring.  

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Jag kom tillbaka efter mammaledighet och blev frustrerad över att se saker som inte 

fungerade på ett tillfredställande sätt. De stora företagen satsar inte på de produkter som 

behövs på ”golvet”. Började då själv innovera produkter för att täcka de brister som jag 

upplevde att befintliga produkter hade. Siemens bad om hjälp att ta fram en 

kompressionsanordning. Jag fick stå för alla kostnader och risker själv, blev produkten 

bra skulle de ta in den och det blev den. Detta ledde till att fler företag tog in produkten.  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Ombildar till AB i april. Vill expandera i små steg och utveckla bra produkter för 

röntgenpersonal, som jag har erfarenhet av, men även för annan vårdpersonal. Har idag 

återförsäljare i Norge, Finland och Danmark men vill expandera på den skandinaviska 

marknaden. Vill också ut på den Tyska marknaden. Har planer på att ta in en konsult i 

företaget. Är ute efter bra medarbetare utomlands. 

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Har finansierat företaget själv. Det har funnits pengar att få här och där men antingen 

har jag kommit för långt eller så har det inte funnits när jag har behövt. Fick Stockholms 

stads uppfinnarstipendium på 75 000:- 2004. År 2006 fick jag stipendium från 

Margaretafonden för årets kvinnliga uppfinnare. Har tagit ALMIS innovationslån som 

snart är avbetalat.  

 

 



 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

I expansionsfasen. 

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Sakta men säkert sålt märkstavar och fått in pengar → fortsatt att producera → sålt lite 

till och så har det fortsatt. Den enda ekonomiska hjälpen kommer från ALMI.   

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Idag täcker intäkter kostnader. Att jag själv finansierat företaget har varit det bästa 

alternativet. Jag har sluppit krav och kunnat jobba i min egen takt. Kan tänka mig att ta 

in externt kapital när företaget blir större men det måste vara någon jag vill samarbeta 

med. Är dock extremt och undersöker noga investerare innan ett beslut tas. Det ska vara 

rätt person för företaget. Jag har möten med externa investerare men ingenting är klart. 

Rangordnar intern, externt och lån. 

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Har inte letat efter externa investerare och har därför ingen insikt. Externa investerare 

kan bidra med både kapital och kunskap. Efter medverkan på Medtech Investment-day 

har ett antal intressenter hört av sig. Medverkade inte för att finna externa investerare 

utan för att i första hand få erfarenhet och titta hur det var. Beklämd över situationen, 

innovatörer ”försöker överleva” medan externa investerare är kapitalister. 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Det är en tuff bransch. Stora kostnader som jag tror bidrar till att många backar eller 

säljer sina idéer/innovationer i tidiga skeden. Det krävs stor kunskap om medicinteknik 

då det är en reglerad bransch. Det är människor som ska behandlas och då krävs det 

väldigt mycket tester, riskanalyser och kunskap inom området. Vågar inte expandera till 

den amerikanska marknaden på grund det komplexa regelverket, är rädd för att bli 

stämd. Har ett fint samarbete med Danderyd sjukhus Innovation. Danderyd sjukhus 

Innovation har precis startat upp ett kvinnligt nätverk för medtech tjejer.  

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Det finns ett gap. Fantastiska uppfinningar som entreprenörerna brinner för men 

investerarna vill se snabba pengar. Entreprenörerna behöver kapital för att kunna forska, 

men det är svårt att veta om forskningen leder till någon konkret produkt men 

investerare vill ha en färdig affärskalkyl. Det handlar mycket om kontakter, rätt kanaler 

in och tillfällen. Noga med vem jag samarbetar med, det finns en kulturkrock mellan 

vården och affärsvärlden.   

 

 



 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Är försiktig med att ta in riskkapital. Har väldigt stort frihetsbehov och vill inte att 

någon ska styra hur jag ska jobba. 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Vill inte bli av med företaget och har därför inte använt eller aktivt sökt riskkapital. 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Om det var en kanonbra investerare som verkligen brinner för det. Rätt person/företag 

och rätt förutsättningar så skulle jag kunna tänka sig det.  

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Saknar någon att ”teama” med vilket skulle kunna vara en fördel med att ta in 

riskkapital.  

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? (vilka 

fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Att investera i medicinteknik är att förbättra vården, det handlar om att alla får det 

bättre. Det behövs en ständig utveckling och är därför en spännande bransch. Anser att 

något måste hända på politikernivå för att minska de praktiska kostnaderna. Idag finns 

bra stöd att få, stöd erbjuds av ALMI och Danderyds sjukhus Innovation.  



 

Bilaga 10 Intervju med Ulf Brogren, VD, Promimic AB 
 

Bakgrund  

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Jag är ekonom och har också läst journalistik. Under de senaste nio åren har jag arbetat i 

nya bolag på ett eller annat sätt.  

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Sedan tre år tillbaka är jag VD på Promimic. Som VD är mina huvuduppgifter att leda 

bolaget samt att driva försäljningen i bolaget.  

   

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Bolaget utvecklar ytor till implantat av syntetiskt ben. Bolagets gör extremt tunna ytor 

vilka accelererar integrationen mellan mänsklig benvävnad och artificiella implantat. 

Detta leder till kortare läkningsperioder. Fördelen med extremt tunna ytor är att det inte 

skapas något glapp mellan implantatet och den naturliga vävnaden. En annan fördel är 

att yttopografin på implantatet inte ändras. Många implantatbolag har lagt ner mycket 

resurser på att få fram en topografi som är vävnadsvänlig. Promimic har inget implantat 

på marknaden men tekniken är patentsökt. Däremot finns en annan produkt på 

marknaden som Promimic säljer tillsammans med ett biosensorföretag. Promimic har 

idag sju anställda. 

 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Tekniken kom från två forskare från Chalmers som kunde framställa kroppens byggsten 

för ben i nanostorlek, precis så som det är naturligt i kroppen, vilket de då var väldigt 

ensamma om. De tog kontakt med Chalmers Innovation, som har i uppgift att stötta och 

investera pengar i nya projekt/idéer från Chalmers. Bolaget bildades av de två forskarna 

och Chalmers Innovation.  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Visionen är att bli det interface mellan implantat och mänsklig vävnad som de stora 

implantatföretagen helst vill ha på sina implantat. Det kortsiktiga målet är att ytterligare 

verifiera tekniken och att nästa år lansera en gemensam produkt tillsammans med ett 

implantatföretag. Parallellt med det bedriver Promimic också ett forskningsprojekt för 

att göra syntetiskbenmassa, vilket det ska göras ytterligare djurförsök på. Genom ett 

tandimplantat ska bolaget växa ytterligare för att sedan ta sig in på andra segment så 

som rygg-, knä- och höftimplantat. 

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Uppstarten finansierades av en mix med stipendium samt av Chalmers Innovation som 

var den första finansiären som gick in med ägarkapital i bolaget. Den dåvarande 

Teknikbro stiftelsen (idag innovationsbron) stöttade med ett stipendium. ALMI var 

också inne med ett stipendium tidigt för att finansiera den första utvecklingen.  

 



 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång)? 

Bolaget befinner sig i introduktionsfasen, förhoppningsvis ett implantat på marknaden 

nästa år.  

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Finansieringen har förändrats i bolaget och mer riskkapital har tagits in. Bidragen har 

blivit mindre men fortfarande delfinansieras några forskningsprojekt med hjälp av 

bidrag. Kundintäkterna har blivit viktigare och viktigare även om bolaget blev 

drabbades hårt av lägre kundintäkter förra året.  

 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Det måste bli externt kapital då företaget inte genererar egna pengar. Promimic kommer 

att genomföra en nyemission innan sommaren. 

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Ser inga större svårigheter med att hitta externa investerare. Bolaget har ett antal ägare 

som kommer att gå in med externkapital därför uppfattas inga direkta svårigheter. 

Samtidigt anses det vara för få aktörer att välja mellan. Men i stort går det ändå bra att 

attrahera externt kapital. 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Har svårt att uttala mig om medtech men i implantatbranschen är det lång tid till 

marknad. Produkten måste godkännas och CE- märkas. Jämfört med andra branscher 

som jag varit verksam i innan är det ganska utmärkande att det är lång tid till 

marknaden. Produkterna har ett gott syfte och det är roligt att jobba med produkter som 

gör nytta.  

Branschen blev påverkad förra året. Bolagen i branschen har inte haft jätte stora 

förluster men det blir en chock när bolagen haft en tillväxt på 10-15 % de sista 10 åren 

och plötsligt krymper marknaden eller att tillväxten blir 0 %. Folk vågar inte fatta beslut 

om ny teknik. Nu kan man börja se en vändning.  

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Generellt sett finns det ett gap. De första pengarna finns för att starta bolag samt för att 

göra de första experimenten och prekliniska studierna. Men att hitta 2–7 miljoner är 

svårare. Vid 15–20 miljoner blir det lättare igen. Generellt är det ett glapp där emellan. 

Det är lättare för oss som redan har riskkapitalbolag på insidan då de är mer öppna för 

att investera, då upplevs inte gapet så stort. Har man inte riskkapitalbolagen sedan 

tidigare är det svårare. Därför har det nog varit svårt för dem som inte har haft 

riskkapitalbolag inne de senaste två åren.  

 



 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Se svar nedan. 

 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

Karolinska Development är huvudägare och har också tillsatt styrelseordförande som 

aktivt bidrar med kunskap i styrelsearbetet. Chalmersinnovation har förutom kapital 

bidragit med kunskap samt hjälpt till att bygga upp bolaget. Innovationsbron, Sätila 

Medtech och några affärsänglar har investerat i bolaget med enbart kapital.  

Vi investerar mycket pengar i studier med partners då vi kan driva studierna billigare än 

vad vi kunna göra själva. Vi samarbetar med forskare på Sahlgrenska och 

tandläkarhögskolan i Malmö. 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

Promimic kommer att fortsätta använda extern finansiering då det är det enda sättet att 

utveckla bolaget. I framtiden finns planer på att göra en till tre investeringsrundor. 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Nyttan med riskkapital är jättestor. Tackvare riskkapital har bolaget haft möjlighet att 

utveckla en idé. En annan möjlighet hade varit att ett implantatbolag kunnat köpa 

bolaget men då hade alldeles för mycket frihet fått ges upp.  

Nackdelen med riskkapital är att befintliga ägare får ge ifrån sig ägarandelar. Det är 

bättre att sälja till externa finansiärer än att sälja exklusiva delrättigheter av tekniken till 

kunder. Det hade varit en farlig väg att gå då tillväxten långsiktigt kan hämmas. 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i?(vilka 

fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Det är en intressant bransch för investerare. Även om det tar lång tid och krävs mycket 

kapital för att ta medicinsktekniska produkter till marknaden kan intäkterna vara 

långsiktigare och säkrare. Generellt sett är investeringarna mer långsiktiga jämfört med 

exempelvis IT. IT-investeringar kan ge snabba pengar men samtidigt har produkterna 

ganska kort livscykel jämfört med medicinteknik som säljer under väldigt lång tid. 

 



 

Bilaga 11 Intervju med Stéphane Blandeau, Chief Financial Officer (CFO), 

Vironova 
 

Bakgrund 

 

1. Vem är du? (Vad gör du nu? Vad har du gjort tidigare?) 

Har en civilekonomutbildning från handelshögskolan i Paris och började jobba inom 

Life Science på Pharmacia (i tre år) i Paris. Har även arbetat som business controller på 

Electrolux (under tre år), som affärsutvecklare i ett mindre företag inom IT och inom 

telecombranschen (i fem år) där han ansvarade för business control-gruppen på TRE i 

Skandinavien. Har arbetat på både små och stora företag med både finansiella frågor 

och affärsutveckling. En lämplig kombination i ett tillväxtbolag som Vironova. 

 

2. Vilken är din koppling till eller uppgift i företaget? 

Är sedan januari 2008 ekonomichef på Vironova. Uppgifterna sträcker sig utanför rena 

finansiella frågor då företaget har en oerhört entreprenöriell VD som arbetar mycket för 

att skapa affärsmöjligheter. VDn arbetar mycket med investerarfrågor. Rollen som CFO 

innebär även att sköta det övriga operativa i företaget. Bland annat personalfrågor och 

IT.  

 

3. Beskrivning av företaget? (Produkt, storlek..) 

Är idag ett litet företag i antal anställda och gällande omsättning. Är större 

strukturmässigt då det är en koncern med flera bolag bland annat i USA vilket gör att 

det är mycket att sköta. Bolaget har funnits sedan 2005 och är en spin-off från 

Karolinska där grundaren Mohammed Homman arbetade som forskare. Han arbetade 

med virus i elektronmikroskop och analyserade manuellt, vilket tog mycket tid och 

saknade exakthet. Tanken att det måste finnas ett sätt att automatisera formades. 

Mohammed samlade olika professioner som arbetade tillsammans, bildanalytiker, 

matematiker, programmerare, virolog, immunolog och kemister. De arbetade 

tillsammans i ett par år och tog fram en metod och en kod som möjliggjorde 

automatisering. 

 

Bolaget har idag en helt unik metod där man med hjälp med en algoritm kan scanna en 

bild av ett prov (saliv, blod etc.) taget i ett elektronmikroskop och direkt detektera om 

det finns virus, vilken typ av virus samt hur mycket viruspartiklar. Vironova syftar inte 

att ersätta med välkända metoder som PCR eller ELIZA då dessa är väldigt bra på det 

de används till. Metoden är lämplig för exempelvis läkemedelsutveckling och andra 

typer av diagnostik, exempelvis av muterade virus. Idag används metoden av SMI för 

att säkerställa osäkerhet i prover undersökta med andra metoder. Metoden används även 

för att säkra kvaliteten vid vaccintillverkning.  

 

Omsätter ungefär 1 miljon Euro (2009), både anslag och försäljning inräknat. Är elva 

anställda och har funnits i fem år. Har tagit in 40 miljoner SEK i kapital och förvaltar 

ytterligare 30 miljoner i anslag från Vinnova, Nutek och EU. Är i slutförhandlingar med 

EU om ytterligare 6 miljoner Euro för att koordinera ett projekt mot influensa med nio 

partners runt om i Europa.  

 



 

4. Hur gick uppstarten av företaget till?  

Startades som ett projekt och steg 1 var att ta patent. Ett bolag bildades både i Sverige 

och USA och uppfinningen skyddades. Flera lager av patent är nu på plats för att skydda 

upptäckten. Steg 2 var att bygga en organisation och söka lämpliga partners. En tidig 

kontakt skapades med kameratillverkare och ett samarbete startades med Osis 

(Olympus). Steg 3 var att knyta rätt kompetens till företaget.  

 

5. Hur ser ni på framtiden? (Vilka mål har ni för företaget?) 

Är nu i en fas då företaget går från att vara duktigt teknologiskt till att fokusera mer på 

försäljning och nå ett positivt resultat. Målet är att användning av metoden blir mer 

standard. Man siktar på en internationalisering och större global etablering. Eventuellt 

omorganisera och skapa ett separat bolag för läkemedelsutveckling (kräver mycket 

större kapital). Vironova har precis startat ett eget lab och vill arbeta med bredare 

medtech-tjänster. Har som målsättning att möjliggöra en handel av aktien. 

 

Finansiering 

 

6. Hur finansierades företaget vid uppstarten? 

Vironovas uppstart finansierades med hjälp av ”fools, friends and family”. (Människor 

som tror på företaget.) Företaget lyckades tidigt attrahera kapital. Grundaren 

Mohammed fick tidigt ett antal priser, bland annat från VINNOVA. Detta gjorde att 

folk fick upp ögonen för Vironova och pengarna användes för att vidareutveckla 

produkten och skapandet av en färdigpaketerad tjänst att sälja. Anslag söktes från 

VINNOVA och Nutek för att finansiera bland annat patentsökning. Beviljades år 2007 

1,5 miljoner Euro från EU för ett influensaprojekt och att få detta beviljat är en 

kvalitetsstämpel för företaget.  

 

Mohammed pratade tidigt med eventuella finansiärer, banker, institut, riskkapitalbolag, 

affärsänglar mm. Banker och institutioner följde med tidigt och företaget fick lån från 

både banker och t.ex ALMI. Även en konvertibel som nu är eventuellt aktuell att byta in 

mot aktier. 

 

Har idag över 300 aktieägare och är ett publikt men ej noterat företag. Affärsänglar och 

privata förmögna personer är de som är mest relevanta för företaget. De har haft tur att 

kunna attrahera den typen av kapital. 90% av aktieägarna äger en mycket liten del av 

företaget. De hanterar företaget som om de var börsnoterade (släppa ut delrapporter och 

kommunicera med aktieägarna på ett riktigt sätt) vilket är en bra övning inför en 

eventuell framtida börsnotering. 

 

7. I vilken fas skulle ni placera ert företag?  (Introduktion, Expansion, Mognad, 

Nedgång) 

Företaget befinner sig i expansionsfasen. 

 

8. Hur har finansieringen ändrats sedan uppstarten? 

Se tidigare svar. (fråga 6) 

 



 

9. I vilken ordning prioriteras Internt kapital/ Lån/ Externt kapital och varför?  

Prioriteringsordningen måste sättas i relation till vilken fas företaget befinner sig i.  

Början: vill inte förlora kontrollen över företaget varför man väljer internt kapital, 

exempelvis familj och vänner. Detta innebär mindre pengar men inga stora krav. 

Tillväxt: När man vill komma till en marknad kostar det mycket mera och internt kapital 

räcker inte. Då ser man till snälla lån och andra snälla finansieringsformer som 

fondbolag (ex. industrifonden, ALMI). Senare fas: när man behöver mer pengar 

(storleksordningen 5 miljoner Euro och uppåt) då vänder man sig till industrin för ett 

eventuellt licensieringsavtal, uppköp etc. I denna fas kan även riskkapitalbolag vara 

aktuella. (företaget har dock oftast redan ett stort antal aktieägare vilket inte gillas av 

riskkapitalbolag.) 

 

10. Hur upplever ni möjligheten att hitta externa investerare? 

Väldigt goda. Vironova mår väldigt bra och har bra förutsättningar att hitta finansiering. 

Har fina referenser, projekt och anslag. En stor kompetens och bra försäljning. 

 

Omvärlden 

 

11. Hur upplever ni den medicintekniska branschen?  

Mindre risk och genererar kassaflöden snabbare än t.ex biotech. En intressant bransch 

att intressera i där det händer väldigt mycket. Många investerare är redo att investera i 

Medtech. Det är ett brett område och finns plats för många aktörer på marknaden vilket 

ger större möjligheter och en bredare öppning för nya företag. Det är viktigt att vara i 

framkanten av teknikutvecklingen då företagen är beroende av den senaste teknologin 

vilket gör det till en riskfylld bransch då en ny teknik kan förkasta en hel metod. 

 

12. Upplever ni att det finns ett gap mellan investerare och företag i branschen? (I 

så fall, på vilket sätt?) 

Ja. Det beror på vilken typ av investerare man talar om. Ett riskkapitalbolag har hela 

tiden EXIT i åtanke och styr bolaget mot detta, vilket kanske inte gynnar bolaget. 

Bolaget kan vilja ha en mer långsiktighet i finansiering och planer och vill kunna göra 

något väldigt bra. Har oftast med smarta människor att göra och det är viktigt med 

personkemi. 

 

Riskkapital 

 

13. Vilken uppfattning har ni om riskkapital/riskkapitalbolag/affärsänglar? 

Riskkapitalister vill inte ta några risker, eller extremt begränsade risker. De vill ha en 

stor del av kakan utan att ge så mycket tillbaka. Vironova har haft många intressanta 

diskussioner med riskkapitalbolag och har fått två olika bud (att sälja hela bolaget) som 

de tackat nej till. Har dock en löpande kontakt med riskkapitalbolag för att upprätthålla 

en bra relation och uppdatera dessa om läget med företaget. Detta för att bygga en 

trovärdighet och skapa en kontakt för att skynda på ett eventuellt samarbete i framtiden.  

 

Det är en svår balansgång att veta när man ska släppa in ett VC. Detta innebär en helt ny 

nivå av kontroll där entreprenören inte längre har fria händer. Tar bort galenskap som 

gör att ett bolag kan växa men tillför bland annat pengar, kontakter och kompetens. 

 



 

14. Är detta något ni använt vid finansiering av företaget? (Om ja, på vilket sätt? 

Enbart finansiering, kunskap, kontakter?) 

 

15. Är det något ni kan tänka er i framtiden? 

 

16. Vilken nytta och vilka nackdelar ser ni med riskkapital som finansiering? 

Fördel med kombinationen av spetskompetens från bolaget och investerarnas erfarenhet 

och kontaktnät från tidigare investeringar. Med en bra dialog kan detta leda till något 

mycket bra. 

 

Investerare 

 

17. Varför är den medicintekniska branschen intressant att investera i? 

(vilka fördelar och nackdelar finns med investeringar i branschen?) 

Branschen är intressant för en investerare då det oftast är stor avkastning och 

framgångsrika företag, speciellt i norden. Slår till och från över Index och har en högre 

volatilitet än generellt sett. Finns stor potential i norden och speciellt efter finanskrisen 

då många fina projekt kommer fram. Det finns lite guldkorn att placera pengar i just nu. 

 



 

Bilaga 12 Sammanfattning av intervju med Olof Berglund, Business 

Coach, STING. 

 

Vad är STING? 

STING är en företagsinkubator och driver inga företag utan hjälper bolagen med all 

form av rådgivning med fokus på kommersiell rådgivning. Se till att bolagen lyckas och 

blir framgångsrika. Vi träffar företag eller blivande företag i väldigt tidiga skeden. 

STING jobbar inom tre områden medtech, miljö och energiteknik samt information och 

telekommunikation. Det kommer ett stort flöde från KTH som vill starta företag. För 

enkla affärsidéer skickar vi någon annanstans. Vi samarbetar med bland annat med 

Danderyds innovation och KTH. Vi tar in mindre än 10 % av de projekt vi tittar på. Vi 

är strikta med våra krav, kräsna och väljer bara ut dom vi tror på.  

 

Vilka företag intresserar STING? 

Kriterier för att komma in i STING är att idén har global potential. STINGs uppdrag är 

framförallt att bygga stora bolag som genererar arbetstillfällen i stockholmsregionen. 

Det ska även vara skalbart och helst kunna bli mer än en produkt i bolaget av idén. Vi 

titta mycket på teamet bakom iden och om de har kompetensen, erfarenheten och 

förutsättningar att lyckas.  Vi brukar hjälpa till att rekrytera in duktiga personer men det 

måste finnas en grundstruktur så att teamet kan fungera under en lång tid framöver. 

Affärsmässig kompetens brukar vi hjälpa till med att rekrytera in, det är inte det 

viktigaste utan vi vill att man ska ha någon baskunskap i det man ger sig in i. Jobbar 

man inom marknaden idag och har stor insyn i tekniken eller har kontakter så är det ett 

positiv tecken. Det ska också finnas en viss teknisk höjd i projektet. Det får inte vara 

konsumentvaruprodukter eller produkter som är för enkla. Vi tittar på tekniska 

innovationer, produkter som är patenterbara. 

  

STINGs bidrag till företagen 

STINGs business coacher har själva ett förflutet som affärsmän i de respektive områden 

de ansvarar för. De har erfarenhet av att vara VD i bolag och har gjort misstag tidigare 

som de ska försöka förhindra att företagen i inkubatorn gör om. STING har alltså i 

uppgift att hjälpa företagen att lyckas snabbare med så lite misstag som möjligt. Vi är 

coacher till bolagen, det är skillnad från att jobba i bolagen. Det är bolagen själva som 

tar beslut, men vi ger råd och förhoppningsvis följer de våra råd men det kan inte vi 

lägga oss i. Vi bidrar med råd, erfarenhet och nätverk. Vi känner väldigt många 

finansiärer och har bra kontakt med människor som har gott om pengar och som 

investerar i bolagen. Vi har också bra kontakt med statliga institutioner som har pengar, 

så vi hjälper företagen med ansökningar för att få finansiering. 

 

Småföretag i uppstartsfasen 

Vad finns det för svårigheter? 

Största hindret är pengarna. Det finns för lite pengar i systemet det skulle behövas 

mycket mer för att bygga framgångsrika bolag. Det är en jätte utmaning för det går inte 

att göra någonting utan pengar. Man får försöka vara så kreativ som möjligt för att 

försöka hitta finansiering. Affärsänglar, statliga institutioner större VC-företag eller 

andra aktörer som sitter på pengarna. STING har rätt mycket bra kontakter så vi brukar 

lyckas hitta pengar på ett eller annat sätt.  När de första pengarna är förbrukade och 



 

bolagen börjar närma sig marknaden då börjar det kosta stora pengar. Då är det väldigt 

svårt att hitta investerare vilket är ett jätte stort problem. 

 

Finns det ett finansiellt gap mellan företag och investerare?  

Det stora gapet finns när man går från dom första mjuka pengarna, bidrag från statliga 

institutioner, till när man ska få in någon form av rörelsekapital för att komma en bit till 

innan man är ute på marknaden. De tidiga riskkapitalpengarna är ett svårt skede för 

bolagen. Folk vill gå in i så sena skeden som möjligt för att se att det fungerar och att 

det finns kunder som är villiga att betala när man kommit i gång. I utvecklingsskedet är 

det jätte svårt att hitta pengar.  

 

Hur är möjligheten att hitta externa investerare? 

Med vår hjälp lyckas det ganska bra. På den svenska marknaden inom medicinteknik är 

det relativt få aktörer som håller på med investeringar. Vi behöver titta utanför Sveriges 

gränser för att försöka hitta internationella VC-företag. Men det är svårt för de är också 

lite tveksamma och försiktiga med att investera, de investerar givetvis i sådana 

marknader och länder där de ha någon form av kontakt eller bas. 

 

Vad har företagen för syn på externkapital/riskkapital?  

Företagen har behov av att få in externkapital i form av venture capital och det är svårt 

att hitta. Man kan inte vara utan det. Fanns det ett alternativ hade nog företagen valt det. 

I vissa fall är det ett nödvändigt ont. Vi måste ha de pengarna för att lyckas och ta fram 

en produkt. Nackdelen är att du sitter i knät på en finansiell aktör som ställer krav på att 

saker och ting görs på ett visst sätt och inom vissa tidsramar vilket gör att 

handlingsfriheten begränsas. Det kan vara jobbigt att få in externa aktörer då det ställs 

krav och man måste lägga mer tid på att rapportera till någon. Det finns en 

handlingsfrihet hos de bolag som klarat sig utan en lånad krona och bara byggt med 

egna genererade pengar. Får man in ett VC-företag vill de lägga sig i vilket kan vara på 

både gott och ont. Man bestämmer inte själv som man kanske ville göra när man 

började en gång i tiden. Ägandet späds ut ganska ordentligt. Fördelen är att man kan få 

mycket pengar på väldigt kort tid som gör att man väldigt snabbt kan färdigställa din 

produkt och få ut den på marknaden. Kraftig finansiering för att snabbt lyckas. Rätt 

investerare kan tillföra kunskap om marknaden, kontakter och mycket kunnande. 

 

Hur kan man minska kapitalbehovet? 

Genom att hushålla med resurserna. Ta ut så lite i lön som möjligt, utnyttja studenter 

och andra som kan hjälpa till i utvecklingsarbetet, hitta billiga lokaler. Hitta en partner, 

eventuellt en leverantör som kan hjälpa till med utvecklingen och stå för en del av 

utvecklingskostnaderna om de ser ett intresse av att vara med och utveckla produkten.  

 

Den medicintekniska branschen 

Mycket vård konsumeras idag och kommer att konsumeras i framtiden så det är ett 

tillväxtområde.  Människor kommer att ha väldigt stora krav på sin vård framöver. Vill 

leva ett långt och hälsosamt liv.  Vi kan idag se att människor lever mycket längre och 

det beror ju på att det finns mycket bra läkemedel och medicinteknisk apparatur som gör 

det möjligt. Utvecklingen pekar på att människor vill bo hemma så länge som möjligt. 

Ska man kunna bo hemma och få vård behövs hjälpmedel och produkter som gör att 

man kan klara det. Det är stor tillväxt i branschen då vi har en åldrande befolkning. 

Efterfrågan kommer att kräva den bästa tillgängliga vården. Branschen är stabil även i 

dåliga tider – man slutar inte köpa produkter bara för att det är dåliga tider. Det finns ca 



 

500 företag i Sverige och av de har 90 % 1-4 anställda och omsätter mindre än 4 

miljoner. Det finns få medelstora och stora bolag så det finns mycket att göra. Det finns 

många små företag som jobbar i Sverige och norden men vi försöker bygga större bolag 

som kan ta sig utanför norden och jobba på en internationell marknad. 



 

Bilaga 13 Intervju med Martin Westberg, business analyst och Benjamin 

Nordin, Head of Business Analysis, Karolinska Development 
 

Karolinska Development 

 

1. Vad är Karolinska Development? (vad gör ni?) 

M: Vi är ett investmentbolag inom Life Science som investerar primärt i 

läkemedelsbolag men även i medicinteknik. Har idag tagit in 1,4 miljarder kronor i 

finansiering. Har en ganska bred portfölj med ett fyrtiotal bolag som spänner över ett 

tiotal terapeutiska områden. Vi investerar i förhållandevis tidig forskning, tidigare än 

många andra kanske lite mer traditionella riskkapitalister (om man får kalla sig så) gör i 

den här branschen. Ungefär 75-80 procent av portföljen eller 80 % är inom 

farmaceutiska produkter och de andra 20-25 procenten är inom medicinteknik.  

 

2. Vad letar ni efter i ett företag?  

- Vilka företag är intressanta för Karolinska Development? 

Det vi letar efter i ett bolag är så kallad ”first in class”, det är vårt fokus om något. Vi 

definierar ”first in class” som ett läkemedel som är den potentiellt första produkten som 

att agera med en viss mekanism mot ett sjukdomstillstånd. Anledningen till det är för att 

vi tror på den idén men också för att vi arbetar väldigt nära forskarna i det vi gör, 

akademiska forskare tenderar inte att vara så intresserade av att kasta sig in i något som 

det redan är forskat på. Det blir lite inneboende i verksamheten när man sitter nära 

forskare, att det blir den typen av spjutspetsforskning som vi helt enkelt har möjlighet 

att investera i. Vi sitter ute på KI och ägs idag till 10-12 % av institutet (ca 90 % är 

privat finansierat från annat håll). Vi har ett väldigt nära samarbete med Karolinska 

Institutet.  Vi har ett avtal med KI Innovations AB där vi har rätt att tacka ja eller nej till 

allting som går via deras system. De företag som är intressanta är helt enkelt företag 

med en hög innovationsgrad, någonting som inte har gjorts tidigare och där vi ser en 

möjlighet att man kan utveckla något som är först. 

 

3. Vad bidrar Karolinska Development med i portföljföretagen? 

M: Vi bidrar ju med pengar men väldigt långt ifrån bara pengar. Många av företagen 

sitter i samma hus som vi gör. Vi bidrar med management expertis och egentligen med 

all den typ av hjälp och stöd som företag som inte har så många anställda kan behöva. 

Vi bidrar med de funktioner som de helt enkelt inte kan eller har möjlighet till att ha. Vi 

har ett ganska stort nätverk av konsulter som vi engagerar i de olika projekten. Vi 

hjälper till med utvecklingen också, det finns väldigt mycket erfarenhet i huset och i 

vårt nätverk, det ser vi till att utnyttja så mycket vi kan. 

 

4. Hur stor del av företagen ägs av Karolinska Development? 

M: Vi äger i snitt ungefär 50 procent av bolagen.  Det varierar ganska mycket, vi har 

några passiva innehav och vi har några där vi äger ännu mer. Men vi är en ”Lead 

investor”, vi vill vara den drivande investeraren i de bolag vi går in i så vi tenderar att 

ha en ganska stor ägarandel. 

 



 

5. Vilka krav ställs på företagen? 

M: Vi är en investerare med ägare i vår tur, vi driver ju den här portföljen i ett 

kommersiellt syfte och vill göra en avkastning på portföljen, så vi ställer ju krav på 

företagen. Sen ser vi ju självklart till att hjälpa dem att nå dessa mål. Som alla 

investerare tenderar att göra, så ställer vi upp mål för en investering. Det ställs krav på 

att utvecklingen ska drivas framåt. Utveckling mot pengar. Såna här projekt kan ju falla, 

vi är ju i en väldigt riskfylld bransch läkemedel, det är historiskt sett ganska få 

läkemedelsprojekt som faktiskt lyckats. Faller ett projekt så kan det mycket väl falla på 

science, att det helt enkelt inte funkar. Så det är ju krav så till vida att det är klart att ska 

funka, annars finns det ju ingen poäng i att investera. Det finns ju en ganska tydlig plan 

för hur man tar sig framåt och faller det så faller det, det är ju naturen av det vi håller på 

att jobbar med. 

 

6. Klarar företagen att leva upp till dessa krav? 

M: Ja det skulle man ju säga, generellt. Vi har som sagt ett fyrtiotal bolag idag, vi har 

lagt ner 10-15 av dem. (Antagligen något färre än normalt.) Portföljen har utvecklats 

väldigt bra. Så de som fortfarande är kvar klarar att leva upp till kraven. Det är en del av 

affärsmodellen, att vi driver små, virtuella, ”leana” bolag gör att det är väldigt lätt att 

lägga ner dem som helt enkelt inte funkar. Det är ganska lätt att avveckla ett bolag som 

inte fungerar och snabbt dra ner på kostnaderna vilket gör modellen lite 

kostnadseffektiv också.  

 

Småföretag 

 

7. Hur utvärderas företag som är potentiella investeringar? 

M: Det beror ju lite på. Nu kommer våra investeringar från två ganska distinkta håll. 

Dels kommer de från samarbetet vi har med KIAB. Där finns en process som egentligen 

börjar redan när företaget eller när idén tas in på KIAB. Där ligger de och inkuberar i 

18-24 månader och där har vi ju ett finger med i spelet och eftersom vi har ett nära 

samarbete så vet vi vilka projekt det här är. Så den utvärderingsprocessen är väldigt 

kontinuerligt. Andra som kommer från andra håll går igenom en annan men liknande 

process. Då är det ju just att man utvärderar, träffas och ställer man en massa frågor och 

sen har vi som sagt en intern process för hur det går till sen, en beslutsprocess som går 

ut på i korta ordalag utvärdering och värderingar (och så vidare) av projekten. 

 

- Finns det några speciella krav på att man ska ha en affärsplan eller liknande? 

M: Det beror som sagt lite på varifrån de kommer. Vi läser en del affärsplaner här, men 

ofta är det ju tidiga idéer och då är det inte säkert att allt det är färdigställt. 

 

8. Anser ni att ni har tillräcklig information om företagen (potentiella 

investeringar)? 

 M: Ja, det skulle jag säga. Man önskar ju alltid att man hade all information och det har 

man ju aldrig. Men vi sitter ju ändå i en rätt tacksam situation där man kan kräva det. 

Eftersom vi sitter på pengarna så kan vi kräva ganska mycket information. Så ja det 

tycker jag att man har. 

 



 

9. På vilket sätt får ni informationen? 

M: På alla möjliga sätt. Det är personliga möten, dragningar och investment 

memorandums som skickas. Dessutom så läser man ju på ganska mycket om företagen 

som man ska träffa. Man gör sin egen efterforskning och bygger sin egen uppfattning. 

Då använder man alla möjliga källor, allt från marknadsrapporter som någon annan har 

skrivit till nature-artiklarna som handlar om det här som de faktiskt håller på med. 

B: Det är ganska stor skillnad på när vi går in i ett företag för första gången och när vi 

har följt dem aktivt. När vi kommer in som betydande ägare eller majoritetsägare då 

kommer vi ju ha direkt insyn i allting som har med bolaget att göra mer eller mindre. 

Åtminstone det som kommer upp till styrelsen men även mer än det eftersom vi är så 

pass aktiva i projekten också. Så där tror jag att vi har väldigt bra insyn. När det gäller 

de här första investeringarna har vi ju en väldigt speciell process eftersom vi går genom 

KIAB, så den första investeringen görs ju av dem, mer i projektform.  Och den 

information vi har när vi går in är ett paket av den information dem har tagit in i 

projektet och det som vi gör i termer av en teknisk due diligence och patent-due 

diligence. Så jag skulle säga att när vi går in i de här bolagen så har vi ju mycket bättre 

insyn än vad många andra riskkapitalister har. Vi har en längre historik medan de andra 

kanske gör en analys på en armslängds avstånd. 

 

10. Ej aktuell. 

 

11. Hur upplever ni småföretags attityd gentemot externt kapital? 

M: Jag tror att de tycker det är svårt att få det, att det inte är helt lätt att få pengarna. 

Och det tror jag inte heller att det är. Det finns många som vill ha pengar och det finns 

inte så många som har dem.  

 

B: Hur menar ni med frågan?  

 

- Attityd gentemot att ta emot extern finansiering. 

 

 B: Det borde väl rimligtvis vara så att de som söker extern finansiering borde vara 

väldigt positiva till det eller?  

 

- Många företag upplever att det är ett nödvändigt ont, att de egentligen inte har 

något annat val och därför så måste de ta det här fast de egentligen inte vill. 

 

B: Det handlar väl egentligen om att de inte vill släppa kontrollen över företagen. Om 

småföretag syftar på innovatörerna, de som äger uppfinningen, då är väl attityden 

ganska skeptisk och försiktig när det gäller riskkapital eftersom de är rädda för att 

släppa iväg sin baby till någon annan och tappa kontrollen. För oss handlar det ganska 

mycket om att inte bara förse dem med kapital och ta ifrån dem ägande utan att förse 

dem med kompetens och bygga värde. Att få innovatörerna att inse att med hjälp av oss 

(inte bara vårt kapital utan vårt nätverk och vår kompetens) så kommer de i slutändan 

att bli vinnare även monetärt.  

 



 

12. Vad skiljer investeringar i små företag från att investera i större bolag? 

 

B: Nu investerar vi ju bara i små bolag men jag kan ju anta. Jag skulle nog säga att det 

handlar om insynen i bolagen. Vi har insyn ner på molekylnivå, mer eller mindre vad 

som händer dagligen i de här bolagen. Ju större bolagen är desto mer handlar det om 

information som kommer till väldigt väl förberedda styrelsemöten för stora ägare som 

sitter med och är representerade i styrelsen. För mindre ägare som inte sitter med i 

styrelsen blir det bara publik information, pressreleaser, årsrapporter och så vidare. Det 

är väl den stora skillnaden, jag tror att vi har mer insyn i projekten än vad man har om 

man investerar i större bolag. Där investerar man också på ett annat sätt. Större bolag är 

kanske lönsamma och då räknar man på ett annat sätt, då är det inte molekyler eller 

riskmodeller man räknar på utan rena nyckeltal.  Man tittar på vinstmultiplar, tillväxt 

och det allmänna tillståndet i ekonomin. 

 

Medicintekniska branschen 

 

- Nu kommer vi in lite mer, ni jobbade med 25 % mot medicinteknik om jag 

uppfattade det rätt? 

 

B: Ja det är ungefär så det ser ut just nu, men vi säger att vi har fokus på läkemedel.  

 

13. Vad utmärker den medicintekniska branschen? (Definition av medicinteknik 

enligt lagen om medicintekniska produkter.) 

B: Vad som utmärker den sektorn är att det är en väldigt heterogen bransch. Många 

olika typer av produkter, från nästan läkemedelslika produkter där man har en device 

som går in i kroppen som påverkar biokemiskt, biomedicinskt i kroppen till 

sjukhussängar. Det som är gemensamt är att betalaren är densamma, i Sverige är det 

landstinget som köper in produkterna. Sjukhusen är användare och läkare är de som på 

något sätt måste övertalas, som säljarna måste ha bra kontakt med, precis som för 

läkemedel.  

 

14. Hur är riskerna/osäkerheten i branschen jämfört med andra branschen inom 

Life Science? 

B: Och där ska vi säga, inom, till och börja med är ju medtech en väldigt heterogen 

bransch så inom den är det ju väldigt stor skillnad på risker och osäkerheter.  

Läkemedel: 

B: Det är lägre risk för medicinteknik än för läkemedel. Helt andra regulatoriska krav på 

medicintekniska produkter, både i Europa och i USA, det är mycket lägre krav på en 

medicinteknisk produkt än på ett läkemedel. Därmed blir också utvecklingskostnaderna 

lägre. Den stora utmaningen är kanske inte att få en medicinteknisk produkt godkänd 

utan att få den såld när den väl finns på marknaden och få re-inversment på den, alltså 

att få samhället att betala. För läkemedel är den stora risken snarare om man ens får den 

marknadsgodkänd. 

Bioteknik: 

B: Det finns många olika typer av produkter även där. Där är det ju väldigt 

högteknologiska produkter (produkter som handlar om DNA-sekvensering eller 

proteininteraktion eller vad man nu kan tänka sig) så jag skulle säga att 

utvecklingsrisken är väldigt hög i vissa fall, men regulatoriskt så är det mer eller mindre 



 

inga problem alls. Myndigheterna har inga åsikter om vad vi använder för 

forskningsinstrument (det finns säkert undantagsfall där) men jag skulle nog säga att det 

är vad som präglar den typen av produkter. 

 

15. Hur är riskerna/osäkerheten i branschen jämfört med andra 

tillverkningsföretag?  (Life Science jämfört med andra tillverkningsföretag)  

 

B: Det absolut viktigaste är egentligen att det handlar om att det är samhället som 

betalar och därför vill samhället ha ganska mycket att säga till om när det gäller vilka 

produkter som ska säljas. Det handlar om människoliv så därför är kraven på säkerhet 

extremt stor. Offentlig insyn och påverkan är stor, det är den stora skillnaden jämfört 

med andra tillverkningsföretag skulle jag säga. Ledtiderna är också en stor skillnad, 

speciellt för läkemedel. Jag menar, att utveckla en bil tar väldigt lång tid och kostar 

väldigt mycket pengar också, men inte lika mycket som läkemedel.  

 

 

 


