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Förord 

När vi valde ämne för denna rapport var vår uppfattning, att en innovationsprocess var en väl 

definierad enkel och linjär process, som fanns dokumenterad i teorin på ett samlat och 

överskådligt sätt. Vi ville undersöka vilka aktiviteter som genomfördes under en resa från idé 

till kommersialiserad produkt och hur olika faktorer såsom tid, teknikhöjd och 

produktkaraktär påverkar kapitalbehovet. Efterforskningarna har lärt oss att 

innovationsprocessen är mycket komplex och varierande. Sökandet efter teori var besvärlig, 

vi hittade endast fragment av fokusområdet i de böcker och artiklar vi läste, trots många 

dagars sökande på bibliotek, databaser och Internet. Kunskapen om innovationsprocessens 

faser och identifieringen av kapitalbehov under denna process verkar vara en väl fördold 

konsultkunskap. Detta har gjort undersökningen intressant och ansträngande. 

Vi vill tacka alla de personer som ställt upp och gjort denna uppsats möjlig. Först vill vi tacka 

de innovatörer vi intervjuat för att de har tagit sig tid och på ett öppet sätt berättat för oss om 

sina erfarenheter samt de innovatörer som svarat på vår enkätundersökning. Tack till Ida 

Sjölund på Miljöbron i Uddevalla som förmedlade kontakten till vår uppdragsgivare. Vi vill 

tacka Grensebroen Arena med personal, främst Maria Zandfeld och Per Hallén, för att vi fått 

vara del av deras vardag under denna tid och att de delat med sig av sina erfarenheter till oss. 

Vi vill även nämna Stefan Hjalmarsson och Britt-Marie Bergfalk på ALMI Företagspartner 

Väst som ställt upp på intervju och hjälpt till med enkätutskicket. 

Ett stort tack till vår handledare Johan Lorentzon för att han under arbetets gång har sporrat 

oss och kommit med goda råd och förslag till förbättringar i vår uppsats. Johan har med sina 

granskande argusögon förmått oss att forska djupare och omarbeta, för att stegvis förbättra 

kvaliteten i vår uppsats. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som haft tålamod och stöttat oss under denna både roliga 

och jobbiga tid. Särskilt tack till Sanna som överraskade med specialkryddad hemlagad kola. 

 

Vi önskar dig trevlig läsning! 

 

 

 

 

 

 Trollhättan februari 2008 

 

 

 Patrik Janerstål Marianne Johansson 



  

   

Sammanfattning 

Ett av regeringens centrala mål för att behålla Sveriges styrka som industrination och 

välfärdsstat, är att öka nyföretagandet i Sverige. En viktig faktor i nyföretagandet är 

stimulerandet av innovationer fram till kommersialiserade produkter. Organisationen 

Grensebroen Arena har inrättats genom offentliga medel, för att stödja innovationer och 

teknikutveckling inom vård/omsorg i Østfold/Fyrbodal. Grensebroen Arena har funnit att 

kunskapen om vilka kostnader och kapitalbehov samt dess placering i tid under en 

innovationsprocess, ofta är begränsad hos den innovatör som befinner sig i början av 

processen. Detta leder till att innovatörer ibland påbörjar utvecklingen av sin idé utan att ha 

någon genomarbetad plan, vilket ställer innovatören inför svåra beslut som får tas utan rätt 

beslutsunderlag.  

Syftet med undersökningen var att utforska och analysera vilka kostnader som uppstår under 

en innovationsprocess olika faser samt att skapa förståelse kring innovationsprocessens 

ingående aktiviteter och deras påverkan på kapitalbehov. 

Undersökningens metodik har varit att utifrån ett hermeneutiskt synsätt utforska 

kapitalbehovet under en innovationsprocess. Organisationer som stödjer innovationer har 

beskrivit processen generellt, kvalitativa fallstudier av tre innovationsprocesser har 

genomförts genom djupintervjuer. Slutligen har en kvantitativ positionering av fallstudierna 

utförts genom en enkätundersökning till företag som erhållit innovationslån under 2000-talet. 

Resultatet av studierna visar att en innovationsprocess varierar i fråga om tid och 

kapitalbehov. Vi har funnit ett tidsintervall på mellan två år och elva år, och ett kapitalbehov 

på mellan en miljon kronor och nio miljoner kronor. För flertalet av de studerade processerna 

finns ett relativt blygsamt kapitalbehov i de inledande faserna, vilket följs av ett accelererande 

kapitalbehov under den del av processen då produkten kommersialiseras. Det ökade 

kapitalbehovet under kommersialiseringsfasen skapar svåra beslutssituationer för innovatören, 

där avgöranden på vilket sätt finansieringen skall lösas sker. De studerade fallen visar några 

exempel på hur finansieringen har lösts. 

 

Nyckelord: innovationsprocess, kostnader, aktiviteter, kapitalbehov, prognos 



  

   

Abstract 

One of the Government’s essential objectives to maintain the competetiveness of Sweden as 

an industrial nation and welfare state is to increase the number of new enterprises in Sweden. 

One important factor when creating new enterprises is to stimulate innovations to evolve into 

commercialized products. The organization Grensebroen Arena has been established through 

public means, in order to support innovations and technology development within the health 

and care sector in the Østfold/Fyrbodal district. Grensebroen Arena has found that innovators 

knowledge about costs and capital needs and their location in time during an innovation 

process often is limited at the beginning of the process. The innovator often starts the 

development of the idea without an elaborate plan, which will put the innovator against 

difficult decisions that must be taken without the adequate grounds for decisions. 

The purpose of the examination was to explore and analyze the costs that occur during the 

different phases of an innovation process and to create understanding about the existing 

activities in the innovation process and their influence on capital needs. 

The methodology of the research has been, to investigate the capital needs during an 

innovation process on the basis of a hermeneutic approach. Organizations that support 

innovations has given a general description of the process, three qualitative case studies has 

been performed through depth interviews. Finally a quantitative positioning of the case 

studies has been carried out through a questionnaire survey, faced to companies that received 

innovation loan during the twenty-first century. 

The result of the study shows that the time and capital needs of an innovation process varies 

between the individual processes. We have found a time interval between two years and 

eleven years, and a capital need between one million crowns and nine million crowns. In the 

majority of the studied processes, there is a relatively modest capital need at the initial phases, 

which is followed by an accelerating demand when the product is commercialized. The 

increased capital need during the commercialization phase, causes difficult decision-making 

situations for the innovator, where decisions about financing occurs. The case study shows 

some examples of how financial questions can be solved. 

 

Keywords: innovation process, costs, activities, capital need, forecast 

 

 



  

   

Begrepp 

Break-even Anger den kritiska punkt för försäljningsvolym eller totala intäkter 

där resultatet är noll kronor. Vid volymer och totala intäkter över 

den kritiska punkten uppvisas en vinst.
1
 

CE-märkning En produkt som uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som finns i 

EU-direktiv får förses med ett CE-märke. När produkten är CE-

märkt kan myndigheterna normalt inte neka den inträde på 

marknaden i något av EES-länderna.
2
  

Designskydd Innebär att få ensamrätt på det utseende som produkten har, ingen 

annan får tillverka eller sälja en vara som har det utseende eller det 

mönster som mönsterskyddets innehavare äger rätten till.  

Diskurs ”Betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade 

sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande 

uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den 

vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en 

sådan helhet.”
3
 

Förstudiemedel Förstudiemedel är ett bidrag om maximalt 45 tkr som 

samfinansieras mellan ALMI Företagspartner Väst och Västra 

Götalandsregionen. Det kan användas till: nyhetsgranskning, 

teknisk utvärdering, kommersiell förstudie/marknadsundersökning, 

prototyp, konstruktion, design, avtalshjälp, inledande 

kundkontakter.
4
 

Innovationslån Innovationslån administreras av ALMI, och kan beviljas företag i 

ett innovationsprojekts tidiga skede. Finansieringsformen kräver  

50 % medfinansiering, vilken kan bestå av egen tid. Minsta 

lånebelopp är 50 tkr och lån över 300 tkr kräver medfinansiering i 

form av kapital.
5
 

Konsultcheckar Konsultcheckar utfärdas av Västra Götalandsregionen med syftet att 

skapa nya varaktiga arbetstillfällen. Checken kan omfatta upp till 

100 tkr, med en högsta stödandel om 50 %, för inköp av externa 

konsulttjänster avsett för produktutveckling och marknadsföring 

mm.
6
 

Mönsterskydd Den tidigare benämningen på designskydd 

NUdéon NUdéon är den förslagsverksamhet som bedrivs inom NU-

sjukvården. Syftet är att kunna tillvarata de idéer och förslag som 

NU-sjukvårdens anställda har.
7
 

Nyhetsgranskning Den tekniska undersökning som görs för att se om uppfinningen är 

ny. 

                                                 
1
 Ax et al (2002) 

2
 SIS hemsida, http://www.sis.se 

3
 Nationalencyklopedin 

4
 Hjalmarsson (2007), ALMIs inspirationsmöte 

5
 ALMIs hemsida, http://www.vast.almi.se 

6
 Företagarna Västra Götalands Län hemsida, http://www.vgl.foretagarna.se 

7
 Nusjukvårdens hemsida, http://cf.vgregion.se 



  

   

Patentlicens En rätt att kommersiellt utnyttja licensgivarens immaterialrättsligt 

skyddade egendom. 

SIC-lån. SIC-lån var en tidigare finansieringsform som upphörde 2004. 

Lånet var ett villkorslån om max 400 tkr, avsett för tidig 

finansiering av innovationer. Lånet stipulerade återbetalning efter 

tre år med låg ränta vid framgångsrika projekt och avskrevs vid 

misslyckade projekt.
8
 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design  

EAN European Article Numbering 

FoU Forskning och utveckling 

IUC Industriella utvecklingscentra 

SWOT Strength Weakness Opportunities Threath  

TB Täckningsbidrag 

tkr tusen svenska kronor 

VD Verkställande direktör 

 

                                                 
8
 Laurell (2003)  
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1. Inledning 
Sveriges position som välfärdsstat är beroende av nya idéer som kan förverkligas till 

lönsamma produkter. Regeringen arbetar aktivt med mål för att stimulera ökat företagande i 

landet, bland annat genom att initiera och stimulera nätverksorganisationer som kan ge råd 

och stöd till nya och växande småföretag. Grensebroen Arena är en organisation som har till 

uppgift att stödja innovatörer/företag inom vård och omsorg i utvecklingsprocessen. 

Grensebroen Arena har identifierat behovet av att redan tidigt i processen kunna förutse och 

förstå olika aspekter och mekanismer kring finansieringsfrågorna. Undersökningen fokuserar 

på att tydliggöra innovationsprocessens olika faser och kapitalbehov i dessa. 

1.1. Bakgrund 

Bakgrunden till val av ämne kommer av ett genuint intresse för framtidsfrågor. Sveriges 

styrka som industrination och välfärdsland har sin grund i de stora uppfinningarna under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet.
9
 Ska Sveriges position kunna upprätthållas långsiktigt 

krävs det nya innovationer, företag som inte innoverar går under.
10

 Det är genom innovation 

som levnadsstandarden kan upprätthållas trots ökad konkurrens från omvärlden, att stå still 

leder bakåt globalt sett.  

Ett av regeringens centrala mål är att öka företagandet i Sverige, detta uttrycks så här: 

”Fler och växande företag är centralt för en hållbar ekonomisk tillväxt 

och en ökad sysselsättning. Inom näringspolitiken arbetar regeringen 

med att utveckla gynnsamma förutsättningar för företagandet, både för 

att öka nyföretagandet och för att redan etablerade företag ska växa”.
 11

 

Innovation behövs därför på alla nivåer i dagens samhälle.
12

 Hos de flesta individer finns en 

mer eller mindre uttalad förmåga att uppfinna. De med minst utvecklad förmåga ser inga 

möjligheter till nya lösningar och varje hinder ses istället som en enkelriktad väg. För den 

praktiskt lagde handlar det om tillfällig problemlösning. Lantbrukare är en yrkeskategori som 

nämns. Lantbrukare måste på egen hand lösa uppkomna problem.
13

 För den 

utvecklingsinriktade, ”Oppfinnar-Jocke”, som ser nya lösningar som ett självändamål är 

drivkraften att utveckla en tekniskt sofistikerad produkt. Vem som ska köpa och använda 

produkten i detta fall kan vara oklart för innovatören/uppfinnaren.  

Innovatörens möjlighet att driva en innovationsprocess ligger i förmågan att utvecklas till den 

entreprenör som leder processen.
14

 Entreprenören utmålas ofta som en risktagare och skapare 

av tillväxt vilken ges egenskaper som motivation för expansion och förmåga att uppfatta 

behov. Egenskaperna ses som kritiska faktorer i förmågan att skapa tillväxt.
15

 

För den som har en idé, företagare eller enskild, som denne tror på och vill förverkliga, väntar 

en lång och äventyrlig process. Vägen från idé till en kommersiell produkt eller tjänst är 

kantad av en mängd fallgropar. Initiativtagaren själv är uppslukad av innovationen och anser 

att framgången är självklar. Till en början ivrigt påhejad av offentliga organ med kassan fylld 

av bidrag och riskkapital tycker sig denne ha belägg för att en kommersiellt gångbar produkt 

                                                 
9
 Andersson (1999) 

10
 Bjerke (2005) 

11
 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se   

12
 Bjerke (2005) 

13
 Hjalmarsson (2007) ALMIs inspirationsmöte  

14
 Grufman (2003)  

15
 Bjerke (2005)  
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finns i konceptet. Detta förstärks av bekantskapskretsen som med subjektiva värderingar 

uppmuntrar till satsning. Någonstans i utvecklingen av idén kommer den punkt där projektet 

fordrar ett kapitalbehov som är svårt att få fram utan personligt risktagande. Oavsett om 

kapitalet ska frambringas ur personliga besparingar eller sökas externt så ökar insatsen i takt 

med att kapitalbehovet växer. 

Vi har därför undrat över hur innovationer genomförs idag och då specifikt med tanke på 

kapitalbehovet. Vår uppdragsgivare Grensebroen Arena (härefter benämnt Grensebroen), har 

försett oss med studieobjekt genom att förmedla kontakt med innovatörer, som drivit en 

innovationsprocess från idé till kommersialiserad produkt.  

1.2. Problem 

Målet med en innovation kan vara av varierande karaktär och behöver inte vara att bli helt 

ekonomiskt oberoende. En kommersialiserad produkt som når ett positivt nettoresultat kan 

vara nog så svårt att ta fram. Detta mål är dock nödvändigt för att motivera satsningen i tid, 

resurser och risktagande. Att driva en innovationsprocess kräver engagemang och en 

ekonomisk satsning under processens alla faser. För att kunna bedöma vad den ekonomiska 

satsningen innebär krävs att processen går att förutse. Det kan jämföras med behovet av en 

karta som hjälpmedel på okända vägar. På kartan måste en startpunkt och en slutpunkt 

markeras, dessutom måste den vara detaljrik och överskådlig på samma gång. Höjdkurvor 

visar de höga bergen och de djupa dalarna. Huvudleden behöver vara markerad, men med 

småvägarna utmärkta för den som behöver hitta tillbaka till huvudleden. Hur hjälpmedlet för 

innovatören behöver vara utformat, varierar beroende på personlighet, innovationens art och 

den omgivande miljön. Få klarar sig på egen hand utan stöd från omgivningen.  

Som tidigare belysts i bakgrundsbeskrivningen är behovet av uppfinningar/innovationer 

avgörande för vårt lands framtida välfärd. Alla företag behöver vara innovativa och bedriva 

forskning och utveckling i hög utsträckning.
16

 Förutsättningarna för utveckling av idéer skiljer 

sig mellan olika miljöer. I större tillverkande företag tillhör utvecklingen av nya idéer det 

strategiska beslutsfattandet, olika koncept används i idéskapandet. Ofta läggs ansvaret på 

produktionschefer som är fullt upptagna av produktionen.
17

 Idéer föds också i andra miljöer 

än det tillverkande företaget. Den som i sitt arbete eller genom personligt intresse identifierar 

lösningar på problem har ofta ingen självklar mottagare att söka sig till. Sannolikheten är i 

båda fallen stor för att en idé som gror ”på golvet” aldrig når hela vägen upp till den nivå där 

besluten fattas. Den möjlighet som då står till buds är att på egen hand förverkliga sin idé, att 

bli en innovatör/uppfinnare eller att försöka sälja sin idé till ett existerande företag. 

Möjligheterna att bedriva utvecklingsarbete skiljer sig markant beroende på de förutsättningar 

som råder. Detta definieras som slutna respektive öppna innovationssystem.
18

 I ett existerande 

större företag avsätts genom strategiska beslut resurser till forskning och utveckling i 

budgeten, både som resurser till FoU och/eller till inköp av idéer, det slutna 

innovationssystemet. Här utvecklas förhoppningsvis kompetens för att med alltmer effektiva 

metoder skapa nya produkter för framtiden. För småföretag utan FoU-avdelning eller en 

enskild innovatör/uppfinnare finns begränsade resurser i form av tid, kapital och kompetens 

att tillgå. Dessa resurser måste till stor del hämtas ur den omgivande miljön, det öppna 

innovationssystemet.  

                                                 
16

 Bjerke (2005) 
17

 Kotler (2003) 
18

 Grufman (2003) 
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Samtal med ALMI Företagspartner Väst (härefter benämnt ALMI) har visat att processen för 

att utveckla en idé till färdig produkt är komplex och situationsberoende.
19

 Teknikhöjd, 

materialval, vem som ska köpa och vem som ska bruka, är några av de faktorer som påverkar. 

Van de Ven (1999) konstaterar att oräkneliga varianter av händelseförloppet finns.
20

 Under 

utvecklingen av en ny produkt finns en mängd deltagare, både i den praktiska verkligheten 

och inom ekonomins område, samtliga deltagare påverkar eller påverkas. Att under hela 

processen kunna förutse och styra de ekonomiska aspekterna är en förutsättning för att kunna 

nå målet, en kommersialiserad produkt. 

När produkten väl är lanserad på en marknad, kommersialiserad, är det inte tillräckligt att den 

går att sälja med ett överskott per producerad enhet, det vill säga ett positivt täckningsbidrag 

(TB). Det överskott som förväntas ska täcka utvecklingskostnader, garantikostnader, 

vidareutveckling av produkten och en vinst till ägaren. I idealfallet ska överskottet också 

generera medel för utvecklingen av nya produkter. Samtliga dessa kostnader bör täckas inom 

en överblickbar tidshorisont av produktens livscykel. Innovationens ekonomiska potential 

måste därför vägas mot den ekonomiska risken för att kunna avgöra på vilket sätt projektet 

ska drivas vidare. Det kan krävas en mer resursstark projektägare eller i vissa fall kan det även 

vara mest lämpligt att avveckla projektet. Organisationer som ALMI och Grensebroen trycker 

i sin argumentation på det faktum att tidigt ta ställning till hur projektet ska drivas vidare.  

Att påbörja och genomföra utvecklingen av en idé är att göra en strategisk investering, en 

investering med speciella förutsättningar, som omfattas av stor osäkerhet och ett högt 

risktagande. Under en avsevärd tidsrymd genereras endast kostnader och en stor del av dessa 

kostnader kräver betalning långt före det att innovationen skapar intäkter. Utbetalningarna 

måste matchas av inbetalningar i form av likvida medel, vilket kräver att det finns kapital att 

tillgå, finns inte kapitalet tillgängligt riskeras likviditeten. Likviditetens koppling till risken 

för konkurs gör frågan vansklig och hela projektets överlevnad och i förlängningen 

innovatörens privatekonomi kan riskeras. 

En innovatörs/entreprenörs förmåga att bedöma tidsaspekter och kapitalbehov för 

utvecklingsprojektet är av avgörande betydelse. Möjligheterna att genomföra projektet från 

idé till kommersialiserad produkt beror till stor del på dessa faktorer. 

Under ett utvecklingsprojekt ackumuleras kostnaderna över tid. Under projektets första steg är 

kapitalbehovet relativt begränsat för att efterhand uppgå till betydande belopp. Först när 

produkten är kommersialiserad finns förutsättning för att skapa intäkter som ger möjlighet att 

reducera kapitalbehovet. 

Innovationsprocessens aktiviteter genererar kostnader, vilka beror på innovationens art och 

vilken marknad den riktar sig mot. Vår hypotes bygger på antagandet att många innovatörer i 

utgångsläget har en begränsad kunskap om vilka aktiviteter som ingår. En första förutsättning 

för att beräkna kapitalbehovet är förståelse för vilka aktiviteter som kan ingå under de olika 

faserna vid utvecklingen av en idé till färdig produkt. För att uppnå god framförhållning krävs 

planering, vilket är en förutsättning för att åstadkomma det goda förhandlingsläge som kan ge 

ekonomiskt fördelaktiga alternativ vid finansieringsbeslut.  

De aktiviteter som ingår påverkar i olika utsträckning kapitalbehovet. I början av en 

innovationsprocess kan det vara svårt att överblicka behovet eftersom varje process är 

komplex och unik. Marknadsföring, lageruppbyggnad och/eller inköp av specialgjorda 
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verktyg kan enskilt uppgå till betydande belopp. Återkommande mindre kostnader kan även 

de, sammantaget påverka kostnadsbilden avsevärt.  

En ytterligare faktor för att fastställa kapitalbehovet är att identifiera när i tiden under 

innovationsprocessen som de ingående aktiviteterna uppstår. Finansiärers intresse av att bidra 

med kapital beror till stor del på placeringens tidshorisont. En finansiär vill se en avkastning 

eller möjlighet till ett växande kapital inom rimlig tid för att vara intresserad av att investera. 

Räntekostnader och diskontering är faktorer som också påverkar. Marknadens variabler som 

”timing” under lansering är en annan aspekt som påverkar framtida lönsamhet. Ett utdraget 

förlopp kan göra produkten osäljbar medan ett påskyndat förlopp kan ge ökade 

utvecklingskostnader eller leda till kvalitetsbristkostnader.   

Bristande insikt om framtida kostnader under utvecklingsprocessen inom det öppna 

innovationssystemet leder fram till svåra avgöranden. Kapital är inte tillgängligt utan 

säkerheter av något slag. För en produkt där en god lönsamhet kan förutses inom ett rimligt 

tidsperspektiv finns möjligheterna att sälja produkten, att lämna rättigheterna i pant eller att 

ingå samarbetsavtal. För produkter där endast en lägre marknadspotential kan förutses finns 

inte dessa möjligheter. Där återstår för innovatören att garantera säkerhet personligen eller att 

avveckla projektet. Med en delvis utvecklad produkt, där kapital investerats, kan det vara ett 

svårt beslut. Hos innovatören är idén ofta intimt förknippad till denne som person, ALMI 

Företagspartner beskriver det målande som ett spädbarn man inte vill släppa ifrån sig.
21

 Om 

kapitalbehovet kan förutses, har innovatören ett bättre beslutsunderlag för projektets 

genomförande redan tidigt i processen.  

I vår undersökning har vi har valt att studera innovationer som utvecklas utanför de stora 

företagens miljö, vilka särskilda förutsättningar och behov av kapital de medför under 

utvecklingsprocessen. Detta leder fram till problemformuleringen som undersökningen ska 

försöka besvara. 

1.2.1. Problemformulering 

Hur kan innovatörer/företagare identifiera och prognostisera kapitalbehov och dess placering i 

tid och rum under en innovations- och utvecklingsprocess? 

1.3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att utforska och analysera vilka kostnader som uppstår under en 

innovationsprocess olika faser samt att skapa förståelse kring innovationsprocessens ingående 

aktiviteter och deras påverkan på kapitalbehov. 

1.4. Avgränsningar 

I vårt syfte att beskriva frågor som berör kapitalbehov under en innovationsprocess väljer vi 

att inte belysa på följande frågeställningar: 

o Är produkten lönsam/kommersiell? 

o Vad är kapitalbehovet efter det att de första sålda produkterna fakturerats? 

o Vem kan bistå med finansiering? 

o Vad kräver en finansiär för att upplåta riskkapital? 

Dessa frågeställningar faller under andra discipliner eller innebär att uppgiftens bredd blir 

alltför omfattande. 
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2. Metod 
Metod kan enligt Mathilda White Riley beskrivas som: ”.... metod omfattar både organisering 

och tolkning av information som hjälper oss att få en bättre förståelse ...”.
22

 

Syftet med en detaljerad redovisning av använda metoder och undersökningstekniker är dels 

replikation och dels evaluering. Replikation innebär att det är möjligt för någon annan att 

upprepa undersökningen under likartade förhållande. Evaluering innebär en värdering av det 

empiriska förfarandet, det vill säga att man kan anlägga synpunkter på valda metoder och 

även på korrespondens till problemformulering och dess bärkraft för de slutsatser och 

tolkningar som sedan görs.
23

 

2.1. Synsätt 

Valet av metod bör göras med hänsyn till hur forskningsproblemet är beskaffat. Vetenskapligt 

synsätt kan delas in i två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men synsättet har spridits även till andra 

vetenskaper. Den traditionella positivistiska uppfattningen bygger på fullständig objektivitet. 

Om man rensar bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får man kvar 

en kärna av säker kunskap, ”hårda fakta”. På denna säkra grund kan man sedan bygga upp 

vetenskapen. Positivismen ser iakttagelse och logik som källorna till kunskap. Iakttagelserna, 

som vi får via våra fem sinnen är den empiriska kunskapen. Det är med hjälp av den vi 

etablerar vad som är fakta. Detta innebär att positivisten tror allt han hör och ser. De logiska 

sanningarna är av en annan karaktär än de empiriska, som inte har något med iakttagelser att 

göra utan med vårt intellekt och vårt språkbruk. Det är en empirisk sanning att en person 

befinner sig på en plats. Men det är en logisk sanning att han inte kan befinna sig på två 

platser samtidigt.
24

 

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse av diskurser. Det är en forskningsmetod där 

tolkningen är central. Ordet är efter grekiskans hermeneuo vilket betyder "tolka" efter guden 

Hermes.
25

 Det är viktigt att beakta det faktum att ingen tolkningsprocess börjar helt 

förutsättningslöst. Hur man angriper materialet påverkas av den förförståelse som tolkaren 

besitter. Utifrån förförståelsen görs vissa mer eller mindre medvetna antaganden, 

sammantaget kallat förståelsehorisont. Förståelsehorisonten utgör grunden för en preliminär 

och grovhuggen tolkning som vägleder under undersökningen av detaljerna. 

Detaljundersökningen kan antingen styrka eller revidera den preliminära tolkningen. 

Tolkningsprocessen är en växlingsprocess mellan att betrakta helheten och delarna. Denna 

process kallas den hermeneutiska cirkeln.
26

   

Utifrån syfte och problemanalys har vi främst valt ett hermeneutiskt, tolkande, synsätt i syfte 

att nå en god förståelse för aspekterna vid bedömning av kapitalbehov under en 

innovationsprocess. En metod behöver dock inte vara den enda rätta, utan flera kan vara 

möjliga och man kan använda flera olika metoder i samma studie. I tolkningen av 

enkätundersökningen använde vi ett mer positivistiskt synsätt för att genom kvantifiering få 

fram mer generella slutsatser. 

                                                 
22

 Holme & Solvang, (1997) 
23

 Backman (1985)  
24

 Thurén, (2003) 
25

 Wikipedia: http://sv.wikipedia.org 
26

 Johansson, (2000) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermes


Kapitalbehov under en innovationsprocess 

  

 

6 

2.2. Angreppssätt 

De empiriska vetenskaperna lever efter övertygelsen: ”vill du veta någonting om verkligheten, 

så ska du observera den!”. Med termen empiri menas att utsagorna i princip är testbara och 

bygger på någon form av observation av verkligheten. Forskningsprocessen innehåller ett 

komplex av aktiviteter och ställningstaganden där observationsmomentet måste föregås och 

efterföljas av andra rationella tankar och handlingar. Vi är därmed inne på frågan hur man 

forskar, med andra ord forskningsprocessen.
27

 

Utifrån syfte och forskningsfråga har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i vår undersökning. 

Det kvalitativa angreppssättet är en följd av det hermeneutiska synsättet, det vill säga att syftet 

är att förstå en viss situation eller ett visst fenomen. Man strävar efter att finna ett visst 

mönster. Den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv. Strukturen i vår undersökning 

följer i princip stegen i den kvalitativa forskningsprocessen. Man börjar tidigt interagera med 

empirin, samlar in data, för att därefter (ofta samtidigt) formulera begrepp i form av hypoteser 

eller teorier. Den kvalitativa forskningsprocessen innefattar olika steg som kan skissas i en 

cirkel. 

 

Figur 1. Den kvalitativa forskningsprocessen (fri tolkning) 
28

 

Den kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik och 

ger stort utrymme för variationer. Flera olika moment kan ibland pågå samtidigt.
29

 

De olika faserna bildar en cirkel, vilket visar att processen är ständigt fortgående och 

kumulativ, processen går alltså vidare. Nya fakta läggs till eller gamla fakta modifieras. Inga 

fakta är statiska, absolut sanna eller oföränderliga utan kan förändras allteftersom ny kunskap 

tillförs.  
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Undersökningen är till viss del explorativ, upptäckande, eftersom ämnet både är svåravgränsat 

och oklarhet råder om vilka de väsentliga aspekterna och relationerna är. Forskningen har 

därför anpassats under arbetets gång utifrån den kunskap som samlats in. 

Rapport är i princip en redovisning av undersökningens resultat och slutsatser i olika faser. 

Rapporten är det sista steget för en cirkel, men kan förhoppningsvis utgöra en bit av 

informationen i en ny cirkel i framtiden. 

2.3. Datainsamling 

Det finns tre huvudtyper av datainsamlingstekniker- dokumentstudier, observationsstudier och 

utfrågningsteknik. Valet av datainsamlingsteknik beror på undersökningens form och fas samt 

vilka svar som forskaren söker. 

I undersökningens tidiga fas valde vi att samla data genom dokumentstudier. Svårigheten låg i 

att hitta relevant och aktuell data bland det enormt stora antal dokument och böcker som finns 

idag. Vi genomförde datainsamling genom litteratursökning via högskolans bibliotek, 

informationssökning i tidigare kurslitteratur, sökning via Internetkällor samt 

informationssökning via Grensebroens personal.  

Under empiridelen av undersökningen använde vi oss av utfrågningsmetoder i form av 

djupintervjuer och en enkätundersökning. Utfrågningsmetoderna går ut på att forskaren väljer 

ut en grupp som man vill studera och ställer direkta frågor till varje enskild person i gruppen.  

Några fallstudier genomfördes i form av kvalitativa djupintervjuer av innovatörer, som utfört 

en innovationsprocess från idé till produkt. Syftet är att skapa en djupare förståelse för 

kapitalbehovet under en innovationsprocess. Innovatörerna har valts ut tillsammans med 

Grensebroen efter kriterier att respondenterna ska ha genomfört stor del av 

innovationsprocessen, representera olika teknikområden och ha en relativt aktuell historik.  

Fallstudie: En fallstudies främsta syfte är att med hjälp av ett verkligt fall beskriva en liten 

del av ett stort förlopp och därmed säga att fallet som studerats får representera verkligheten. 

Svårigheten, som måste beaktas, är att ett ensamt fall aldrig helt och hållet kan representera 

verkligheten. Detta innebär att de slutsatser som man drar, måste göras med ett försiktigt 

förhållningssätt. Slutsatserna får ses som indicier som pekar åt samma håll och dessa kan få 

ett bestående värde endast om andra fakta som inhämtas genom andra forskningsmetoder, 

pekar åt samma håll. 

Det finns flera fördelar med en fallstudie. Forskaren kan skjuta upp problemformuleringen till 

ett senare stadium i sitt arbete. Syfte med en fallstudie kan vara mer att förstå än att förklara 

något. Det är först när fallstudien kommit en bit på väg som de mer precisa frågorna och 

hypoteserna kan formuleras.
30

 

Via en intervju med ALMI kompletterades informationsinsamlingen med generell information 

om aspekter för kapitalbehov och finansiering under en innovationsprocess.  

Den teori, som formulerats under tidigare steg, behöver kvantifieras och valideras. Detta görs 

genom en enkät, en kvantitativ undersökning omfattande ett flertal innovatörer. Urvalsramen 

innefattar innovatörer inom Västra Götalandsregionen och som lanserat produkter inom 

teknikområdet under senare år där de behövt finansiering. Syftet är en generalisering och 

kvantifiering av kapitalbehovet under innovationsprocesser. 

Kvantifiering används vanligen för att i möjligaste mån fastställa data i numerisk form. Att 

något är kvantifierbart innebär att det kan räknas. Kvantifiering behöver inte vara numerisk, 
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men är vanligen det. Kvantifierade data kallas hårddata och kan behandlas statistiskt. 

Statistiska analyser är ett verktyg för verifiering, vilket kan hindra oss från att dra felaktiga 

slutsatser.
31

 Vi kan på detta sätt verifiera eller upptäcka behovet av att ompröva våra 

slutsatser.  

2.4. Analys och tolkning 

Utifrån insamlat teorimaterial påbörjades en precisering av problemformuleringen för att ge 

underlag till djupintervjuerna, en mycket viktig fas där frågeställningen bryts ner till specifika 

frågor. För vissa frågeställningar var även hypotesformulering aktuell. 

Informationen av djupintervjuerna sammanställs och tolkas på ett deskriptivt sätt.  

Deskription: Den enklaste metoden är beskrivningen, där man redogör för hur verkligheten 

ser ut. Det måste finnas systematik i metoden. Alla fakta samlas in, kategoriseras och sorteras 

och används sedan för att visa någonting. Deskriptionen är i sig rent empirisk, men 

undersökningen som sådan kan ha initierats av värderande skäl. Generellt kan sägas att syftet 

med all forskning och alla undersökningar är att vara till nytta.
32

 

Sammanställningen utgör grunden till att gå ännu djupare i undersökningen och informationen 

ger underlag till ny problem- och hypotesformulering. Här skapas en uppfattning, en 

teoribildning, om vilka aspekter och hur omfattande kapitalbehovet kan vara utifrån 

genomförda fallstudier. 

Teoribildning: Förståelsen av undersökningsobjektet kan ökas genom att konstruera en teori 

för hur det kan fungera. Teorin är därmed inte en beskrivning över hur undersökningsobjektet 

verkligen fungerar utan en förenklad bild av hur vissa delar kan tänkas hänga ihop och 

fungera. Utgångspunkten måste vara vissa fakta, därefter finns en del företeelser vilka vi 

ställer oss frågande inför och som vi inte ser hur de fungerar och hänger ihop. Dessa två delar 

förekommer alltid i utgångsläget för forskning. Hade vi inte dem skulle ingen se ett behov av 

att göra en undersökning. Utifrån givna fakta härleder vi hypoteser, som förväntas ge svar på 

frågeställningen. Därefter kan nya hypoteser ställas upp som bygger på hypoteser och kända 

fakta. På detta sätt kan det bildas ett nätverk av fakta och hypoteser sammanhållet med 

härledningsregler. Det är det som bildar teorin.
33

  

Materialet problematiseras och utmynnar i en enkät. Informationen av enkäterna sammanställs 

och tolkas. Syftet med enkäten är att frågeställningar och hypoteser verifieras eller förkastas.  

2.5. Rapport 

Information och kunskap förmedlas vidare till läsare via rapporter som sammanställs på två 

skilda sätt, först med en vetenskaplig rapport som uppfyller gällande akademiska krav för en 

uppsats på C-nivå inom ekonomiprogrammets redovisningsinriktning, därefter med en 

populärversion som på ett pedagogiskt vis redovisar resultatet av vår undersökning i form av 

en modell. Modellen ska vara användbar som ett verktyg för bedömning av kapitalbehov 

under en innovationsprocess.  

Modellbildning: En modellbildning är en gestaltning av teorin, således är en modell en 

förenklad bild av verkligheten. 
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2.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär förmåga att mäta det man avser att mäta.
34

 Enkelt utryckt kan man säga att 

det är undersökningens giltighet. För att nå god validitet i undersökningen har vi varit 

noggranna i valet av intervjupersoner och urvalet för enkätundersökningen samt stämt av 

empiriundersökningen mot teorin i facklitteratur och genom intervjuer med experter hos 

ALMI och Grensebroen. 

Validiteten är det viktigaste kravet. Beroende på vetenskapssyn kan man ställa ytterligare 

krav. Ett vanligt sådant är reliabilitet, vilket innebär tillförlitlighet. Skulle andra undersökare 

ha kommit fram till samma resultat om de använt samma angreppssätt? Detta kan vara svårt 

att åstadkomma i en kvalitativ undersökning som innebär en tolkning påverkad av forskarnas 

förförståelse. Genom enkätundersökningen ökas reliabiliteten. 

Den låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen, endast 18 %, ger en låg reliabilitet. 

Resultatet är ändå intressant och åskådliggör genom ett flertal exempel från olika branscher 

och olika produktkomplexitet en innovationsprocess ur perspektiven tid, kostnad och aktörer. 
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3. Teori 
En innovationsprocess kan ses som ett stort projekt vars syfte är att förverkliga en innovatörs 

dröm om utveckling av en idé till en kommersialiserad och vinstgivande produkt. I 

teoriavsnittet belyses processen utifrån tre olika perspektiv – aktiviteter, aktörer och beslut - 

för att öka förståelsen för innovationsprocessen. Vi börjar med att beskriva den komplexa 

verklighet som en innovationsprocess är. En generell modell över innovationsprocessen och 

dess faser åskådliggör de aktiviteter som ingår. För att nå en framgångsrik process krävs ett 

antal medverkande aktörer, dessa beskrivs generellt och några av dem studeras närmare. 

Entreprenörens roll och dennes förhållande till finansiering tydliggörs. Nätverk i form av 

intermediärer (begreppet förklaras i avsnitt 3.2.3) som ger stöd till innovationer för att skapa 

regional tillväxt och utveckling av näringslivet. Besluten påverkas av kapitalbindningen under 

utvecklingsarbetet och de särskilda förutsättningar som råder. För planering och effektivt 

arbete under processen krävs olika former av vägvisning. Avslutningsvis visas några verktyg 

som vi funnit användbara för beslutsfattande och prognostisering under en 

innovationsprocess. 

Kaj Mickos, professor i innovationsteknik, uppfinnare och förste vice ordförande i 

Företagarna, hävdar att: ”Det är människor som förnyar Sverige, inte tekniken eller 

affärsidéerna och det är genom förnyelse vi skapar nya jobb här i landet ”.
35

 Mickos ser 

företagandet som viktigare än ”innoverandet” och ser innovationsprocessen som ett 

teamarbete där smörjmedlet är pengar. Processen består av möten med olika experter på 

patent, varumärkesskydd, design, tekniska konstruktioner, marknadsföring, finansiering 

etcetera. Styrningen eller som Mickos uttrycker det ”navet” är en projektledare, en 

entreprenör som kan leda idén rätt bland verktygen.
36

 Mickos hävdar att: ”Finns det en idé om 

ett behov, en engagerad människa som driver projektet, professionella människor som kan 

hjälpa till och dessutom finansiering så kommer det obönhörligen ut en produkt”.
37

 Enligt 

smalandsnaringsliv.se är Sverige det land som satsar mest pengar per invånare på forskning i 

hela OECD-området och får ändå ut minst. Något är fel.
38

 Kan det vara så att vi i Sverige är 

dåliga på att ta vara på våra potentiella innovationer? 

3.1. Innovation 

En innovation är skapandet och implementering av en ny idé.
39

 Nationalencyklopedin 

definierar ordet enligt följande: 

innovation (latin innova´tio, av i´nnovo 'förnya', 'åstadkomma något 

nytt', av in- och no´vus 'ny'), förlopp genom vilket nya idéer, beteenden 

och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. 

Ordet kan också avse nyheten i sig. Uppfinningar brukar inte betecknas 

som innovationer förrän de tagits i bruk. Inom det tekniska området 

skiljer man mellan basinnovationer och sekundärinnovationer, vilka 

senare bygger vidare på de förras grund.
40

  

Innovation kan hänföra sig till teknologisk innovation, processinnovation eller en 

administrativ innovation. Den kan vara en ny kombination av existerande idéer, ett system 
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som förändrar den nuvarande ordningen eller en ansats som saknar tidigare motstycke. Så 

länge idén upplevs som ny och innehåller en hittills okänd utmaning för aktörerna är det en 

innovation. Innovationer kan variera i nyhet, storlek och tidsmässig utsträckning. En del 

innovationer innefattar små snabba inkrementella ansträngningar utförda av en enskild 

medarbetare, medan andra är oplanerade i stundens ingivelse, tillfälligheter eller eftertanke. 

Trots det faktum att merparten är av liten omfattning ges den mesta uppmärksamheten åt 

storskaliga innovationer. Empiriska studier visar att de flesta försök till innovation misslyckas 

eller avslutas före implementering.
41

  

3.1.1. Innovationsprocessen 

Den mest spridda modellen av innovationsprocessen, skapad av Rogers (2003), representerar 

fyra decenniers forskning och sammanställning av fyratusen publicerade studier. Rogers 

modell innehåller tre grundläggande skeden: 

1. Uppfinnande av en ny idé, som härstammar från marknaden eller brukarbehov och 

framsteg inom grundforskning eller tillämpad forskning. 

2. Utvecklingen av eller den kedja av händelser där den nya idén omvandlas från ett 

abstrakt koncept till en operativ realitet. 

3. Implementeringen av innovationen hos användarna. 

Undersökningen omfattar innovationsprocessens andra skede. I det andra skedet studerar 

forskningen innovationsprocessen främst ur ett managementperspektiv. Forskningen visar på 

att utvecklingen av idén till en färdig produkt är osäker, tvetydig och riskabel. Den 

händelsekedja som ingår i det andra skedet beskrivs i litteraturen normalt som en linjär, 

sekventiell process. Van de Ven (1999) menar att bilden är felaktig, att processen utvecklar 

sig i allmänhet till aktiviteter i ett divergerande, parallellt och sammanlöpande förlopp. Idéer 

och spår som från början ansågs vara beroende av varandra omvärderas med tiden till 

oberoende av varandra när förutsättningarna förändras. Problem och misstag uppstår frekvent 

under försöken att driva processen framåt, vilket ger möjlighet till lärande eller insikt om 

avveckling. Bilden av innovationsprocessen som komplex och besvärlig medför att en 

förenkling i en linjär händelsekedja inte kan ses som allmängiltig. Det kommer aldrig att 

finnas en bästa väg för innovationer, utan dessa är till sin natur sannolika, i motsats till 

definitiva och varierar i det oändliga.
42

 Flera faktorer påverkar ändå komplexiteten i 

processen. En högre teknikhöjd ökar ovissheten jämfört med en enkel produkt. En 

inkrementell utveckling av en produkt ger en högre förutsägbarhet i processen jämfört med 

utvecklingen av en helt ny produkt.  

Det är således inte helt lätt att ge en enhetlig bild av en innovationsprocess. En mängd 

händelser ska hanteras och hänsyn ska tas gentemot andra händelser såväl som mot 

omvärlden. För att öka förståelsen för processen kan en allmängiltig beskrivning ändå ge en 

ram för att förstå verkligheten. 

3.1.2. Innovationsprocessens aktiviteter uppdelat på faser  

Den komplexitet och variation under innovationsprocessen som avsnitt 3.1.1 beskriver medför 

att det inte finns en generell modell över utvecklingen av en innovation. Tzoka et al (2004) 

konstaterar att beskrivning av innovationsprocessens beståndsdelar är lite berört i litteraturen. 
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Den vanligen förekommande bilden av förloppet under det andra skedet är en stegvis planerad 

process. Tzoka et al (2004) beskriver processen som aktiviteter kategoriserade i sex faser.
43

 

Idéskapande. I denna fas skapas en idé ur en kreativ process eller som resultat av ett 

identifierat behov. Ny teknologi eller en ny kombination av existerande teknologier kan vara 

ursprunget. 

Utveckling av koncept. Idén formuleras från en tanke till ett skrivet eller på annat vis 

åskådliggjort koncept. Produktegenskaper, materialval och tillverkningsmetoder hanteras i 

konceptfasen. 

Affärsanalys. Konceptet värderas ur ett lönsamhetsperspektiv. En grundlig undersökning av 

marknadsvariabler, tillverkningskostnader och finansiella aspekter görs. I detta steg växer 

affärsplanen fram. 

Produktutveckling. Det egentliga arbetet med att förvandla konceptet från en 

skrivbordsprodukt till en verklig produkt sker genom formgivning och tillverkning av 

prototyper. Detta sker i en upprepad process som leder fram till den slutliga utformningen. 

Testning. Prototypen testas mot tänkta kunder under verkliga förhållanden. Användares 

feedback används för att ytterligare utveckla produkten och att analysera dess potential. 

Kommersialisering. Tillverkning av den färdigutvecklade produkten som lanseras på en 

marknad. 

Den nutida uppfattningen om modeller av detta slag är att de ger en alltför etappvis 

beskrivning av innovationsprocessen. De uppmärksammar inte heller nätverkens betydelse.
44

 

En innovationsprocess är mer än en händelsekedja, den behöver drivas framåt för att 

utvecklas. Olika aktörer och komponenter är nödvändiga för att förloppet inte ska avstanna. I 

nästa avsnitt beskrivs innovationsprocessens aktörer med en modell. 

3.2. Innovationsprocessens aktörer. 

Att beskriva en innovationsprocess med perspektiv på aktörerna och de team de bildar har 

bland annat gjorts av Harry Frank, tidigare forskningschef på ABB. Han studerade de 

processer som föregick framgångsrika och mindre framgångsrika innovationer. Frank fann att 

framgångsrika innovationsprocesser innehöll ett antal komponenter, alla nödvändiga för 

framgång. Grundat på sina studier skapade Frank en modell som har visat sig användbar i 

både slutna och öppna innovationssystem, trots det faktum att den uppstått ur ett slutet 

system. Modellen är även användbar för att få tillbaka funktionen i en process som havererat 

under arbetet gång, den bygger då på en analys av saknade komponenter. Den normativa 

modellen kan ses som en beskrivning av en organisation som spontant uppstår där 

innovationer hanteras. 

Modellen består av sju komponenter som ingår i processen från idé till en kommersiellt 

gångbar produkt.
45
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 Figur 2. Innovationsprocessens aktörer enligt Frank 
46

 

o Den bärande idén är den hypotes, teknisk och kommersiell som utvecklas stegvis. 

Den kan i sitt ursprung vara marknads- eller teknikdriven, men bör innehålla båda 

delar. Uppfinnaren/innovatören startar i allmänhet processen. 

o Entreprenören är processledare i förverkligandet av idén. Att se den bärande idéns 

kommersiella möjligheter, vara visionär och ledare för ett team är entreprenörens 

signum. 

o Prototypen har betydelse för verifikationen av idén. Dess tekniska och kommersiella 

relevans säkras genom prototypen. En förutsättning att lyckas är att den utvecklas i 

samarbete med en kompetent, riskvillig och krävande kund. 

o Kring den innovativa processen krävs ett team. Att bidra med kompetens, resurser och 

ett socialt system med gemensamma värderingar är teamets uppgift. 

o En ledande och stödjande omvärld att relatera till för teamet krävs i det tunga arbetet 

att utveckla och verifiera idén. Denna består exempelvis av sponsorer, styrelse och 

mentorer. 

o Ett finansiellt stöd skapar förutom resurser även arbetsro för processens deltagare. 

Finansiellt stöd kommer från marknaden, kunder/leverantörer, bankfinansiering och 

offentliga stöd.  

o En viktig kvalitet i innovationsprocessen är att strategiskt och taktiskt kunna hantera 

de hinder och motstånd som idén väcker. Motståndet, som varierar beroende på hur 

idén konfronterar befintliga produkter och marknader, är naturligt. Förmågan att 

hantera detta motstånd skapar uthållighet. 
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Alla komponenter är nödvändiga för att genomföra en innovationsprocess, saknas någon bit 

faller processen. En huvudkomponent för innovationsprocessens genomförande är 

entreprenören, som är den samlande kraften och processens ”motor”.  

3.2.1. Entreprenören och entreprenörskap. 

ALMI hävdar att innovatören behöver transformeras till entreprenör för att nå framgång under 

en innovationsprocess.
47

 Budskapet sammanfaller med Franks modell, där 

uppfinnaren/innovatören startar processen för att följas av entreprenören som tar 

processledarens roll. Entreprenörens drivkraft och förmåga att se affärsmöjligheter är 

avgörande för rollen. 

Begreppet entreprenör har funnits sedan början av 1700-talet, då som ”den som tar en risk”.  

J B Say karaktäriserade under första delen av 1800-talet entreprenören som den som flyttar 

ekonomiska resurser från områden med låg produktivitet till områden med hög produktivitet. 

Schumpeter identifierade på 1930-talet entreprenören som den som aktivt söker möjligheter 

att vara innovativ. Schumpeter såg entreprenören som drivkraften bakom ekonomisk 

utveckling, som oavbruten rubbare av jämviktslägen och sökande nya vägar att kombinera 

samhällets resurser.
48

 Kirzner ser entreprenören som opportunist, sökande ojämvikter i det 

ekonomiska systemet och handlande därefter för att koordinera produktionsresurser på ett 

effektivare sätt. Bjerke sammanfattar entreprenören som risktagare, företagsbyggare, 

innovatör och opportunist.
49

 Nationalencyklopedin karaktäriserar entreprenören som 

”företagsam person som skapar nytt användarvärde”.
50

  

Beskrivningarna av entreprenören från historisk tid till våra dagar ger en ram att bygga 

entreprenörskapet på. Den klassiska bilden av entreprenörskap är den som överlappar med 

små- och nyföretagande. Denna bild är inte alltid korrekt då små och nya företag inte alltid är 

entreprenöriella, även om de kan vara det. Bjerke kopplar istället entreprenörskap till 

kreativitet och innovation. Kreativitet föder idéer, som sedan tillämpas för innovation. 

Entreprenörskapet ger möjlighet för nya tillämpningar av både nya och befintliga företeelser. 

Denna tillämpning är öppen att använda för andra och kan fylla ett behov eller motsvara en 

efterfrågan. Tillämpningen ska inte bara ses som en större förändring i att skapa ett nytt 

användarvärde, utan modifieringar av existerande företeelser är tillräckligt för att anses som 

entreprenöriella.
51

  

Entreprenörskapet beskrivs, bland annat av Bjerke, som risktagande, medan Drucker menar 

att det är ett till stora delar felaktigt påstående. Entreprenören flyttar resurser från områden 

med låg produktivitet till områden med hög produktivitet och de risker som uppstår uppvägs 

mer än väl av möjligheten till avkastning. I jämförelse med optimering av befintliga resurser 

anser Drucker att entreprenörskapet är mindre riskabelt.
52

 

Smith beskriver nutidens entreprenörskap som strävan efter möjligheter att kombinera och 

omfördela resurser, utan hänsyn tagen till nuvarande ägarskap eller kontroll av dessa resurser. 

Denna beskrivning av entreprenörskap kräver en process i flera steg. I det första steget måste 

entreprenören identifiera en möjlighet att skapa ett värde genom att omfördela resurser. I det 

andra steget ska entreprenören skapa en strategi för att arrangera resurserna. I det tredje steget 

ska strategin implementeras och slutligen ska framgångarna skördas. För att uppnå detta krävs 
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ett målinriktat synsätt på både strategiska beslut och de val som görs i implementeringen av 

dem.
53 

 

3.2.2. Entreprenörskap och finansiering. 

En klassisk bild av entreprenören är den av visionären som är fullt upptagen av att förverkliga 

sin idé. Behovet av att planera för framtiden ser visionären som världsliga problem. Smith ser 

detta som en felaktig bild, då entreprenören ofta driver små och jordnära företag. Idén är inte 

den viktigaste drivkraften, utan viljan att skapa en bättre framtid. Oavsett om drivkraften är att 

förverkliga en idé eller att skapa en personlig rikedom kan behovet av finansiering inte 

undvikas. För en finansiär är inte idén det viktiga, utan personen som står bakom och som ska 

genomföra idén. Goda idéer och produkter finns det tjugo på dussinet av, ett gott 

verkställande är däremot sällsynt.
54

  

Ett antal faktorer skiljer entreprenörens situation ifråga om finansiering jämfört med 

traditionell företagsekonomisk teoribildning. Den traditionella synen innefattar antaganden 

om en perfekt kapitalmarknad, symmetrisk information och fullständig rationalitet. 

Avvikelser från detta betraktas som brister i marknadens funktion.
55 

Smith och Landström 

framställer de viktigaste faktorerna som skiljer. Framställningen görs mellan ett börsnoterat 

företag och ett nystartat/växande småföretag eller projekt som söker kapitalförsörjning utanför 

en aktiebörs. 

Beroendet mellan investeringen och finansiella beslut. Inom traditionell företagsekonomi 

antas att ett beslut om investering tas oberoende av hur finansieringen kan ske. Vid 

investeringsbedömning beräknas avkastningen och beslutsfattaren begär därefter nödvändiga 

medel för genomförandet om projektet uppvisar tillräcklig lönsamhet. För det nystartade 

företaget är balansräkningens debetsida och kreditsida åtskilda i högre grad än för etablerade 

företag. Entreprenören har kontroll över debetsidan, men små möjligheter att tillgodose 

ytterligare kapitalbehov ur den egna rörelsen. Balansräkningens kreditsida styrs till stora delar 

av externa finansiärer och deras krav på avkastning och risktagande. 

Riskspridning och värdering av investeringens värde. Investeringsbedömning utgår i 

allmänhet från att nuvärdet av en investering beror på en kombination av framtida kassaflöden 

och den risk som projektet utgör. En högre risk kräver en högre kalkylränta och därmed högre 

framtida kassaflöden för att motivera satsningen. För en finansiär kan risken spridas över ett 

antal projekt och således minska effekten av ett enskilt misslyckande. För entreprenören 

samlas investeringen normalt i ett projekt vilket medför att risken inte kan spridas. Följden av 

detta är att nuvärdet för entreprenören skiljer sig från finansiärens och därmed bedömningen 

av om satsningen ska genomföras eller ej. Landström betecknar detta som att kapitalet är 

samlat i det enskilda bolaget.  

Informationsasymmetrins storlek. För ett etablerat företag är informationen mellan 

balansräkningens vänstra och högra sida relativt symmetrisk. Företaget kan besluta om 

investeringar någorlunda oberoende av externa finansiärers åsikt, då investeringen normalt 

utgör en mindre del av det samlade värdet och liten hänsyn behöver ägnas åt externa 

finansiärer. För det nystartade företaget är situationen omvänd, mycket energi får läggas på att 

skapa genomarbetade affärsplaner för att övertyga finansiärer om entreprenörens egen 

övertygelse och skapa förtroende för projektet. Lyckas inte detta avstannar projektet. 

Landström betecknar detta som att transaktionskostnaderna för kapital är relativt höga. 
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Företagets styrning av utomstående finansiärer. I börsnoterade bolag är finansiärer 

huvudsakligen passiva och deltar i liten utsträckning till företagets styrning, medan det i ett 

nystartat projekt finns ett större inslag av aktiv ledning från finansiärens sida. På vilket sätt 

finansiären bidrar varierar, det kan vara av generell karaktär som att medverka i 

produktutveckling eller att öka legitimiteten hos företaget i omvärlden. En ytterligare insats 

som den aktive finansiären kan hjälpa till med är den kännedom om marknaden som denna 

ofta besitter. Förmågan att koppla ihop företaget med nya kunder är betydelsefull.
56

 Genom 

att delta aktivt ökar företagets transparens vilket bidrar till att minska den 

informationsasymmetri som belystes i föregående stycke. De tjänster som finansiären på detta 

vis bidrar med sker normalt kostnadsfritt, då motivet många gånger är att gynna ägarintresset i 

företaget. 

Stimulansåtgärder och avtal. För ett större företag är behovet av att styra ledningen inriktat på 

att skapa en avvägning mellan risktagande och effektivitet. En VD agerar på en marknad för 

ledare där ryktet är avgörande för den framtida karriären. Det finns flera verktyg att styra 

beteendet hos VD, några exempel är optioner, aktier och bonusavtal. För entreprenören finns 

ingen historik som påvisar kapaciteten hos denne. En metod för att säkerställa finansiärens 

kontroll är att skapa milstolpar, som skapar incitament att utveckla idén tillräckligt snabbt och 

tvingar entreprenören att avbryta om projektet visar sig utsiktslöst. 

Betydelsen av alternativ. En bedömning av nuvärdet i en investering utförd med traditionella 

metoder är i allmänhet en grov förenkling av verkligheten, vilken inte fullt ut beskriver den 

komplicerade process med många alternativ som en investeringsbedömning innebär. Dessa 

alternativ kan innebära att avveckla, utveckla eller avvakta projektet. Där bedömningen av 

alternativ har stor påverkan sker försök till värdering, där det vanligaste dock är att subjektiva 

bedömningar sker. I en nystartad rörelse har dessa bedömningar större betydelse än i något 

annat fall och företagets slutliga inriktning för framtiden bestäms av de val som görs. 

Tillförsel av kapital, avveckling av projektet och tillväxthastighet är några av de valsituationer 

som uppstår. 

Utdelning på kapital. I ett existerande företag sker värdering normalt sett baserat på företagets 

möjlighet att generera kassaflöden. Det överskott av kassaflöde, som inte tas i anspråk för 

investering i tillgångar, kvarstår normalt inte i företaget, utan delas ut till aktieägare. 

Avgörande för investeringen är dess förmåga att utnyttja kapitalet på bästa sätt. Utdelning 

tillsammans med vinster vid försäljning styr aktieägares beslut huruvida kapital ska kvarstå i 

företaget eller ej. Ett nystartat företag skiljer sig på så sätt att fria kassaflöden normalt inte 

skapas på kort sikt. Möjligheten att realisera kapitalet kräver att ett tillfälle uppstår där fria 

likvida medel kan skapas, till exempel försäljning eller börsintroduktion. Finansiärens 

tidshorisont och företagets utveckling är därför avgörande i högre grad. 

Entreprenörens drivkrafter. I ett existerande börsbolag ses ledningen endast som en 

företrädare för ägarna. Det egna kapitalet tillhör ägarna och att maximera ägarnyttan 

finansiellt är företagets främsta mål. För entreprenören är en ekonomisk maximering av 

ägande inte alltid huvudsyftet, utan trivseln att vara sin egen eller att se rörelsen växa kan vara 

viktiga drivkrafter. Landström ser detta som att entreprenören inte alltid utgår ifrån 

ekonomisk rationalitet och att icke-ekonomiska drivkrafter är viktiga. Landström hävdar 

också att det finns en stark integration mellan företaget och ägarens finansiella situation.
57

 

Inom forskningen talas om det ”finansiella gapet”, vilket syftar på det problem som 

småföretag har att anskaffa externt kapital. I det finansiella gapet finns en utbudssida och en 
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efterfrågesida. Utbudssidan syftar på externa finansiärer såsom banker och riskkapitalbolag 

medan efterfrågesidan visar på de små företagens efterfrågan på externt kapital. Det rådande 

antagandet är att efterfrågan överstiger utbudet och forskningen har historiskt varit inriktad på 

utbudssidan. Denna traditionella syn överensstämmer inte fullt ut med studier av småföretag, 
 

Landström konstaterar att oberoende är en av de viktigaste drivkrafterna bakom start av nya 

företag, att kunna vara sin egen chef utan att behöva ta order. Det sammanfattas i begreppet 

kontrollaversion, vilket enligt Landström är ett utmärkande drag bland småföretag. Det finns 

ett motsatsförhållande mellan tillväxtambition och kontrollaversion, entreprenörer med hög 

tillväxtambition har en låg kontrollaversion och vice versa.
58

  

För att minska kapitalbehovet och bibehålla den egna kontrollen kan mindre företag använda 

kringgåendeteknik, som ett sätt att reducera behovet av ytterligare långfristigt eget eller 

främmande kapital. Med kringgåendeteknik, eller ”bootstrapping” som är det engelska 

uttrycket, menas ett vidsträckt fält av aktiviteter för att reducera kapitalbehovet.
59

 Ur ett 

finansiellt perspektiv innebär kringgåendeteknik ansträngningar att finna lösningar på 

resursbehov där andra medel än externa finansiella medel används.
60

 

Dessa kan delas in i fem kategorier:
61

 

o Fördröjande kringgåendeteknik. Att skjuta upp leverantörsinbetalningar eller att leasa 

utrustning istället för att köpa nytt. 

o Relationsorienterad kringgåendeteknik. Metoder för att dela och låna resurser av andra 

företag. 

o Bidragsorienterad kringgåendeteknik. Metoder där bidrag från stiftelser och offentliga 

aktörer används. 

o Minimerande kringgåendeteknik. Metod där kundfordringar och lager minimeras. I 

lagerminimeringen inbegrips även framförhandlanden av förmånliga villkor från 

leverantörer. 

o Ägarfinansierad kringgåendeteknik. Metod där direkt och indirekt tillförsel av resurser 

från ägaren används, till exempel att hålla inne ägarens lön, att ägaren betalar med 

privata medel, att använda släkt och vänner för arbete till ersättning under 

marknadsnivå. 

Studier visar att finansiell kringgåendeteknik har störst betydelse under ett företags tidiga 

utveckling.
62

 Smith ser kringgåendeteknik delvis som ägarfinansiering, då ett flertal av 

metoderna innebär att ägaren investerar privata tillgångar oavsett form. Ett innehållande av 

VDs/ägarens lön innebär ett minskande av privata tillgångar vilket kan ses som ett 

ägartillskott. Utnyttjande av privata relationer innebär att ett förtroendekapital utnyttjas. I takt 

med att företaget utvecklas minskar möjligheten till kringgåendeteknik och beroendet av 

extern finansiering ökar.
63

  

För att nå framgång räcker det inte att vara en duktig entreprenör och att arrangera en 

förnuftig finansiering, utan de övriga komponenterna som nämns i avsnitt 3.2 krävs också. 

För att hålla ihop de komponenter som processen kräver behövs en struktur som leder 

deltagarna mot ett gemensamt mål, det vill säga ett nätverk som kan knyta nödvändiga 

kompetenser och finansiärer till företaget. 
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3.2.3. Nätverkandets roll för utveckling av småföretag. 

Statens grundläggande uppgift för att ge goda tillväxtförutsättningar är makroekonomisk 

stabilitet och stabila spelregler samt en struktur som gynnar företagande. Nutek fastslår att 

produktutveckling är en uppgift som primärt ska lösas av företag. Det hävdas att grunden för 

ett framgångsrikt företagande är att se möjligheter och ta risker. Statens strategi bör därför 

enligt Nutek inriktas på stimulans till produktutveckling.
64

 

För att öka tillväxten i svenska småföretag krävs en bredare ansats än enbart stöd till 

produktutveckling, det vill säga den tekniska aspekten. Stödet bör istället enligt Nutek inriktas 

på företagsutveckling där förutom produktutveckling även faktorer som marknadsföring och 

finansiering ingår. I motsats till traditionella stödformer ska stödet inriktas på 

utvecklingsprocesser istället för produktutveckling. I en bredare mening innefattar detta även 

stöd till kompetensutveckling.
65

 

Småföretag är en heterogen grupp med skiftande behov, Nuteks slutsats är att de viktigaste 

områdena där staten kan göra en insats utan att störa marknaden är:
66

 

o Riskfinansiering. 

o Stöd till nätverk och kluster. 

o Tillhandahållandet av informationstjänster. 

o Förmedling av kontakter till experter, andra företag och andra aktörer. 

o Kompetenshöjande åtgärder. 

o Användning av upphandlingsinstrument för att främja företagsutveckling. 

o Stöd till kommersialisering av forskningsresultat. 

Nutek konstaterar, att en viktig faktor för att uppnå målen är de regionala nätverk av aktörer, 

som kan fungera som intermediärer och bistå småföretag. En intermediär bistår företag som 

vill utvecklas och växa med råd om affärsutveckling, marknadsföring och finansiering. 

Intermediärerna har en viktig funktion att fylla också genom sin roll som överbryggare av 

kunskap mellan akademi och företag. Utgångspunkten för detta är insikten att innovationer är 

en komplex och interaktiv process, där arbete utförs i företag och forskningsorganisationer. 

Den omfattning i vilken organisationerna utbyter kunskap, idéer och personal påverkar 

produktiviteten i innovationsprocesserna. Gapet mellan forskarens abstrakta värld och 

företagens krav på konkreta resultat kan överbryggas genom intermediären.
67

 

Det konstateras, att befintliga aktörer trots hög kompetens inte kan möta samtliga behov och 

därmed behöver ta kontakt med en rad aktörer för att få hjälp. Risk finns att floran av aktörer 

upplevs som snårig och svårnavigerad. Nutek föreslår därför att fullservicelösningar för 

företagsutveckling baserat på näringslivets naturliga förutsättningar skapas. Nutek föreslår 

vidare att en rationalisering av befintlig struktur skapas med en tydligare arbetsdelning mellan 

aktörer. ALMI och IUC ges som exempel på företag som redan idag fungerar som 

intermediärer. Poängen med sådana organisationer är att de bygger på företagens egen vilja 

och förutsättningar att utvecklas och att insatserna är kundstyrda.
68

 

Sammanfattningsvis är intermediärernas roll att stödja och knyta kontakter mellan 

innovationsprocessens aktörer för att skapa väl fungerande informationskanaler, vilket 
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möjliggör väl underbyggda beslut och en aktiv marknad mellan aktörerna. Vikten av detta är 

stor eftersom kapitalbindningen oftast är väsentlig och risken hög. 

3.3. Kapitalbindning i utvecklingsarbete 

Hallgren (2002) hävdar att utvecklingsarbete är en investering som ska prioriteras. En förlust 

under utvecklingsarbetet kan accepteras under förutsättning att projektet kan visa lönsamhet 

inom rimlig tid efter lansering. Kalkylerna måste visa på god vinst när de initiala 

besvärligheterna är över.
69

 Bjerke (2005) förstärker inställningen av utveckling och 

innovation som ett grundläggande krav på dagens företag med att företag som inte innoverar 

går under.
70

 

3.3.1. Utvecklingskostnader 

Möjligheterna att kalkylera FoU-investeringar är mycket begränsade. Kostnaderna kan 

beräknas med någorlunda säkerhet, medan intäkterna är mycket svåra att bedöma. 

Bedömningarna får göras mer kvalitativt än kvantitativt.
71

 Ett krav är att produkten har ett 

tillräckligt högt TB vid lanseringen. För en produkt med höga utvecklingskostnader kan ett 

TB om 75-90% vara nödvändigt vid lanseringen. En lansering med ett TB om 40% ger kanske 

aldrig någon lönsamhet.
72

 Kotler försvarar behovet av ett högt TB under den första tiden efter 

lanseringen. Innovatören bär kostnader för att utveckla och distribuera produkten samt 

informera marknaden. Förhoppningen är att arbete och risktagande ska skapa ett försprång på 

marknaden som kan återbetala utvecklingskostnaderna. Ett alltför lågt TB under lanseringen 

medför en lång återbetalningstid som ger konkurrerande tillverkare möjlighet att ta stora 

marknadsandelar innan utvecklingskostnaderna är täckta.
73

 

Att utvecklingskostnader anses som för höga är en åsikt som sprids på börssidorna. Detta 

synsätt kan vid en första anblick tolkas som att utvecklingsavdelningarnas kostnader är för 

höga. Detta är dock en sanning med modifikation, eftersom fördelning av kostnader mellan 

olika funktioner bestäms i hög utsträckning av verksamhetens karaktär och 

branschtillhörighet. Studier av många företag och projekt visar på egenskaper för olika 

branscher.
74

  

 Maskinindustri Kemiskindustri Elektronikindustri Programvaruftg. 

Forskning och utveckling 

inkl prototyper 

40 % 45 % 15 – 30 % 50 – 90 % 

Verktyg och 

tillverkningsanläggningar 

30 % 40 % 40 – 60 % 1 – 5 % 

Tillverkningsstart 15 % 10 % 5 – 15 % 1 – 5 % 

Marknadslansering 15 % 5 % 10 – 25 % 10 – 40 % 

Summa 

utvecklingskostnad 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Figur 3. Fördelning av utvecklingskostnader i olika branscher, 

 sammanställt av Samuelsson (2001).
75
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Denna tablå visar att FoUs andel av resursförbrukning, med undantag av programvaruföretag 

är under 50 %. Utvecklingsarbetets betydelse för totala kostnader understryks av det faktum 

att 70 % – 90 % av produktens framtida tillverkningskostnad bestäms under 

produktutvecklingsarbetet.
76

 Ett verktyg för att hantera detta faktum presenteras senare i 

avsnitt 3.4.3 om målkostnadskalkylering. 

De kostnader som uppstår under utvecklingsarbetet och senare under tillverkningen måste 

hanteras strategiskt för att säkerställa företagets överlevnad. En affärsidé måste konkretiseras 

och en finansiell strategi utarbetas. Hänsyn måste också tas till tidsfaktorns påverkan på 

företagets handlingsfrihet. 

3.3.2. Finansiell strategi och tidsfaktorns påverkan 

Företagets affärsidé är grunden för alla typer av strategier. Affärsidén är en beskrivning av 

företagets existensberättigande, hur företag kan tjäna pengar och hur dessa skiljer sig från 

andra. Mer konkret bör affärsidén beskriva vilka behov produkten tillfredställer, hos vilka 

kunder och marknader, genom vilket utbud och via vilka försäljningskanaler. Dessutom bör 

den innefatta branschtillhörighet och ange kända konkurrenter.
77

 

Ur ett allmänt perspektiv ses kapital till rimlig kostnad som en knapp resurs, åtminstone på 

lång sikt. Utgångspunkter för ett företags finansiella strategi för att säkerställa kapitalbehovet 

och ställning som ett självständigt företag är att arbeta enligt en genomtänkt finansiell plan 

som bygger på följande punkter:
78

 

1. Skapa egen finansiering genom internt tillförda medel från verksamheten. 

2. Snåla med kapitalbindningarna/kapitalanvändningarna. 

3. Skaffa ett privat skyddsnät – hög egen likviditet. 

4. Hög effektivitet i resursanvändning. 

5. God förmåga att förutse och hantera risker. 

Företagsfinansiering handlar om likviditet, det vill säga styrning av företagets 

betalningsströmmar. I grunden är det företagets aktiviteter som skapar inbetalningar och 

utbetalningar. ”Den som inte kan betala sina skulder är på obestånd och skall försättas i 

konkurs om inte obeståndet kan hävas” (Konkurslagen 1987:672, §§ 1 och 2, kap 1). 

Konkurslagens obeståndsregler knyts helt till bristande betalningsförmåga, då skulden skall 

betalas, inte till förluster eller soliditet.
79

 

Under det inledande skedet av ett utvecklingsprojekt, fram till dess att försäljningen tar fart, 

sker en investering. Investeringar sker i tekniskt utvecklingsarbete, prototyper, 

testverksamhet, produktionsverktyg, produktionsstart och marknadslansering. Vid 

produktionsstart binds också kapital i form av omsättningstillgångar. En ofta förbisedd aspekt 

är tidsfaktorn innan det ackumulerade kapitalflödet är positivt.
80

 I tidsfaktorn finns två 

parametrar, dels tidsfaktorn i sig och dels osäkerheten i prognosen.
81

 Dessa faktorer kan 

samverka eller motverka, beroende på utfallet finns möjligheter för en avsevärd spridning i 

prognosen. Det finns ingen generell regel som bestämmer ett tillfredsställande antagande om 

hur lång tid utvecklingen av en ny produkt tar, studier av ingenjörsvetenskap eller 
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regulatoriska hinder kan ge vägledning.
82

 Förseningar som inträffar sent under processen ger 

stora konsekvenser på projektets investeringskalkyl. Perioden med negativt kassaflöde 

förlängs medan tiden med positiva kassaflöden skjuts på framtiden. Effekten av diskontering 

minskar värdet av det framtida kassaflödet och kan ge stora förändringar i projektets 

lönsamhet.
83

  

Tiden som kritisk faktor skapar ett behov av att utforma pessimistiska bedömningar och det 

sämsta utfallet är det som får antas gälla.
84

 En tumregel inom bankvärlden som gäller 

inbetalningar och utbetalningar säger att räkningar får antas förfalla 60 dagar före 

förfallodatum och kundfakturor betalas 60 dagar efter förfallodatum. Följer man denna regel 

är det sämsta tänkbara utfallet ett överskott av likvida medel. Realistiska bedömningar har 

också en avgörande betydelse i samspelet med finansiärer, med en realistisk planering ökar 

trovärdigheten och därmed möjligheten att anskaffa kapital.
85

 Oavsett om det är 

anläggningstillgångar som ska avyttras, företaget som ska säljas eller förhandlingar med 

kreditinstitut om utökad kreditgivning ges en starkare position om det finns utrymme för 

alternativa handlingsplaner.
86

 Den som väntar med kapitalanskaffningen till dess att 

situationen är kritisk riskerar företagets överlevnad eller i bästa fall självständigheten,
 
att 

någon annan blir rik på innovatörens ansträngningar och denne finner sig som anställd är ett 

mycket realistiskt scenario.
87

  

Strategin för finansiell handlingsfrihet bör utgå från den gamla regeln ”Ju mindre reserver, 

desto noggrannare planering”. Detta kan åskådliggöras med jämförelsen av ett fartyg som 

långt före en trång passage väljer en bana som styr fartyget förbi hindret utan problem och att 

man i ett företag långt i förväg bestämmer hur likviditetssituationen skall se ut i den hårdast 

ansträngda situationen.  

 

Figur 4. Planerad kurs 

Insikten om dessa förhållanden talar för att planeringen bör göras med största noggrannhet 

och omsorg. 
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På lång sikt bör företagets finansiella strategi vara i form av en dokumenterad plan och bygga 

på företagets individuella möjligheter och begränsningar. För att förbättra beslutskvaliteten 

kan ett trepunktsprogram ”Strategi för finansiell handlingsfrihet” användas, vilket framförallt 

ger bättre tidsperspektiv och förbereder för beslut. De tre punkterna är:
88

 

1. Öka tillgänglig tid för beslutsfattande. 

2. Inventera möjligheter att utöka företagets reserver. 

3. Sätt in åtgärder så att tillgänglig tid utnyttjas väl. 

Företagets finansiella plan bör därför ge upplysning om vilka kapital- eller finansieringsbehov 

företaget har de närmaste åren. Syftet är att matcha ett prognostiserat kapitalbehov med någon 

form av finansiering. Konkret innebär det en beräkning av ett framtida finansiellt över-

/underskott. Hur denna beräkning ska gå till är inte självklart, det finns olika uppfattningar om 

tillvägagångssätt, vilka faktorer som påverkar och hur dessa påverkar varandra. Planen bygger 

delvis på antaganden över vilka företaget inte självt kan råda, konjunktur, ränteutveckling och 

inflation är några exempel. Planen bygger också på de finansiella mål och strategier som 

ledningen avser att tillämpa.
89

 

Den normala uppställningen av en balansräkning bygger på det faktum att tillgångssidans 

omfattning är identisk med skuldsidans, att det finns en balans. I en prognos över en framtida 

balansräkning kan det finnas en obalans. Det prognostiserade kapitalbehovet kan, i den 

finansiella planen, överstiga den prognostiserade finansieringen. Resultatet blir att det saknas 

finansiell täckning för tänkta investeringar. Användning av en finansiell plan ger möjlighet att 

förutse de över- eller underskott som uppstår i framtiden och ge utrymme för att skapa 

ekonomiskt fördelaktiga handlingsalternativ.
90

 För detta krävs noggrann budgetering och 

olika beslutsverktyg. 

3.4. Verktyg och modeller för beslut under en innovationsprocess 

Under inledningen av teoriavsnittet jämställs en innovationsprocess med ett projekt. Hallgren 

identifierar det unika i ett projekt som att det finns en begränsad tidigare erfarenhet att falla 

tillbaka på vid projektplanering och projektgenomförande.
91

  

Trots dessa svårigheter måste projekt styras, framförallt på grund av de stora riskerna för 

förlust av tid och pengar. Planering och omplanering är verktygen för att begränsa riskerna i 

ett projekt och att det tar längre tid och förbrukar mer likvida medel ligger i dess svårbedömda 

karaktär. En kontinuerlig omprövning av kostnadsplan och tidsplan möjliggör motåtgärder. 

Projekt som inte lyckas resulterar i stor kapitalbindning och ger en oväntad försämring av 

likviditeten. Oplanerade resurser får då tas i anspråk. En användning av stegmodellen eller 

milstolpebegreppet, som presenteras i avsnitt 3.4.2, ger möjlighet till ett underbyggt 

beslutsunderlag. Projektrapporter kan användas för att ge projektdeltagare information om 

upprätthållande av planeringen.
92

  

Tre faktorer avgör om ett projekt lyckas eller ej: tid, pengar och ledningsresurser. Saknas en 

av dessa faktorer misslyckas projektet. Om kontrollen över kapitalbindningen misslyckas, 

hotas företagets överlevnad. Kapitalbindning och resursförbrukning ska under hela projektets 

livstid stå i rimlig relation till projektets förväntade värde.
93

 Verktyg för att ha kontroll över 
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dessa tre faktorer krävs under processens alla faser. Några exempel på lämpliga verktyg 

såsom budget, beslutsmodell, målkostnadskalkylering och cash curve presenteras nedan. 

3.4.1. Budget 

Under en innovationsprocess är det, som vi tidigare belyst, viktigt att prognostisera 

kostnaderna och kassaflöden. Dessa prognoser sammanställs vanligtvis i någon form av 

budget. 

”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en 

organisation, om ekonomiska konsekvenser för en kommande 

period”.
94

 

Denna definition bygger på fyra led. Till att börja med handlar den om förväntningar, vad vi 

förväntar oss ska inträffa. I ett andra led nämns åtaganden, där deltagarna åtar sig att utföra 

olika aktiviteter för att uppnå budgeterade värden. Som en tredje punkt kommer ekonomiska 

konsekvenser, om hur olika beslut påverkar företaget ekonomiskt. Måtten på detta kan 

uttryckas i såväl finansiella som ickefinansiella termer. Som fjärde och sista led behandlas 

kommande period, där budgeten är en prediktion av hur framtiden kommer att gestalta sig. 

Grensebroen påtalar vikten av att tidigt under utvecklingsprocessen förmedla kunskap och 

insikt i frågor som berör kapitalbehov under hela ”resan”. Under en innovationsprocess är det 

främst investeringsbudgeten och likviditetsbudgeten som är aktuella. Investeringsbudget är en 

prognos över hela processen och likviditetsbudget är en kartläggning av företagets framtida 

betalningsströmmar. 

Investeringsbudgeten är karaktäristisk eftersom den sträcker sig över lång tid. Med 

investering menas i allmänhet att en summa pengar satsas idag och som förhoppningsvis ger 

utdelning i framtiden. Investeringsbegreppet kan knytas till tre olika typer:
95

 

o Realinvesteringar såsom anläggningar, fastigheter, maskiner och utrustning etcetera 

samt råmaterial och produkter i arbete. 

o Finansiella investeringar såsom aktier, utlåning och obligationer. 

o Strategiska investeringar såsom produktutveckling, personalutveckling, 

marknadsanalys, marknadsbearbetning med mera. 

Under en innovationsprocess krävs en noggrant genomarbetad investeringsbudget för 

investeringsbegreppets alla typer.  

Företaget beräknar kostnaderna för de anläggningar som ska användas för produktionen. Det 

har stor betydelse för kapitalbindningen om tillverkningen sker i egen fastighet, i hyrda 

lokaler eller om produktionen läggs ut på legotillverkare. Kapitalbindning i maskinutrustning 

kan påverkas genom vilken produktionsteknik som väljs samt finansieringsform för lokaler 

och maskinutrustning.
96

 Råmaterial och produkter innefattas i begreppet rörelsekapital, vilket 

avser värdet av alla omsättningstillgångar minskat med värdet av kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet påverkas av fakturering, betalningar, produktion och så vidare i den löpande 

verksamheten.
97

 Vid en företagsstart eller när ett företag påbörjar en ny produktionslinje för 

en ny produkt innebär det inte bara kapitalbindning i lokaler och maskiner. Kapital binds även 

i materialförråd, produkter i arbete, färdigvarulager och kundfordringar. Från det ögonblick då 

råvara levereras binds kapital i verksamheten. Under processen från råvara till färdig produkt 
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förbrukas resurser som åsamkar företaget utbetalningar och därmed binds allt mer kapital i 

produkten. Det är först när kunden betalar för produkten, som det kapital som bundits i 

produkten, frigörs.
98

  

De strategiska investeringarna har med tiden blivit en allt viktigare del av företags 

kapitalplaceringar. I planeringsstadiet är dessa investeringar svåra att bedöma. Vilket värde 

har en reklamkampanj? Vad är värdet av att gå en kurs i företagsekonomi? Enligt Hallgren 

(2003) förefaller det finnas ett samband mellan välskötta och kloka företag och strategiska 

investeringar. Förmågan att överleva på lång sikt avgörs av de strategiska investeringarna. Det 

är dessa som ger företag försprång i form av nya produkter, bättre kunnande hos personalen 

och marknadskännedom.
99

  

Utvecklingen av en ny produkt eller förbättring av en existerande kräver att likvida medel 

finns tillgängliga under hela processen. Exempel visar på att en fördubbling av tiden till 

break-even skapar en tredubbling av kapitalbehovet jämfört med det budgeterade.
100

 

Likviditetsbudget: För likviditetsstyrningen behöver man fastställa vilken tidshorisont som 

behöver överblickas och vilken uppdelning, veckor, månader eller år, som krävs för att ha 

kontroll. I början av ett företags livstid är likviditeten ofta svag och likviditetsplanering kan 

med fördel redovisas med flera uppdelningar. Det är också av stor vikt att ha en aktuell 

likviditetsbudget, vilket kräver att planen revideras så ofta det finns anledning. Det är inte 

ovanligt att man redan efter några veckor behöver revidera likviditetsbudgeten. Det är först 

när man kartlagt aktuella betalningsströmmar och sammanställt till en likviditetsbudget som 

man får ett överskådligt schema som möjliggör realistiska bedömningar.
101

  

Företag har behov av likviditetsstyrning för att övervaka flödet av pengar, inbetalningar och 

utbetalningar, så att de likvida medlen är tillräckliga för att infria företagets 

betalningsförpliktelser.
102

 Ett viktigt moment vid investeringsbedömningen är att 

prognostisera de betalningar som investeringen förväntas ge upphov till. Betalningarna kan 

skissas på en tidsaxel för att ge en överskådlig bild. 

 

Figur 5. Kassaflöde, fri tolkning med utökad tidsaxel
103
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Det är viktigt att beakta att det i en likviditetsprognos är inbetalningar och utbetalningar som 

finns med (inte intäkter och kostnader vilka är med i en resultatprognos). 

Inbetalningsbedömning är i första hand en bedömning av kundinbetalningar vilka ofta är 

svårbedömda på grund av olika fluktuationer.  Det är av vikt att på längre sikt följa 

svängningar och lära sig både branschen och sina kunder. Under en innovationsprocess finns 

dock inga kundinbetalningar och hela likviditeten bygger under denna period på annat kapital.
 

Vid bedömning av fördelningen mellan posterna är det viktigt att ha en tillförlitlig och 

tillräckligt långsiktig plan för att uppnå kontroll.
104

 

Denna plan kräver utvärdering och revidering vid viktiga punkter under processen. Ett 

verktyg för detta är stegmodellen som beskrivs i nästa avsnitt. 

3.4.2. Beslutsmodeller  

Ett hjälpmedel för att driva ett projekt framgångsrikt med framförallt tydliga och 

strukturerade beslutspunkter är stegmodellen. I stegmodellen följs varje utvecklingssteg av en 

utvärdering där beslut fattas om att gå vidare eller att avbryta. Med detta förfarande 

framtvingas relevant beslutsunderlag inför nästa steg och dåliga projekt tillåts inte fortlöpa. 

Studier visar att kvaliteten i de första stegen avgör om projektet lyckas eller ej.
105

  

 

 

Figur 6. Stegmodell 
106

 

Modellen används av företag som 3M, Hewlett-Packard och Lego. Den utvecklades av 

Cooper (1990) under namnet Stage-Gate. Modellens styrka är att den skapar disciplin i 
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innovationsprocessen, synliggör stegen för samtliga aktörer och klargör ansvarsfördelningen 

för projektledaren och teamet.
107

 

Stegmodellen har stora likheter med ett närbesläktat begrepp, milestone hädanefter benämnt 

milstolpe. Milstolpebegreppet delar upp ett utvecklingsprojekt i faser. Svårigheten att beräkna 

framtida lönsamhet under ett projekts tidiga faser bidrar i hög grad till svårigheten att 

finansiera ett utvecklingsprojekt. I avsnitt 3.2.2 belyses milstolpemetoden som en möjlighet 

att skapa incitament för entreprenören och kontroll för finansiären. Metoden möjliggör en 

uppdelning av finansiella åtagande. Detta medför att tillförseln av kapital sker i väl 

underbyggd omfattning och kan justeras vid varje milstolpe. 

Varje milstolpe fungerar som en kritisk beslutspunkt i utvecklingen. Förståelse för orsaken till 

att målen för en milstolpe inte uppnåddes är viktig för slutresultatet. Orsaken kan vara en 

felbedömning av tekniska aspekter, nyttan, marknadsläget eller ren misskötsel av projektet. 

Milstolpemetoden medför att deltagarna arbetar mot mätbara mål, vilket skärper fokuseringen 

och ökar förväntningarna på projektet. 

Hur många milstolpar som ska ingå är beroende på projektets karaktär. Block & McMillan 

(1992) identifierade tio stycken, från koncepttest till konkurrenters reaktion efter lansering. 

Tanken är att milstolparna ska reflektera den fråga som närmast ska lösas, på så vis skingras 

osäkerhet kring projektets potential.
108

 

Oavsett om arbetsmetoden för att styra projektet benämns Stage-Gate eller Milstolpe krävs en 

systematisk och genomtänkt process. De olika steg som framkommer under förloppet måste 

identifieras för att skapa relevanta beslutspunkter och en positionering under projektets 

fortlöpande.  

Som modellerna visar behövs väl underbyggda underlag vid projektets beslutspunkter. 

Underlagen utgörs ofta av beräknad kapitalbindning under utvecklingsarbetet samt prognoser 

över förväntade framtida intäkter. Den lönsamhet som genereras av framtida försäljning beror 

på flera omständigheter, såsom det försäljningspris som kunden är beredd att betala, 

tillverknings- och distributionskostnader, eftermarknadskostnader och utvecklingskostnader. 

Hänsyn behöver tas till hela produktlivscykeln. 

3.4.3. Målkostnadskalkylering 

Förståelsen för hur beslutade och uppkomna kostnader påverkar varandra under olika faser av 

produktlivscykeln lade grunden till ”target costing”, målkostnadskalkylering. Den har sitt 

ursprung i den japanska tillverkningsfilosofin, men har spridits till Europa och USA.  
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Figur 7. Relation mellan beslutade och uppkomna kostnader  

under en produktlivscykel. Fritt efter Drury (2004)
109

 

I de tidiga faserna, medan kostnaderna fortfarande är små, är möjligheten att påverka 

kostnaderna för efterföljande steg mycket stora. När en löpande produktion väl är påbörjad 

blir den relativa påverkansmöjligheten mycket begränsad.
110

 

Målkostnadskalkylering är en metodiskt uppbyggd modell som bygger på fyra steg, mer eller 

mindre resursintensiva, för att uppnå målet. 

1. Bestäm vilket pris kunden är beredd att betala för produkten. 

2. Bestäm vilken vinstmarginal som är aktuell för att produkten ska vara intressant att 

tillverka. Extrahera målkostnad ur steg 1 och 2. 

3. Bestäm den uppskattade verkliga kostnaden för att tillverka produkten. 

4. Om den uppskattade verkliga kostnaden överstiger målkostnaden, utreds hur man kan 

minska de verkliga kostnaderna till den nivå där de överensstämmer med 

målkostnaden. 

En nyckelkomponent i användandet av målkostnadskalkylering är det ”teamwork” som krävs 

för att uppnå målet. I avsnitt 3.2 nämns behovet av ett team som bidrar med kompetens, 

resurser och gemensamma värderingar. Teamet består av skilda kompetenser som formgivare, 

ingenjörer, produktionstekniker, marknadsförare och ekonomer.
111

 

Teamet utför sin egentliga arbetsinsats i utvecklingsprocessen under det fjärde steget. Här 

sker det verkliga kraftprovet i konsten att reducera kostnader. En verktygslåda av metoder 

används för att åstadkomma den kostnad som ger det försäljningspris kunden är beredd att 

betala för. 
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Den primära metoden i det fjärde steget är att använda värdeanalys (value engineering). Detta 

innebär att teamet söker och tillvaratar samtliga tänkbara möjligheter till kostnadsreducering. 

Samtliga faktorer som påverkar produktens framtida totalkostnad beaktas och inkluderar 

studier av: 

o Hur kostnader kan reduceras genom förändring av produkten utan att marknaden 

omvärderar produkten. 

o Hur kostnadsreducering kan uppnås genom nya och/eller förbättrade arbetsmetoder 

och utrustning. 

o Hur samarbete med leverantörer kan reducera inköpspriser. 

o Hur kostnader hos kunden för drift, underhåll och service kan reduceras. 

o Hur anpassning till existerande produktprogram kan reducera kostnadsnivån. 

Två ansatser i värdeanalysen framkommer.  

1. Att hålla funktionaliteten konstant och reducera kostnaden.  

2. Att hålla kostnaden konstant och höja funktionaliteten.  

Bakgrunden till dessa uppdelningar är att man jämställer begreppet värde med kundvärde.
112

  

Målkostnadskalkyleringens kund- och marknadsorienterade ansats, vem som är kund och vad 

kunden är beredd att betala för produkten, gör den till ett verktyg anpassat för användning 

under en innovationsprocess.
113

 

Figur 7 ger en jämförelse mellan beslutade kostnader och uppkomna kostnader. Insikten om 

kostnadsfördelningens karaktär och om hur projektinriktningen påverkas talar för att 

betydande resurser bör investeras i genomarbetade förstudier där bland annat kommersiella 

och tekniska aspekter utförligt belyses.
114

 Det är dock viktigt att även ta hänsyn till 

tidsaspekten och inte låta utvecklingsarbetet uppta alltför lång tid, detta kan generera onödiga 

kostnader samt att produkten kommer ut på marknaden för sent. 

3.4.4. Cash curve 

Utmaningen för den som driver en innovationsprocess med målet att den ska ge ett 

ekonomiskt överskott är att inse vilka faktorer som påverkar resultatet. Andrew & Sirkin 

(2007) nämner fyra faktorer som direkt påverkar återbetalningen: 

o Utvecklingskostnader, utvecklingsinvestering eller ”sunk costs”. 

o Tid till marknadslansering. 

o Tid till volymförsäljning. 

o Supportkostnader eller ”post-launch”-investeringar. 

Samtliga faktorer som tas upp kan uttryckas med hjälp av modellen ”cash curve”, vilken 

kartlägger det ackumulerade kapitalbehovet över tid. Den visar på var utmaningar, antaganden 

och vinster uppstår på ett mer överskådligt sätt än genom metoder som kassaflödesanalyser 

eller nuvärdesanalyser. 
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Figur 8. Cash curve, fritt tolkad
115

 

Utvecklingskostnader är den första faktorn, vilken betecknar djupet på kurvan. En stor 

investering i utvecklingskostnader ökar förutsättningarna för projektet att ge en betydande 

återbetalning. Nackdelen är att en ökad investering höjer kravet på försäljningsframgångar för 

att åstadkomma ett ekonomiskt överskott. Det finansiella risktagandet ökar med stigande 

utvecklingskostnader.  

Tid till marknadslansering innefattar den tidsrymd från det att idén formas till dess att den 

färdiga produkten introduceras. En förkortad tidsrymd kan öka projektets resultat och minska 

riskerna genom att en högre marknadsandel nås. Risken med en för snabb lansering är att 

efterfrågan på produkten ännu inte finns. Efterfrågan måste skapas genom en investering där 

målgruppen medvetandegörs om produktens fördelar. 

Tid till volymförsäljning, är den tid som det tar för den lanserade produkten att nå den 

planerade försäljningen. En förkortad tid ger en snabbare återbetalning av 

utvecklingskostnader. Under denna period nås ”break-even” under förutsättning att 

tillräckliga försäljningsvolymer uppnås. 

Supportkostnader som uppstår efter lansering har en avgörande betydelse för lönsamheten. 

Supportkostnader består av: 

o Marknadsföring och reklam 

o Prissättning 

o Produktförbättringar och produktutvidgning 

o Kannibalisering på andra produkter 

Först när ”cash curve” når break-even kan produkten börja generera ett överskott och 

diskonteringseffekten medför att det sker först när en viss höjd uppnåtts. 

”Cash curve” har sin främsta betydelse vid prognostisering av ett utvecklingsprojekts 

betydelse för likviditet och kapitalbehov. Med dess hjälp kan simuleringar av tänkta scenarion 

visualiseras och betydelsen av en förändring hos en eller flera parametrar för lönsamhet och 

kapitalbehov tydliggörs. Som ett verktyg för misslyckade projekt har den sin betydelse för att 

analysera vilka händelser som påverkade utfallet.
116
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4. Empiri 
Vi gav oss ut för att studera innovationsprocessens kapitalbehov med Backmans ord 

klingande i bakhuvudet ”vill du veta något om verkligheten, så skall du observera den”.
117

 Vi 

ville veta vilka aktiviteter som ingick i innovationsprocessen, hur dessa aktiviteter påverkade 

kapitalbehovet över tiden och hur innovatörerna såg på kapitalbehov under sin ”resa”. För att 

öka förståelsen för innovationsprocessen och dess kapitalbehov har vi närmat oss frågan i tre 

steg. Först fick organisationer som innovatörer kan komma i kontakt med under 

innovationsprocessen ge en allmän beskrivning och synpunkter kring processen. Därefter 

förmedlade Grensebroen kontakt med innovatörer för djupintervjuer. Innovatörerna har 

bidragit med intressanta beskrivningar av sin ”resa” från idé till en kommersialiserad produkt, 

genom att beskriva de aktiviteter som de genomfört och vilken påverkan på kapitalbehovet 

dessa haft. Intervjuerna gav en ökad förståelse och detaljbeskrivning av kapitalbehovet under 

innovationsprocessen, den kvalitativa ansatsen. I sista steget användes tidigare intervjuer som 

grund för utformning av en enkät. Enkätundersökningen gjorde det möjligt att generalisera 

och se samband. Enkäten distribuerades med hjälp av ALMI till företag som genomgått en 

innovationsprocess på senare år. Genom enkäten kunde den kunskap som insamlats i tidigare 

steg delvis kvantifieras.  

Kapitlet börjar med beskrivning av organisationerna. Den insamlade empirin om 

innovationsprocessen delas in efter faserna i Tzokas modell, med uppdelning på 

intervjupersoner, enkätsvar och kapitalbehov. Slutligen presenteras den bild som 

innovatörerna ger av ekonomiska beslutspunkter och reflektioner kring kapitalanskaffning. 

4.1. Beskrivning av empirikällor 

Ingången till undersökningen av innovationsprocessen har varit vår uppdragsgivare, 

Grensebroen, som förmedlat kontakter med andra organisationer i sitt nätverk och med de 

innovatörer vi intervjuat. De organisationer som ingår i studien är, förutom Grensebroen, 

ALMI och Connect Väst. De innovatörer som intervjuats har anvisats ur Grensebroens 

kundregister. Enkätutskicket har kunnat ske genom samarbete med ALMI, vilka förmedlat 

kontakt med avidentifierade innovatörer ur sitt kundregister. 

4.1.1. Grensebroen 

De huvudsakliga kontakterna på organisationen Grensebroen har varit Maria Zandfeld och Per 

Hallén. En kortare intervju har också genomförts med Bo Berndtsson, koordinator för Fälttest 

Pilot. Genom lokalisering av en betydande del av arbetet till Grensebroens lokaler, har vi 

kunnat ta del av den dagliga verksamheten, vilket givit en konstant tillförsel av information 

under hela perioden. 

Fröet till Grensebroen föddes 2002, för att utvecklas till den organisation som finns idag. 

Grensebroens nuvarande mål är att skapa en regional arena för innovation och 

produktutveckling samt testverksamhet för vård- och omsorgsrelaterade produkter inom 

Fyrbodal/Østfold. Fokus ligger i att tekniken ska utvecklas med ett brukarperspektiv, tanken 

bakom är att belysa kundnyttan redan på idéstadiet. Genom att kontinuerligt samla kunskap 

och kompetens kring innovationsprocessen skapas en struktur i utvecklingsarbetet. 
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Grensebroen har utvecklat tre verktyg för att uppnå detta syfte: 

Produktfabriken. En mötesplats där aktörer från vård och omsorg möter akademi, 

teknikkompetens och offentliga aktörer. Avsikten med Produktfabriken är att med en rationell 

metod skapa säljbara produkter som är användbara och användarvänliga. 

Fälttest. Grensebroen medverkar i utformningen av testverksamhet för utvärdering av 

produkter i användarmiljön under utvecklingsstadiet av en produkt, vilket ger förutsättningar 

för en oberoende test som tillvaratar slutanvändares erfarenheter. 

FoUrum. Forsknings- och utvecklingsrum är en interaktiv mötesplats för att samla den 

kunskap, information och erfarenhet som skapas i de andra verktygen.  

En central del i Grensebroens arbete är att vara den förmedlande och stödjande part som är 

nödvändig under en innovationsprocess i det öppna innovationssystemet. Den kunskapsbank 

som organisationen bygger, används för att stödja innovationer som grundar sig på 

identifierade behov i vardagen inom vård och omsorg. Till Grensebroen kommer innovatörer 

med sin idé eller delvis utvecklade produkt, av ”egen kraft” eller genom hänvisning av någon 

organisation som ingår i Grensebroens nätverk. Med hjälp av de verktyg som redovisats 

översiktligt, stödjer organisationen innovationsprocessen och hjälper till att skapa struktur i 

utvecklingsarbetet. Den nya kunskap som tillförs i arbetet med varje enskild innovation, 

används för att förbättra processen kontinuerligt. 

Det nätverk som finns samlat används för att knyta kontakter mellan innovatören och den 

kompetens som efterfrågas i varje specifikt fall. Det kan röra sig om att förmedla kontakter till 

teknikföretag, konsulttjänster, finansiärer, forskning och offentliga aktörer. Utöver 

kontaktförmedlande finns ett proaktivt nätverksbyggande som synliggör behov genom 

seminarieverksamhet. 

Sammanfattningsvis ser Grensebroen på sig själva som en förmedlare av kunskap som kan 

stödja alla de behov som uppstår under en innovationsprocess. 

4.1.2. ALMI 

Intervjuer har genomförts med Stefan Hjalmarsson, innovationsrådgivare och Britt-Marie 

Bergfalk, finansieringshandläggare, på ALMI i Trollhättan. Ett ”inspirationsmöte” vid ALMI 

i Trollhättan, avsett för innovatörer, med Stefan Hjalmarsson som föreläsare har använts som 

ytterligare en informationskälla. ALMI har också hjälpt oss att genomföra enkätutskicket via 

urval i sitt kundregister. 

ALMIs finansiella stöd till innovationer bygger på förmedling av förstudiemedel som kan 

användas för finansiering av kostnader i inledningsskedet av processen. Förstudiemedel följs 

av innovationslån, som är lån utan säkerhet och med begränsade krav på medfinansiering, 

ALMI kallar detta för ”mjuka lån”. Efterhand som finansieringsbehovet växer förändras 

lånen, från ”mjuka lån” till ”hårda lån” med högre krav på säkerheter och medfinansiering i 

form av kapital. Säkerheter kan i detta fall bestå av immateriella rättigheter i produkten. 

Innovationslån betalas i allmänhet ut stegvis under processen, i takt med att de förutbestämda 

målen för stegen uppnås. ALMIs erfarenhet är att innovatören är uppslukad av 

produktutveckling och en alltför stor andel av resurserna används för denna om inte styrning 

från någon annan aktör finns. 

Stefan konstaterar att det krävs en genomtänkt process fram till kommersialiseringen, både 

ifråga om produktutveckling och finansiering. Det krävs enligt honom mycket kapital för att 

genomföra en innovationsprocess och att det många gånger är fördelaktigt att liera sig med en 

samarbetspartner, att få licensintäkter är ett bättre alternativ än stora skulder på ett halvfärdigt 
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projekt. Stefan hävdar vidare att det ibland inte är innovatören som ska slutföra processen, 

insikten om detta är betydelsefull. Det måste finnas en projektägare med tillräckligt mycket 

energi för att driva processen.  

ALMI redogör för att många innovatörer är alltför hemlighetsfulla, de vill patentera, skydda 

och hemlighålla produkten alltför långt in i processen. Deras råd är att istället få ut produkten 

på marknaden så snart som möjligt, risken är annars att någon hinner före ut på marknaden. 

De betonar också betydelsen av rätt ”timing” och att ha rätt kontakter, det underlättar om man 

är i branschen innan och känner aktörerna. Erfarenheten hos ALMI säger att det tar tre till fyra 

gånger så lång tid som beräknat att etablera sig på en marknad. Storleken på kunderna är en 

avgörande faktor i detta fall, större kunder tar längre tid att etablera kontakt med och 

svårigheten är många gånger att nå rätt beslutsfattare. 

4.1.3. Connect  

En kort intervju med Antonio Morveto, projektledare på Connect har genomförts. Connect 

hjälper nystart- och tillväxtföretag att etablera kontakt med finansiärer, främst affärsänglar. I 

Connects affärsidé ligger att utvärdera, utbilda och coacha innovatörer som söker finansiering. 

De medverkar i en genomlysning av hela företaget och hjälp att presentera konceptet inför en 

panel av finansiärer som tittar på faktorer som: tillväxtpotential, kvantifierade data, vilket 

erbjudande som entreprenören ger och om erbjudandet bedöms trovärdigt. En stor del av 

Connects kompetenstillförsel finns i den genomlysning av företaget som görs när de beslutar 

sig för att ta in ett företag i verksamheten. En panel på åtta personer med skilda kompetenser 

tillför kunskap från skilda delar av affärslivet och totalt finns i Sverige 1600 personer som 

deltar ideellt i denna verksamhet.  

De företag som kommer till organisationen har ofta en färdig produkt att presentera, Antonio 

konstaterar att kapitalbehovet ofta inriktar sig på att finansiera marknadsföring efter det att 

produkten lanserats, men att de flesta borde satsa på marknadsföring i ett tidigare skede. Han 

anser att det visserligen finns en risk att öppna sig tidigt, men att risken är värd att ta. Att ha 

skapat ”word of mouth” och att ha en känd produkt ses som positivt bland de finansiärer som 

Connect förmedlar kontakt med. 

För att vara intressant hos de kontakter Connect förmedlar krävs det tillväxtpotential hos det 

egna företaget, ”levebrödsföretag” är inte intressant. Finansiärerna är i första hand 

intresserade av att bedöma företagaren som person och entreprenör, och dennes förmåga att 

övertyga med sitt engagemang och vilja att ”sälja sig själv”, de värden som presenteras måste 

dock vara realistiska. Antonio hävdar att man måste skilja på innovatören och entreprenören 

och konstaterar att det vore fördelaktigt för många innovatörer att sälja sin idé som ett 

alternativ till att driva den vidare i egen regi. 

4.1.4. Intervjuer 

Tre innovatörer har fått beskriva sin verklighet, i rapporten namngivna till Karin, Lisa och 

Anders. Utgångspunkten har varit att beskriva innovationsprocessen utefter en tidsaxel, från 

formulerad idé till första leverans till kund, med fokus på kostnader och kapitalbehov.
118

 

Respondenterna har valts ut med hjälp av Grensebroen. De arbetar alla inom den offentliga 

sektorn, två inom vårdsektorn och en med utbildning och forskning på universitetsnivå inom 

medicin. De har under sin yrkesutövning fått en produktidé som de valt att gå vidare med för 

kommersialisering. Produkterna som har utvecklats är två plastprodukter av varierande 

komplexitet och en kombinerad hårdvaru-/mjukvaruapplikation avsedd för rehabilitering. Två 
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innovatörer har under denna process kommit i kontakt med Grensebroen som ingått i 

projektteamet och agerat som ledningens stöd i form av mentorroll samt med teambyggande 

genom kontaktskapande med olika aktörer. Den tredje innovatören har i sin tjänst som 

forskare och utbildare funnit det nätverk och stöd som behövts för att driva 

innovationsprocessen vidare.  

4.1.5. Enkätundersökning 

En enkät
119

 har distribuerats till 33 företag som erhållit innovationslån genom ALMI, dessa 

valdes slumpmässigt ur ALMIs kundregister med urvalskriterierna: innovationslån under 

perioden 2002 – 2007, etablerade i Västra Götaland. Enkäten skickades ut den 11 december, 

för att höja svarsfrekvensen ringde ALMI runt till de utvalda innovatörerna den 19 december. 

På grund av tidsbrist i julruschen angav ett flertal att de inte hade möjlighet att svara, de var 

dock positivt inställda till enkäten och flera lovade att svara under mellandagarna, svarstiden 

förlängdes därför till 10 januari. Av de företag som ingått i enkätutskicket har sex stycken valt 

att svara. De flesta frågorna i enkäten var kryssvalsalternativ vilka kompletteras med 

angivande av en kostnad. På vissa frågor hade respondenterna möjlighet att välja fler än ett 

alternativ och på några av frågorna fick innovatörerna svara med egna ord. 
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Figur 9. Produktkategori 

De företag som svarat på enkäten verkar inom: Läder/textil/beklädnad, gummi-/ plastprodukt, 

mjukvaru-/elektronikbranschen, bygg och hjälpmedel. Varje enkätsvar har svarat med en 

produktkategori. 
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Företagens målgrupp varierar, fördelat mellan privat sektor/företagsmarknad, privat 

sektor/konsumentmarknad och offentlig sektor samt i ett fall annan sektor. I flera fall har det 

angivits mer än ett svar. 

4.2. Empiri över innovationsprocessen 

Empirin har sammanställts genom att koppla de aktiviteter som respondenterna beskriver till 

innovationsprocessens faser, som presenterats i teoriavsnittet 3.1.2. En uppdelning görs för 

varje avsnitt i intervjuer, enkätsvar och sammanfattning av kostnader, där bland annat 

kostnadsexempel ges för de olika aktiviteterna i varje fas. Slutligen ges en beskrivning över 

den egna tid som utnyttjats och innovatörernas reflektioner över finansieringen under 

innovationsprocessen. 

För att skydda innovatörernas integritet är intervjupersonernas namn fingerade och 

enkätsvaren anonyma.  

4.2.1. Idéskapande 

I denna fas skapas en idé ur en kreativ process eller som resultat av ett identifierat behov. Ny 

teknologi eller en ny kombination av existerande teknologier kan vara ursprunget. 

Intervjuer 

Karin identifierade ett praktiskt problem i sin yrkesverksamhet, tankar kring problemet gav 

uppslag till en idé över hur det kunde lösas. Lösningen formulerades skriftligt och lämnades 

in till arbetsgivarens förslagsverksamhet, NUdéon i december 2000. NUdéon 

uppmärksammade idén med en belöning och uppmuntran att gå vidare. För Karin uppstod 

frågan om arbetsgivaren ägde rätt till idén eller inte, för att lösa frågan fick konsulthjälp 

anlitas för att upprätta ett frisläppningsbrev. 

För Lisa påbörjades idéskapandet närmast identiskt med Karins process. Ett skriftligt inlämnat 

förslag till arbetsgivarens förslagslåda blev startskottet på innovationsprocessen. I december 

2004 lämnades förslaget in för att återkomma från NUdéon med en belöning och uppmuntran 

att gå vidare. Lisa blev i detta läge hänvisad till Grensebroen för att vidareutveckla idén. 

Anders såg en möjlighet att kombinera och utveckla existerande system för helt nya ändamål 

1996. Utrustningen fanns tillgänglig på marknaden vid denna tid, men ansågs som alltför dyr 

för att erbjuda en möjlighet till praktisk användning. Anders efterfrågade en leverantör som 

kunde leverera utrustningen till en tredjedel av det ursprungliga priset. Först vid 

millennieskiftet erbjöd sig ett företag att leverera till det önskade priset och en möjlighet 

öppnade sig att vidareutveckla innovationen. 

Enkätsvar 

Tiden som förflutit från idéskapande till dess att ytterligare aktiviteter skett varierar, från 

några månader och upp till fyra år. I ett specifikt fall har idéfasen föregåtts av en 

nyhetsgranskning fem år tidigare. Vad som följt närmast på idéskapandet varierar, i tre fall 

övergår idéfasen direkt till prototyptillverkning. För ett svar har en marknadsundersökning 

följt på idéfasen och i ett fall av en nyhetsgranskning. Ett medelvärde från det att idén 

konkretiseras och fram till dess att fortsatt utveckling sker är ett och ett halvt år. 

Sammanfattning av kostnader 

Under idéfasen sker i allmänhet få aktiviteter som genererar kostnader, ett undantag är det 

bistånd med frisläppningsbrev som förekommit, kostnaden för detta var 4 tkr. 
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4.2.2. Utveckling av koncept  

Idén formuleras från en tanke till ett skrivet eller på annat vis åskådliggjort koncept. 

Produktegenskaper, materialval och tillverkningsmetoder hanteras i konceptfasen. 

Intervjuer 

Karin kom i kontakt med en student som konkretiserade idén i ett studentarbete i början av 

2001.  

Lisas idé användes i ett examensarbete vid Chalmers under 2005, där konceptet utformades.  

Anders hade som ledande forskare inom ämnet en klar målbild och under 1996 formulerade 

han vad som skulle uppnås och med vilka metoder. 

Enkätsvar 
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Figur 11. Externa tjänster under konceptfasen 

I tre av enkätsvaren har respondenterna använt sig av extern hjälp för ritningar/skisser och i 

två fall även för formgivning och teknisk konsultation. Perioden för konceptfasen har i ett fall 

varat under tre år, med början ett år efter idéskapandet, i ett annat fall under ett år med början 

direkt efter idéskapandet. 

Sammanfattning av kostnader 

Kostnaden för ritningar/skisser, formgivning och teknisk konsultation för en mjukvaru-

/elektronikprodukt under processen, från idé till färdig produkt med extern hjälp kan uppgå 

till 500 tkr. För ett hjälpmedel uppgår motsvarande inslag av extern hjälp till 200 tkr. 

Ritningar/skisser under konceptfasen för en produkt inom bygg har uppgått till 25 tkr. 

Användning av studentprojekt/examensarbete förekommer i två fall under konceptfasen. 

4.2.3. Affärsanalys 

Konceptet värderas ur ett lönsamhetsperspektiv. En grundlig undersökning av 

marknadsvariabler, tillverkningskostnader och finansiella aspekter görs. I detta steg växer 

affärsplanen fram. 

Intervjuer 

För Karin påbörjades affärsanalysen i början av 2002. En första åtgärd var att göra en 

nyhetsgranskning med hjälp av konsult, detta för att undersöka om en produkt med liknande 

funktion fanns patenterad eller på annat sätt var immateriellt skyddad. Nyhetsgranskningen 

följs av en marknadsanalys i februari 2002, även den med hjälp av konsult. Karin har senare 

utfört en marknadsanalys under 2004 i egen regi. För att attrahera finansiärer skapades 

affärsplan och budgetar med extern hjälp i februari 2005. 
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Lisa påbörjade sin nyhetsgranskning och marknadsanalys i samband med det examensarbete 

som utfördes i början av 2005, inom ramen för studentarbetet undersöktes om liknande 

produkter fanns på marknaden och vilket behov som fanns hos de tänkta kunderna och 

brukarna. I september 2006 utfördes en kommersiell marknadsundersökning och sent under 

2006 fick Lisa rådet att göra en SWOT-analys för att undersöka marknadsförutsättningarna 

ytterligare. Som en avslutande åtgärd för affärsanalysen gjordes en nyhetsgranskning i början 

av 2007, till samtliga tre aktiviteter användes externa konsulter. 

För Anders fanns det ursprungligen ingen tanke på att kommersialisera produkten, den var ett 

rent forskningsprojekt. Tanken på en kommersialisering var något som växte fram efterhand, 

och först i slutet av 2003 föddes tanken om att lansera produkten på en marknad. Efter det 

påbörjade Anders en kontinuerlig sondering av möjliga samarbetspartners och potentiella 

marknader i samband med övrig interaktion med affärsvärlden och den akademiska världen. 

Till hjälp användes ett examensarbete under 2006 för att skapa affärsplan och övrig 

dokumentation. Analysen utmynnade i det samägda bolag som skapades 2006.  

Enkätsvar 
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Figur 12. Antal aktiviteter utförda under fasen – affärsanalys. 

Snittkostnad för aktiviteten angiven ovanför stapel. 

Fem av sex enkätsvar uppger att de gjort en nyhetsgranskning. Tidpunkten för denna varierar 

från fem år före idéfasen fram till dess att produktutvecklingen påbörjats. Ett svar uppger att 

nyhetsgranskningen gjorts ett halvår före produktutvecklingen påbörjats, ett svar uppger ett år 

före och två svar att det skett samtidigt som produktutvecklingen påbörjats. 

Fyra av fem enkätsvar uppger att de genomfört marknadsanalys och marknadsundersökning. 

Ett företag uppger att de endast gjort en marknadsanalys. Tidpunkten för aktiviteterna infaller 

i samtliga svar under det år som föregår produktutvecklingens början. 

Sammanfattning av kostnader 

En nyhetsgranskning utförd av ett kommersiellt företag kostar enligt uppgiftslämnarna mellan 

10 tkr och 20 tkr kronor att utföra. För en marknadsundersökning eller marknadsanalys är 

kostnaden mellan 10 tkr och 40 tkr, medelvärdet ligger i undre delen av intervallet. En 

SWOT-analys utförd med extern hjälp kan kosta 10 tkr. 

4.2.4. Produktutveckling 

Det egentliga arbetet med att förvandla konceptet från en skrivbordsprodukt till en verklig 

produkt sker genom formgivning och tillverkning av prototyper. Detta sker i en upprepad 

process som leder fram till den slutliga utformningen. 
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Intervjuer 

Karin påbörjade sin produktutveckling under början av 2002 då den första prototypen togs 

fram, sju prototyper framställdes sedan fram till 2006. I efterhand konstaterar hon att mer 

konstruktörshjälp borde ha anlitats i tidiga skeden, mycket tid och resurser förbrukades på 

upprepade försök. Under 2004 gjordes ett försök att serieproducera produkten med en teknik 

som innebar avsevärt lägre verktygskostnader än nuvarande tillverkningsmetod, försöken 

resulterade i produkter som inte motsvarade förväntningarna på denna typ av produkt varför 

de fick avbrytas. De verktygskostnader och andra konsultkostnader som uppstod fick 

betraktas som ”sunk costs”, också det material som köptes in för produktionsstart fick 

kasseras till stora delar. Under våren 2006 togs de inledande kostnaderna i 

produktutvecklingsarbetet för att framställa produkten med den teknik som idag utnyttjas, 

CAD-ritningar fick framställas med konsulthjälp i två omgångar. Konsulthjälp fick också 

anlitas för att ta fram offerter på verktyg under juli 2006. Inköp av tre verktyg för produktion 

genomfördes i slutet av 2006 och början av 2007. I samma period inleds också förhandlingar 

med leverantörer av köpta detaljer.  

För Lisa skedde produktutvecklingen i huvudsak i samband med examensarbetet 2005, då en 

första prototyp togs fram. Inför testverksamheten 2007, togs ytterligare prototyper fram. 

Produktutvecklingen för Anders del startades omgående vid millennieskiftet när möjligheten 

för att utveckla en produkt med acceptabla kostnader för inköpt utrustning öppnades. Befintlig 

utrustning från tidigare projekt kunde användas för det inledande utvecklingsarbetet, som för 

Anders del kunde ske inom ramen för hans tjänst på universitet. Vid början av 2000 

etablerades en kontakt med en doktorand som utmynnade i att en doktorsavhandling 

påbörjades för utveckling och utvärdering av produkten, som en parentes kan nämnas att 

denne disputerade under 2007. Doktorandens arbete utfördes ursprungligen på fritidsbasis och 

i små steg när tillfälliga bidrag möjliggjorde heltidsforskning. Fram till 2004 skedde det 

utvecklingsarbete som krävdes utanför Anders och doktorandens kompetens genom 

utnyttjande av kontakter och gentjänster för exempelvis programmering och inköp. Under 

2004 erhölls ett treårsanslag från Vinnova som gav möjlighet att betala doktorandens tjänst 

och inköp av hårdvara och mjukvaruutveckling. I mars 2007 anställdes en utvecklingsingenjör 

för fortsatt mjukvaruutveckling. 

Enkätsvar 

En respondent uppger att prototypframställning för en mjukvaru-/elektronikprodukt tagits 

fram ett år före produktionsstart. En respondent inom samma produktkategori har utvecklat tre 

stycken prototyper under två år, de två sista strax före produktionsstart. Ett enkätsvar inom 

gummi/plast har tagit fram fyra prototyper under ett och ett halvt år, från ett halvår efter 

idéfasen, till strax innan produktionsstart av 0-serie. Ett svar inom läder/textil/beklädnad har 

tillverkat två prototyper med två års mellanrum, den första mindre än ett år efter idéfasen och 

den andra två år innan produktionsstart. För en produkt inom bygg har en prototyp framställts 

halvtannat år efter idéfasen, två år före produktionsstart. För hjälpmedel har fem prototyper 

tillverkats under halvannat år, från knappt ett år efter idén till tre år före lansering. I detta fall 

har respondenten valt en affärsmodell, där intäkterna genereras genom att sälja en 

patentlicens.  
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Figur 13. Antal aktiviteter utförda under fasen – produktutveckling.  

Snittkostnad för aktiviteten angiven ovanför stapel. 

Tre enkätsvar anger att externa konsulter använts för ritningar och skisser, dessa företag 

verkar inom mjukvaru-/elektronik, bygg och hjälpmedel. Två av dessa företag har även köpt 

teknisk konsultation under produktutvecklingen. Verktygsframtagning har krävts i tre av 

företagen, vilka tillverkar produkter inom mjukvaru-/elektronik, bygg och hjälpmedel. I tre 

företag, verksamma inom mjukvaru-/elektronik och bygg, har produkten krävt kostnader för 

framtagning av specifika material/lösningar för att komma i produktion, t.ex. mjukvara eller 

dylikt. 

Sammanfattning av kostnader 

Kostnaderna varierar stort beroende på produktkategori, tillverkning av prototyp för 

gummi/plastprodukt kostar mellan 3 tkr och 125 tkr, normalt i den nedre delen av intervallet. 

En mjukvaru-/elektronikprototyp uppges kosta mellan 150 tkr och 500 tkr att framställa. För 

en prototyp inom läder/textil/beklädnad uppges kostnaden till 500 tkr och prototypkostnaden 

för ett hjälpmedel uppges till 80 tkr. En prototyp inom bygg uppges kosta 100 tkr i 

tillverkningskostnad. 

Mjukvaruutveckling kräver omfattande resurser, vilka ofta utgörs av egen tid, framställning 

av mjukvara har bland enkätsvaren uppgått till mellan 100 tkr och 1.500 tkr. Kostnader för 

specifika material/lösningar uppgår till 200 tkr för en produkt inom bygg. En CAD-ritning på 

en enklare produkt, kan kosta 40 tkr att framställa. Extern hjälp för ritningar/skisser och 

teknisk konsultation under produktutveckling av ett hjälpmedel har kostat 100 tkr. 

Ritningar/skisser för en produkt inom bygg har kostat 25 tkr. 

Konsulthjälp för att upprätta offerter på verktyg har använts i något fall, kostnaden för denna 

tjänst uppgick till 10 tkr. Tillverkning av verktyg för hjälpmedel har kostat 30 tkr, verktyg 

inom bygg har kostat 200 tkr. Framställning av verktyg för tillverkning av plastdetaljer 

varierar beroende på utformning, de kostnader som identifierats varierar mellan 80 tkr och 

280 tkr, Stefan Hjalmarsson ger ett riktvärde för ett plastverktyg på 100 tkr och uppåt. 

4.2.5. Testning 

Prototypen testas mot tänkta kunder under verkliga förhållanden. Användares feedback 

används för att ytterligare utveckla produkten och att analysera dess potential. 

Intervjuer 

Karins första test genomfördes strax efter det att idén väcktes. Genom att utnyttja befintliga 

hushållsartiklar kunde ett inledande test av idéns bärighet verifieras. Det första egentliga 



Kapitalbehov under en innovationsprocess 

  

 

39 

fälttestet genomfördes i maj 2002 med Karin som projektledare på den egna arbetsplatsen, 

inga konsultkostnader uppstod i detta fall. 2005 utfördes ett andra fälttest inom Västra 

Götalandsregionen, även i detta fall utfördes testet i Karins regi och de kostnader som 

uppkom bestod av konsulttjänst för utformning av frågeformulär i samband med test. Under 

2007 har test genomförts på Statens Provningsanstalt, med påföljande kostnader. 

Arbetsmiljöverket och Smittskyddsinstitutet har också kontaktats för att ge återkoppling, i 

dessa fall utan kostnad. 

För Lisas del har tester utförts i två omgångar hittills. I en första omgång under maj 2006 har 

produktidén presenterats inför en testpanel av yrkesmänniskor, som har fått komma med 

synpunkter. I en andra omgång, under juni 2007 har produkten testats under verkliga 

förhållanden av tänkta brukare. I båda fallen skedde testverksamheten i Grensebroens regi 

som en del av utvecklingen av den testverksamhet som byggs upp vid denna tid. Testerna 

medförde därför inga kostnader för Lisa. 

För Anders produkt har fortlöpande testverksamhet skett sedan 2000, dels genom 

doktorandverksamheten och dels genom Anders yrkesroll och personliga kontaktnät. 

Doktoranden har utfört tester på sin ordinarie arbetsplats, dessutom har tester utförts på ett 

närliggande rehabiliteringscenter. Kliniska tester har hittills genomförts på 130 personer. 

Enkätsvar 
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Figur 14. Antal som genomfört fälttest och laboratorietest.  

Snittkostnad för test angiven ovanför stapel. 

Båda företagen inom mjukvara/elektronik uppger att de utfört testverksamhet, både fälttest 

och laboratorietest, i ett av fallen har fem fälttest utförts. Ett företag inom 

läder/textil/beklädnad har utfört fälttest löpande hos kunden under hela produktutvecklingen, 

detta företag har även utfört laboratorietest halvtannat år efter idén, fyra år före lansering. 

Tillverkaren av gummi-/plastprodukt uppger att det genomfört laboratorietest och fälttest, 

fälttestet i samband med lansering av produkten. Företaget inom bygg har använt sig av 

laboratorietest två år före produktens lansering. 

Sammanfattning av kostnader 

Ett test hos Statens Provningsanstalt kan kosta mellan 10 tkr och 20 tkr, hjälp med att utforma 

en enkät för utvärdering av fälttest kan kosta 5 tkr. Ett laboratorietest inom bygg har kostat 60 

tkr. En genomsnittlig kostnad för ett fälttest på en mjukvaru-/elektronikprodukt uppgår till 6 

tkr, vid återkommande testning. Fälttest av gummi-/plastprodukt har kostat 50 tkr. Test av 

läder/textil/beklädnad har skett utan kostnad genom kundens försorg. För testverksamhet som 

ingår i forskning går det inte att göra någon värdering, utveckling och utvärdering av testet 

sker integrerat, men kostnaden uppgår i detta fall till flera årsarbeten. Den testverksamhet som 
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skett inom Grensebroens projekt, ”Fälttest”, har inte kunnat värderas då det rör sig om 

utvecklingsarbete och koordinatorn inte har kostnadsbilden för Fälttestet klar. 

4.2.6. Kommersialisering 

Tillverkning av den färdigutvecklade produkten som lanseras på en marknad. 

Intervjuer 

I december 2001 söker Karin mönsterskydd för sin idé i Sverige, Tyskland och Frankrike, 

från april 2002 har kostnader för företagsförsäkringar funnits och i september 2003 gjordes en 

varumärkesansökan samt registrering av internetdomäner. I januari 2006 genomfördes en CE-

märkning och i oktober 2006 anlitades konsult för att bistå med skapande av hemsida, 

produktblad, fotorättigheter, logotype och visitkort. En ombildning av företaget från enskild 

firma till aktiebolag i oktober 2006 medförde förutom registreringskostnader och ökade 

redovisningskostnader även kostnader för överlåtelse av immaterialrätt och internetdomäner. 

För att kunna sköta packning och distribution i egen regi har ombyggnader av egna lokaler 

genomförts, skrivare och packutrustning köpts in samt skapande och registrering av EAN-

kod, samtliga aktiviteter utförda under 2007. I november 2007 sker första leverans av detaljer 

avsedda för montering och försäljning av en färdig produkt. 

Under februari 2002 anlitade Karin konsulter för att skapa inledande marknadskontakter, detta 

återkom under mars-april 2006 med kostnader för konsultarvode. Kontakter skapades då med 

större grossister/tillverkare av produkter inom produktsegmentet. Resultatet av 

förhandlingarna med tänkta kunder blev ett avtal som gav en samarbetspartner exklusiv rätt 

att ha produkten i sitt sortiment under en begränsad tid. Vid ett tillfälle drog en 

förhandlingspart fördel av dessa kontakter och skapade en egen produkt baserad på Karins 

idé. Vid detta tillfälle anlitades advokat för att hävda rätten till idén, advokaten bistod henne i 

detta fall utan kostnad. För att öka efterfrågan på sin produkt har Karin deltagit på mässor 

under 2007. Slutligen har beställning och leverans skett av produktdetaljer från tillverkaren 

under november 2007, första leverans till kund, sändes december 2007.  

Lisa undersöker vid intervjutillfället möjligheterna att mönsterskydda produkten inom EU, 

hon undersöker i nuläget också hur en kontakt med marknaden ska kunna etableras. Det finns 

vid intervjutillfället långt framskridna planer för en CE-märkning, vilket kommer att kräva 

ytterligare konsulthjälp. 

Inför kommersialiseringen av Anders produkt har ett aktiebolag skapats under slutet av 2006 i 

samverkan med huvudleverantören. I mars 2007 anställdes två personer, dels den 

utvecklingsingenjör som arbetar med mjukvaruutveckling och en teknisk chef vars 

huvudsakliga uppgift i dagsläget är att marknadsföra produkten.  

Ett litet antal system har i dagsläget sålts, ett skäl till den blygsamma försäljningen är att 

produkten ännu inte är certifierad som medicinteknisk produkt, systemen får endast säljas i 

forskningssyfte för närvarande. Ett ytterligare hinder mot en ökad kommersialisering, är 

avsaknad av den service- och supportorganisation som skulle krävas vid större 

försäljningsvolymer. Anders planerar i nuläget för en CE-märkning, ett fortsatt steg efter en 

CE-märkning är ett motsvarande godkännande på den nordamerikanska marknaden. Det 

riktigt stora steget för den nordamerikanska marknaden beskrivs vara ersättningsstrukturen 

(imbursement) i amerikanska sjukvårdsförsäkringar, för att få produkten erkänd som 

behandlingsmetod och därmed fakturerbar. Anders ser sig som en akademisk innovatör, men 

under hela kommersialiseringsfasen anser han sig ha fått värja sig mot en transformering till 

entreprenör. 
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Figur 15. Antal som genomfört olika aktiviteter under kommersialiseringsfasen. 

Snittkostnad för aktivitet eller grupp av aktiviteter angiven ovanför stapel. 

Ett företag inom läder/textil/beklädnad uppger att de anlitat extern hjälp för ritningar/skisser 

under kommersialiseringen. 

Av våra enkätsvar har ett inom mjukvaru-/elektronikgruppen valt att inte skydda sin produkt 

immateriellt. Ett svar inom samma grupp har valt en kombination av patent,design/ 

mönsterskydd och hemlighållning av nyckelkomponeneter, så kallad ”black box”. I ett av 

dessa fall har respondenten varit utsatt för produktintrång och i detta fall valt att driva frågan 

rättsligt. Inom läder/textil/beklädnad har ett företag valt att patentera och varumärkesskydda 

sin produkt, inom gummi/plast har respondenten valt att patentera och design/mönsterskydda 

produkten. Företagen inom hjälpmedel och bygg har valt att endast patentera sin produkt.  

Två produkter inom mjukvara/elektronik har CE-märkts med hjälp av konsult. Produkten 

inom hjälpmedel har CE-märkts utan konsulthjälp. Övriga respondenter har inte behövt CE-

märkta sina produkter. 

För att nå marknaden har ett företag inom mjukvara/elektronik uppgivit att de anlitat konsult 

och släkt/vänner, respondenterna inom mjukvara/elektronik och gummi/plast uppger att 

produkten marknadsförts genom personlig bearbetning av kunder. Respondenten med produkt 

inom bygg uppger att tävlingar använts för att marknadsföra produkten.  

Respondenterna inom mjukvara/elektronik, bygg, gummi/plast och läder/textil/beklädnad har 

alla använt sig av internet för marknadsföring, varav de inom mjukvara/elektronik och 

läder/textil/beklädnad även annonserat. Ett företag inom mjukvara/elektronik och ett inom 

gummi/plast har anlitat en reklambyrå för framställning av reklammaterial.  
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Fem av sex respondenter har deltagit på mässor för att marknadsföra sina produkter, ett 

företag vid ett trettiotal tillfällen, övriga mellan en och sju mässor. Byggprodukten har använt 

sig av tävlingar för att marknadsföra sin produkt. 

För att kunna påbörja produktion har ett företag inom mjukvara/elektronik uppgivit att de 

hyrt/leasat lokaler och maskinutrustning samt köpt in kontors- och packutrustning. Företaget 

inom bygg har hyrt/leasat lokaler och maskinutrustning inför produktionsstart. De har även 

hyrt/leasat kontors- och packutrustning från processens inledande skede. Ett företag inom 

läder/textil/beklädnad har investerat i lokaler, produktionsutrustning samt kontors-

/packutrustning inför produktionsstart. Övriga företag har inte angivit några kostnader för 

detta. 

Ett företag inom bygg har investerat i licensavtal för att möjliggöra kommersialisering. En 

innovatör har ny-/ombildat sitt företag under innovationsprocessen, övriga innovatörer har 

inte ny-/ombildat företag under sina respektive perioder. 

Kapitalbindning i lager inför lansering har angetts för produkter inom mjukvara/elektronik, 

bygg och läder/textil/beklädnad. Övriga respondenter har inte angett någon kapitalbindning i 

lager. 

Sammanfattning av kostnader 

Att använda konsulter för ritningar/skisser under kommersialiseringen har i ett fall kostat 

1.500 tkr.  

Prisbilden för konsulthjälp inför en CE-märkning bland våra uppgiftslämnare är mellan 30 tkr 

och 50 tkr, ett motsvarande godkännande för den amerikanska marknaden kostar mellan 50 

tkr och 100 tkr. 

Ett mönsterskydd för EU kostar mellan 10 tkr och 40 tkr beroende på omfattning och grad av 

extern hjälp. Ett patent och varumärkesskydd för en produkt inom läder/textil/beklädnad har 

kostat 500 tkr/år att upprätthålla. Ett patent och design/mönsterskydd för gummi/plast-produkt 

har kostat 100 tkr i registreringsavgift. Att patentera ett hjälpmedel har kostat 100 tkr i 

konsultarvode och 30 tkr i årlig avgift, motsvarande kostnader för en byggprodukt anges till 

200 tkr i konsultarvode och 10 tkr i årlig avgift. För att formulera en patentansökan krävs 

specialkunskaper, konsultarvode kan beräknas till 30 tkr och 60 tkr enligt Stefan Hjalmarsson. 

Kostnaden för att driva en process mot intrång på det immateriella skyddet har i ett fall 

angetts till 40 tkr. 

Att utföra inledande marknadsåtgärder och andra marknadsföringsaktiviteter kan variera stort, 

Antonio Morveto beskriver det som den största kostnaden under en innovationsprocess. 

Inledande marknadsåtgärder för att nå marknaden och komma i kontakt med en 

samarbetspartner med hjälp av konsultföretag har för företag inom gummi/plast och 

mjukvara/elektronik varierat i kostnad mellan 100 tkr och 120 tkr, flera respondenter har 

utfört marknadsåtgärder på egen hand eller med hjälp av släkt och vänner. En respondent 

inom mjukvara/elektronik har en heltidsanställd för att sköta marknadsföring. 

Att upprätta hemsida anges kosta 5 tkr. Enbart annonsering för en produkt inom 

läder/textil/beklädnad uppges till 80 tkr. Ett företag inom mjukvara/elektronik har använt 

internet och annonsering till en sammanlagd kostnad om 2.000 tkr. Anlitande av reklambyrå 

för att framställa reklammaterial och hemsida har för ett företag inom gummi/plast kostat 30 

tkr. 

Kostnaden för att delta på en mässa varierar mellan 10 tkr och 50 tkr, merparten uppger en 

kostnad i mitten av intervallet 
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Kostnader för lokaler och maskinutrustning varierar, årshyran varierar mellan 50 tkr och 200 

tkr. Ett företag inom gummi/plast uppger ombyggnadskostnad av egna lokaler till 10 tkr. En 

företagare inom läder/textil/beklädnad uppger en investering på 5.000 tkr för lokaler och 

maskiner. Inköp av kontors och packutrustning varierar mellan 30 tkr för ett företag inom 

läder/textil/beklädnad och 100 tkr för ett mjukvaru-/elektronikföretag, årshyra för ett företag 

inom bygg uppgår till 50 tkr. 

Kostnaden för ny-/ombildning av företag har av en respondent angetts till 80 tkr. Kostnaderna 

omfattar registrering; redovisning/revision och/eller ekonomisk konsultation. 

Kapitalbindning i lager anges för en mjukvaru-/elektronikprodukt till 200 tkr. Motsvarande 

kapitalbindning för en produkt inom läder/textil/beklädnad och bygg varierar mellan 30 tkr 

och 50 tkr. 

4.2.7. Egen tid 

Intervjuer 

Karin har sysselsatt sig oavbrutet med utvecklingen av sin produkt sedan januari 2001 vid 

sidan om sitt ordinarie heltidsarbete. Hon har kunnat ägna viss arbetstid åt utvecklingen, men 

det huvudsakliga arbetet har utförts på fritid.  

Lisa har kunnat avsätta arbetstid till utvecklingen av sin idé. Hon beskriver det som att ca 15 

% av en heltid lagts på projektet under hela utvecklingstiden, förutom fritid. 

Anders har kunnat utveckla produkten inom ramen för sin tjänst på universitetet, han 

uppskattar den tid som ägnats till mer än fyra årsarbeten hittills.  

Enkätsvar 

Innovatören av en mjukvaru-/elektronikprodukt uppger att 7.000 timmar av egen tid satsats 

under innovationsprocessen. Utvecklingen av ett hjälpmedel fram till färdigutvecklad produkt 

har tagit 2.100 timmar av egen tid, och för en läder-/textil-/beklädnadsprodukt har insatsen av 

egen tid varit 2.000 timmar. Produkten inom bygg har krävt 4.800 timmar egen tid. Övriga 

respondenter har inte redovisat användning av egen tid. 

4.2.8. Finansiering 

Intervjuer 

Startskottet för Karin var det stipendium som NUdéon belönade idén med. Finansieringen 

under det första året bestod av förstudiemedel från ALMI, för att i april 2002 följas av ett 

SIC-lån. Under 2005 beskriver Karin det som att ett stort avstamp togs ekonomiskt i projektet, 

det var då hon allvarligt övervägde projektets genomförande. Under augusti 2005 tecknades 

innovationslån hos ALMI och banklån med privat säkerhet, i december 2005 köptes 

konsultcheckar för upphandling av extern hjälp. Under januari 2008 beräknas de första 

intäkterna flyta in.  

Finansieringsbehovet har för Karin kunnat begränsas genom olika kringgåendetekniker. Ett 

inledande examensarbete bidrog till att utforma produktkonceptet, testverksamhet utfördes på 

den egna arbetsplatsen, advokathjälp vid intrång på mönsterskydd och utlåtande från 

Arbetsmiljöverket och Smittskyddsinstitutet. Dessa aktiviteter utfördes utan krav på 

ekonomisk kompensation. Karin har använt privata resurser genom att bygga om sitt garage 

till lagerlokal med hjälp av familjemedlem. 
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För Lisa var stipendiet från NUdéon, som hon erhöll för sin idé, startskottet på finansieringen. 

Förstudiemedel från ALMI har finansierat de ytterligare studier som gjorts i projektet med 

hjälp av konsulter. 

Lisa har också kunnat begränsa finansieringsbehovet genom kringgåendeteknik, det inledande 

examensarbetet bidrog med ett embryo till nyhetsgranskning och marknadsanalys samt 

tillverkning av den första prototypen. Den testverksamhet som hittills genomförts har kunnat 

ske under utvecklingen av Grensebroens verktyg Fälttest, där även tillverkning av prototyper 

för testning tagits fram. 

För Anders har finansieringen av processen från idé till färdig produkt varit en tung del. Det 

ursprungliga utvecklingsarbetet har kunnat ske tack vare den forskartjänst han upprätthåller, i 

kombination med utrustning använd i tidigare projekt kunde de ursprungliga kostnaderna 

hållas nere. Mellan 2000 och 2003 skedde fortsatt utvecklingsarbete med små medel, 

utnyttjande av nätverk och gentjänster för extern konsultation, tillsammans med 

doktorsavhandlingen som initialt utfördes på ”fritidsbasis”. Mindre tillfälliga anslag medgav 

kortare tider av heltidsforskning och mindre inköp av material. Anders beskriver det som en 

”jojo-ekonomi” och ett ”trixande”, där fortsatt utveckling kunde ske först när medel fanns 

tillgängliga. Det treåriga forskningsanslaget från Vinnova gav utvecklingen en bättre struktur 

där det gick att planera framåt. Under 2006 bildades det bolag som idag ansvarar för fortsatt 

utveckling och försäljning, det ursprungliga aktiekapitalet härrörde ur privata besparingar och 

samarbetet med leverantören, efter det har ytterligare finansiärer bidragit med aktiekapital. 

Inför grundandet av bolaget bidrog ett examensarbete med upprättande av affärsplan och 

annan dokumentation. 

Anders beskriver flera svårigheter i att söka kapital av externa finansiärer, dessa vill ha 

ägarandelar i bolaget vilket medför att den egna andelen tunnas ut, och därmed incitamentet 

för fortsatt eget engagemang. Externa finansiärer har också önskemål om att produkten ska 

omfattas av skydd, de vill ha ett dokument som styrker ensamrätt. En ytterligare svårighet är 

den motsättning som finns mellan affärsvärlden och den akademiska världen, i den 

akademiska världen eftersträvas största möjliga öppenhet, till skillnad från affärsvärlden där 

sekretess anses nödvändigt i många fall.  

Enkätsvar 

                  

0

1

2

3

4

Id
é
 o

ch
 k

o
n
ce

p
tf
a
s

P
ro

to
ty

p
fr
a
m

ta
g
n
in

g

P
ro

d
u
kt

io
n
si

n
ve

st
e
ri
n
g
a
r

M
a
rk

n
a
d
sl

a
n
se

ri
n
g

In
g
a
 s

vå
ri
g
h
e
te

r 
vi

d
 k

a
p
ita

la
n
sk

a
f.
..

 

Figur 16. Svårighet att skaffa kapital 

En innovatör inom mjukvara/elektronik uppger att det varit av avgörande ekonomisk 

betydelse inför produktionsstart, att det funnits en köpare, beredd att lägga en tillräckligt stor 
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order. Respondenten betonar också betydelsen av att det under hela innovationsprocessen 

funnits en kund som varit intresserad av att köpa produkten. När produktionen väl startats har 

det största ekonomiska beslutet varit att ta in fler delägare i företaget. Ifråga om anskaffning 

av kapital uppges den kritiska perioden ha varit under marknadslanseringen, men 

uppgiftslämnaren efterlyser fler finansieringsformer under hela innovationsprocessen. 

En innovatör inom mjukvara/elektronik betonar den ekonomiska vikten av ett ordentligt 

förarbete, att lösa så många problem som möjligt på skrivbordet. Respondenten nämner: att 

göra teorin först, att använda en befintlig plattform och att konstruera för en rationell 

produktion. Denna respondent uppger att kapitalanskaffningen inte vållat några problem. 

Ett företag inom hjälpmedel har valt en affärsmodell, där intäkterna genom att sälja en 

patentlicens när produkten var färdig för kommersialisering. Respondenten nämner de 

viktigaste ekonomiska besluten som utprovning av funktioner samt skydd av produkt och 

design. Företaget upplever sig inte ha haft problem med kapitalanskaffningen under någon 

fas. Räntekostnaderna under innovationsprocessen har angetts till 60 tkr. 

Ett enkätsvar som utvecklat en gummi-/plastprodukt upplever att tillgång på kapital vållat de 

svåraste ekonomiska besluten. Respondenten har haft svårighet att skaffa kapital under 

innovationsprocessens första faser, denne beskriver det som att ”riskkapitalister vill investera 

i bolag som redan genererar vinst”. 

En innovatör av en produkt inom läder/textil/beklädnad uppger som de svåraste ekonomiska 

besluten: 1) Byggande av första prototyp, ett viktigt steg som verifierade tekniken och gav 

möjlighet att leverera en testvolym till kund, detta skedde tidigt under produktutvecklingen. 2) 

Investering i teknik för att ha kontroll på ingående material och snabbt möta kunds önskemål, 

detta i slutet av produktutvecklingen. 3) Investering i industriella maskiner för att kunna lova 

mer mot kund och ta större order. Respondenten beskriver svårigheter att finna kapital under 

produktutvecklingen och beskriver orsaken som att kapitalbehovet och risken är stor i detta 

skede. Detta svar har haft räntekostnader om 500 tkr under fyra år av innovationsprocessen. 

Ett enkätsvar inom bygg uppger att de viktigaste ekonomiska besluten tagits vid: 1) 

Grundande av aktiebolag. 2) Lånefinansiering av prototyp. 3) Tecknande av nyemission inför 

0-serietillverkning. I frågan om kapitalanskaffning uppger respondenten att det i och för sig 

inte varit problem att skaffa kapital, dock har det varit svårt att finna önskad mängd för att 

”lyfta” projektet. Svårigheten att finna tillräckligt med kapital har funnits under hela 

innovationsprocessen. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade empirimaterialet, genom att det tolkas 

och ställs mot den teori som presenterats i kapitel 3. Då undersökningen är deskriptiv och 

delvis explorativ, där syftet är att skapa en beskrivning av verkligheten, beskrivs delar av 

resultatet utan någon jämförande teori. Inledningsvis ges en sammanfattning av 

innovationsprocessens aktörer och deras roll ges samt en överblick över de beslutspunkter 

som påverkar kapitalbehovet. Därefter beskrivs innovationsprocessens faser och deras 

placering i tid, de ingående aktiviteterna och aktiviteternas påverkan på kapitalbehovet, vidare 

berörs innovationsprocessens beslutspunkter. Avslutningsvis presenteras den modell som 

överskådligt beskriver processen. 

5.1. Innovationsprocessens aktörer 

Innovatörens transformering. I de innovationsprocesser som studerats genom djupintervjuer 

har det funnits en nyckelperson, den som drivit utvecklingen framåt och varit den entreprenör 

som krävts för att åstadkomma en färdig produkt. Intervjupersonerna uppvisar en varierande 

grad av transformering till entreprenör, från att kvarstå på innovatörsstadiet till att ha 

utvecklats till en rutinerad entreprenör, i ett mellanläge finns innovatören som ofrivilligt fått 

ta entreprenörsrollen. Det går att utläsa ett samband mellan graden av entreprenörskap och hur 

långt i innovationsprocessen respondenterna kommit, det krävs dock viss försiktighet i 

analysen med tanke på det lilla urvalet. Sambandet går också att utläsa i Bjerkes beskrivning 

av entreprenören som risktagare, för den som vill slutföra innovationsprocessen krävs en vilja 

att ta risker. Den transformering som identifierats överensstämmer med Franks modell, där 

innovatören skapar och entreprenören förverkligar idén. Samtliga organisationer vi varit i 

kontakt med verifierar också Franks tes om att göra åtskillnad på innovatören och 

entreprenören. 

Grensebroens betydelse för innovationer. Grensebroens verksamhet uppfyller flera av de 

punkter Nutek anser betydelsefulla för att stimulera tillväxt i småföretag, såsom: 

o Stöd till nätverk och kluster. 

o Tillhandahållande av informationstjänster. 

o Förmedling av kontakter till experter, andra företag och andra aktörer. 

o Kompetenshöjningsåtgärder. 

o Användning av upphandlingsinstrument för att främja företagsutveckling. 

o Stöd till kommersialisering av forskningsresultat.  

Organisationen lever också upp till rollen som intermediär, då den bistår 

innovationsprocessen med råd och stöd inom affärsutveckling, marknadsföring, 

produktutveckling och finansiering. Genom denna verksamhet utgör Grensebroen den 

stödjande mentorsrollen som ingår i Franks modell. 

Grensebroens nätverk skapar kontakter mot företag, akademi och omgivande samhälle som 

hjälper innovatören att bygga ett team och vara det gränssnitt mot det institutionella blocket 

som enligt Frank måste ingå i processen för att nå framgång.  

Genom verksamheten Fälttest medverkar organisationen till att säkra produktens tekniska och 

kommersiella relevans. Genom att testverksamheten utförs i användarmiljön knyter 

verksamheten utvecklingen av idén till den kompetenta och krävande kund som Frank finner 

nödvändig.  
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Samhällets övriga stöd till innovationer. Genom organisationen ALMI har staten skapat en 

intermediär som stöd till bland annat innovationsutveckling. ALMI har en mer generell 

inriktning i sitt stöd än Grensebroen, både geografiskt och avseende produktområde. Denna 

organisation administrerar också statligt riskkapital till innovatörer genom de förstudiemedel 

och innovationslån som erbjuds. Samhället driver också genom forskning en omfattande 

verksamhet för att främja utveckling av innovationer. 

5.2. Innovationsprocessens aktiviteter och faser 

Teoriavsnittet belyser avgörande faktorer för innovationsprocessens kapitalbehov, där 

presenteras verktyg såsom budgetering och affärsplan vilka kan användas för att identifiera 

kostnadernas placering i tid och omfång. Under empiriavsnittet presenterades innovatörernas 

aktiviteter och kostnader, uppdelade efter de faser som beskrivs i teoriavsnitt 3.1.2. I detta 

avsnitt beskrivs empirin, uppdelat enligt de i teorin nämnda faserna, ur två perspektiv, tid och 

kostnad. För att ytterligare visualisera den ackumulering av kapitalbehovet som uppstår, 

presenteras enkätsvaren med hjälp av modellen ”cash curve”, som presenterades i avsnitt 

3.4.4. 

5.2.1. Tidsperspektiv 

En faktor som påverkar kapitalbehovet under en innovationsprocess är den utsträckning över 

tid som förloppet uppvisar. Detta åskådliggörs med tidsaxlar över respondenternas 

utvecklingsfaser.  

 

Figur 17. Tidsaxel över respondenters innovationsprocess 

De intervjuade innovatörerna uppvisar skilda mönster i utvecklingen av innovationerna, start 

och slutfas är det som förenar dem. Gemensamt är också det faktum att affärsanalys, 

produktutveckling och testverksamhet sker parallellt under en period.  

Utsträckningen i tid skiljer sig åt, Anders har drivit processen under elva års tid och har 

fortfarande inte fullt ut kommersialiserat sin produkt. Lisa har verkat under tre år hittills och 

har fortfarande omfattande produktutvecklings- och kommersialiseringsarbete kvar. Karin är 

den innovatör som har en fullt kommersialiserad produkt, processen har tagit åtta år. Bland 

enkätsvaren varierar den totala tiden för innovationsprocessen mellan två år och elva år. Den 

respondenten som har längst aktivt utvecklingsarbete anger en tidsrymd av sex år, en 

respondent har en längre tidsrymd, men detta beror på ett längre uppehåll i utvecklingsarbetet. 

Idé 

Idé 

Idé 

Koncept 
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Koncept 

Affärs analys  
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Produktutveckling 
Testning     
Kommersialisering 

År 0                 1                   2                  3                   4                   5                    6                    7                   8                   9 
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Idéfasens totala tidsperiod ingår inte i undersökningen, men intervjupersonerna ger en bild av 

att ett upplevt problem har identifierats flera år innan den slutliga lösningen för 

vidareutveckling infunnit sig. 

Konceptfasen är en relativt kort period som inträffar i nära anslutning eller parallellt med 

idéfasen, detta gäller såväl intervjuade innovatörer som enkätsvaren. 

Affärsanalysen är den fas i Tzokas modell där variationerna börjar bli betydande. Den 

påbörjas i något fall samtidigt som konceptet, ett fall följer modellen och affärsanalysen tar 

vid där konceptfasen avslutas. I flera fall sker ett uppehåll där innovationsprocessen läggs i 

malpåse under en period, i väntan på en utvecklad teknik eller en fördelaktigare kostnadsbild, 

detta uppehåll har varierat mellan tre och fyra år. Fasen för affärsanalys varar mellan ett år 

och tre år. För ett enkätsvar påbörjas affärsanalysen fem år före det att idén formuleras i skrift. 

Produktutvecklingen är den fas som genomgående sträcker sig över en stor andel av 

innovationsprocessen. Den påbörjas i allmänhet kort efter att affärsanalysen påbörjats, i något 

fall tre år innan. Produktutvecklingsfasen sträcker sig i allmänhet fram till dess att produkten 

är nära en lansering och varar mellan två och sju år. 

Testning är liksom produktutveckling en fas som sträcker sig över en avsevärd andel av 

innovationsprocessen. Den påbörjas i allmänhet i direkt samband med produktutveckling och 

följer sedan denna för kontinuerlig återkoppling. Beroende på processens intensitet och 

innovationens teknikhöjd varierar testverksamheten i omfång, från att ske intermittent till en 

kontinuerlig aktivitet. Under slutet av testverksamheten sker ofta de tester som krävs för att få 

produkten godkänd för kommersiellt bruk. Tidsomfånget varierar från två år, upp till sju års 

testverksamhet. 

Kommersialiseringsfasen är den mest omfattande fasen ekonomiskt, vilket även påverkar hur 

den placeras i tid. Mönstret visar att fasen sker under en relativt begränsad del av 

innovationsprocessen, innovatörerna förkortar i möjligaste mån fasen. Undantaget är Karin 

som tidigt försökte att lansera sin produkt, och därmed fick driva kommersialiseringsfasen 

under lång tid. Tidsomfånget varierar för kommersialiseringen, från ett år upp till sex år. 

Undersökningens resultat sammanfaller väl med Van de Vens beskrivning av 

innovationsprocessen, den divergerar för att löpa parallellt och slutligen sammanlöpa inför 

lanseringen. Den allmängiltiga linjära process som beskrivs existerar inte, utan är en starkt 

förenklad bild av verkligheten. 

5.2.2. Kostnadsperspektiv 

Kapitalbehovet för de innovationsprocesser som studerats, har varierat i omfång, från 800 tkr 

till 9.000 tkr, gemensamt för objekten är ett accelererande kapitalbehov i slutskedet av 

innovationsprocessen. 

Under idéfasen krävs vanligtvis inget kapital utan innovatören använder egen tid och sitt 

kontaktnät på arbetsplatsen samt släkt och vänner för att formulera och dokumentera sin idé. 

Kostnader för tjänster som inte kan erhållas via kringgåendeteknik kan vara av karaktären 

juridisk konsultation för utformning av friskrivningsbrev. Kostnaderna under idéfasen bedöms 

utifrån empiristudierna vara under 10 tkr.  

I konceptfasen utformas idén till ett koncept med beskrivning av produktegenskaper, material 

och tillverkningsmetoder, här krävs vanligtvis hjälp av teknisk expertis inom ett flertal 

områden såsom konstruktion, programmering och design. Vanligt förekommande 

kringgåendetekniker i denna fas är studentarbete, forskningsanslag, statliga bidrag och eget 

arbete. Kostnaderna för konceptfasen bedöms på grundval av empiristudierna variera mellan 
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10 tkr och upp till 500 tkr. Kostnaderna i konceptfasen varierar stort beroende på 

produktkategori, exempelvis kan en enkel plastprodukt ligga i det nedre kostnadsspannet 

medan en komplex mjukvaru-/elektronikprodukt kan ligga i den övre delen av spannet. 

Kostnaden är även starkt beroende på behovet av att anlita extern teknisk kompetens. 

Användning av kringgåendeteknik kan i vissa fall reducera kapitalbehovet.  

För att utreda konceptets lönsamhet undersöks marknadsvariabler och tillverkningskostnader 

under fasen affärsanalys. Aktiviteter såsom nyhetsgranskning, marknadsanalys och 

marknadsundersökning utförs vanligtvis. Kringgåendetekniker som vi identifierat för dessa 

aktiviteter är examensarbeten och eget utfört arbete. Kapitalbehovet bedöms inom intervallet 

10 tkr till 70 tkr. I denna fas har vi inte identifierat några skillnader mellan produktkategorier. 

Produktutvecklingsfasen är en upprepad process vilken leder fram till produktens slutliga 

utformning. Skisser, ritningar och design utformas slutgiltigt, erforderliga verktyg och 

specifika lösningar för produkten tas fram. Fasen varierar stort beroende av produktens 

karaktär, allt mellan gjuten plastdetalj och avancerad kombinationsprodukt med datorprogram 

och mekaniska delar. Fasen är även svår att förutse på grund av osäkerhet om antalet gånger 

processen behöver upprepas innan en produkt med tillfredställande kvalitet, som kan 

tillverkas till ett rimligt pris, är framtagen. Beroende på tillverkningsmetod och antal delar kan 

verktyg för tillverkning av en enkel plastprodukt kosta från 80 tkr upp till 280 tkr. En 

indikation på variationen mellan branscher ger Samuelsson, se avsnitt 3.3.1. Ett verktyg som 

målkostnadskalkylering kan vara till stor hjälp i denna fas. Kringgåendetekniker såsom 

studentarbete och forskningsanslag kan i vissa fall vara användbara. Undersökningen ger 

indikation på att kostnaderna varierar mellan 500 tkr och 2.000 tkr. 

Innan en produkt släpps på marknaden krävs ofta att den är testad, vanligtvis i flera olika steg. 

I vår undersökning har respondenterna i stor utsträckning använt kringgåendeteknik i form av 

den egna arbetsplatsen och forskningsanslag för de första testerna medan senare fälttester och 

laboratorietester ofta genomförts av auktoriserade företag. Indikation på kostnaderna är upp 

till 60 tkr. För vissa produkter krävs även CE-märkning vilken kan kosta mellan 30 till 50 tkr. 

Kommersialisering är den mest kostnadskrävande fasen, främst är det 

marknadsaktiviteter/marknadskommunikation som är resursintensiva. Kostnaderna för 

marknadsaktiviteter varierar stort och är ofta den största kostnaden under processen, troligtvis 

är dessa kostnader beroende på kundkategori och innovatörens möjligheter till 

marknadskommunikation som är avgörande. Under denna fas skaffas erforderliga 

produktskydd och certifikat för berörda marknader. Kostnaden för produktskydd är beroende 

på vilken typ av skydd och vilka marknader som skyddet skall omfatta, samt behovet av 

extern kompetens vid ansökan. Kostnader för lokaler, produktionsutrustning och speciell 

utrustning samt uppbyggnad av rörelsekapital för råmaterial, produkter i arbete, 

färdigvarulager och kundfordringar kommer under kommersialiseringen. Att investera i egen 

produktionsutrustning och lokaler kan ge stora kostnader, undersökningen ger exempel på upp 

till 5 miljoner kronor. Kringgåendeteknik såsom att leasa lokaler och maskiner kan minska 

behovet av kapital vid start av produktion. Kostnadsintervallen bland respondenterna är från 

250 tkr till 7.000 tkr. En stor del av kommersialiseringskostnaderna kan undvikas genom en 

affärsmodell där intäkterna genereras genom försäljning av patentlicens. 

5.2.3. Cash curve 

Kapitalbehovet för en innovationsprocess kan illustreras med Andrews ”cash curve”, nedan 

visas exempel från sju av de nio respondenterna i undersökningen, för två av respondenterna 

saknas fullständiga uppgifter för att bygga en ”cash curve”. Figur 18 beskriver tid och 

kapitalbehov relativt sin egen process, figur 19 redovisar nominella värden för både tid och 
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kapitalbehov. I ett av enkätsvaren angavs en affärsanalys som påbörjats fem år före 

idéskapandet, detta undantag redovisas inte i graferna. 
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Figur 18. Cash curve 

De övre exemplen uppvisar kurvor där kapitalbehovet accelererar kraftigt inför 

kommersialiseringen. Två av dessa fall har ett försiktigt ökande kapitalbehov under 80 % av 

tiden för att under de sista 20 % förbruka ungefär 80 % av kapitalet. I det sista av de tre övre 

fallen uppträder kostnader först efter 60 % av tiden och den avslutande femtedelen förbrukar 

ungefär 80 % av kapitalbehovet. Dessa exempel följer i stort målkostnadskalkyleringens figur 

7, om fördelningen av beslutade och uppkomna kostnader. Den beprövade tumregeln ”80-20” 

är också användbar för dessa exempel, under 80 % av tiden förbrukas 20 % av kapitalbehovet. 

Exemplen på mellersta raden uppvisar kapitalbehovet kurvor med en högre förbrukning av 

kapital tidigt i processen, det accelererande kapitalbehovet under slutet av processen kan ändå 

tydligt urskiljas. Det går att utläsa ett förhållande om ungefär 60/70-40 i de exemplen, under 

60 % till 70 % av tiden förbrukas ungefär 40 % av kapitalbehovet, 60 % av kapitalbehovet 

uppstår under de avslutande 30 % till 40 % av tiden. 

Det sista exemplet avviker från de övriga, det uppvisar en konvex kurva där kapitalbehovets 

acceleration uppstår tidigt i processen. Detta exempel är det enda där både tillverkning och 

marknadsföring saknas, produkten har licensierats till ett annat företag under 

kommersialiseringsfasen. 

Under figur 19 görs analyser av orsakerna till respektive kurvas form och värden. 
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Figur 19. Tidsperspektiv och kostnadsackumulering 

För den gula kurvan (L4) identifieras ett kraftigt ökat kapitalbehov under det sista året, 

investeringar i lokaler och maskinutrustning samt höga kostnader för produktskydd har varit 

de främsta kostnadsdrivarna i detta fall. Detta företag är med sina nio miljoner i kapitalbehov 

den bland respondenterna med det högsta kapitalbehovet. 

För den ljusgröna kurvan (L7) finns ett ökande kapitalbehov sent i processen. Under lång tid 

har eget arbete använts för produktutveckling och testverksamhet. Under den avslutande 

perioden har investering skett i produktionsverktyg, certifiering och marknadsföring. Ingen 

egen tillverkning och låga marknadsföringskostnader genom samarbete med grossist, 

förklarar det relativt låga kapitalbehovet. 

För den mörkblå kurvan (L6) har innovationsprocessen drivits under lång tid med små medel, 

för att avslutas med ett accelererande behov. Långa intervall av perioder som inte genererar 

kostnader inledningsvis medför en lång innovationsprocess, respondenten framhåller dock 

vikten av att tänka efter före. 7.000 timmar av egen tid har ägnats åt projektet vilket är 

undersökningens högsta värde. Vi kan därför anta att innovatören ägnat dessa timmar åt 

research och produktutveckling i egen regi. 

Den rosa kurvan (L1) har det mest omfattande kapitalbehovet tidigt i processen och är en av 

de kortaste innovationsprocesserna. Denne innovatör har satsat i hög grad på anlitande av 

externa konsulter under konceptfasen och höga kostnader för produktutveckling, vilket 

påskyndat processen, men även varit kostnadsdrivande tidigt. Personlig bearbetning av 

marknaden och legotillverkning har begränsat de totala kostnaderna. 

I den mörkgröna kurvan (L3) sker tidigt relativt kostnadskrävande aktiviteter såsom 

konsultarvode för ritningar/skisser och patent. Under den avslutande tiden består kostnader 

huvudsakligen av framtagning av verktyg och andra specifika lösningar. Hyrda/leasade 

lokaler och låga kostnader för marknadsföring genom tävlingar bidrar till att reducera 

totalkostnaden. 

För den ljusblå kurvan (L2) sker en närmast linjär uppbyggnad av kapitalbehovet, orsaken till 

detta är en tidig och relativt kostsam produktutveckling som pågått oavbrutet fram till 

kommersialisering, produkten har heller inte krävt investeringar i lokaler, maskiner eller 

kontors- och packutrustning. Enkäten ger inget svar på hur tillverkning sker, men det kan 
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antas att den tillverkas av legotillverkare. Marknadsföring genom personlig bearbetning har 

också varit kostnadsbesparande under den avslutande tiden. 

För den lila kurvan (L5) som inte innefattar den generella avslutande branten på sitt 

kapitalbehov, har produkten licensierats inför kommersialiseringen, därför avtar ökningen av 

kapitalbehovet under den avslutande tidsperioden.  

Sammantaget uppvisar exemplen en stor variation ifråga om tidsspann, kapitalbehov och 

kostnadsfördelning. Flertalet exempel kan kategoriseras så att 60 till 80 % av kapitalbehovet 

uppstår under den avslutande 20 till 40 % av tiden. Behovet accelererar i allmänhet under hela 

innovationsprocessen. De exempel där förhållandevis stora resurser satsats på 

produktutveckling tidigt, har resulterat i en avsevärt förkortad process. Organisering av 

produktion och marknadsföring påverkar det totala kapitalbehovet i hög utsträckning. 

5.3. Beslutspunkter  

För en innovationsprocess har vi identifierat ett flertal situationer som kräver beslut, den 

gemensamma nämnaren är anskaffning och förbrukning av kapital. 

Kapitalanskaffning. Flera innovatörer uppger att de tidiga faserna varit svåra att finansiera, en 

respondent uppger att både stort kapitalbehov och en hög risk samtidigt varit begränsande 

faktorer, medan en annan nämner riskkapitalisters benägenhet att investera i företag som 

redan genererar vinst, för en tredje har tillgången varit mindre än önskad under hela 

processen. Det första och sista exemplet kan knytas till Smiths teori om 

informationsasymmetri, för en tidigare okänd innovatör får mycket kraft läggas på att 

övertyga finansiärer om produktens möjlighet att senare generera ett överskott. Samtliga 

exempel kan kopplas till Smiths teori om finansiärers begränsade tidshorisont vid investering 

i förhållande till företagets utveckling.  

Finansiering under kommersialiseringsfasen har vållat de svåraste beslutssituationerna, lån 

mot personlig säkerhet och att ta in fler delägare i projektet är metoder som använts bland 

innovatörerna. Här kan man jämföra med Smith och Landström som behandlar entreprenörens 

drivkrafter och kontrollaversion, innovatörerna uppger att de är tvungna att avhända sig 

självständighet och oberoende för att kunna fortsätta.  

Milstolpar. Inför skeden där ytterligare finansiering krävs finns krav på affärsplan och 

budgetering. Banker, intermediärer och investerare vill se genomarbetade budgetar och 

affärsplaner där produktens framtid prognostiseras. Den stegvisa utbetalningen av 

innovationslån som ALMI tillhandahåller skapar beslutspunkter i utvecklingen av produkten. 

Detta överensstämmer med Smiths beskrivning av att finansiären vill skapa incitament för 

entreprenören att hålla sig inom utsatta ramar och att fördela kostnader relevant genom 

användandet av milstolpar.  

En kompetent och riskvillig kund. Innovatörerna ser i flera fall en befintlig köpare som en 

förutsättning för att ta det avgörande steget i kapitaltillförseln och fullfölja projektet fram till 

kommersialiseringen. I något fall finns ingen kund när produkten lanseras, processen får i 

detta fall en mer avvaktande karaktär där förloppet fortskrider först när medel finns 

tillgängliga, processen tar aldrig det avgörande steget mot en lansering av den färdiga 

produkten. För en innovatör har kunden funnits med under hela produktutvecklingsfasen för 

att ge ständig återkoppling på produkten och därigenom borga för att det finns en köpare på 

den färdiga produkten. Dessa reflektioner sammanfaller med Franks modell där det krävs en 

kompetent, krävande och riskvillig kund för att genomföra processen.  

Tidig produktutveckling. Flera respondenter betonar vikten av att göra ett bra förarbete, att 

redan på konceptstadiet och under den tidiga produktutvecklingen få fram en produkt som är 
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produktions- och användarvänlig och som kan integreras med befintliga system. 

Innovatörerna anser att de borde ha satsat mer i dessa faserna för att få en bättre slutprodukt. 

De reflektioner som innovatörerna ger uttryck för sammanfaller med 

målkostnadskalkyleringens filosofi, där uppkomna kostnader beslutas tidigt i 

produktlivscykeln. 

5.4. Avslutning  

Resultatdelen har sammanställt empirin och jämfört med teorin. Hur en innovationsprocess 

ser ut, vilka aktiviteter, tidsspann och kapitalbehov som ingår varierar starkt bland 

respondenterna. Vi har också identifierat ett flertal beslutspunkter i undersökningen, 

reflektioner som innovatörerna gjort i sina beskrivningar. I nästa kapitel kommer vi att 

ytterligare tolka undersökningens resultat. Innan dess presenteras modellen över 

kapitalbehovet under en innovationsprocess. Denna modell ingick i uppdraget från 

Grensebroen, med syfte att för den innovatör som befinner sig i början av sin ”resa” skapa en 

karta som beskriver kapitalbehovet under vägen. 
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5.5. Modell 

Baserat på genomförda djupintervjuer och resultatet av enkätundersökningen, har en modell skapats vilken beskriver aktiviteter under en 

innovationsprocess olika faser och vilket kapitalbehov dessa kräver. Finansiering berörs kort, ämnet ligger egentligen utanför uppsatsens 

avgränsning, genom exempel på vanliga finansieringsformer. Beskrivningen sträcker sig från den dag då idén formulerades i ord. Tidslinjen 

presenteras i procent av tiden för innovationsprocessen från idé till lansering, tid och kapitalbehov anges i intervall.  

Tidslinje   Tidslinje 

             % 

Fas och exempel på aktiviteter Exempel på kapitalbehov 

 

Vanlig 

finansieringsform 

dag 1 

       

 

 

 

0 % 

Idéskapande 

Hur en idé föds kan variera från att komma plötsligt till att växa 

fram under lång tid. Även grunden från vilken idén växer fram 

varierar från ett brukarbehov till en teknikfokuserad idé utan en 

klart definierad användning.  

Idén behöver formuleras och dokumenteras för att förmedlas till 

omgivningen. Vanligt är att detta sker genom att lämna ett 

förslag i någon form av förslagslåda på arbetsplatsen. Idéer som 

man utvecklat i sin yrkesutövning behöver klargöras med 

avseende på äganderätten mellan arbetsgivare och idéskapare. 

 

 

 

                            < 10 tkr 

 

 

 

Eget arbete 

 

Kommentar: 

Många arbetsgivare lämnar 

belöning på förslag som de 

anser kunna ge förbättringar 

på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

0-20% 

Utveckling av koncept 

Under konceptfasen sker genomgång av idén med avseende på 

produktegenskaper, materialval och tillverkningsmetoder. Här 

behövs ofta teknisk kompetens och specialkunskap för ritningar, 

skisser och formgivning. 

 

 

 

Kostnaderna varierar stort beroende på 

produktkategori och egen kompetens. 

Som exempel kan en gummi-

/plastprodukt ligga i nedre delen medan 

en mjukvaru-/elektronikprodukt som 

kräver extern kompetens för 

konceptfasen lätt hamnar i det övre 

spannet. 

                10 tkr – 500 tkr 

 

Förstudiemedel  

Forskningsanslag 

Beviljad arbetstid 

Riskkapitalister 

Kringgåendetekniker såsom: 

Studentarbete 

Eget arbete 
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20-100% 

 

Affärsanalys 

För att undersöka nyhetsvärde och lämpligt skyddsomfång för 

produkten genomförs oftast en nyhetsgranskning. 

Marknadsanalys genomförs för att få en djupare bild av 

branschen och de presumtiva kunderna.  

En marknadsundersökning ger en uppfattning om kundbehov, 

kundattityd och marknadspotential. 

Utifrån fakta om marknaden görs en första uppskattning av 

tillverkningskostnader. 

SWOT-analys kan användas för att utreda styrkor och svagheter 

hos produkten.  

Informationen sammanställs i en affärsplan som kan presenteras 

för finansiärer. 

 

Nyhetsgranskning           10 tkr – 20 tkr 

Marknadsanalys / 

marknadsundersökning  10 tkr – 40 tkr 

 

 

SWOT-analys                             10 tkr 

 

Affärsplan                                < 10 tkr 

 

Förstudiemedel 

Kringgåendeteknik såsom: 

Studentarbete 

Eget arbete  

Kontaktnät 

 

 

 

 

 

 

20-100% 

 

Produktutveckling 

Från koncept sker en utveckling stegvis i en upprepad process 

tills en färdig produkt med tillfredställande funktion, kvalitet 

och acceptabel tillverkningskostnad är framtagen. Arbetet består 

av teknisk rådgivning och konstruktion samt framtagning av 

ritningar, skisser och prototyper. 

Vidare krävs i många fall framtagning av verktyg och annan 

specifik utrustning för produktionen. 

 

Kostnaden varierande efter produkt 

kategori och komplexitet:  

Prototyp plastprodukt        3 tkr – 10 tkr 

Verktyg för tillverkning plastdetalj 

                                      80 tkr – 280 tkr 

Prototyp mjukvara       150 tkr – 500 tkr 

Utveckling till färdig mjukvara  

                                 150 tkr – 1.500 tkr 

CAD-ritning                                 40 tkr 

 

Förstudiemedel 

Innovationslån 

Forskningsanslag 

Delägarskap  

Riskkapitalister 

Förskottsbetalning från kunder 

Kringgåendeteknik såsom: 

Studentarbete 

Eget kontaktnät 
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20-90% 

Testning 

Testning sker oftast i flera steg parallellt med 

produktutvecklingen. De första stegen kan ofta vara enkla och 

teoretiska medan senare steg utförs mer i verklig användarmiljö. 

Många produkter har myndighetskrav som styr vilka tester som 

ska genomföras före produkten får marknadsföras, vilket ofta 

kräver att expertis inom området får konsulteras. 

 

Laboratorietest                10 tkr – 60 tkr 

Fälttest                              5 tkr – 50 tkr 

Konsulttjänster kan krävas. 

Innovationslån 

Forskningsanslag 

Delägarskap 

Riskkapitaliter 

Kringgåendeteknik såsom: 

Samarbete med kund 

Studentarbete 

Eget kontaktnät 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-100% 

 

Kommersialisering 

Denna fas är den mest kostsamma då produkten ska börja 

serietillverkas och lanseras på en marknad. Ofta krävs 

investeringar i utrustning och lokaler. Vid start av en produktion 

binds kapital i form av rörelsekapital, för råmaterial, produkter i 

arbete, färdiga produkter i lager samt kundfordringar. 

Kostnaderna för marknadsföring i form av annonsering, 

reklammaterial, uppsökande kundverksamhet och deltagande på 

mässor utgör ofta en stor del av kapitalbehovet under 

innovationsprocessen. Även kostnader för eventuellt 

produktskydd tillkommer. 

Vissa produkter kräver CE-märkning för att släppas på 

marknaden. 

Här kommer de svåra besluten med stort behov av kapital och 

frågan om att driva projektet vidare i egen regi eller lämna över 

till någon aktör med bättre förutsättningar, vilket ofta innebär att 

man måste släppa kontrollen över innovationen. 

Tillverkning av 0-serie: 

plastprodukt                                  10 tkr  

mjukvara/elektronik 100 tkr – 1.500 tkr 

Utrustning och lokaler 

Ombyggnad egen lokal                10 tkr 

Industriella maskiner och lokal för 

läder/textil/beklädnad              5.000 tkr 

Rörelsekapital 

läder/textil/beklädnad                 50 tkr  

mjukvara/elektronik                  200 tkr  

Marknadsaktiviteter 

hjälpmedel på licenstillv.         100 tkr   

mjukvara/elektronik               2.000 tkr 

Produktskydd               10 tkr – 300 tkr 

beroende på vilket skydd och vilka 

marknader 

CE-märkning                        30 - 50 tkr 

 

Innovationslån 

Banklån 

Delägarskap 

Riskkapitalister 

Kringgåendeteknik såsom: 

Förskottsbetalning från kunder 

Eget kontaktnät 

Egna befintliga lokaler 

 

 

 

Målet – En ny produkt på marknaden 

 
Totalt kapitalbehov   800 tkr – 9.000 tkr 
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6. Slutsatser 
Undersökningens uppdrag var att utforska kapitalbehovet under en innovationsprocess, för en 

innovatör som befinner sig i det öppna innovationssystemet, utan tillgång till ett större 

företags resurser. Med hjälp av undersökta fakta skulle en modell skapas som på ett 

överskådligt vis visualiserar kapitalbehovets fördelning i tid och omfång. 

Vid undersökningens början gavs en bild av innovationsprocessen som en linjär sekventiell 

utveckling, där de ingående faserna följde ett förutbestämt mönster. Vi har funnit att en 

innovationsprocess svårligen kan placeras i en mall, alltför många faktorer påverkar 

utvecklingen, det finns dock några faktorer som kan ge underlag för generella slutsatser. 

En innovationsprocess varar enligt undersökningen mellan två år och elva år, det är svårt att 

identifiera ett generellt medelvärde, men i de flesta fall hamnar tidsomfånget mellan tre år och 

sju år. För de processer som tagit mycket lång tid, har det funnits ett uppehåll i utvecklingen, 

eller så har upprepade försök gjorts att starta en serietillverkning av produkten. Det går också 

att utläsa ett samband mellan det satsade kapitalets placering och tiden, mer kapital i 

inledningsskedet förkortar tiden för innovationsprocessen. 

De kostnader som uppstår under en idés utveckling till lanserad produkt varierar i omfång, 

från en miljon kronor till nio miljoner kronor, merparten mellan en miljoner kronor och tre 

miljoner kronor. Produktens teknikhöjd och komplexitet, samt möjligheten att utvärdera 

funktionen är faktorer som påverkar. Faktorer med störst påverkan är hur tillverkning och 

marknadsföring sker. De företag som investerar i egna produktionsresurser och 

marknadsföring via annonsering har det högsta kapitalbehovet. De företag som väljer 

legotillverkning av produkten och personlig marknadsföring har lägre kapitalbehov. 

Undersökningen har identifierat allmänt förekommande aktiviteter under 

innovationsprocessen såsom: nyhetsgranskning, marknadsanalys/marknadsundersökning, 

produktutveckling, testverksamhet, ritnings- och programmeringskonsultation, tillverkning av 

verktyg eller framtagning av andra specifika lösningar, marknadsföring, kapitalbindning i 

lager. Aktiviteter som förekommer i mindre omfattning är: designskydd, varumärkesskydd, 

certifiering, investering i lokaler/maskinutrustning, pack-/kontorsutrustning och ny-

/ombildning av företag.  

Gemensamt för kostnadsutvecklingen under en innovationsprocess är att den i allmänhet 

uppvisar ett accelererande förlopp under de avslutande 20 % till 40 % av processens 

tidsförlopp. Här uppstår i allmänhet 60 % till 80 % av de totala kostnaderna, detta 

överensstämmer med den kostnadsutveckling som målkostnadskalkyleringen visar. Ett 

undantag är den respondent som valt en affärsmodell där intäkterna genereras genom att sälja 

en patentlicens, detta exempel uppvisar en konvex ”cash curve”. Att sälja patentlicens 

framhålls bland intermediärerna som en fördelaktig metod. 

Kringgåendeteknik är en vanligt förekommande företeelse i de flesta innovationsprocesser. 

Innovatörerna använder sitt personliga nätverk, sin yrkesroll, framtida kunder och 

studentprojekt för att reducera kapitalbehovet. Användandet av offentligt finansierade medel 

som forskning, forskningsanslag, förstudiemedel och andra offentliga incitamentsskapande 

medel förekommer också i allmänhet under merparten av processens faser, betydelsen av 

kringgåendeteknik avtar dock markant under kommersialiseringsfasen. 

Den bild som flera innovatörer ger är att mer resurser borde ha satsats på produktutveckling 

tidigt i processen, medan de intermediära organisationerna är av åsikten att mer vikt borde 

läggas på tidig marknadsföring. En svår balansgång tycks uppstå i fördelning av resurser 
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mellan produktutveckling och marknadsföring, båda kritiska faktorer för framgång. Flera 

innovatörer belyser också vikten av en befintlig kund inför de avgörande satsningarna. 

Finansieringen av innovationsprocessen skiljer sig åt, från att inte ha vållat svårigheter, till det 

att tillförsel av kapital är den avgörande faktorn för projektets fortsatta utveckling. 

Finansieringens problemställningar varierar, att belåna det egna huset eller att satsa eget 

sparkapital ses som kritiska beslutspunkter, men även beslut om att ta in fler delägare i 

projektet och därigenom urvattna den egna andelen i projektet anses som kritiska. 

Innovatörerna har balanserat en vilja att påskynda processen med viljan att i möjligaste mån 

behålla sitt oberoende. 

6.1. Metodkritik 

Undersökningen är bred och explorativ till sin karaktär, avsikten var att utforska och ge en 

bild av kapitalbehovet. Metoden var att undersöka i flera steg med både en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats. Några faktorer har begränsat framgången i denna föresats: 

o Den relativt begränsade tid som funnits tillgänglig totalt inom ramen för en C-uppsats. 

Jul- och nyårshelger under den avslutande perioden har ytterligare begränsat den tid 

som funnits tillgänglig för analys av enkätsvaren. 

o Den långa tid som förflutit för respondenterna, tidsintervall på upp till tio år gör att 

minnet bleknar. I idealfallet skulle forskningen följa med ett antal innovatörer som 

”passagerare” under hela processen. 

o Det har varit svårt att finna relevant teori, vår uppfattning är att en stor del av den 

kunskap som finns tillgänglig i ämnet är erfarenhetsbaserad. Den finns således som 

humankapital hos alla de professionella aktörer som medverkar i teamet kring en 

innovationsprocess. 

Sammanfattningen av kritiken är att den begränsade tid och antal respondenter som 

intervjuats är otillräckligt för att kunna dra några säkra slutsatser av ett så komplext ämne. 

Vår studie får endast vara exempel ur verkligheten. Vi har också insett vilka svårigheter det 

finns i att beskriva en komplicerad process i en enkät, med dess begränsade utrymme för 

detaljerade svar. 

6.2. Avslutande ord 

Att ge sig ut på den ”resa” som innovationsprocessen består av, är att ge sig ut i det okända, 

avsikten med undersökningen var att beskriva det okända. Vårt mål var att hjälpa framtidens 

innovatörer att bättre kunna förutse det som väntar, vilka händelser som inträffar, vilka 

kapitalbehov de skapar och när i tiden de inträffar. Om vi lyckats i denna föresats är upp till 

andra att bedöma, vi kan bara konstatera att ytterligare forskning behövs för att ge en mer 

komplett bild av innovationers komplexa värld.  

Trots de svårigheter som belysts i metodkritiken har det varit intressant att få en inblick i 

innovationers mångfacetterade värld och att få en uppfattning om de kapitalbehov som krävs 

för att utveckla även till synes enkla produkter. Vi vidhåller fortfarande rapportens inledande 

ord, att innovationer är avgörande för nationens välfärd. Vår uppfattning är att de som har 

mod och energi att genomföra en innovationsprocess är värda all respekt i samhällets ögon. 
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Checklista för intervjuerna 

Inled med en presentation av oss, samt en beskrivning av undersökningens syfte.  

Intervjun bör i möjligaste mån ske på ett sätt som stimulerar respondenten att berätta om sin 

innovationsprocess på ett öppet och beskrivande sätt, från när idén sattes på pränt till första 

betalda fakturan från kund. 

Stödpunkter för intervjuerna: 

 Beskriv innovationsprocessen utifrån en tidsaxel: 

-idé 

-koncept 

-affärsanalys 

-produktutveckling 

-testning 

-kommersialisering 

 Har den ursprungliga idén förändrats under vägen och i så fall, hur påverkade det 

kostnader och beräknade intäkter? 

 Vilka aktiviteter har genomförts, till vilken kostnad, med vilka resurser?  

- nyhetsgranskning 

- konceptframtagning: - ritningar och skisser 

 - teknisk konsultation 

 - formgivning 

- utformning av produktionsprocess 

- prototypframtagning 

- testning 

 Vilka marknadsundersökningar har genomförts och till vilken kostnad?  

När genomfördes marknadsundersökningar?  

(mässor / annonsering / hemsida / kundbesök) 

 Vilka speciella branschkrav och myndighetskrav ställs på produkten? 

- Krävs CE-märkning 

- Vilka resurser har krävts för att uppfylla dessa? 

- Till vilken kostnad? 

 Vilka samarbetspartners har Ni arbetat med och hur har Ni gjort för att knyta dessa 

kontakter?  

Har det inneburit några kostnader? 

 Hur tillverkades 0-serien (i färdigt verktyg eller annat sätt), vilka resurser användes 

och till vilken kostnad? 

 Hur tillverkas produkten?    

 Tillverkningskostnad 

 Lokal / Utrustning / Verktyg 

 Distributionskanal / Försäljningskanal 

 Ledtider    

 Resurser /  Kostnader / Kalkyl 

 Kapitalbindning 

 Är produkten skyddad på något sätt? Kostnader för produktskydd? 

 Viktiga ekonomiska beslut under resan. 

 Har det varit svårt att skaffa kapital under någon fas? 

Bilaga 1 
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 Enkätundersökning 

 

Denna enkät ingår i ett examensarbete i Företagsekonomi som utförs av studenter vid 

Högskolan Väst. Examensarbetet som sker på uppdrag av Grensebroen utgör en del av ett 

projekt finansierat av Nutek och Innovasjon Norge. 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om företagens kapitalbehov under 

innovations- och produktutvecklingsprocessen. Arbetet sker genom att identifiera vilken typ 

av kostnader som uppstår, och under vilken tidsperiod dessa kostnader uppstår. Det 

sammanställda resultatet av denna undersökning kommer senare att bearbetas för att ingå i 

ett arbete med att lotsa fram nya idéer till kommersiella produkter. Om det i början av 

”resan” kan ges bättre förståelse för vad som faktiskt krävs tror vi att bättre beslut kan fattas 

under det inledande stadiet. 

Urvalet av deltagare och utskicket av enkäten görs i samarbete med ALMI Företagspartner. 

Ni är utvald att ingå i undersökningen då Ni tillhör en grupp av företag som beviljats 

innovationslån av ALMI Företagspartner. Ni garanteras full anonymitet genom samarbetet 

med ALMI Företagspartner, det är också dit som den ifyllda enkäten återsänds. Det 

material som når oss studenter är fullständigt avidentifierat och kommer inte heller att 

presenteras obearbetat i något sammanhang. 

För att vi skall hinna få med Era synpunkter i examensarbetet är vi mycket tacksamma om vi 

kan få svaren tillbaka senast 2007-12-19.  

Att svara på denna enkät kan ses som ett sätt att hjälpa de som kommer efter Er på sin 

”resa”. Vi vädjar därför till Er att ta Er tid att fylla i och posta detta dokument. Använd gärna 

det bifogade, frankerade svarskuvertet.  

Har Ni några specifika frågor kring denna undersökning kan Ni kontakta oss, Grensebroen, 

Högskolan Väst eller ALMI Företagspartner. 

 

Student Student 

Patrik Janerstål Marianne Johansson 

0524-62066, 0706-277228 0521-64114, 0709-438293 

patrik@janerstal.se marianne.johansson.mail@telia.com 

Handledare, Högskolan Väst Kontakt, ALMI Företagspartner 

Johan Lorentzon Britt-Marie Bergfalk 

0520-223641 0520-89416 

johan.lorentzon@hv.se britt-marie.bergfalk@almi.se 

Kontakt Grensebroen  
Per Hallén  

0520-138 01  

per.hallen@grensebroen.com 

 

Med Vänlig Hälsning  /Marianne och Patrik 
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Instruktion för enkäten. 

Läs gärna igenom hela enkäten innan Ni börjar fylla i den. Räkna inte samma kostnad två 

gånger, om Ni använt nyttan av kostnaden på två ställen, placera den där det känns mest 

relevant. 

Frågeställningarna berör genomgående kostnaderna under tiden från det att idén visualiseras, 

till dess att de första serieproducerade produkterna sålts på marknaden, även i de fall där 

bidrag eller stöd finansierat kostnaden. 

Om frågor och svarsalternativ inte är aktuella för just Er produkt, eller att det saknas 

svarsalternativ, hoppa då över frågan eller komplettera med Era erfarenheter. 

Kompletteringen kan i så fall göras i anslutning till besläktade frågor eller på baksidan. Denna 

komplettering är angelägen för att fånga upp av oss oidentifierade kostnader. Gör en 

beskrivning liknande den som efterfrågas i de förutbestämda svarsalternativen, ge en kort 

beskrivning av kostnaden, placering i tiden och storlek.  

I många frågeställningar efterfrågas kostnadens storlek, vi har valt att fånga detta genom att 

be Er ange en entalssiffra före lämplig kategori. 

 

 

 

1. Vilken kategori av produkt tog Ni fram: 

Om Ni utvecklat flera produkter, välj ut en för hela enkäten. 

Flera svarsalternativ kan anges om produkten är en kombination av flera produktkategorier. 

 

  Livsmedel eller dryck   Läder, textil eller beklädnad 

  Träprodukt   Gummi eller plastprodukt 

  Kemisk produkt   Elektronik eller mjukvara 

  Metallprodukt   El- eller optikprodukt 

  Transportmedel   Annat …………………………… 

2. Produktens huvudsakliga målgrupp/-er är: 

Flera svarsalternativ kan anges om produkten är riktar sig mot flera målgrupper. 

 

  Privat sektor, företagsmarknad 

  Privat sektor, konsumentmarknad 

  Offentlig sektor 

  Annan ……………………. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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3. Starttid för innovations- och produktutvecklingsprocessens olika faser. Idéfas räknar vi här 

från den dag då ett första utkast om idén finns formulerad. Prototypfas ser vi inleds med 

någon form av prototyp, som sedan kan följas av flera. Fyll i det antal rader som är 

representativt för Er produkt.  

Ange tidpunkt i årtal och kvartal, t.ex. för januari 2007 skriv 2007-kv1  

  År - kvartal  

Idén: …….…-..…. 

 

Prototyp 1 …….…-.….  

Prototyp 2 …….…-.…. Total kostnad för prototyper 

Prototyp 3 …….…-.…. 

Prototyp 4 …….…-.…. 

Prototyp 5 …….…-..… 

   Kostnad 

 

Tillverkning av 0-serie …….…-..…. 

 

Produktionsstart …….…-..…. 

 

Första betalning från kund …….…-……. 

 

4. Vad som är väsentligt under en innovations- och produktutvecklingsprocess är säkert unikt 

för varje enskild produkt, vad anser Ni vara de tre viktigaste ekonomiska besluten under Er 

innovations- och utvecklingsprocess. Rangordna i viktighetsgrad: (Skriv gärna på baksidan också) 

 År – kvartal 

1 …….…-……  ……………………………………………………………………… 

     ….………………………………………………………………….. 

                                   ..…………………………………………………………………... 

2. …….…-……  ……………………………………………………………………… 

                                …………………………………………………………………… 

                                …………………………………………………………………... 

3 …….…-……  ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………….

.  

 

 

Ange i ental före lämplig kategori  

 …… tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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Här ber vi Er dela upp kostnaderna i olika tidsperioder  

5. Användes externa konsulttjänster under idéstadiet för: Flera eller inget alternativ kan 

kryssas i. 

  Ritningar och skisser 

  Formgivning 

  Teknisk konsultation 

  Övrigt, såsom …………………………………………….. 

Beräknade totala kostnader under idéstadiet: 

 Under året(en) Kostnad  
  

 …….…-..…....  …….…-..….. 

   

6. Användes externa konsulttjänster under prototypstadiet för:Flera eller inget alternativ kan 

kryssas i. 

  Ritningar och skisser 

  Formgivning 

  Teknisk konsultation 

  Övrigt, såsom …………………………………………….. 

Beräknade totala kostnader under prototypstadiet: 

 Under året(en) Kostnad 

 …….…-..…....      …….…-..…. 

  

7. Användes externa konsulttjänster under perioden 0-serie till första betalning från kund för 

Flera eller inget alternativ kan kryssas i. 

  Ritningar och skisser 

  Formgivning 

  Teknisk konsultation 

  Övrigt, såsom …………………………………………….. 

Beräknade totala kostnader under perioden: 

 Under året(en) Kostnad 

 

 …….…-..…....     …….…-..…. 

 

8. Under processen finns ofta ett behov att undersöka idéns nyhetsvärde och eventuella 

liknande produkter på marknaden, varvid en nyhetsgranskning genomförs. 

Nyhetsgranskning  Genomförd  Ej genomförd   

    Om genomförd År - kvartal Kostnad 

  

 …….…-…… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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9. Har Ni valt att skydda Er produkt med 

  Patent 

  Designskydd/Mönsterskydd 

  Varumärkesskydd 

  Omfattas av upphovsrätt 

  Annat; ange vad :……………………….. 

  Valt att inte skydda produkten  

Om ni valt någon typ av produktskydd, vilka kostnader har det genererat 

  År - kvartal Kostnad 

 

Konsultarvode …….…-……  

 

Registreringsavgift …….…-…… 

(+ annan startavgift) 

 

Löpande årsavgift    

 

10. Anser Ni att produkten varit utsatt för intrång   Ja   År………  Nej 

          Om ja, har ni drivit process    Ja   År………  Nej 

 ev kostnader: 

 

 

11. Kräver produkten någon typ av certifiering:  

      CE-märkning 

  Annat; ange vad ……………………… 

  Kräver ingen certifiering 

Kostnader på grund av Certifieringskravet: 

  År - kvartal Kostnad 

 

Konsultarvode …….…-…… 

 

Registreringsavgift …….…-…… 

 

Löpande årsavgift    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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En viktig del för att nå marknaden är att undersöka och kommunicera med marknaden: 

12. Vilka kanaler och aktiviteter har Ni genomfört för att nå ut till lämpliga samarbetspartner 

  Konsulter Kostnad 

  Släkt och vänner 

  Nyanställning 

  Annat ………………. 

13. Vilka marknadsaktiviteter har ni genomfört: 

  Marknadsanalys 

  Marknadsundersökning 

 År-kvartal  Kostnad 

    

 …….…-…… 

 

 …….…-…… 

 

14.   Anlitat reklambyrå, köpt reklammaterial 

  Annonserat 

  Hemsida / Domän 

 År-kvartal  Kostnad 

    

 …….…-…… 

 

 

 …….…-…… 

 

15.   Ställt ut på mässor: Antal:………. 

 År-kvartal  Kostnad 

    

 …….…-…… 

 

 

 …….…-…… 

 

16. Anbudsgivning …….…-…… 

Konsultarvode och övriga kostnader 

Enligt Lagen om offentlig upphandling 

  Ja   Nej 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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17. Övriga marknadsaktiviteter:

 ……………………………………………………………… 

Skriv gärna på baksidan också 
 ……………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………… 

 

18. Har Ni startat nytt företag eller ändrat bolagsform under processen  Ja   Nej 

  Om  ja – vilket år:…………och vilka kostnader har det inneburit:  

    Kostnad 

 

För registrering, redovisning/revision,   

ekonomisk konsultation  
 (även budgetering och annan ekonomisk konsultation) 

samt Juridisk konsultation        
(såsom avtalsskrivning, kontraktgranskning mm) 

 

Annat: ………………………………………… 

 

 

19. Vilka tester har genomförts under utvecklingsprocessen 

 Ja  Nej År-kvartal Kostnad 

Fälttest   

  

    Om ja, antal ………  

      …….…-……   

     

 Ja  Nej År-kvartal   Kostnad  

Laboratorietest   

Om ja, antal ………  

       …….…-……  

  

Övriga tester: ………………………………………………………………. 

Skriv gärna på baksidan också ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

  

  

  

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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20. Har produkten krävt framtagning av verktyg:  Ja     Nej 

   Om ja,  Antal År  Kostnad 

  

 ………   ………   

 

21. Har produkten krävs kostnader för framtagning av specifika material eller lösningar för att 

komma i produktion, t.ex. mjukvara eller dylikt:  Ja     Nej 

   Om ja,  Antal År  Kostnad 

  

 ………   ………   

 

21. Krävde produktionen nya lokaler och maskinutrustning  Ja     Nej 

Om ja 

   Typ  År-kvartal Kostnad  

 

 Egen investering  …….…-…… 

 

 Hyrd/leasad, årsavgift f.o.m …….…-…… 

     

 

23. Har produkten krävt kontorsutrustning och packutrustning  Ja     Nej 

   Om ja 

   Typ  År-kvartal Kostnad  

 

 Egen investering  …….…-…… 

 

 Hyrd/leasad, årsavgift f.o.m. …….…-…… 

     

 

24. Övriga investeringar ………………………………………………………………. 

Skriv gärna på baksidan också ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 
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25. När produktionen skall komma igång kommer kapitalbindning i lagervärde, bedöm värdet 

vid tidpunkten då första betalningen kom in från kund 

 År – kvartal Kapitalbindning 

Lagervärde:  

Råmaterial +  

produkter i arbete +  …….…-…… 

färdiga produkter 

 

26. Har Ni investerat egen, eller andras ideella, tid och privata kostnader för idén. 

År Uppskattat  Körda mil Utgifter för 

 antal timmar med privatbil resor och 

hotell 

………. ………………. ………………. ………………. 

……….. ……………… ………………. ………………. 

……….. ……………… ………………. ………………. 

………. ………………. ………………. ………………. 

 

27. Vilka räntekostnader har projektet belastats med. 

År Kostnad  

………. ……………….  

………. ……………….  

………. ……………….  

………. ……………….  

………. ……………….  

 

28. Har Ni haft svårt att skaffa kapital under någon fas i processen? Skriv gärna på baksidan också 

 Idé och konceptfas 

 Prototypframtagning 

 Produktionsinvesteringar 

 Marknadslansering 

 Nej, det har inte varit några problem med kapitalanskaffning. 

Beskriv gärna svårigheten ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tack för Er medverkan och lycka till med Ert företag // Marianne och Patrik. 

 

 

 

 

 

Ange i ental före lämplig kategori  

 ……tusen  …… 10tusen  … 100tusen ..…miljoner 


