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I 

 

Sammanfattning 

Det är viktigt med en ständig tillförsel av mindre företag i ett land för att kunna erhålla 

en långsiktig ekonomisk tillväxt i landet. Många tekniska framsteg och nya 

uppfinningar kommer ifrån akademin, och för att detta ska nå allmänheten behöver 

forskarna hitta ett sätt att få ut sina idéer på marknaden. Idag är det svårt för företag 

skapade av forskare direkt från akademien att överleva, mycket för att de saknar den 

affärsmässiga kompetensen som krävs för att starta och driva ett framgångsrikt företag. 

Detta gjorde det intressant att undersöka vad denna typ av företag besitter för 

affärsmässig kompetens och hur de gör för att införskaffa sig denna. 

 

Vi har utfört en kvalitativ fallstudie på tre högteknologiska spinoff-företag i Umeå som 

har tagit hjälp av företagsinkubatorn Uminova. Vi har genom intervjuer med grundare 

och företagsledare försökt bilda oss en uppfattning om vad för typ av affärsmässig 

kompetens som finns och har funnits i de tre företagen. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och baserade på teorier om viktiga kompetenser ett akademisk 

spinoff-företag bör inneha, samt vilka olika faser av utveckling ett sådant företag går 

igenom. Vi har undersökt kompetenserna genom ett resource based view, där vi sett 

kompetenser som immateriella resurser som skapar fördelar för företagen om de innehar 

dem. 

 

De resultat vi erhöll och de slutsatser vi dragit är att som väntat fanns inom utbildningen 

ingen källa till affärsmässig kompetens, den kompetens som funnits hos grundaren har i 

så fall kommit genom erfarenheter från annat håll än genom akademien. I samband med 

att akademiska spinoff-företag erhåller en större mängd kapital från investerare eller 

finansiärer så införskaffar de ofta den stora delen av sin affärsmässiga kompetens 

genom rekrytering av personal. Detta görs dock ofta i för stor utsträckning eller i ett för 

tidigt skede och kan ha som resultat att företaget är tvungen att göra nedskärningar av 

den nyligen erhållna personalen.  
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar vårt ämnesval och en bakgrund till de problem vi identifierat 

och avser att undersöka närmare i denna studie. Vi presenterar de företag vi har 

undersökt och förklarar begrepp som används och som ej kan anser vara vedertagna. 

Avslutningsvis ges en kort beskrivning av studiens fortsatta disposition efter detta 

kapitel. 

 

1.1 Problembakgrund  
 

För att ett land ska hålla en ekonomisk tillväxt är ständig förnyelse av industrin viktig 

(Lindholm Dahlstrand, 2000). Det är inte bara viktigt att ha de stora och redan 

framgångsrika företagen utan även att det finns ett stadigt tillflöde av små och 

nystartade företag. Mycket av de framsteg och teknisk utveckling som sker idag 

kommer från akademisk forskning och det är därför viktigt att lyckas ta vara på dessa 

idéer och introducera dem på marknaden. En anledning som gör det extra intressant att 

undersöka dessa typer av företag är att de kombinerar uppstarten av ett nytt företag med 

utvecklandet av en ny teknologi, något som gör att de kan stöta på problemen som båda 

dessa typer av projekt möter, och kan även möta nya problem på grund av 

kombinationen (Fini et al, 2011, s 1113). 

 

Det finns många exempel på spinoff-företag från akademin; två exempel på detta, inom 

databranschen, är företag som Microsoft och Facebook som båda har sin grund i den 

akademiska världen. Det är studenter som kommit på idéer under sin utbildning och 

sedan skapat företag av dem. I just dessa fall var det inte forskare som startade 

företagen, men det är ändå idéer som uppkommit under studietiden och har tagits fram 

av akademiker utan någon större inblick i marknaden för respektive produkt. Just dessa 

företag är ju också bland de mest framstående inom sina respektive områden, vilket ger 

oss anledning att tro att just dessa typer av företag sprungna ur akademin är viktiga för 

en ekonomisk tillväxt. 

 

I Sverige är det forskaren själv som har rättigheterna till de idéer och framsteg hen tar 

fram under sin forskning. Detta var tidigare den vanliga modellen i hela Europa men nu 

är det endast Sverige bland de större länderna i Europa som har den kvar, de andra 

länderna har bytt till en modell där det är institutionen eller universitetet som äger 

rättigheterna (Loise & Stevens, 2010, s. 187). Detta leder till att den som äger 

rättigheterna kanske inte har så stort ekonomiskt kapital och måste därför hitta den hos 

en extern enhet. Detta gäller även för den affärsmässiga kompetensen som behövs för 

att lyckas starta och driva ett företag. 

 

Forskare på universitet är mycket duktiga på att se och hitta lösningar på problem inom 

deras eget forskningsområde, de flesta saknar dock den affärsmässiga kompetensen som 

krävs för att ett företag ska överleva och växa på marknaden (Loise & Stevens, 2010, s. 

187). Med affärsmässig kompetens menar vi då kompetens som leder till att företaget 

lyckas växa och på rätt sätt växer lönsamt. Detta är alltså en källa av kunskap och 

utveckling, både teknisk och ekonomisk, som kan ses vara aningen outnyttjad; många 

av de europeiska akademiska spinoff-företagen ofta inte växt mer än till tio anställda 

efter sex år (Geenhuizen & Soetanto, 2009, s. 2). 
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Universitet skapar bra förutsättningar för att i ett senare skede bli entreprenörer, men 

detta sker oftast efter att forskaren arbetat i näringslivet och inte direkt från lärosätet 

(Wennberg et al., 2011, s. 1137). Företag skapade från dessa forskare presterar generellt 

sett bättre än de som skapas direkt ur akademin, och är även större till antal (Wennberg 

et al., 2011, s. 1137). Detta leder till slutsatsen att erfarenhet utanför akademin är vital 

för att bättre leda ett företag mot tillväxt. Att få tillgång till denna kunskap är väldigt 

viktig för de forskare inom akademin som avser att kommersialisera sin forskning, för 

att få den bästa möjliga starten. 

 

Forskning som gjorts inom ämnet har enligt oss riktat in sig på vad grundarna har för 

kompetens och vad det har lett till för resultat. Till exempel så visar en studie gjord av 

Brickmann et al. hur kompetens inom hur förvaltningen av ett företag påverkar 

tillväxten hos företaget (2011, s. 217). En studie av Walter et al. undersöker hur ett 

akademiskt spinoff-företags förmåga att använda sig av sitt nätverk påverkar dess 

resultat och prestationsmöjligheter (2006, s. 541).  

 

Vissa forskare har kommit fram till att företag skapade av akademiker som fått 

anförskaffa sig affärsmässig kompetens genom att arbeta inom ett företag innan de 

själva startar ett bolag, så kallade CSO (Corporate SpinOffs) i högre grad klarar sig på 

marknaden och växer sig större än akademiska spin off-företag (Wennberg et al., 2011). 

Detta löser enligt oss dock inte problemet med att för få akademiska spinoff-företag 

överlever och växer sig stora, utan flyttar bara fokusen på forskare som gått genom ett 

företag. Forskare som vill kapitalisera sin forskning och få ut den på marknaden direkt 

från universitet får då ingen hjälp av denna kunskap eftersom att det är möjligt att de 

måste få ut denna produkt eller idé snabbt på marknaden på grund av t.ex. konkurrens 

eller att de anser den vara akut nödvändig. 

 

Vår uppfattning är att det saknas studier på hur akademiska spinoff-företag har 

införskaffat sig en affärsmässig kompetens, samt i vilket skede av företagets utveckling 

som dessa har anförskaffats. Vi tror att detta är av vikt att veta för denna typ av företag, 

för att undvika de problem andra stött på och bättre kunna växa oförhindrat. Vår avsikt 

med denna studie är att belysa denna frågeställning och försöka besvara den utifrån en 

fallstudie på tre akademiska spinoff-företag i Umeå. 

1.2 Syfte 
 

Vårt syfte med denna studie är att förklara vilken affärsmässig kompetens akademiska 

spinoff-företag har och hur de har införskaffat sig den under sin levnadstid. Vi avser att 

identifiera hur akademiska spinoff-företag genom detta resursanförskaffande etablerar 

sig på marknaden och bemöter övriga aktörer och sitt valda kundsegment. Detta ska 

göras genom en komparativ undersökning av tre högteknologiska akademiska spinoff-

företag i Umeå. 

1.3 Centrala frågeställningar 
 

– Vilken affärsmässig kompetens har akademiska spinoff-företag? 

 

– Hur går akademiska spinoff-företag tillväga för öka sin affärsmässiga kompetens?  
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1.4 Val av studieobjekt 
 

Vi har valt att undersöka akademiska spinoff-företag från Umeå universitet som 

fortfarande finns kvar i Umeå. Detta val grundar sig i att vi anser det enklare att komma 

i kontakt med personer att intervjua och vara mer flexibla i tidsbokningen, då vår 

uppfattning av denna typ av företag har en relativ hög arbetsbörda och liten tid över för 

möten ej relaterade till deras verksamhet. 

 

Målsättningen var att närmare undersöka tre stycken företag och hålla fler än en intervju 

vid var sitt företag, detta för att få en så rättvisande bild av situationen och samla en 

nödvändig mängd data för analysen. De tre företag vi valt att undersöka är tekniska 

spinoff-företag som grundats under 2000-talet och fortfarande håller till i Umeå. 

Samtliga företag har under sin utveckling fått hjälp av Uminova, en företagsinkubator 

belägen i anslutning till Umeå universitet, och det är även därigenom vi fått kontakt 

med företagen.  

1.5 Avgränsningar 
 

Som vi skrev i ovanstående del kommer företagen som undersöks att vara positionerade 

i Umeå, och de kommer att ha varit i kontakt med samma företagsinkubator i Umeå 

under sin utveckling. Detta val är gjort baserat på vår uppfattning av att den stora delen 

av spinoff-företagen som skapas genom forskning vid Umeå universitet går genom 

någon av de företagsinkubatorer som finns i Umeå. De akademiska spinoff-företag vi 

valt att undersöka är högteknologiska. Med detta menar vi företag vars produkt är 

baserad i en ny eller avancerad forskning som inte kan anses vara allmänt känd. Vi har 

medvetet valt att enbart undersöka de resurser som ses som immateriella, då vi vill se 

hur de olika kompetenser som fanns vid företagsstarten och den som tagits in efteråt har 

påverkat den affärsmässiga kompetensen hos företaget.  

1.6 Begreppsförklaringar 
 

Akademiskt spinoff-företag (ASO) - Ett företag som startats utifrån forskning som utförts 

på högskola eller universitet. 

 

Corporate spinoff (CSO) – Ett företag som startats utifrån forskning som utförts på ett 

företag. 

 

Företagsinkubator - Ett företag som hjälper nya företag som är under uppstart med både 

ekonomiskt och med kunskap 

 

Affärsmässig kompetens - Att ha kunskap om hur ett företag ska drivas, att förstå sig på 

hur en affärsplan, marknadsundersökning, kapitalisering och så vidare fungerar. 

 

Intern kompetens – Vid användandet av detta begrepp åsyftas oftast den affärsmässiga 

kompetens som funnits hos grundarna av ett ASO innan företaget skapats. 

 

Extern kompetens – Vid användandet av detta begrepp åsyftas oftast den affärsmässiga 

kompetens som företaget införskaffat efter det att företaget skapats. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

Efter detta inledande kapitel, där vi hoppats att en bakgrund av situationen och den 

frågeställning vi valt att undersöka samt syftet med studien blivit tydliggjord, kommer 

vi att i kapitel två presentera de teorier vi valt att använda för att bättre förstå den 

situation de företag vi valt att undersöka befinner sig i och vilka kompetenser vi ska 

undersöka. Därefter kommer vi i kapitel tre utförligt beskriva det tillvägagångssätt vi 

använt i studien, under hela vägen från att vi valde detta område och anförskaffade oss 

kunskap om det till hur intervjuerna genomfördes och sammanställdes för att sedan 

analyseras. I kapitel fyra presenteras, utifrån de fyra kategorier som är framtagna i vår 

teorimodell, de svar vi fått från våra respondenter. Utöver bara svar vill vi även 

förmedla den kontext som svaren är givna i.  

 

Resultaten sammanställs efter varje kategori i tabeller för att underlätta för läsaren men 

även för oss i vår analys av resultatet. I kapitel fem analyserar vi de berättelser som 

respondenterna givit oss först var för sig, därefter en jämförande analys för att kunna 

dra relevanta slutsatser utifrån våran frågeställning. Dessa slutsatser presenteras i det 

avslutande kapitlet, där vi även sammanfattar hela rapporten och diskuterar felkällor och 

alternativa angreppssätt vi kunde ha haft under studien. Därefter ger vi förslag på 

framtida studier och vad vår studies bidrag har varit. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver de teoretiska utgångspunkter vi valt för att stödja oss i både 

framtagandet av vår intervjumall men också i vår analys. Vi börjar med att presentera 

hur vi valt att se kompetenserna som resurser, därefter vad ett ASO är och teorier om 

vilka svårigheter som dessa företag möter samt kompetenser som är viktiga att ha i ett 

ASO. Dessa knyts tillsammans med andra teorier ihop för att bygga upp de fyra 

kategorierna vi anser påverkar den affärsmässiga kompetensen inom ett ASO. 

2.1 Kompetens som resurs 
 

För att titta på var och hur ASO’s tagit in sin kompetens så har vi valt att genom 

Resource Based View titta på hur dessa ASO’s använder sig av sina icke-materiella 

resurser för att skapa marknadsfördelar, då framförallt hur de har använt sig av 

affärsmässiga kompetenser. För att närmare kunna definiera vilka dessa resurser eller 

kompetenser som krävs har vi valt att titta på de faser ett ASO går igenom enligt 

Vohora et al. och vad som krävs att ta sig mellan dem (2004, s. 159-160). Vi har även 

tittat på viktiga kompetenser att ha inom ett ASO. Genom att koppla ihop dessa teorier 

har vi tagit fram en modell som vi ska använda för att identifiera och kategorisera de 

kompetenser som är relevanta och nödvändiga för ett ASO att ha och även vilka som 

kan ha saknats och lett till svårigheter under företagets livstid. Kapitlet kommer att 

förklara de olika teoretiska ståndpunkterna och hur vi tänker använda dem under 

studien, och avslutas med en modell över hur de kopplas samman med varandra. 

 

Resource based view är ett sätt att se på hur företag använder sig av resurser för att 

skapa sig varaktiga fördelar mot konkurrenter (Hinterhuber, 2013, s. 797). De resurser 

som enligt denna syn ger fördelar delar fyra egenskaper; de är värdefulla, sällsynta, 

svåra att efterlikna och oersättliga (Hinterhuber, 2013, s. 797). Värdefulla och sällsynta 

resurser låter organisationen utnyttja möjligheter bättre än motståndare, genom att vara 

svåra att ersätta skapas fördelar och försprång mot andra aktörer och genom att vara 

oersättlig så behålls detta försprång mot konkurrenterna (Hinterhuber, 2013, s. 803). 

Hinterhuber själv adderar två ytterligare egenskaper; resurserna ska vara riktade mot 

marknadssegment stora nog att täcka upp kostnader som uppstår genom dem, och de 

ska leda till att företaget kan möta kunders icke tillfredsställda behov (2013, s. 803). 

 

Resurserna behöver inte bara vara fysiska ting, processer i organisationen som delar de 

tidigare nämnda egenskaperna kan även de leda till fördelar, även sambandet mellan de 

olika resurserna är viktigt att ta i beaktning, då synergieffekter kan uppstå och leda till 

större fördelar än vardera resurs enskilt kan ge (Hinterhuber, 2013, s. 798). Liknande 

effekter kan uppstå genom de resurser som finns inom organisationens nätverk; 

samarbetspartners kan bidra till varandras konkurrenskraft och genom detta leda till en 

högre fördelsgrad än vad var och en enskilt kan uppnå (Hinterhuber, 2013, s. 798). 

Hinterhubers utökade syn och dess två nya egenskaper påverkar och påverkas av 

kunden, medan de ”klassiska” egenskaperna kopplas till organisationen och 

konkurrensen inom den marknad där dessa agerar (Hinterhuber, 2013, s. 808). 

 

Den resursbaserade synens tre grundpelare är att först identifiera vilka resurser som 

organisationen nuvarande besitter, sedan avgöra om de har de ovanstående 

egenskaperna, och sist utifrån de tidigare punkterna bestämma vilka resurser som 

behöver skyddas för att öka konkurrenskraften. 



6 

 

I vår studie väljer vi att se de kompetenser som har lett till fördelar mot konkurrensen 

eller gynnat företaget som en viktig resurs som behöver skyddas och uppmuntras inom 

företaget, samt försöka hitta viktiga kompetenser som saknats genom att låta företaget 

reflektera över företagets livstid och de hinder som de stött på.  

 

I denna studie har vi valt att enbart undersöka de icke-materiella resurserna som har ett 

till fördelar för företaget, eller som har sakats och därmed lett till svårigheter. Denna 

teori står som grund i hur vi väljer att se på de kompetenser som företagen haft och tagit 

in under dess levnadstid. Detta gör att teorin inte aktivt används vid framtagandet av en 

teorimodell utan mer genomsyrar vår syn på hur de olika kompetenser som hittas ska 

tolkas. 

2.2 Kritiska kompetenser 
 

Rasmussen et al. (2011, s. 1314) ger oss tre kompetenser som ger möjligheten att bättre 

skapa och styra sitt ASO. Den första kompetensen som behövs är förmågan att förädla 

sin möjlighet; även om iden är radikal och nyskapande så saknas fortfarande 

uppfattningen om det finns en marknad för produkten eller om den kan appliceras på ett 

sätt som forskaren initialt inte hade tänkt sig. Denna kunskap hjälper forskaren att på ett 

så rätt sätt som möjligt placera sin produkt på den rätta marknaden (Rasmussen et al., 

2011, s. 1328). Ett exempel på en sådan kompetens kan vara att forskaren tidigare 

arbetat inom det område som produkten denne har produceras ska säljas inom. Detta 

kan leda till att forskaren är medveten om marknadens uppbyggnad och på vilka sätt 

denne bör marknadsföra sin produkt för att öka dess försäljningskraft. 

 

Den andra kompetensen är förmågan att införskaffa sig och kombinera de behövda 

resurserna på ett sätt som leder mot tillväxt (Rasmussen et al., 2011, s. 1334). ASO 

innefattar ofta stor risk och kan behöva en längre tid för att nå lönsamhet, vilket kan 

göra att en mängd aktörer har varit delaktiga i bidragandet med resurser under 

utvecklingsgången. Resurser kan behöva införskaffas från såväl lärosätet som från 

externa investerare, så en bred kompetens om hur forskaren ska gå tillväga för att från 

dessa aktörer införskaffa sig dessa resurser är vital för ett ASO ska nå lönsamhet och 

tillväxt. Genom erfarenhet inom att sälja in sina idéer till investerare och att kunna 

påvisa sin produkts signifikans går det att öka sin möjlighet till att få tillgång till de 

medel som är viktiga för att utveckla och producera sin produkt. 

 

Den tredje och sista kompetensen som behövs är en mästare, en ledarroll som kan 

upprätthålla satsningen (Rasmussen et al., 2011, s. 1336). Denna roll kan förändras 

under utvecklingens gång, i början kan det vara grundaren som leder utvecklingen men 

senare kan kompetens gällande hur ett företag växer på rätt sätt behövas, huvudsaken är 

att kompetensen är relevant till livsfasen i företaget. Exempel på en kompetens som kan 

hjälpa i dessa situationer kan vara att ha erfarenhet att leda ett företag under sin 

utvecklingsfas, att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt. 

 

Wright et al. ger oss även en fjärde kompetens som är viktig för införskaffandet av de 

tre tidigare, nämligen nätverkarkompetensen (2012, s. 915). De nätverk som behöver 

knytas kan vara både starka och svaga beroende på vilken typ av resurs som efterfrågas, 

och i vilken fas i utvecklingen företaget ligger i; svaga band kan vara viktiga när 

kontakter inom industrin behöver finnas samt när rätt typ av affärsmodell behöver 



7 

 

hittas, medan starka band kan vara viktiga då produkten ska förfinas och när kapital 

behöver knytas till företaget (Wright et al., 2012, s. 917).  

 

De kritiska punkter som ett ASO måste ta sig förbi infaller mellan 5 olika faser som 

Vohora et al. definierar som forsknings-, möjlighetsinramning, förorganisations-, 

omorganiserings- och till sist hållbar avkastningsfasen (2004, s. 159-160). Nedan 

presenteras vad som karakteriseras av de olika faserna för att ge en inblick i teorins 

ståndpunkter. 

 

Forskningsfasen är, som namnet antyder, tiden under universitet eller högskola då 

forskningen utförs och tekniken eller den idé som i framtiden kommer att skapas ett 

företag runt föds (Vohora et al., 2004, s. 151). Under denna fas kan forskaren vara 

omedveten om att ett företag kan skapas utifrån dennes forskning och enbart fokuserar 

på att öka sin kunskap inom det valda fältet. 

 

Den andra fasen, att möjlighetsinramning, är fasen efter att forskaren insett att det finns 

en möjlighet att skapa något ur sin forskning, där denne vill undersöka om det finns nog 

mycket substans i iden för att kunna skapa ett företag kring den (Vohora et al., 2004, 

151). Forskaren är medveten om att forskningen har potential att vidareutvecklas till en 

produkt, men kan sakna motivation eller kunskap till att driva idén vidare från denna 

fas.  

 

Förorganisationsfasen innehåller många beslut om vilka tillgångar och kunskap som 

kommer måsta tas in i företaget, detta steg är väldigt avgörande för företagets framtid 

(Vohora et al., 2004, s. 156-157). Här bestämmer grundarna vilken riktning företaget 

ska ha inom de områden som är relevanta för varje enskilt fall. Här kan 

marknadssegment bestämmas, hur mycket grundarna vill satsa på utveckling av 

produkten och företaget samt om samarbeten bör startas och i så fall i vilken 

utsträckning. 

 

Omorganiseringsfasen består av att utifrån information från kunder, konkurrenter och 

investerare forma företaget på ett sådant sätt att det kan skapa intäkter (Vohora et al., 

2004, s. 157). Den här fasen karaktäriseras av att de beslut som tagits i tidigare skeden 

antingen omprövas eller hålls fast vid beroende på hur de olika aktörerna som påverkar 

företaget har reagerat på dem. Beroende på hur väl dessa tidigare beslut avspeglar sig i 

den verkliga situationen behöver en omorganisation vara olika omfattande för företaget. 

 

Den sista fasen, den hållbara avkastningsfasen, infaller då företaget har nått en stabil 

avkastning utifrån sin affärsidé och kan växa med hjälp av denna (Vohora et al., 2004, s. 

159). När företaget nått denna fas har alla hinder som möts under tidigare skeden 

övervunnits eller kringgåtts, och företaget har på ett lyckat sätt omvandlat resurser inom 

sig för att generera vinst och tillväxt till företaget. 

 

För att ta sig mellan dessa faser finns vad vi kallar kritiska punkter som är en aktivitet 

som är viktig och måste utföras, målet för ett akademiskt spinoff-företag är att ta sig till 

den sista fasen, den hållbara avkastningsfasen, då det är vid denna fas som de problem 

och hinder som funnits under företagets livstid har övervunnits och ett framgångsrikt 

företag har skapats. För att ta sig till fasen ”ta vara på möjligheter” behöver forskaren 

först inse att det finns en möjlighet att ta sina kunskaper och fynd inom sin forskning 

och skapa ett företag av dem. Om inte forskaren blir medveten om att det finns en 
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potential till att utveckla sin forskning till en produkt kommer forskningen inte leda 

vidare till någon företagsstart. Denna kritiska punkt kallas att se möjligheten (Vohora et 

al., 2004, s. 160). För att sedan fortsätta till nästa fas, ”förorganiseringen” kommer det 

att krävas ett entreprenöriellt åtagande av de som startar företaget; även om det finns en 

möjlighet att skapa något så är det väldigt viktigt för forskaren att veta hur denne ska gå 

tillväga för att nå detta mål (Vohora et al., 2004, s. 160). Forskaren måste själv vilja 

skapa ett företag och utveckla en produkt ifrån sin forskning för att det ska vara möjligt 

att ta sig vidare till denna fas. 

 

Efter att förorganisationsfasen genomgåtts är det viktigt att visa på sin trovärdighet till 

sina kunder och framförallt sina investerare. Om detta inte går att uppnå kommer 

företaget inte att kunna erhålla nog mycket resurser för att kunna ta sig vidare och växa. 

För att tillslut nå den slutgiltiga fasen, ”hållbar avkastning” krävs det att företaget ska 

kunna visa på en varaktighet, att kunna visa hur företaget ska lyckas uppnå en hållbar 

affärsmodell och fortsätta växa (Vohora et al., 2004, s. 166). De fem faser och de fyra 

hindren mellan dem presenteras nedan i Figur 1. 

 

Genom att försöka koppla ihop situationer som setts som problem eller framgångar i 

företagets historia med vilken fas i sin utveckling företaget låg i vill vi belysa vilken typ 

av kompetens som har varit avgörande för framgången eller motgången. Detta vill vi 

även ska leda till vilken typ av kompetens som överbryggar de hinder som finns mellan 

varje fas och om kompetensen kommer att behövas i senare skeden i företagets liv. 

 

 
Figur 1: De fem utvecklingsfaserna hos ett akademiskt spinoff-företag (Vohora & Lockett, 2003, s. I6). 

2.3 Den affärsmässiga kompetensen 
 

I detta kapitel presenterar vi vår egen modell framtagen utifrån de ovanstående teorierna 

med målet att kategorisera de olika affärsmässiga kompetenser som ett akademiskt 

spinoff-företag besitter samt när dessa har införskaffas. Vi har valt att titta på var olika 

kompetenser kommer från, och har därför delat upp kompetenskällorna i två 

huvudkategorier med två subkategorier vardera. Vi har valt att undersöka Intern och 

Extern kompetens. Intern kompetens är kunskap och färdigheter som grundarna hade 
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med sig vid företagsstarten. Extern kompetens är motsatsen, kompetens från externa 

personer som företaget behövt ta in efter grundandet av företaget för att klara av de 

utmaningar som ett nystartat akademiskt spinoff-företag möter.  

 

Vi har därefter delat upp dessa i två subkategorier, Intern kompetens i Erfarenhet och 

Utbildning, och Extern kompetens i Anställning och Rekrytering. Denna uppdelning av 

de båda kategorierna har vi gjort då det är vår uppfattning att det är på dessa fyra sätt 

som kompetens tar sig in i en organisation, grundarens eller grundarnas kompetens kan 

antingen ha blivit införskaffat genom studierna inom dess expertområde eller så kan den 

ha funnits där sedan tidigare, och den externa kompetensen har tagits in antingen genom 

att anställa en person med den eftersökta kompetensen eller genom utbyte med en annan 

organisation som på ett eller annat sätt kan erbjuda företaget kompetensen. Denna 

modell och hur de olika kompetenserna leder till affärsmässig kompetens förtydligas i 

figur 2. 

 
Figur 2: Modell över den affärsmässiga kompetensens uppbyggnad (Egen modell). 

 

Att vi valt att dela upp den interna kompetensen i den ena kategorin utbildning är på 

grund av att vi i denna studie tittar på ASO; i och med att de kommer direkt från en 

utbildningsmiljö anser vi att det var en viktig aspekt att undersöka; att se vad de lärt sig 

av sina år på universitet eller högskola och hur det påverkat deras möjligheter att lyckas 

skapa ett framgångsrikt företag.  

 

Den andra delen av den interna kompetensen som vi valt, erfarenhet, är lite bredare. Då 

vi valt att den ena kategorin av intern kompetens är vad forskaren har införskaffat för 

kunskap genom sin utbildning, menar vi att faller sig det naturligt att den andra faktorn 

ska vara kunskap som införskaffats på annat sätt, exempelvis genom sitt kontaktnät eller 

tidigare erfarenheter. Erfarenhet kunde även delats upp i mindre delar, men vi anser att 

dessa ändå utmynnar i samma kompetens inom den interna kompetensen; den 

kompetens som inte införskaffats sig genom utbildning.  

 

Den externa kompetensen har vi som tidigare nämnts delat upp i samarbete och 

rekrytering. Rekrytering är i detta fall enligt oss en viktig källa till kompetens hos 

företag, då det kan ses som det naturliga sättet att knyta till sig ny kompetens. Ett ASO 

startas från forskning vilket oftast leder till att de som startar företaget har en 

spetskompetens inom ett smalt område. Därför kommer det sannolikt att krävas 

rekrytering av personal för att fylla ut kunskapsluckorna, antingen bara för att få 

företaget att fungera eller helt enkelt för att det ska kunna expandera.  
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Det andra sättet, som vi ser det att erhålla mer kompetens från en extern källa är att 

skapa ett samarbete med en annan part, ett samarbete där båda parterna fyller ut 

varandras kunskaps- eller kompetensluckor och ett utbyte skapas som gynnar båda 

parterna. Om företaget erhållit utbildning genom en extern part skulle det både kunna 

ses som utbildning och som ett samarbete, men vi har valt att se det som det senare. 

Detta val baserar vi i att en sådan utbildning snarare hjälper till att fylla de 

kunskapsluckor som finns och breddar kompetensen, snarare än att den går djupt som 

utbildningen under forskarens studietid. Då vi definierat den externa kompetensen som 

kompetens införskaffad efter företagsstarten kan inte en utbildning som genomförts 

efter detta kategoriseras som en utbildning i vår modell.  

2.4 Vår modell och de centrala teorierna 
 

Då den sökta kompetensen inom företaget är i fokus för denna studie vill vi undersöka 

när en specifik kompetens behövs i ett ASO’s livstid, vill vi först genom de tre 

kategorier av kompetenser som behövs inom ett ASO, som är kompletterat av en fjärde 

kompetens, försöka hitta vilka kompetenser som de ASO vi undersökt har, har haft, och 

även hur de fått tillgång till dessa kompetenser.  

 

Vi har även tittat på de kritiska punkter och vilken kompetens som krävdes för att ta sig 

förbi dem. Detta för att vi ska kunna vara säkra på att de kompetenser som vi hittar ska 

vara sådana som har givit företaget fördelar på marknaden, och de som företagen eller 

vi uppfattat saknas ska ha lett till svårigheter att hävda sig mot konkurrenter eller att nå 

ut till kunder. Utöver det har vi även utifrån de fem faser i ett ASO’s livstid definierat 

när i processen, från att forskaren kommer på en idé tills dess att ett stabilt företag 

formats, dessa kompetenser har erhållits. Vi har då kunnat definiera i vilken av de fyra 

underkategorierna av affärsmässig kompetens som kompetenserna fallit under. 

 

Kompetens som faller in under den interna kompetenskategorin menar vi införskaffas 

under de två första faserna av ett ASO, forskningsfasen och att ta tillvara på 

möjligheter. I detta skede finns ej ännu företaget, utan en idé har formats och forskarna 

försöker utröna hur denna ska kunna utvecklas mot en affärsidé att bygga ett företag 

kring. Kompetens genom utbildning menar vi främst kommer in i organisationen i den 

första fasen, då forskarna fortfarande studerar och fördjupar sin kunskap inom 

akademien, men kan även komma in i den andra fasen då forskaren fortfarande arbetar 

med att utveckla sin idé. Kompetens genom erfarenhet anser vi vara den kompetens som 

forskarna hade redan innan de trätt in i den andra fasen, alltså kompetens som 

införskaffat tidigare utan inblandning i forskarnas utbildning.  

  

Kompetens som faller in under den externa kompetenskategorin kan införskaffas i och 

med att det första hindret, att se möjligheter, har övervunnits; först när forskaren inser 

att det går att skapa en produkt ur sin forskning och viljan att utveckla denna produkt 

kan hjälp från externa källor finnas. Beroende på vilken typ av kompetens som anses 

saknas kan tillfället när den tas in variera så tidigt som efter att iden formats kan 

forskaren uppsöka en företagsinkubator och få hjälp med formulering av allt från 

affärsplan till att göra marknadsundersökningar. Rekrytering tror vi behövs för att 

övervinna det tredje hindret, att visa på varaktighet, genom att till exempel anställa en 

VD med den kompetens som saknas inom att driva ett företag på rätt sätt eller någon 

annan typ av kompetens som är viktig vid detta hinder.  
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3. Metod 

Detta kapitel syftar till att förklara de ståndpunkter vi har tagit under studien och hur 

vår tidigare kunskap kan påverka resultatet av studien. Det förklarar även hur studien 

är uppbyggd och hur vi gick tillväga vid insamlandet av datan, hur urvalet gjordes och 

vilket antal intervjuer som hölls och därefter hur analysen genomfördes presenteras. 

Kapitlet avslutas med de sanningskriterier som påverkar förtroendet i studiens resultat. 

3.1 Övergripande design 

3.1.1 Förförståelse 
 

Vi kom i kontakt med akademiska spinoff-företag under de sista åren av vår 

utbildningstid på Umeå universitet, och fann att det var ett intressant och nödvändigt 

sätt att få ut forskningen som pågår inom akademin till allmänheten. Under den 

kontakten framgick det att vad som enligt företagen saknades för att de skulle lyckas 

växa och bli lönsamma var att en affärsmässig kompetens hos grundarna. Med detta 

som bakgrund var vårt mål att se hur ASO hittar denna kompetens och om de företag 

som från starten lyckas bra innehar den typ av kompetens som leder till lönsamhet och 

tillväxt.  

 

Vår insikt i detta område sedan tidigare anser vi vara ganska hög på grund utav den 

tidigare studie vi gjort som var inriktad mot ASO, detta tror vi ger oss en fördel när det 

gäller att införskaffa grundläggande information och teorier. Dock så kan detta också 

leda till att vi går in i studien med förutfattade meningar om hur saker och ting fungerar 

vilket kan leda till ett sämre resultat om vi inte undersöker och ifrågasätter dessa saker 

nog mycket. Företaget UmBio, som är ett av de företag som undersökts i denna studie 

medverkade även i den föregående studien, då intervjuades VD:n Lars Lindström vid 

UmBio, samt ytterligare två akademiska spinoff-företag i Umeå. Målet med den studien 

var att undersöka vad akademiska spinoff-företag stött på för problem under sin 

etablering, och ett av resultaten var att företagen saknade en affärsmässighet i sitt 

agerande; man visste inte hur man på ett lyckat sätt drev och utvecklade ett företag. 

3.1.2 Val av studieobjekt 
 

Vi har valt att undersöka ASO i Umeå framförallt på grund av tillgängligheten. Då vi 

valt att utföra intervjuer för att erhålla information underlättar det självklart mycket om 

företaget i fråga befinner sig på samma ort som oss som utför intervjuerna. Självklart 

kan intervjuerna utföras via telefon eller Skype men när de görs ansikte mot ansikte kan 

saker som kroppsspråk och sinnesstämning hos intervjupersonen uppfattas och tolkas in 

i resultatet. Vi har även valt att rikta in oss på företag som är högteknologiska, detta då 

vi båda har en teknisk bakgrund vilket kan göra att vi lättare förstår situationen de 

befinner sig i och av vilken anledning de gjort sina val under sin historia.  

 

De företag vi valt att inrikta oss på för denna studie är företag som har varit verksamma 

i några år så att de, kanske inte stabiliserats sig själva på marknaden men, lyckats skapa 

en stabil struktur. Vi har även valt att undersöka företag som tagit hjälp av 

företagsinkubatorer detta då det är ett väldigt enkelt och bra sätt att hitta investerare plus 

att dessa inkubatorer finns etablerade vid alla av Sveriges stora lärosäten. Att de finns 
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etablerade vid alla av Sveriges stora lärosäten borde tyda på att det finns ett intresse från 

akademiker som vill ta sina idéer ut till en marknad att ta hjälp av dessa inkubatorer. 

 

I och med att vi endast kommer att intervjua företag som existerat i några år och fått 

hjälp av inkubatorer med olika saker kommer vi troligtvis att hitta företag som gjort 

många saker rätt och missa alla de företag som misslyckats. Dock anser vi, utifrån vår 

frågeställning, att det är mest relevant att titta på hur företagen lyckats. Att se hur 

företag inte införskaffat sig affärsmässig kompetens eller inte försökt öka sin 

affärsmässiga kompetens hjälper oss inte direkt att svara på vår frågeställning. 

 

I figur 3 nedan presenteras vår studies uppbyggnad, där målet är att intervjuerna ska 

hållas med frågor baserade i den teoretiska referensram som framtagits i kapitel 2. 

Genom att ställa frågor utifrån de fyra temana hoppas vi kunna finna de kompetenser 

som bidragit till vardera företags affärsmässighet. Efter att företagens resultat 

sammanställts kommer dessa analyseras utifrån vår framtagna modell över intern- och 

extern kompetens, där de även jämförs för att kunna ge oss en bild över vad för 

affärsmässig kompetens högteknologiska spinoff-företag besitter och har införskaffat 

sig under företagets historia. 

 

 
Figur 3: Studiens uppbyggnad (Egen modell). 

3.2 Förändring under studiens gång 
 

Vårat mål var att på vardera företag åtminstone intervjua två personer som var väl 

insatta i företagets utveckling och de kompetenser som funnits och tagits in. UmBio har 

två av sina grundare kvar i företaget, och en av dessa har vi intervjuat. Att vi inte 

intervjuade den andre grundaren berodde till stor del på att tid inte fanns för att 

genomföra denna intervju, men även då vår uppfattning var att Oskar Janssons syn på 

företget väl överenstämde med den intervju vi utförde med företagets VD, Lars 

Lindström. Detta gjorde att vi ansåg att intervjuerna gav oss nog med fakta att tå på för 

att göra en rättvisande analys.  

 

På BioEndev uppstod det lite mer svårigheter i intervjusituationen. Företaget har två 

grundare som fortfarande driver företaget. Av dessa lyckades vi boka in en intervju med 

en av dem, Ingemar Olofsson, i god tid. Vad som visade sig under den intervjun, och 

sedan framkom i den andra intervjun hos BioEndev, var att Ingemar stod för den 
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övervägande tekniska kompetensen inom företaget, och kunde därför inte till fullo 

besvara alla våra frågor. Detta gjorde att en intervju med den andre grundaren, Anders 

Nordin, var mer än nödvändig. Detta visade sig dock svårare än väntat, då vi inte kunde 

hitta en tid som passade oss och Anders förrän långt in i den avsatta tiden för uppsatsen. 

Detta har lett till att vissa resultat har kompletterats under analyserandet av intervjuerna, 

men genom att föra in resultatet från Anders intervju hoppas vi kunna ge en mer 

rättvisande bild av företaget. 

 

Efter att resultaten från de två första företagen var sammanställda fick vi möjlighet att 

intervjua ytterligare två respondenter på ett tredje företag, vilket vi anser kan stärka det 

empiriska underlaget för vår analys. På detta företag, Nordic ChemQuest, hölls den 

första intervjun med den nuvarande VD:n, Emil Byström, och den andra intervjun med 

den forskare som arbetat fram den första produkten, och även var grundare till företaget, 

Fredrik Almqvist. Det som fokuserades på under den första intervjun var att få en tydlig 

bild över den externa kompetens som inkommit till företaget under dess levnadstid, 

medan den andra intervjun mer fokuserade på den kompetens som fanns vid 

företagsstarten. Detta ansåg vi gav oss en god bild att analysera företaget utifrån, och 

ansåg att ytterligare intervjuer inte nämnvärt kunde öka denna förståelse, då dessa två 

personer var de som vi ansåg bäst kunde ge oss en rättvisande bild av företaget och dess 

historia. 

3.3 Datainsamling 
 

Insamlingen av datan har skett via intervjuer med anställda eller ansvariga på de tre 

företagen vi har studerat, främst genom personliga intervjuer men viss del 

bakgrundsfakta har inhämtats från företagens respektive hemsidor. Intervjuerna har 

spelats in och sedan transkriberats för att öka graden av information vi fick med oss från 

intervjuerna, samt att förebygga eventuella tolkningar och feluppfattningar under själva 

intervjutillfället. Under transkriberingen har vi ordagrant skrivit ner de ord som sagts av 

oss och av den person som blivit intervjuad, vi har däremot inte valt att ta med 

betoningar på ord eller tonfall. När citat presenteras i resultatkapitlet har vi korrigerat 

dem i mindre omfattning för att göra det lättare för läsare att ta till sig informationen 

samt att få ett bättre flyt i texten. Vi är medvetna om att en risk med så kallad 

meningskondensering är att information kan försvinna i redigeringen, men anser att vi 

gör detta i så pass liten grad att informationen bör vara bevarad även efter 

korrigeringen. 

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes så nära inpå intervjutillfället som var möjligt, 

senast ett par dagar efteråt, då vi ville ha möjlighet att fortfarande sätta oss in i de tankar 

om hur intervjupersonen agerade under intervjun. På samma sätt gick sammanställandet 

av resultatet till utifrån dessa transskript, löpande under skrivandet och 

sammanställandet för att behålla tankar och reflektioner som gjordes under själva 

intervjutillfället. 

3.3.1 Intervjumall 
 

Vi har ställt upp en intervjumall utifrån de teorier vi presenterat i kapitel 2, i och med att 

vi valt att utföra en semistrukturerad intervju har vi försökt att ställa upp teman och 

öppna frågor som fungerade mer som riktlinjer istället för direkta frågor. Vår teoretiska 

referensram innehåller fyra kategorier medan vår intervjumall innehåller fem, detta 
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beror på att vi delat upp ”Resursanskaffande” i ”Entreprenöriellt åtagande” och ”Visa 

på sin trovärdighet”, detta gjordes för att få en djupare bild av just den kategorin, då 

Vohora et al. menar att den kategorin innehåller två kritiska punkter i ett ASO’s process 

till att nå mogenhet och varaktighet i företaget (2004, s. 160,163-166). 

 

Nedan presenteras den intervjumall som vi har delat ut till de personer som intervjuats 

på vardera företag samt baserat vår intervju i.  

 

1. Se möjligheter 

 Var det forskaren som själv kom på att forskningen gick att kommersialisera? 

 Om ja, påverkades forskaren av någon i sin närhet? 

2. Entreprenöriellt åtagande/Möjlighetsförädling 

 Hur tog ni reda på hur man skulle gå vidare med idén mot att kommersialisera 

den?  

 

3. Visa på sin trovärdighet/Resursanförskaffande 

 Hur gick ni tillväga för att utföra marknadsundersökningar och skapa en 

affärsplan? 

  

4. Visa på varaktighet/Mästare 

 Har den drivande rollen i företaget förändrats under företagets livstid? 

 Har ni utökat antalet anställda på företag under dess livstid, och i så fall, vilken 

kompetens var det då som efterfrågades? 

 

5. Nätverk 

 Vad hade ni för kontakter inom industrin när ni började, och har dessa utökats 

under tiden ni utvecklat företaget? 

 

 Hade ni några kontakter med kunskaper om hur man utvecklar ett företag från 

grunden, när ni startade företaget? 

 

Övrigt 

 Har ni någonting att tilläga som vi har glömt, någon viktig kompetens vi ej tagit 

upp? 

 

3.3.2 Val av metod 
 

Vi valde att använda oss av en fallstudiemodell i vår studie och undersöka likheter och 

skillnader i den affärsmässiga kompetensen hos tre akademiska spinoff-företag i Umeå. 

Enligt Robert Yin kan med fördel fallstudier användas forskningsfrågor som börjar med 

“hur” och “varför” ska ställas (2006, s. 22). Denna typ av undersökningsmodell passar 

väl om en djupare förståelse ska finnas och en förklaring till varför vissa problem finns, 

och kan med fördel användas om man kan studera aktuella händelser och inte behöver 

stödja sig på historiska data (Yin, 2007, s. 24). Utifrån vår centrala frågeställning kan 

den första frågan, vilken affärsmässig kompetens som företagen har, även kunna 

besvaras av andra typer av undersökningar än just en fallstudie. I vårt fall anser vi dock 
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att detta sätt lämpar sig väl, dels för att begreppet i sig inte är entydigt, och öppnar för 

tolkning hos respondenten. Svaren på denna fråga har ett direkt samband till den 

följande frågan; hur företagen gör för att införskaffa sig denna kompetens. På grund av 

dessa två skäl valdes vi att inte använda oss utav kvantitativa metoder för att besvara 

den första frågan. Om en fallstudie ska användas är det viktigt att det undersökta 

beteendet ej går att manipulera, och styrkan i fallstudien ligger i att den kan hantera 

flera olika slag av empiriskt data (Yin, 2006, s. 25). 

 

En modell för att ställa upp forskningsdesignen ges, och innefattar fem kriterier som är 

av speciell betydelse (Yin, 2006, s. 40). Frågeställningen ska passa in i den typ av frågor 

som bäst lämpas i en fallstudie, alltså frågor som rör hur eller varför någonting sker 

eller finns. Därefter kan hypoteser läggas fram, antaganden som ska testas för att se om 

samband hittas utifrån frågeställningen. Efter att hypoteser utifrån frågeställningen lagts 

fram ska analysenheterna bestämmas för att kunna rikta in forskningen för att få fram ett 

önskat resultat; vad ska undersökas och vilka faktorer ska tas hänsyn till? 

 

När detta väl är fastställt ska datan kopplas till hypoteserna samt ställa upp kriterier för 

tolkning. Den första delen innefattar hur datan ska tolkas i förhållande till de uppställda 

hypoteserna, och den senare är vilka kriterier som ska undersökas för att tolka resultatet 

av undersökningen. 

 
Figur 4: Fallstudiemodell (Yin, 2006, 72) (vår tolkning). 

En modell över hur en fallstudie kan genomföras återges av Yin och beskriver tidigare 

tillvägagångssätt (2006, s. 72). Vi tolkar den modellen i figur 4, där de gråa linjerna 

visar vikten av att återkoppla till teorin om en viktig upptäckt görs under själva 

fallstudien, detta för att då anpassa den teoretiska modellen efter de nya upptäckterna. 

Utöver det så följer studien pilarna, där först frågeställningen väljs, sedan hittas teorier 

som beskriver den situation man valt, därefter väljs fall och ställer upp de kriterier som 

är intressanta att undersökas. Efter detta är gjort ska fallstudien utföras på vardera 

företag, sammanställas, och därefter ska skillnader och likheter sammanställas för att 

kunna dra slutsatser och ta fram ett resultat. 

 

Även om modellen kan användas för att testa hypoteser så är det inte målet med vår 

studie och därför inte något vi gjort. Vårt mål var att med en explorativ studie 

undersöka om de affärsmässiga kompetenser som företagen besitter överensstämmer 

med de kompetenser som är beskrivna som viktiga i teorin, eller om det finns 

kompetenser som inte har tagits upp i teorin. Genom att testa hypoteser så hade vårt mål 

inte varit att undersöka om det finns ytterligare typer av kompetenser, utan mer 
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bekräftat eller dementerat den teori som finns idag. Detta hade behövt ett större urval 

och mer insamlad data från ytterligare företag för att visa på någon validitet, och detta 

var ej heller vårt mål. 

3.3.3 Flexibla intervjuer 
 

Vi har hållit semistrukturerade intervjuer med personer på de företag vi valde att 

undersöka, detta för att gå djupare och försöka förstå vad för orsaker som enligt 

intervjupersonen har lett till företagets nuvarande situation och kompetens. Vi hade som 

mål att hålla mer än en intervju på varje företag för att få en så rättvisande bild av den 

nuvarande situationen och vägen fram till den, enskilda personer kan uppfatta samma 

händelse olika och detta vill vi undersöka eller i alla fall upplysa om genom att påvisa 

liknande eller skiljande uppfattningar av intervjupersonerna. 

 

Vi bedömde att varje intervju skulle hålla sig runt 30 minuter för att underlätta för såväl 

företag som för oss; vi har tidigare upplevt att personer på ASO har svårt att avsätta 

längre tidsperioder, detta för att det oftast är ett fåtal personer som arbetar där, och av 

dessa är grundaren eller grundarna ofta inkluderade vilka vill lägga sin tid på att 

utveckla företaget. För oss är det även en fördel om arbetet med transkriberingen av 

intervjuerna ej upptar för stor del av den tid som är avsatt för kandidatuppsatsen, då 

fokus bör ligga på analysen av datan istället för bearbetningen av det. 

 

De personer som vi valde att intervjua på företagen var antingen grundare till företaget 

eller en person i en styrande ställning, vi valde dessa personer då vi tror att de på bäst 

sätt kan besvara våra frågor på ett sådant sätt att vi kan dra relevanta slutsatser utifrån 

vår frågeställning. På grund av deras position inom företaget tror vi att de vet hur 

kompetens tagits in och vilken kompetens som fanns innan starten av företaget. Hade vi 

intervjuat en annan anställd på företaget är det inte så säkert att de haft kunskap om 

detta, utan bara bitvis kunnat besvara frågorna. En intervju med någon annan hade 

däremot kunnat ge oss inblick i varför just den personen blev anställd och vad för 

kompetens som den fört in i företaget, men vi är intresserade av orsaken bakom varför 

företaget gjorde den rekryteringen och få en helhetssyn på detta, då lämpar det sig bättre 

att fråga den som var ansvarig för anställningen istället. 

 

Innan varje intervju skickade vi de centrala teman som vi ville att frågorna ska handla 

om till intervjupersonen så att den ska få chans att reflektera över dem innan själva 

intervjun för att ge oss så bra svar som möjligt. Då vi lägger mycket av bördan för 

kvaliteten av intervjun på intervjupersonen är det viktigt att vara lyhörd på vad som sägs 

och att anpassa ordningen på frågorna och temana efter vad som sägs (Bryman, 2013, s. 

430).  

3.3.4 Vetenskaps- & kunskapssyn  
 

Studien kommer att tolka information från olika aktörer inom varje företag och deras 

syn på verkligheten och hur företaget har utvecklats. Denna information kommer att ge 

oss en djupare förståelse för hur varje företag har kommit fram till den punkt de är vid 

idag, tolkat utifrån den teoretiska ramen vi tagit fram. En vetenskapssyn som lämpar sig 

väl för denna typ av undersökning är den interpretativa, som anser att hänsyn måste tas 

till skillnaden i uppfattning som olika personer kan ha om samma sak (Bryman, 2013, s. 
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32). Vi som genomför studien måste tolka in hur respondenterna uppfattar sin 

omgivning och vad de har för bild av verkligheten.  

 

Enligt denna vetenskapssyn skiljer sig naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

studieobjekt åt i frågan om den verklighet de agerar inom; de första har en absolut 

verklighet som är oberoende av aktörerna medans de senare bygger upp sin verklighet 

och den beror på sina aktörer (Bryman, 2013, s. 33). Berger & Luckmann definierar 

detta väl, då de menar att vardagen visar sig som en verklighet för aktörerna inom den 

att agera i, men denna verklighet är på samma gång uppbyggd av deras egna handlingar 

och tankar, och blir verklig för dem igenom dessa (1991, s. 33). Utifrån detta bör en 

konstruktionistisk ståndpunkt tas mot de data vi får ut av intervjuerna, då aktörerna 

inom företagen själva har påverkat hur företaget har vuxit fram och hur det har 

anförskaffats resurser och kunskaper (Bryman, 2013, s. 37).  

 

Det angreppssätt som vi har haft kan ses som abduktivt, då vi i metoden för studien inte 

låser oss vid den framtagna teoretiska modellen utan kan välja att korrigera denna om 

nya fakta framkommer under studiens gång (Dubois & Gabbe, 2002, s.555). Som kan 

ses i Figur 3 så ska vi beakta om en återkoppling utifrån upptäkter från intervjuer kan 

göras, och i så fall inte låta den gå förbi utan inkorporera dem i vår modell. 

3.4 Urval 
 

Då vi valde att undersöka den affärsmässiga kompetensen hos akademiska spinoff-

företag i Umeå började vi med att via Uminova Innovations hemsida samt genom 

kontakt med representant på Uminova se hur många akademiska spinoff-företag de 

samarbetade med. Då Uminova Innovation arbetar med att stödja avknoppningar från 

akademin anser vi att det ger oss en god grund för urval av passande företag till studien 

(Uminova Innovation, 2013).  

 

Detta kan ge en vridning i resultaten, då samtliga företag samarbetat med Uminova och 

på så sätt har alla företag en extern kompetens i detta samarbete. Vi är medvetna om 

detta, men menar samtidigt att denna typ av företag på annat sätt är svåra att identifiera, 

och att flertalet akademiska spinoff-företag i Umeå bör ha samarbetat med Uminova 

under sin historia. När vi valde ut de företag som räknades som högteknologiska så 

utelämnades medvetet renodlade mjukvaruföretag, så som hemsideutvecklare och 

företag vars produkt var deras egen hemsida. Detta val baserades i att vi ville undersöka 

företag vars produkt baserade sig i ny och outforskad teknologi eller 

forskningsframsteg, som är mer utmärkande hos högteknologiska företag. 

 

Det antal företag som vid undersökningens tidpunkt samarbetade med Uminova 

Innovation var 40 stycken och av dessa passade nio företag in på egenskapen 

högteknologiskt företag. Av dessa nio företag kontaktades sju stycken med en kortare 

presentation av uppsatsen och möjlighet till att boka in en tid för intervju. Vi fick svar 

på fyra av dessa kontaktförfrågningar, där två företag inte hade möjlighet att avsätta tid 

för oss och två företag svarade att de kunde bli intervjuade av oss. Efter ett andra försök 

till att kontakta akademiska spinoff-företag fick vi svar från ytterligare två företag, 

varav ett företag hade möjlighet att ställa upp med fler än en person till våra intervjuer. 
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De intervjuer som hölls på vardera företag presenteras nedanför, men information om 

position inom företaget och våra tankar kring hur intervjun gick tillväga och vad som 

framkom vid den. 

3.4.1 BioEndev: Ingemar Olofsson 
 

Den första intervjun hölls med en av grundarna av BioEndev, Ingemar Olofsson. 

Intervjun tog 25 minuter och hölls med Ingemar i BioEndev’s kontrollrum på deras 

pilotanläggning. Under intervjun fanns det ytterligare två personer i rummet som 

jobbade med styrningen av anläggningen och ljudnivån var förhållandevis hög. Denna 

intervju gav oss information om hur det gick till när iden att göra en produkt av 

forskningen, samt vilka motstånd som fanns och hur de har tagit in kompetens för att 

lösa detta. Vi upplevde att Ingemar var en aning stressad och detta kan ha gjort att 

svaren blev aningen korta och inte nog djupgående som vi kanske velat, men vi anser 

ändå att vi fick ut mycket relevant information ur denna intervju. 

3.4.2 UmBio: Lars-Erik Lindström 
 

Den andra intervjun som hölls var med UmBio’s VD Lars- Erik Lindström, och hölls i 

ett konferensrum på UmBio’s kontor. Intervjun tog 49 minuter och under dessa fick vi 

veta mycket om hela UmBio’s historia och de problem de stött på under dess existens. 

Lars-Erik har varit med i företaget under ett drygt år men har genom samtal med de 

anställda och genom dokumenterad information tagit del av de år innan han blev 

anställd. Vi upplevde att vi fick uttömmande svar och mycket information att basera vår 

analys på ur denna intervju. 

3.4.3 UmBio: Oskar Jonsson 
 

Den tredje intervjun hölls med en av UmBio’s grundare, Oskar Jonsson, och även den i 

UmBio’s konferensrum. Intervjun tog 30 minuter och under dessa så fick vi en god bild 

över vad som skett under hela UmBio’s historia. Svaren överensstämde till fullo med 

vad den tidigare intervjun gav, vilket ledde oss till att nöja oss med dessa intervjuer från 

UmBio. Detta då vi känner att vi fått nog med information för att på ett rätt sätt återge 

företagets historia och de kompetenser som har funnits inom det. 

3.4.4 BioEndev: Anders Nordin 
 

Den fjärde intervjun hölls med den andre grundaren av BioEndev, Anders Nordin under 

en arbetsmässa på Umeå Universitet. Intervjun tog 20 minuter och under dessa gav 

Anders oss en genomgång av företagets historia och fyllde ut den beskrivning som vi 

tidigare fått av Ingemar Olofsson. Svaren överenstämde med den tidigare intervjun men 

gick mer ingångende in på de olika kompetenser som har tagits in i företaget och de 

som de båda grundarna besatt före företagsstarten. Även om miljön som intervjun 

genomfördes i var aningen bullrig så stördes varken vi eller Anders nämnvärt av detta, 

och svaren vi fick var uttömmande och Anders kändes inte reserverad i sina svar. 
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3.4.5 Nordic ChemQuest: Emil Byström 
 

Den femte intervjun hölls med Nordic ChemQuest’s nuvarande VD, Emil Byström och 

hölls i ett konferensrum i anslutning till företagets lokaler. Intervjun tog 33 minuter och 

från Emil fick vi veta på vilket sätt företaget utvecklats under den tid han varit med i 

företaget, samt på vilket sätt företaget tagit in den kompetens de ansätt sig behöva. Vår 

bedömning av intervjun var att vi fick uttömmande svar och att Emil gärna kom med 

egna reflektioner kring hur de olika val företaget gjort kan ha påverkat dess utveckling 

fram tills idag. Emil var väl insatt i företagets historia trots det att han inte varit 

involverad i företaget hela vägen, dess relativt ringa ålder och det faktum att de personer 

som fanns inom företaget vid den tiden kom från samma institution har gjort att 

informationen har varit lätt för Emil att ta del av.  

3.4.6 Nordic ChemQuest: Fredrik Almqvist 
 

Den sjätte intervjun hölls med Fredrik Almqvist, forskaren bakom den ursprungliga 

produkt som Nordic ChemQuest arbetade fram. Intervjun tog 30 minuter och 

genomfördes i ett fikarum på kemiinstitutionen på Umeå universitet, då Fredrik 

fortfarande är verksam som forskare på universitetet. Fredrik berättade uttömmande om 

historien bakom de idéer som stod till grund för grundandet av Nordic ChemQuest. 

Fredrik har en mer rådgivande roll i företagen i nuläget, men är väl involverad i vad 

som händer, då han har ett stort intresse i vad hans forskning används till. Vi upplevde 

inte att intervjun stördes av platsen vi utförde den, trots att ett antal andra personer 

tillkom och lämnade rummet under tiden vi ställde våra frågor. Rummet var stort och 

luftigt och vi upplevde inte att Fredrik kände sig reserverad på grund av att andra fanns 

inom höravstånd under intervjun, utan fokuserade på våra frågor fullt ut. De svar om 

företagets tidiga år och även vad som Fredrik uppfattade om nuläget stämde väl överens 

med den intervju vi gjorde med Emil tidigare, vilket ger oss uppfattningen att en 

rättvisande bild har givits av företaget vid båda intervjuerna. 

3.5 Access 
 

Då vi har en urvalsgrupp som befinner sig i Umeå så har det varit lätt att vara flexibla i 

vårt bokande av intervjuer. Det har dock visat sig att många av dessa företag ofta har 

väldigt mycket att göra och inte har så mycket tid för att bli intervjuade. Detta ledde till 

svårigheter att hitta ett andra företag efter det att UmBio uttryckt sig positiva till att 

ställa upp. Efter ytterligare kommunikation med BioEndev lyckades vi tillsammans hitta 

tid för en första intervju, och därefter dröjde en tid innan vi säkrat båda intervjuerna. 

Som tidigare nämnts så upplevdes empirin en aning tunn för oss att kunna dra några 

konkreta slutsatser ifrån, varvid ett ytterligare antal företag kontaktades. Under denna 

period upplevde vi att det var enklare för företagen att finna tid för oss, och Nordic 

ChemQuest fann snabbt två tillfällen för oss att intervjua personer för studien. 

 

Svårighetsgraden har varierat när det kom till att få ut rätt och relevant information ur 

intervjupersonerna. Under vissa intervjuer så behövde vi knappt ställa några frågor, det 

var i princip bara att ge den intervjuade en start sen pratade de på och lyckades ofta 

täcka in det väsentliga. Detta kan ha berott på att vi i förväg skickat iväg formuläret med 

teman som frågorna skulle behandla, vilket kan ha lett till en att personen reflekterat 

över sin situation redan innan vi börjat ställa frågorna. Motsatsen var också en faktor, då 
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vissa av personerna stundtals var mer reserverade i sina svar, vilket gjorde att fler 

följdfrågor fick ställas för att få ut nödvändig information. 

3.6 Analysmetod 
 

I vår analys utgick vi ifrån berättelser som våra respondenter givit oss och utifrån deras 

kontext och miljö försökt förstå deras situation. Genom vår teorimodell har vi tolkat 

dessa berättelser och genom detta försökt hitta de kompetenser som företaget har och 

hur dessa har kommit in i företaget. Upplägget på analysen av företagen skiljer sig från 

hur resultaten presenteras, detta på grund av att de bakomliggande faktorerna som 

påverkar den interna och externa kompetensen är det eftersökta, vi tror att dessa blir mer 

tydliggjorda om kompetenserna delas upp på detta sätt istället för att undersöka de fyra 

subkategorierna från vår teorimodell.  

 

Företagen har var för sig analyserats efter de interna och externa 

kompetenskategorierna utifrån vår modell, detta för att ge oss en tydlig bild över varje 

företags situation. Dessa tre analyser jämförs därefter med målet att kunna dra slutsatser 

om likheter och skillnader och vad dessa lett till för de båda företaget. På så sätt hoppas 

vi att frågeställningen vi har och syftet med studien blir besvarad och uppfylld och att 

vår kunskap om dessa typer av företag och de problem som uppstår när en viss 

kompetens saknas.  

 

 
Figur 5: Analysmodell av de fem utvecklingsfaserna. 

För att förtydliga i vilken fas de upptäckta kompetenserna inkommit till företagen 

kommer det efter analysen av vardera företag grafiskt visas i en förenklad bild av Figur 

1 som återfinns i teorikapitlet. Figur 2 visar de fem utvecklingsfaserna och deras 

respektive hinder som ska övervinnas. I denna figur kommer de upptäckta 

kompetenserna prickas in för att ge en tydligare bild av i vilket skede som dessa 

införskaffats av företaget och dess grundare. 

3.7 Litteratursökning 
 

Litteraturen har i sin helhet sökts efter och hittats genom Umeå universitets bibliotek. 

Främst genom dess artikeldatabas men också ett antal böcker som hjälpt oss fördjupa 

vår kunskap inom ämnet för denna uppsats. I den första sökning som gjordes var vi ute 

efter att få en överblick på vad forskningen inom fältet kommit fram till, detta baserades 

i viss del i tidigare artiklar vi läst om ämnet. När studiens syfte och frågeställning var 

formulerade sökte vi efter teorier som lämpade sig för att ge oss verktyg att analysera 

vårt empiriska material, och utifrån dessa besvara frågeställningen så bra som möjligt. 

Vikt lades på att hitta artiklar som har undersökt akademiska spinoff-företag, samt om 

begreppet resource based view, då det i vår mening var ett bra synsätt att ha för att 

besvara frågeställningen. Forskningen skulle beskriva olika skeden i framväxten hos ett 

ASO, och även viktiga kompetenser som grundare och medlemmar i sådana 

organisationer bör ha.  
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Sökorden som främst användes för att hitta dessa artiklar var en kombination av 

”resource based view”, ”academic spin off” och ”competence”. Därefter har även vissa 

urval i kategorier av artiklar gjorts, bland annat har vi valt att välja bort de artiklar som 

ej låg under kategorin ”entrepreneurship” då vi kände att dessa artiklar bäst låg inom 

ramen av vad vi ville finna för information. Vi gjorde bedömningen att de källor vi 

använde i största grad skulle vara publicerade efter 2000, då vår uppfattning var att 

forskningen inom just detta fält är relativ ung, och att framsteg inom det har gjorts 

relativt nyligt. Detta kan medföra en risk i att artiklarna ej testats ordentligt av andra 

forskare i fältet, och därmed gör att vi kan dra slutsatser på felaktiga grunder. Detta är 

en risk vi är medvetna om, och försökt eliminera genom att jämföra mellan olika 

forskare och slutsatser de dragit utifrån sin forskning, och försökt finna en konsensus 

genom detta.  

3.8 Sanningskriterier 
 

Bryman diskuterar huruvida det går att använda begreppen reliabilitet och validitet när 

en kvalitativ studie utförs, då en sådan studie kan skilja sig i innehåll och slutsats i 

jämförelse med en kvantitativ studie (2013, 351-353). De två möjligheterna han ger för 

att lösa detta är antingen att omdefiniera begreppen till att vara mindre inriktade direkt 

på mätning, en andra lösning som ges är att istället använda två andra 

bedömningskriterier; tillförlitlighet och äkthet.  

 

Vi anser att de båda alternativen är relativt lika varandra i vad för kriterier de 

undersöker och hur dessa ska tolkas. Tillförlitlighet har fyra delkriterier som alla har 

motsvarigheter i det första alternativet, men mycket mer inriktade på kvalitativ 

forskning. Detta då alternativ ett innebär en omdefiniering av begreppen och alternativ 

två har fyra delkriterier som i princip är omskrivningar av intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet och objektivitet, vilka som passar kvalitativ forskning bättre. 

Utöver detta innehåller alternativ två även äkthet, vilket är lite mer generella kriterier 

för att ytterligare stärka rättheten i studiens resultat (Bryman, 2013, s. 356-357). Vi har 

valt att använda oss av alternativ två då vi tror att det på ett bättre sätt går att använda på 

vår studie för att visa på sanningshalten i både resultatet och utförandet. 

3.8.1 Tillförlitlighet 
 

Samtliga intervjuer har transkriberats för att säkerställa att det som sades faktiskt är det 

vi bygger våra argument på, transkripten har dessutom bekräftats med 

intervjupersonerna för att försäkra oss om att vi uppfattat vad de sagt rätt. Vi är 

medvetna om de risker som en inspelningsapparat kan medföra i en intervjusituation, att 

respondenten kan bli reserverad och utelämna för oss viktig information och censurera 

sig själv av olika anledningar.  

 

Bryman menar att detta ofta är en risk som uppstår vid inspelningar, och vi tror att detta 

har undvikits genom att vi förklarat väl studiens syfte och varför vi vill spela in 

samtalet, samtidigt som vi tydligt givit dem valet att också få avstå från att bli inspelad. 

En av respondenterna har i en tidigare studie blivit intervjuad av oss, vilket också kan 

ha viss betydelse, då han var medveten om vårt tillvägagångssätt och kunde därför 

förbereda sig på en liknande situation (2013, s. 428). Detta är däremot något vi inte alls 

uppfattat från de personer vi intervjuat, de flesta har varit väldigt frispråkiga och inte 
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undvikit att besvara några frågor, utan oftast ge oss väldigt utförliga svar med stundtals 

mer information än vi var beredda på.  

 

Vi är medvetna om att en såpass snäv fallstudie som vi har gjort kan vara svår att 

generalisera på en större population, och försöker då som Bryman menar istället ge en 

så pass fyllig beskrivning som vi kan av situationen (Bryman, 2013, s. 355). Vi har 

också medvetet valt företag som får ses rätt lika varandra, i avseendet höteknologiskt 

ASO, detta gör i vår mening det möjligt att dra slutsatser som är applicerbara på den 

bredare gruppen av företag som då liknar de företag vi studerat. Likaså bör 

beskrivningarna gå att använda i en annan kontext än just den vi valt för dessa 

högteknologiska ASO. 

 

Vi har under tiden för studien tagit in synpunker från andra grupper av studenter som 

även de skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi, detta för att jämföra våra tankar 

och slutsatser utifrån de data vi samlat, för att avgöra om vi på ett rätt sätt har tolkat 

situationen. Detta gör det möjligt att få en mer rättvisande bild av situationen och gör att 

vi kan stärka våra slutsatser i en bredare grupp vilket enligt oss ger resultaten av studien 

högre pålitlighet. På samma sätt har vår handledare varit till hjälp genom att ifrågasätta 

våra metoder och slutsatser, för att hitta en så pass rättvisande bild av vad vår studie 

faktiskt har och inte har kommit fram till. Som vi tidigare skrivit har 

respondentvalideringen också varit en viktig del i att öka pålitligheten, genom att både 

spela in och sedan få transkripten verifierade av intervjupersonerna ger det oss en 

säkrare grund att stå på, då vi kan vara mer säkra på att vi drar slutsatser utifrån den 

verklighet som de faktiskt har förmedlat. 

 

Något som kan vara svårt när det kommer till kvalitativa studier är att inte låta ens 

förutfattade meningar om ämnet och ens tidigare erfarenhet styra riktningen av studien, 

utan se till att följa ett vetenskapligt arbetssätt. Som vi tidigare skrev i det här kapitlet så 

har vi vid ett tidigare tillfälle undersökt akademiska spinoff-företag och genom detta fått 

en bild av hur vi tror att de fungerar och är uppbyggda. Detta kan ha lett till att vi riktat 

in studien på vad vi anser vara orsakerna bakom de problem som vi valt att undersöka, 

och därigenom kan vi ha styrt oss att hitta ett specifikt resultat. Detta resultat tror vi 

dock är rättvisande för situationen, och vi anser att vårt arbetssätt efter vår bästa 

förmåga varit vetenskapligt och sakligt. Vi har så gott vi kunnat sökt igenom litteratur 

och studier för att ge en så rättvisande bild av den verklighet vi valt att undersöka, detta 

för att undvika att en skev och riktad bild skulle förändra resultaten mot något som 

kanske inte återspeglade verkligheten. Även om vi grundar vår slutsats i egna tankar och 

tolkning av situationen anser vi dock att resultaten från intervjuerna byggt upp en 

utmålande och rättvisande bild av hur situationen faktiskt såg ut, därigenom tycker vi att 

de får tas som sanningsenliga slutsatser. 

3.8.2 Äkthet 
 

Det är vår uppfattning att vi genom vår presentation och dokumentation av de intervjuer 

vi gjort ger en rättvisande bild av personerna på de företag som vi studerat. Genom de 

personer vi valt att intervjua anser vi också att en rättvisande bild av företaget givits, då 

företaget dels inte funnits så pass länge att information från starten varit svår att hitta, 

dels för att grundare i vardera företag antingen arbetar i och driver företagen eller har en 

rådgivande roll till den nuvarande ledningen.  
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Vi tror att genom att besvara våra frågor kan de personer vi valt att intervjua börjat 

reflektera över företagets situation och därigenom kanske bättre förstå vad som gjort att 

företaget idag ser ut som det gör. Vi har inte mellan företagen eller respondenterna 

diskuterat vad de övriga som blivit intervjuade har sagt eller tänkt om situationen, detta 

främst för att inte rikta intervjun eller plantera tankar hos intervjupersonen. Detta leder 

däremot till att deltagarna inte får en bättre bild av hur situationen ser ut för andra 

personer i deras miljö, något som behöver vara uppfyllt för att kunna säga att studien 

har pedagogisk autenticitet. Vi har däremot meddelat varje intervjuperson om att de kan 

få rapporten skickad till sig efter att den är färdigställd, vilket då kan leda till att de 

bättre kan sätta sig in i andras situation.  

 

Genom att skicka rapporten till dem hoppas vi även att de i våra slutsatser kan hitta sätt 

att förbättra sin situation, och även för likande företag tror vi att detta kan vara till hjälp 

för att undvika de problem och hinder våra fallföretag har stött på. Detta gör att vi tror 

att studien har en viss katalytisk och taktisk autenticitet; genom att se vad andra gjort 

och vad det lett till kan bättre klara av problem som dyker upp i framtiden, och på så 

sätt har vi gjort att undersökningsdeltagarna bättre kan ändra sin situation och har fått 

möjligheter som också gör det möjligt att ändra riktning. 

3.9 Etiska frågeställningar 
 

Vi har i presentationen av vår studie valt att inte presentera figurerade namn på 

företagen och de personer som vi på dessa företag har intervjuat. Detta har gjorts i 

samråd med dessa personer och alla har fått valet att besvara våra frågor anonymt, detta 

var däremot ingen av de intervjuade intresserade av. Vi tror att det styrker studiens 

sanningshalt, då det blir möjligt att följa upp våra resultat med de företag vi studerat, för 

att röja undan möjligheten för oss att presentera figurerade resultat.  

 

En annan anledning till att inte röja namnen på de inblandade kan vara att känsliga fakta 

blir publika, detta är den anledning vi noga övervägde innan vi valde att skriva ut 

verkliga namn, vår uppfattning är att de svar som givits inte skadar företagen och ej 

heller röjer något som för dem kan anses som känslig och hemlig information. Bryman 

definierar fyra stycken etiska principer som bör följas vid svensk forskning, och hur vi 

valt att uppfylla dessa presenteras i nedanstående underkapitel (2013, s. 131-132). 

3.9.1 Informationskravet 
 

Deltagarna i studien ska vara väl medvetna om vad den ska behandla, och vad dess syfte 

är(Bryman, 2013, s. 131). Detta har vi försökt uppfylla genom att i första kontakten med 

företaget ge en kort presentation om vad vi är för personer, varför vi kontaktar dem och 

vad vi vill komma fram till genom att intervjua företaget. Väl vid intervjusituationen 

återupprepade vi syftet med studien för att ytterligare klargöra för den som blev 

intervjuad om vad dess svar ska hjälpa till att besvara för frågor. 

3.9.2 Samtyckeskravet 
 

Deltagare i en studie ska själva få bestämma över sin medverkan i studien (Bryman, 

2013, s. 132). Detta krav försökte vi uppfylla genom att vara tydliga med att det är 

intervjupersonen som själv bestämmer över situationen, personen fick när som helst 

avbryta intervjun, och behövde inte känna sig pressad att svara på frågor som denne inte 
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själv ville svara på. Vi gjorde det också tydligt att det är intervjupersonens egna åsikter 

som ska tokas, inte vad företaget har för åsikter i frågorna, dessa två går dock in i 

varandra då samtliga personer har varit styrande inom sina respektive företag, samt i 

stor del grundare av detsamma. Genom att göra en respondentvalidering utav det 

nedskrivna transkriptet ökar också möjligheten för intervjupersonen att upptäcka utifall 

denne anser sig vara misskrediterad eller felciterad. 

3.9.3 Konfidentialitetskravet 
 

Detta krav syftar till att vi ska hantera intervjupersonernas personuppgifter på ett sådant 

sätt att de inte kan komma i andras händer (Bryman, 2013, s. 132). Detta menar vi att vi 

försökt uppfylla genom att enbart lagra inspelningar och transkript av intervjuer på 

lösenordsskyddade datorer, samt att inte mer information om personen än namn och 

företag finns presenterat i rapporten. Att vi inte valde att censurera intervjupersoner och 

företag var ett beslut i samråd med varje enskild deltagare i studien, i och med att ingen 

av deltagarna hade något emot detta valde vi att presentera dem med deras riktiga namn. 

Att företagen inte var figurerade baserar sig i samma beslut; de personer vi intervjuade 

var samtliga grundare och ledare för sina respektive företag, och på så sätt ansåg vi att 

åsikterna även återspeglade företagets åsikter. 

3.9.4 Nyttjandekravet 
 

Det sista av Brymans krav handlar om att uppgifterna som insamlats under studiens 

gång enbart ska få användas till den aktuella studiens syfte och inte för några andra 

syften (2013, s. 132). Detta uppfyller vi genom att efter studiens genomförande och 

godkännande radera det material som samlats in från de intervjuade personerna i syfte 

att lösa studiens målsättning. 
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4. Resultat 

I detta kapitel ges först en kort presentation av de tre företaget för att ge en kontext, 

sedan presenteras resultatet av de intervjuer vi gjorde på företagen. Resultaten 

presenteras efter de fyra underkategorierna av affärsmässig kompetens, och efter 

vardera företag. Efter varje underkategori sammanställs de kompetenser som har 

hittats för varje företag och kategori. 

4.1 Presentation av fallföretagen 

4.1.1 UmBio 
 

UmBio grundades år 2002 av tre kemister som med sin kompetens från deras forskning 

ville ta fram en mjukvara som var anpassad för att få information om biologisk data 

(UmBio, 2013). På grund av detta var redan från början en systemvetare, Oskar Jonsson 

med. Efter ett år så hoppade två av kemisterna av och kvar var endast Oskar och en av 

de andra grundarna. Oskar gick då in och axlade rollen som VD och de delade bolaget 

jämnt mellan sig. De utvecklade denna mjukvara fram till 2007 då företaget bytte 

inriktning med hyperspektral bildanalys. Under denna tid var ambitionerna att endast ta 

fram en mjukvara, men den visade sig vara svår att sälja varpå de valde att para ihop sin 

mjukvara med en fysisk produkt. Detta var en kamera som med hjälp av deras mjukvara 

kunde, förenklat, analysera biologisk data och få information om sammansättning och 

dylikt genom att filma dess yta. UmBio gjorde i och med denna riktningsändring stora 

investeringar som inte har betalat sig, och har på grund av detta fått kraftfullt gå ner i 

anställning av personal. Med anställningen av en ny VD har företaget återgått till de 

tidigare planerna med att enbart sälja sin mjukvara till företag och utveckla denna mot 

samtliga kameror som används i detta syfte 

4.1.2 BioEndev 
 

BioEndev grundades 2006 av två forskare inom energiteknik, som initialt var tänkt som 

ett samarbete med ett antal energibolag i norra Sverige och arbetar med förädling och 

förgasning av biomassa (BioEndev, 2013). Vid företagsstarten var de tänkta 

samarbetspartnerna ej redo att ingå i avtal, vilket medförde att BioEndev sökte stöd hos 

företagsinkubatorn Uminova. Vid ett senare skede i företagets historia gick dock 

samarbetspartnerna in i företaget med finansiellt stöd. BioEndev arbetar med 

torrefiering av biomassa, specifikt pellets. Förenklat är detta att pellets rostas för att öka 

energidensiteten. Företaget har arbetat fram en pilotanläggning för att testa material och 

kunna utveckla produkten, denna anläggning byggdes 2007 i sammarbete med Umeå 

universitet och SLU. År 2013 tog BioEndev ett steg mot kommersialisering när de valde 

att påbörja byggnationen av en demonstrationsanläggning i Obbola, detta i samarbete 

med bland annat Umeå Energi och SCA. 

4.1.3 Nordic ChemQuest 
 

Nordic ChemQuest grundades 2007 efter att en kemiforskare sett en möjlighet att gå 

vidare med sin forskning inom fastfaskatalysatorer mot att kommersialisera idén. 

Forskaren kontaktade ett annat akademiskt spinoff-företag som forskare inom samma 

fält tidigare startat för att få stöd vid företagsstarten. Den ursprungliga affärsidén 

utvecklades från att sälja själva katalysatorerna till att utveckla en produkt som med 
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hjälp av katalysatorerna effektivare kunde för samman mediet som skulle reagera med 

katalysatorerna. Denna riktningsändring gjordes då marknaden för katalysatorer 

upplevdes svår att konkurrera på, därav utvecklades den produkt de nu fokuserar sitt 

företag på att sälja och utveckla. Förenklat kan man säga att katalysatorn när den 

kommer i kontakt med en lösning bygger ihop molekyler av de ämnen som finns i 

lösningen, detta används inom bland annat läkemedelsindustrin för att bygga mediciner 

och liknande. Den nya produkten är en centrifug där lösningen passerar genom 

katalysatorerna utan att man behöver låta dem ligga fritt i lösningen (Nordic 

ChemQuest, 2013). Nordic ChemQuest har sina kontor och verksamhet på Science 

Parken vid Umeå universitet. 

4.2 Utbildning 

4.2.1 UmBio 
 

UmBio har från starten varit ett företag med väldigt hög akademisk kompetens, då 

speciellt inom tekniska områden. Deras första grundare var tre kemister som ville skapa 

en mjukvara utifrån kunskap de införskaffat sig i sin forskning. De tog kontakt med 

Uminova som erbjöd dem hjälp genom deras sommarentreprenörsprogram, det var då 

som Oskar Jansson kom in i företaget.  

  

”… de tog in mig som sommarentreprenör då, vilken var lite sanktionerat 

via Uminova…” 

- Oskar Jonsson 

 

“De som grundade bolaget hade ju alla tre en kemometrisk kompetens, 

alltså beräkningskemisk kompetens och de ville ju ta fram en mjukvara som var 

mer anpassad för mer biologisk data och få ut information om det och vi 

jobbade ju med att ta fram den mjukvaran, jag var utvecklade den fram till 2007 

då vi bytte inriktning från att jobba med labbdata, tvådimensionell data som vi 

kallar det, till hyperspektral data och sen till, som idag, hyperspektrala 

kameror.”  

- Oskar Jonsson 

 

“Ja, alltså först, de första-första grundarna dom var ju kemister, och sen 

så knöt de till sig Oskar som är systemvetare för programmering och så, för att 

göra själva mjukvaran till det de kom på, och sen var de 3-4 stycken rätt länge 

och höll på med det här som ett hobbyprojekt i flera år innan man bestämde sig 

för att vi måste fan ta itu med det här, och då tog man in kapital utifrån.” 

- Lars-Erik Lindström 

 

 “Dom höll ju på med den här mjukvaran som behövdes för att sköta den 

här typen av utrustning, men det fanns egentligen ingen bra utrustning som 

motsvarade hur bra mjukvaran var, så då bestämde de sig att ta fram en 

utrustning, som gjorde att man kunde använda mjukvaran, för det fanns ingen 

sån som var bra tyckte dom. Så då bestämde man sig för att ta fram en hel 

mätutrustning, med allt vad det innebär.” 

- Lars-Erik Lindström 
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Alla de personer som var med från starten av företaget hade en väldigt djup förståelse 

för sitt specifika ämne och flera av dem hade forskat på universitetsnivå. De var alltså 

alla välutbildade inom sina respektive fält. Ingen av dem hade dock under sina år på 

universitetet erhållit någon utbildning inom entreprenörskap eller någon slags 

ekonomisk inriktning. 

 

“Han är ju genialisk, och det är bra. Så att, Fredrik och Oskar som var 

med och grundande och även är med nu är riktigt duktiga, så egentligen 

behöver man bara ge dem tillräckligt mycket frihet så de får fundera själva så 

kommer de på riktigt bra grejer.”  

- Lars-Erik Lindström 

 

“En for till USA för att jobba på Pfizer och den andra hade mycket på 

gång och började känna sig utbränd och så.” 

- Oskar Jonsson 

 

Man kan se att alla grundare saknar kompetens från någon form av utbildning inom 

företagsekonomi, speciellt entreprenörskap. När vi frågar Oskar om han har fått någon 

utbildning inom entreprenörskap under sin tid på universitetet så svarar han 

  

“Nä jag fick lära mig eftersom och så fick jag mycket stöd och råd från 

Uminova.” 

 

Oskar säger dock att de fick en utbildning av Uminova Invest inom entreprenörskap där 

de fick lära sig grundläggande företagande, hur t.ex. en affärsplan tas fram. 

  

“... det var ju nå sånt här entreprenörskapsprogram då som UmBio 

utbildades i, men Uminova var inte riktigt så aktivt då...” 

- Oskar Jonsson 

 

“Ja det var väl hjälp med att skriva affärsplan och den biten.” 

- Oskar Jonsson 

 

Denna utbildning sträckte sig över fyra månader med 8 stycken träffar på ungefär 3,5 

timmar per tillfälle. Dessa träffar innehöll workshops med teman inom affärsplanering, 

finansiering och en slutpresentation av de medverkandes affärsplaner (Renkel, 2013) 

4.2.2 BioEndev 
 

Grundarna av BioEndev, Ingemar och Anders, har båda en ingenjörsutbildning i 

grunden och forskade innan företagsstarten på Umeå universitet. Ingen av dem hade 

under sin studietid någon större kontakt med ekonomi och företagsledning, båda hade 

däremot gått en kurs i entreprenörskap under sin tid på universitetet. Detta är dock inget 

som Anders nämner. 

 

”Men svar nej inte ekonomiskt eller marknadsföringsmässigt eller 

entreprenörskap. Men lite livets skola i entreprenörskap. Vi är rätt kreativa 

allihop på våra olika sätt.” 

 - Anders Nordin  
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”Jag hade gått någon kurs i entreprenörskap och Anders hade det också 

men ekonomi och affärsstrategi var inget vi kunde.” 

- Ingemar Olofsson 

4.2.3 Nordic ChemQuest 
 

De som var involverade vid grundandet av Nordic ChemQuest var samtliga från den 

kemiska institutionen vid Umeå universitet. Utöver Fredrik Almqvist vars idé och 

forskning företaget baseras i kom de övriga grundarna från ett tidigare akademiskt 

spinoff-företag, SeQuant, ett företag som grundats av kemister från Umeå universitet. 

Även om en stor förståelse för det tekniska ämne som företaget behandlade fanns, 

saknades formell ekonomisk utbildning hos grundarna. På frågan om någon av 

företagets grundare hade någon utbildning inom ekonomi eller företagsstyrning svarade 

Emil: 

 

”Nej, däremot så fanns det en investerare som var delägare både i SeQuant och som nu 

är ordförande i NCQ, som har en mer ekonomisk bakgrund, han har ekonomisk 

utbildning, och en jägmästarutbildning…” 
 

 Emil Byströms uppfattning är att en akademiker i den benämningen inte har de bästa 

förutsättningarna att starta och driva ett företag, om så är fallet så bör forskaren även ha 

en bakgrund som kan stärka de sidor hos forskaren som kan uppstå då den ekonomiska 

kunskapen saknas. Fredrik Almqvist stämmer in i detta till viss del då han menar att för 

honom som inbiten forskare kändes det svårt att driva ett företag, varvid han anser att 

hans kunskap bättre kan användas som en teknisk rådgivare snarare än en 

företagsledare.  

 

”.. alla kommer ur Knut Irgum´s grupp egentligen, forskning på 

universitetet, alla som varit inblandade.” 

- Emil Byström 

 

”VD:n var en gammal doktorand också.” 

- Emil Byström 

 

”I det bolaget [SeQuant] var det 8 stycken som hade en akademisk 

doktorstitel, och alla var från samma forskningsgrupp, vilket kanske inte är helt 

optimalt egentligen” 

- Emil Byström 

 

”En akademiker är väl kanske inte det bästa utgångsläget om man ser det 

rent generellt, men är man uppväxt i en företagarfamilj och har hela tiden haft 

företagarsnack runt bordet är det mycket lättare än om man inte har haft det. 

Det är ju min styrka, jag vill inte sitta på ett labb resten av livet trots att jag 

varit i akademien i 10 år. Men det gäller ju att det finns personer som är villiga 

att driva och offra sin tid, för det är ju inte ett ”7-16”jobb.” 

- Emil Byström 
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”Men över tid då så har ju jag spätts ut, då det kommit in ny kompetens 

och nytt kapital. Så ser det ut och det som också är svårast från början är att 

som akademisk forskare med huvuduppgifterna här [på universitetet] så är det 

svårt att driva ett företag. Därför bestämde jag mig rätt tidigt att min expertis 

finns inom kunskapen så nu ingår jag mer i ett tekniskt team eller ett advisory 

board och sitter inte längre i styrelsen för företaget” 

- Fredrik Almkvist 

 

Företaget erhöll under sin utveckling enklare ekonomiska utbildningar från Uminova 

som syftade till att bättre kunna driva ett företag, däribland ingick kurser för hur VD:n 

ska arbeta och styrelseledamotsutbildningar.  

 

”Ja det är väl sånt som har varit här från Uminova, VD-utbildning, 

styrelseledamotskurs, ekonomi i praktiken. 

- Emil Byström 

 
Tabell 1: Sammanställning av kompetens från utbildning. 

Utbildning 

UmBio  Hög teknisk utbildning hos grundarna. 

 Grundarna saknade utbildning riktat mot ekonomi. 

BioEndev  Hög teknisk utbildning hos grundarna. 

 Enstaka kurser inom entreprenörskap, utöver det ingen ekonomisk utbildning. 

Nordic ChemQuest  Hög teknisk utbildning hos grundarna. 

 Enstaka kurser inom företagsledning, utöver det ingen ekonomisk utbildning. 

4.3 Erfarenhet 

4.3.1 UmBio 
Vi kan också efter dessa intervjuer se att ingen av grundarna hade någon som helst 

erfarenhet av att starta och driva ett företag. De var alla väldigt duktiga inom sitt eget 

område och de flesta hade forskat på universitetet, däremot hade de inte rört sig utanför 

den akademiska världen, och detta var deras första försök på att starta och driva ett 

företag.  

 

“Jag hade ju ingen erfarenhet om hur man ska driva företag sedan 

tidigare. Utan det var som första försöket.” 

-Oskar Jonsson 

 

“... det är ju synd på sätt och vi att de inte hade erfarenheter av 

branschen och marknaden så de har ju också fått lära sig med tiden hur saker 

och ting fungerar men det hade ju varit bra att ha någon som hade någon 

tidigare erfarenhet i början…” 

- Lars-Erik Lindström 

 

“... det är väl det som är den största klurigheten i det här, att gå från ett 

forskningsprojekt till en produkt, eftersom forskarna kan inte ett pillijota om det 

här med marknadsföring och försäljning...” 

- Lars-Erik Lindström 
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4.3.2 BioEndev 
 

Ingemar och Anders hade en del kontakter sedan tidigare vilket kan ha hjälpt dem att 

bättre förstå hur de skulle gå tillväga under uppstarten av företaget, framförallt har 

Anders hade ett brett kontaktnät redan vid starten, men ingen av grundarna famlade i 

mörkret och stod utan erfarenheter bland kontakterna. 

 

”Ja det var det verkligen, man kan väl säga att det var framförallt 

Anders först som sen frågade om jag ville vara med och jag sa ja, det blir bra 

och så startade vi bolag.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”... vi har nog skapat det flesta nätverk själva eftersom. Mycket kommer 

via Nordin, Westmek är nog dock mitt fel men i övrigt så är det Nordin som 

lyckats.” 

- Ingemar Olofsson 

 

När det kommer till erfarenhet gällande själva företagsskapandet hade de däremot ingen 

konkret kunskap, båda två kom från sin forskning på universitetet vid företagsstarten 

och hade ingen erfarenhet i hur de skulle gå tillväga eller vad de bör tänka på i en sådan 

situation. Grundarna hade däremot en klar bild om hur företaget skulle se ut och vad de 

skulle rikta in sig mot för marknad. Marknaden som de inriktat sig mot var även en 

marknad som de hade en djup förståelse inom.  

 

”Vi hade en struktur klar från början” 

- Ingemar Olofsson 

 

 ”Så svar ja, vi har koll på marknaden för det där och det borde finnas en 

marknad”  

- Anders Nordin 

4.3.3 Nordic ChemQuest 
 

Nordic ChemQuest hade redan vid starten ett flertal personer involverade än just de som 

tagit fram produkten. Mycket hjälp gavs från ett annat akademiskt spinoff-företag, 

SeQuant, som grundats tidigare, men av personer från samma institution som Fredrik 

Almqvist och med nära kontakt till honom. Av dessa hade flera en tidigare erfarenhet av 

att driva företag, och genom SeQuant hade de införskaffat sig en industriell kompetens 

som enligt både Emil och Fredrik varit till stor gagn för Nordic ChemQuest och dess 

utveckling sedan starten. Emil uppfattade att mycket hjälp vid grundandet kom från 

detta företag, och menar att det har varit en stor fördel att någon som redan gjort denna 

resa kan vara med och bistå med assistans för att undvika att man gör samma misstag 

om och om igen. 

 

”… han som var grundaren kanske inte var den mest affärsmässige 

professorn, det är kanske inte vanligt med affärsmässiga professorer, men vi har 

en annan, som är grymt, en riktig serieentreprenör …”  

- Emil Byström 
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”… men det som är, det är en jävla fördel att ha med någon som redan 

gjort en sån här resa, då behöver man inte gå på alla dessa nitar, även om man 

säkert går på 90 % av nitarna ändå. Men det handlar inte om det egentligen, det 

handlar inte om att ha en bra idé, utan att bygga ett team runt den och ha någon 

som är drivande.” 

- Emil Byström 

 
Tabell 2: Sammanfattning av kompetens från erfarenhet. 

Erfarenhet 

UmBio  Erfarenhet av att starta ett företag saknades. 

BioEndev  Erfarenhet av att starta ett företag saknades. 

 Viss kompetens fanns i nätverket. 

 God insyn i marknaden. 

Nordic ChemQuest  Erfarenhet av att starta ett företag saknades hos forskaren. 

 Stor erfarenhet fanns i nätverket. 

 God insyn i marknaden. 

4.4 Samarbete 

4.4.1 UmBio 
 

Den samarbetsparter som UmBio främst har arbetat med är företagsinkubatorn Uminova 

som tidigt i företags historia kom in med hjälp, allra först genom att Oskar Jansson togs 

in som sommarentreprenör, men sedan även med guidning inom affärsmässiga 

områden. Företaget ingick i ett samarbete med Uminova Innovation som skull hjälpa 

nystartade akademiska företag under själva starten (Renkel, 2013). I och med att 

riskkapital togs in från Uminova Invest ingick de i ett närmare samarbete där hjälp inom 

diverse företagsrelaterade gavs, detta ledde även till anställningen av en VD som skulle 

hjälpa företaget att växa med det nya kapitalet.  

 

Under uppstarten av företaget och i början erhölls en hel del hjälp med delar som 

företaget kände att kompetens saknades för, detta gjordes genom Uminova som 

tillhandahöll konsulter för att komma in och lösa dessa problem, och på så sätt var det 

inte nödvändigt att rekrytera någon enkom av den anledningen, utan kunde få hjälp när 

den behövdes. Uminova har således gett ökad kompetens även inom två andra 

kategorier; utbildning och rekrytering. När vi frågar Lars-Erik om de fått mycket hjälp 

av Uminova i början av företaget så säger han: 

 

“Ja, de dikterade rätt mycket villkoren om hur det här skulle gå till, och 

det var de som tillsatte han som blev VD. Man får ju ganska mycket hjälp och 

assistans...” 

- Lars-Erik Lindström 

 

“Jo, det blev lite mer så att vi saknade viss kompetens och inte hade råd 

att anställa en person för det då utan mer ta in någon för några strötimmar.” 

- Oskar Jonsson 

 

UmBio fick tidigt veta att Arla var väldigt intresserade av deras produkt, men valde 

dock att inte ingå i något samarbete med dem, de hellre ville nå ut till hela marknaden, 

som de i detta fall trodde var alla mejeribolag. Att de inriktade sig mot mejeriföretag var 
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något utav en slump, detta var inget som företaget själv hade undersökt, utan Arla 

kontaktade snarare UmBio med frågor om deras produkt och teknik. 

 

”Nja, de antog väl det på något sätt eftersom att arla visade ett stort 

intresse så borde alla göra det.” 

  - Oskar Jonsson 

   

”... Arla sökte rätt på oss.” 

  - Oskar Jonsson 

 

”… men man var väldigt rädd från styrelsens sida att vi skulle vara 

exklusiva till ett bolag och de ansåg att alla osttillverkare skulle vara 

intresserade.” 

  - Oskar Jonsson 

 

Ett annat steg som UmBio har gjort nu på senare tid är rätt intressant, de har valt att 

marknadsföra sig själva genom ett samarbete med framstående forskare inom NIR-

spektroskopi, det område som oftast använder sig av denna typ av utrustning och 

metoder. Detta samarbete är något som de ska starta snart och kallas för “UmBio 

scientific board” där dessa forskare eller experter kostnadsfritt får tillgång att använda 

deras produkt om de hjälper till att sprida ordet om den till andra forskare inom fältet, 

detta anser vi vara i fasen omorganisering (Vohora et al., 2011, s. 157). 

 

“... ryktesspridningen är något vi måste öka, så därför ska vi starta 

något som heter "UmBio scientific board", vi ska sponsra 5 viktiga tanter och 

farbröder inom det här expertområdet så att de använder vår mjukvara och kan 

säga att den är bra om någon frågar, för den är ju bra, men ingen använder 

den. Så då får dom den gratis med motprestationen att de berättar vad de tycker 

om den.” 

- Lars-Erik Lindström 

4.4.2 BioEndev 
 

BioEndev jobbar mycket med samarbeten, mycket tack vare Anders och Pelles tidigare 

nätverk och även hans förmåga att knyta nya viktiga kontakter. De hade initialt 

samarbete med Uminova som många ASO här i Umeå har, Uminova var tidigt 

majoritetsägare och det de gav till BioEndev var hjälp med affärsplan och liknande 

ekonomiska frågor. De hjälpte även till med att få rättigheter till patent och dylikt. 

Pelles roll i BioEndev var initialt ett samarbete då han hjälpte till på sidan av sitt riktiga 

jobb. Under denna period så var han inte så aktiv i BioEndev. Detta samarbete har dock 

ändrats när Pelle slutade på Övik Energi och blev anställd på BioEndev. 

 

”Han [Pelle] var ju med som partner när han var VD men då han han ju 

inte med så mycket…” 

 -Anders Nordin 

 

”… startade det tillsammans med Uminova Invest och sen har vi haft 

support från Uminova Innovation med att skriva affärsplan och arbeta med 

affärsplan och även patentstudier och granskning och sådär” 

 - Anders Nordin 
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”Pelle har ju varit VD för Övik energi och han har ju även varit på 

ASEA” 

 - Anders Nordin 

 

”Vi hade en struktur klar från början, vi behövde finansiärer från 

energibolagen. Och det var klart redan från början att de skulle gå in med 

licens, dels för att hjälpa oss dels få rättigheter till patentet, som man får via 

licens för att ha råd med patent.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”Mjo, tillsammans med Uminova Innovation. Uminova Invest gick ju in 

som majoritetsägare tills de blev utköpta av energibolagen och Uminova 

Innovation hjälpte till med affärsplan och sånt där och hjälpte även till med lån, 

mjuka lån så vi kunde söka de första patenten för att kunna kicka igång 

företaget.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”Jo men det gjorde vi nog, vi fick mycket hjälp av Uminova Invest och 

Uminova Innovation. Det är ju klart att man är delaktig men man hade ju ingen 

aning.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”... vi har nog skapat det flesta nätverk själva eftersom. Mycket kommer 

via Nordin, Westmek är nog dock mitt fel men i övrigt så är det Nordin som 

lyckats.” 

- Ingemar Olofsson 

 

En av de drivande krafterna i företaget har varit Pelle Fridström, han var visserligen inte 

anställd till en början utan fungerade mer som ett samarbete initialt. Pelle har stått för 

mycket av den affärsmässiga kompetensen från sina erfarenheter från sin tid som VD på 

Övik Energi och sina nätverkskontakter. 

 

”… så han är ju van på ett annat sätt än Ingemar och jag, affärsmässigt 

både från tillverkande industri och från energibolag som är nära användare av 

energi.” 

 - Anders Nordin 

 

”… nyckelfigurer, det är ju jag och Ingemar och Pelle Fridström, Övik 

energis gamle VD…” 

- Anders Nordin 

 

”sen är vi drivande på olika sätt. Jag driver på mitt sätt, centralt. Pelle 

driver på med sina kontakter och erfarenheter och Ingemar är den tekniskt 

drivande” 

 - Anders Nordin 

 

De hade egentligen redan från början inlett ett slags samarbete med två energibolag men 

samarbetet startades inte direkt vid uppstarten av företaget utan det kom senare. Att ha 
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gjort klart med två företag i branschen redan innan företaget skapades är självklart en 

riktigt bra start.  

 

”Och det var klart redan från början att de skulle gå in med licens, dels 

för att hjälpa oss dels få rättigheter till patentet, som får via licens för att ha råd 

med patent.” 

- Ingemar Olofsson 

 

Senare så inleddes ett samarbete med de två energibolagen, Övik Energi och Umeå 

Energi. De två köpte då ut Uminova ur företaget och har sedan dess jobbat tillsammans 

för att utveckla deras produkt. De har även fått annan hjälp av Umeå Energi, som t.ex. 

att använda deras affärssystem. 

 

”... vi har även haft support av Umeå energi också, vi får även använda 

deras affärssystem.” 

- Ingemar Olofsson 

4.4.3 Nordic ChemQuest 
 

Det faktum att en del av grundarna kom från ett redan skapat bolag där kompetens fanns 

i nätverket gör att kontakten med representanter från SeQuant både ses som en 

erfarenhet och som ett samarbete. De personer som fanns i Fredrik Almqvists nätverk 

har varit en central del i företagets utveckling, både som personer i företaget men även 

som rådgivande externt. Samarbetet med SeQuant var dels genom rådgivning kring 

företagsdrivandet och vilken inriktning som företaget skulle fokusera på, men även rent 

administrativt, företaget placerades i de lokaler som tidigare huserats av SeQuant, vilket 

underlättade uppstarten.  

 

Kontakter som fanns i nätverket underlättade även vid den initiala 

marknadsundersökningen, då en kontakt på den största potentiella kunden, AstraZeneca, 

fanns tillgänglig och kunde i ett tidigt skede avgöra om produkten hade en marknad. 

Genom denna kontakt fick företaget snabbt veta att den initiala produkten inte hade en 

så stor efterfrågan, och fokuserade på att hitta ett sätt att utveckla produkten för att möta 

marknadens behov.  

 

”Man hade ett företag som var i de här lokalerna förut, som hette 

SeQuant, det bolaget startades av en professor Irgum, det är han som är 

serieentreprenören” 

- Emil Byström 

 

”jag snackade med honom som var tidigare VD för det här bolaget, och 

han sa "nämen, anledningen att det blev ett bolag var väl egentligen att Fredrik 

råkade nämna för Einar (VD:n) att det fanns en potential” 

- Emil Byström 

 

”och så fanns ju all infrastruktur tillgänglig, och framtagandet av en 

marknadsplan och en marknadsundersökning underlättades då VD:n för 

SeQuant, hade en bror som jobbade på AstraZeneca, som då var den största 

potentiella kunden egentligen. Då kunde man göra en snabbcheck med dem "Är 
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det här något över huvudtaget?" och han sa väl egentligen nej, även om den var 

mycket bättre än de andra som fanns på marknaden.” 

- Emil Byström 

 

Men ofta är det ju så att man känner till varandra och är ödmjuk för 

varandras kunskap. Men vem som kontaktade vem kommer jag tyvärr inte ihåg. 

Men det var då de [SeQuant] blev intresserade som jag kände att det tog fart…” 

- Fredrik Almkvist 

 

”för att göra en lång historia kort så fanns det ingen marknad för den 

produkten, så nu, då vart den en utveckling av ett verktyg för att kunna använda 

såna här plastkulor i kemiska proceser.” 

- Emil Byström 

 

”en ytterligare innovation baserad på den första innovationen” 

- Fredrik Almkvist 

 

”vi hade en ursprunglig affärsplan som konstant har reviderats men som 

tog ett rejält språng när vi gick från kemin till själva devicen. Men de 

långsiktiga målen i affärsplanen kvarstår, att i framtiden fylla denna 

omrörarteknologi med ny kemi.” 

- Fredrik Almkvist 

 

Även om Fredrik upplever att man inte fullt ut tog hjälp av inkubatorerna utan mer 

stödde sig på den kompetens som fanns hos representanter från SeQuant så var det 

genom inkubatorn UBI som kontaktade Fredrik och undersökte om han hade någon 

forskning som kunde kommersialiseras. Nordic ChemQuest fick även hjälp med mer 

administrativa saker som att skriva affärsplan och göra marknadsundersökningar från 

den som var involverade i det andra företaget samt från Uminova, detta ser Fredrik som 

en stor fördel och det hjälpte företaget att komma in på rätt spår redan från starten. 

 

”NCQ hamnade aldrig i inkubatorsvängen” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Det var nästan de [UBI] som identifierade mig; ”har inte du någon bra 

idé?”. Det började som så.” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Nä det är nog mest vi som har utformat [affärsplanen], men då är ju vi 

lite speciella som nytt företag då vi har dessa, Knut [Irgum] och gänget som inte 

är några rookies” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Det fick vi lite hjälp med från dem [Uminova], sen gjorde vi egna 

undersökningar också” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Och det har varit väldigt bra för Nordic ChemQuest att vi har haft 

kompetent folk som har kommit in från en bra resa så att säga.” 

- Fredrik Almkvist  
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Fredrik upplevde även att hans nätverk sträckte sig ganska långt, utöver de kontakter 

från SeQuant så har han kontakter inom läkemedelsindustrin, dels genom tidigare 

personliga kontakter, men även utifrån sina egna tidigare doktorander som nu finns i 

industrin. 

 

”där [industrin] har vi ju också ett nätverk från när man börja forska man 

hade rätt många personliga kontakter inom läkemedelsindustrin och även flera 

av mina doktorander när de var klara så fick de jobb inom just 

läkemedelsindustrin så man hade ett nätverk, det hade man.” 

- Fredrik Almkvist 

 
Tabell 3: Sammanställning av erfarenhet från samarbeten. 

Samarbete 

UmBio  Samarbete med Uminova. 

 Avböjde samarbete med Arla. 

BioEndev  Samarbete med Uminova. 

 Samarbete med Övik Energi och Umeå Energi. 

Nordic ChemQuest  Samarbete med SeQuant och fler från Fredriks nätverk. 

 Begränsat samarbete med inkubatorer.  

4.5 Rekrytering 

4.5.1 UmBio 
 

Självklart har UmBio rekryterat ny kompetens, de valde att i början anställa väldigt 

mycket personal med kunskap inom programmering och mekanik, detta för att kunna 

utveckla sin produkt klart för att sedan kunna sälja den, de anställde även en VD. Han 

kom från industrin och hade tidigare jobbat med både vårdlarm och inom bilindustrin så 

han hade jobbat i en teknisk marknad. Denna VD var dock den enda som rekryterades 

företaget som hade någon som helst kunskap inom ekonomi och entreprenörskap.  

 

“Så då knöt man till sig ganska mycket folk som hade med mekanik, 

realtidsprogrammeringsfolk och produktansvariga. Man anställde ju en VD, ja 

lite allt möjligt för att få snurr på det.” 

- Lars-Erik Lindström 

 

På frågan om de rekryterade någon med kunskap inom ekonomi när de rekryterade 

utvecklarna svarade Lars-Erik: 

 

“Ingen, förutom VD:n då, för han var ekonom.” 

 

Denna VD hade erfarenhet inom såväl försäljning av larmutrustning, management 

consulting och även bilindustrin. Detta leder oss till att tro att han var kompetent och 

rätt person till att leda ett företag med såpass teknisk inriktning som UmBio ändå har. 

 

“… tidigare var han på ett företag här i Umeå som gör typ vårdlarm… 

Sådana larm gjorde de, och så har han hållit på med management consulting. 

Han har även jobbat i bilindustrin.” 

- Lars-Erik Lindström 
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“Lite teknisk bakgrund, han jobbade lite med krockkuddar så han hade 

ju en viss teknisk kompetens” 

- Oskar Jonsson 

 

I nuläget har de fått gå ner i bemanning till att bara ha fyra anställda samt en konsult på 

halvtid. Dessa fyra inkluderar en VD och marknadsansvarig, två utvecklare och en 

säljare. Konsulten som är rekryterad har som uppgift att utveckla och färdigställa den 

faktiska hårdvaran, medan de två utvecklarna, som är de två av grundarna som finns 

kvar i bolaget, utvecklar själva programmet.  

 

Den nya VD:n är Lars Erik och rekryterades under 2012 och har en lång erfarenhet 

inom såväl nationell som internationell industri. Han har sin bas i en 

civilingenjörsexamen inom maskinteknik, men inriktat mot industriell marknadsföring. 

Han har alltså både den tekniska kunskapen för att agera i denna bransch och även den 

ekonomiska kompetensen för att kunna göra något bra produkten/idén.  

 

“Det är jag som är vd och marknadsansvarig, och sen Andreas som är 

säljare och Oskar och Fredrik som håller på med utvecklingen. Sen har vi också 

en konsult på halvtid som heter Roger som håller på med själva hårdvaran.” 

- Lars-Erik Lindström 

 

”Jag har jobbat mycket i tillverkningsindustrin på olika sätt, 

internationellt och nationellt.” 

- Lars-Erik Lindström 

 

”Jag är maskinteknisk civilingenjör, med inriktning mot industriell 

marknadsföring.” 

- Lars-Erik Lindström 

 

“Egentligen kan man säga att jag är produktionstekniker med inriktning 

mot marknadsföring.” 

- Lars-Erik Lindström 

 
”… när man tillsatte den här ledningsgruppen så byggde man ett kraftfullt 

dike mellan forskare och övriga, så forskarna var skitarga och de övriga visste 

inte vad de skulle göra för något.” 

- Lars-Erik Lindström 

4.5.2 BioEndev 
 

BioEndev har i stort sett drivit företaget utan någon med direkt kunskap om de 

ekonomiska bitarna, de hade en VD under en kortare tidsperiod men under 2011-2012 

så började det bli dåligt om pengar vilket resulterade i att de fick låta alla konsulter och 

då även VD gå för att företaget skulle kunna fortsätta. Annars är det Ander som har 

skött det fram till årsskiftet 2014 då en ny VD kommer att tillsättas. Denna VD har 

egentlige varit med sedan våren 2013 som konsult då han jobbat med att ta fram en ny 

affärsplan samt en ny affärsstrategi. VD:n har även haft hjälp av en student vid Umeå 

Universitet som studerar till civilingenjör i energiteknik och tar även ut en examen i 

företagsekonomi.  
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”Jo nu är det ju utomstående kompetens, dock så har vi ju vart vd-lösa 

sen tidigt 2012. Men vid nyår 2014 får vi ny VD som jag inte kan namnge. Men 

den personen har ju varit med sedan i våras för att ta fram en ny affärsplan och 

affärsstrategi.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”vi har ju en till, Gustav Gårdbro, han studerar civilingenjör i 

energiteknik och ekonomi så han har massor av företagsekonomi och jobbar 

som assistent åt VD:n. Så det är de som i affärsstrategiväg som vi har.” 

- Ingemar Olofsson 

 

”Definitiv Anders till en början, i flera år skulle jag nästan säga, sen fick 

vi e vd, som var vd i två år som drev på oss ganska men vi fick göra en 

balansräkning 2011-2012 och då tog vi beslutet att kicka alla konsulter och 

däribland VD:n.” 

-Ingemar Olofsson 

 

”Vi fick in en bra VD. Miljöchefen för Botniabanan Marie Berglund som 

sitter med i många styrelser i Norrland och Sverige. Väldigt duktig, driven och 

ambitiös, hon hade vi som VD ganska länge, ett år drygt. Men sen gick Övik 

energi väldigt dåligt och de hoppade av projektet och det var väldigt kris. Så vi 

tappade dom och då tappade vi samtigit samarbete med Metso och då tappade vi 

finansiering till hälften av projektet kan man säga och även lite fart. Då var vi 

tvungen skrapa bort allt så då gick vi ner i något slags, inte viloläge men 

extremt lågbudgetläge. Där vi inte hade någon anställd alls utan drev projektet 

vidare på annat sätt.” 

 - Anders Nordin 

 

Dock så har mycket av den rekryterade kompetensen varit intagen direkt för 

byggprojektet och utvecklingen av tekniken i deras pilotanläggning. De kommer även 

nu inom en snar framtid ta in ännu mer byggpersonal för att färdigställa deras 

demonstrationsanläggning. 

 

”Sen är det ju massor av konsulter i själva byggprojektet” 

- Ingemar Olofsson 

 

De anställde även Pelle Fridström för tre år sedan. Han hade dock som sagt varit med 

och stöttat företaget tidigare. 

 

”… de sista tre åren så jobbat mycket. Han har jobbat nu halvtid.” 

 -Anders Nordin 

 

”… han [Pelle] är pensionerad nu men han är inte så gammal men han är 

väldigt häftig och väldigt bra som bollplank, mentor, moderator och även hans 

nätverk och erfarenhet.” 

 -Anders Nordin 
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4.5.3 Nordic ChemQuest 
 

Nordic ChemQuest har inte tagit in så mycket kompetens genom rekrytering, detta har i 

så fall gjorts genom tillfälliga anställningar och konsultering i sakfrågor. Företaget har 

haft ett antal deltidsanställda VD:ar som har skött det mer administrativa inom bolaget, 

dessa hade utbildning eller erfarenhet inom den ekonomi som krävs för att driva ett 

företag. De nuvarande anställda inom företaget kommer båda från kemiinstitutionen på 

Umeå universitet. Den nuvarande ordföranden i företaget som även tidigare gått in med 

kapital i företaget har en mer ekonomisk bakgrund och även bakgrund inom samma 

företag som de övriga grundarna av Nordic ChemQuest. 

 

”Det fanns en marknadsundersökning som var gjord av en konsult som 

visade på en oerhörd potential på plastkulorna. Det var ju bara det att det var 

rent nonsens. Den undersökningen var gjort för helt andra katalysatorer, för 

petroleumindustrin, och vår katalysator var framtagen för läkemedelsindustrin.” 

- Emil Byström 

 

”Vi hade tidigare en VD som hette Katarina som var jätteduktig, som nu 

arbetar i Luleå. Sen så knöt vi an oss Emil, och då tog han på sig VD-rollen.” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Ja erfarenhet i alla fall, Katarina hade jobbat med andra bolag också, 

jag vågar inte svära på vilken utbildning hon hade” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Då den absolut första var ju en extern konsult som gjorde, sen har vi 

gjort det mesta själv, på ett eller annat sätt. och det är ju för att ha koll eftersom 

i ett sånt här bolag ändras inriktningen väldigt snabbt” 

- Emil Byström 

 

”..däremot så fann det en investerare som var delägare både i SeQuant 

och som nu är ordförande i Nordic ChemQuest, som har en mer ekonomisk 

bakgrund, och har ekonomisk utbildning, samt en jägmästarutbildning” 

- Emil Byström 

 

Fredrik menar att de fortfarande har fokuserat på att ta in den tekniska kompetens som 

krävs för att utveckla produkten, men för att kunna växa företaget och ta klivet till att bli 

ett stort bolag behövs en VD med en mer utpräglad företagsdrivande och ekonomisk 

erfarenhet. Han anser att en tydlig ledare behövs för detta, någon som är beredd att satsa 

tid och kraft i att utveckla företaget vidare, samt att denne även har den kunskap som 

möjliggör detta. 

 

”vi har ju prioriterat att ha kompetensen att driva innovationen” 

- Fredrik Almkvist 

 

”Tricket som jag ser det är att få tag på en bra VD annars så stannar alla 

de här företagen.” 

- Fredrik Almkvist 

 



40 

 

”Man behöver nog en ”champion”, någon som kan driva det här bolaget 

framåt” 

- Fredrik Almkvist 
 

Tabell 4: Sammanställning av kompetens från rekrytering. 

Rekrytering 

UmBio  Har rekryterat VD med ekonomisk kompetens. 

 Sade upp sin första VD 

 Var tvungen att sänka antalet anställda. 

BioEndev  Har rekryterat VD med ekonomisk kompetens. 

 Sade upp sin första VD 

 Fick även säga upp teknisk kompetens. 

Nordic ChemQuest  Har tidigare rekryterat VD med ekonomisk kompetens, men har nu en 

tekniskt inriktad företagsledare. 

 Tagit in kompetens på konsultbasis. 
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5. Analys 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av de resultat som intervjuerna givit oss. Först 

analyseras varje företag för sig, i kategorierna intern och extern kompetens. Därefter 

görs en jämförande analys över företagens likheter och skillnader i intern och extern 

kompetens. 

  

Vi har valt att dela upp detta kapitel så att vi först analyserar företagen individuellt 

utifrån kategorierna; intern och extern kompetens. Anledningen till att vi valt att göra på 

detta sätt är att vi såg det svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån vardera kategori 

för sig, något som vi anser blev möjligt om man tittade på helheten istället. Vi ansåg 

även att det blev mer tydligt att göra på detta sätt då vi undviker upprepningar av text 

för att sammanfatta både varje underkategori och sedan vardera huvudkategori. 

 

Genom att analysera hur företagens tillvägagångssätt överensstämmer eller skiljer sig 

från varandra och vad det har resulterat i vill vi skapa en bättre förståelse för hur, när 

och varför ASO, speciellt högteknologiska sådana, införskaffar sig kompetens och vad 

detta leder till för konskevenser. Detta menar vi ska ge en bättre bild av ASO´s agerande 

när de träder in på marknaden och även kunna ge förslag på hur man bör agera som ett 

nystartat akademisk spinoff-företag för att undvika de problem som vi hittat. 

5.1 Intern kompetens 

5.1.1 UmBio 
 

Vi kan se att UmBio hade väldigt mycket spetskompetens inom både kemi och 

datavetenskap vid företagsstarten, detta av två anledningar; företaget skapades av 

personer som alla hade forskningsbakgrund, och då produkten var långt ifrån 

färdigutvecklad behövdes mycket tid i företagets tidiga stadie till att utarbeta en färdig 

prototyp. På grund av produktens avancerade teknik behövdes denna kunskap för att 

möjliggöra just detta. Detta tycker vi är en stark intern kompetens, som tydligt visar på 

en av de kompetenstyper Rasmussen et al. kallar att förädla sin möjlighet (2011, s. 

1314). För att göra det möjligt att sälja sin produkt behövde den färdigställas, detta leder 

oss att tro att de under den tiden befann sig i den fas som av Vohora et al. kallas ”ta 

vara på möjligheter”, och rörde sig mot den nästkommande fasen, ”förorganiseringen” 

(2004, s. 156).  

 

Det som gjorde att de inte helt gick in i den fasen tror vi beror på bristande kunskap i 

hur de skulle gå tillväga, det hinder som behöver övervinnas är det ”entreprenöriella 

åtagandet”, att bestämma sig för att ge sig in i företagsatsningen helt och hållet, och 

detta tog flera år för dem att göra, företaget gick runt på egna resurser och sågs mer som 

ett hobbyprojekt än en seriös företagssatsning. Hade de haft kunskap om hur man går 

tillväga för att förflytta företaget från det stadiet till det nästkommande så hade de nog 

gjort det, viljan fanns där men kunskapen saknades. Från resultaten ser vi att ingen 

tidigare hade någon kunskap alls om hur man startar och driver ett företag, utan man 

fick, som Oskar Jonsson sa, ”lära sig efter som”.  

 

Grundarna erhöll visserligen en utbildning inom entreprenörskap som erhölls av 

Uminova, denna utbildning innehöll åtta workshops med olika men väldigt relevanta 

ämnen, så som affärsplanering och finansieringsfrågor, dock så tror vi att det krävs fler 
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än åtta workshops á tre och en halv timme för att lära sig hur man startar upp och 

framgångsrikt driver ett företag. Denna utbildning har troligtvis hjälp dem litegrann 

men vår uppfattning är att det krävs längre tid för att bli duktig på att driva dessa typer 

av företag. Utöver denna utbildning så har ingen av grundarna någon utbildning inom 

ekonomi och företagsstyrning, Oskar kom in i företaget som en sommarentreprenör från 

Uminova, men då som mjukvaruutvecklare snarare än som den ekonomiska delen av 

entreprenörskap.  

 

En av de kompetenser som Rasmussen et al. även har sagt är viktig för ett ASO är 

någon som kan axla en mästarroll och driva på satsningen (2011, s. 1336). Detta anser 

vi ha saknats under de tidigare stadierna i företagets historia; forskarna såg företaget 

mer som ett hobbyprojekt att utveckla sin teknik, och Oskar tjänade in pengar till 

företaget genom olika konsultuppdrag, allt bara för att hålla företaget rullande, ingen av 

dem var riktigt intresserade av att ta det ”entreprenöriella åtagandet” under de första 

åren. 

 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi sammanfatta UmBio’s interna kompetens i att de 

besatt hög kompetens inom sitt expertområde, men saknade däremot någon relevant 

affärsmässig kompetens innan företagsstarten. I Figur 6 kan man därför se att ingen 

affärsmässig kompetens redovisas. 

 

 
Figur 6: UmBio’s interna affärsmässiga kompetens. 

5.1.2 BioEndev 
 

Även hos BioEndev saknades det hos grundarna någon utbildning inom ekonomi eller 

företagsstyrning som kan ha lett till affärsmässig kompetens. De båda grundarna hade 

visserligen läst en kurs i entreprenörskap, dock något som enbart en av grundarna kan 

komma ihåg, men utöver det var de bara inlästa på sitt expertämne. Vi menar givetvis 

att en kurs är bättre än ingen kurs, men anser att fler och bredare kurser kan behövas för 

att ge någon direkt påverkan på den kompetens som finns inom företaget, kursens 

påverkan kan också diskuteras då Anders Nordin inte ens kommer ihåg att de gått den. 

Båda grundarna saknade också någon erfarenhet i att starta och driva ett företag, 

framförallt ett högteknologiskt sådant, detta tror vi har vägts upp till viss del av Anders 

tidigare kontakter inom industrin, något som kan kopplas till Wright et al. och deras 

fjärde viktiga kompetenstyp, nätverkarkompetensen (2012, s. 915). Genom att ha lätt för 

att skapa och bibehålla ett kontaktnät kan Anders ha bundit information till företaget 

som annars inte varit tillgänglig. 

 

BioEndev hade tidigt klart för sig hur företaget skulle se ut och hur de skulle förmedla 

detta mot investerare och mot kunder. Detta tror vi kan kopplas till ett starkt 

”entreprenöriellt åtagande” från båda grundarna, de hade en tydlig bild av hur de skulle 

göra redan från start, redan före affärsplan var skriven. Båda grundarna hade också en 

god inblick i den marknad som företaget skulle träda in i, både hur den såg ut för 

tillfället och hur den borde utvecklas.  Detta tillsammans med nätverkarkompetensen 

tror vi ledde till den relativt smidiga företagsstarten där de tidigt bestämt till vilka de 

skulle vända sig till för finansiering och ägarstöd. Genom sin kunskap inom det område 



43 

 

som företaget senare kom att verka inom kan man se att både Anders och Ingemar hade 

kompetens som Rasmussen et al. kallar att förädla sin möjlighet (2011, s. 1314). Sådan 

kunskap leder till att de lättare kan utforma en affärsmodell som är lyckad och inte 

behöver förändras för mycket under företagets livstid. 

 

Deras produkt får fortfarande ses vara i utvecklingsstadiet, om än i slutet av det, men 

företaget har tagit sig längre i utvecklingen mot att bli ett lyckat akademiskt spinoff-

företag, detta tror vi beror på den starka naturliga affärsmässigheten som har funnits i 

företaget redan från grunden och lett till att grundarna, trots bristen på formel utbildning 

inom det, kunnat framgångsrikt styra och utveckla sitt företag på sin initiala kompetens.  

 

BioEndev grundare hade hög kompetens inom sitt expertområde, men saknade någon 

djupare kunskap inom affärsmässighet. De har dock före och under sin forskning 

erhållit en kortare utbildning inom entreprenörskap. Grundarna hade även kunskap inom 

den marknad som företaget senare kom att verka inom, detta på grund av de 

nätverkskontakter de hade i de två första utvecklingsfaserna. Detta illustrerar vi i Figur 

7 genom att visa på att de utbildat sig inom affärsmässighet under forskningsfasen samt 

införskaffat sig kompetens om marknaden under möjlighetsinramningsfasen (Vohora et 

al., 2004, s. 151) 

 

 
Figur 7: BioEndev’s interna affärsmässiga kompetens. 

5.1.3 Nordic ChemQuest 
 

Grundarna av Nordic ChemQuest hade en väldigt hög akademisk kompetens inom det 

område som produkten utvecklades från, samtliga involverade har en doktorsgrad inom 

organisk kemi, vilket får oss att tro att den tekniska kunskapen och kompetensen inom 

företaget var väldigt hög. Ingen inom bolaget hade däremot någon form av ekonomisk 

utbildning eller likande som kunde underlätta en uppstart. Vad som däremot fanns var 

erfarenhet i form av att flera av grundarna tidigare startat upp SeQuant, ett annat 

akademisk spinoff-företag, vilket vi tror hjälpte företaget att tidigt ta det 

”entreprenöriella åtagandet”, då kunskap fanns om hur ett ASO startas underlättades 

den fasen i företagets historia (Vohora et al., 2004, s. 160).  

 

Det som gjorde att hindret ”att se möjligheten” övervanns var att Fredrik blev kontaktad 

av Uminova för att undersöka om det i hans forskning fanns några intressanta upplägg 

som kunde vidareutvecklas till produkter, vilket gjorde att företaget kunde ta sig till 

”möjlighetsinramningen” och på så sätt möjliggöra att företaget skulle grundas (Vohora 

et al., 2004, s. 151, 160).  

 

Utöver den erfarenhet som fanns inom bolaget fanns även hos grundaren Fredrik 

Almqvist ett stort nätverk som kunde bistå med information som underlättade vid de 

vägskäl som företaget stod vid under dess historia. En kontakt på det stora 

läkemedelsföretaget AstraZeneca kunde tidigt påpeka att den initiala produkten skulle få 

det svårt att konkurrera på marknaden vilket gjorde att Nordic ChemQuest kunde 
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undvika att tid och resurser lades på att vidareutveckla en idé utan marknad. Detta 

kontaktnät tror vi kan ha underlättat för Nordic ChemQuest i den fas som av Vohora et 

al. kallar ”omorganisationsfasen”, genom att tidigt komma in på ett bra spår behöver 

företaget inte göra så stora riktningsändringar under dess utveckling, och kan därmed 

lägga mer tid på att bli lönsammare (Vohora et al., 2004, s. 157). Något vi tycker är 

intressant är att genom att hålla sig kvar inom samma område med den nya produkten 

har det möjliggjort att den initiala produkten fått en plats i den nya, och på så sätt har de 

skapat en efterfrågan även för fastfaskatalysatorerna som stod till grund för företaget. 

 

Denna ”nätverkarkompetens” som grundarna hade tror vi har varit till stor fördel hos 

Nordic ChemQuest, den tillsammans med den tekniska kompetensen har gjort att 

företaget fått en bra insyn i marknaden och även underlättat vid presentation av 

produkten till potentiella kunder (Wright et al., 2012, s. 915).  

 

Grundarna av företaget sakande helt formell utbildning inom företagsrelaterade ämnen, 

och den kompetens som fanns i bolaget har helt och hållet kommit in genom 

erfarenheter från en uppstart av ett tidigare bolag. Utöver detta hade företaget vid starten 

ett stort nätverk med kontakter som underlättade uppstarten, utifrån detta illustrerar vi i 

Figur 8 den interna kompetens som företaget hade genom den erfarenhet som 

anförskaffats dels av Fredrik under sin forskningstid, men även den erfarenhet som 

knöts in genom de övriga grundarna. 

 
Figur 8: Nordic ChemQuest’s interna affärsmässiga kompetens. 

5.2 Extern kompetens 

5.2.1 UmBio 
 

Den största källan till ny kompetens inom UmBio har varit via rekrytering, man har 

rekryterat VD, säljare och produktutvecklare. VD:n som anställdes hade både sin 

ekonomiska utbildning att luta sig mot men hade även erfarenheter från industrin där 

han tidigare hade arbetat med tekniska produkter så som krockkuddar och vårdlarm. 

Dock så visade det sig att den tekniska bakgrunden VD hade var för tunn för att hantera 

en så högteknologisk produkt som denna, har man svårt att förstå sig på en produkt så 

blir det självfallet väldigt svårt att förstå hur och till vem man ska sälja den. Kopplar 

man detta tillbaka till teorin kan man se att med denna rekrytering kom det ett 

entreprenöriellt tågande från företagets sida; detta var en rekrytering som kom i och 

med införsel av riskkapital som signalerade början av förorganisationsfasen (Vohora et 

al., 2004, s. 160).  

 

Kompetensen som den nyanställde VD:n tog med sig in verkar dock ha saknat den 

första typen av kompetens som Rasmussen et al. diskuterar; även om han var erfaren i 

att leda och driva ett företag saknades den tekniska kompetensen om produkten, vilket 

vi tror ledde till en svårighet i hur den skulle riktas mot marknaden (2011, s. 1328). Han 

använde sig av sin tidigare erfarenhet och försökte applicera den på detta företag, men 
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utan att sätta sig in i skillnaderna i så väl tekniken som vilka kunder de kunde rikta sig 

mot. Lars-Erik stärker oss i detta antagande då han berättar att många antaganden i 

marknadsanalysen saknade belägg, samt att man inte gjorde någon typ av undersökning 

av marknaden. 

 

Företaget saknade i vår mening en kompetens som enligt Rasmussen et al. kallade 

förmågan att anförskaffa sig och kombinera resurser (2011, s. 1334). Trots att man 

rekryterade en person med de sökta kompetenserna så lyckades man inte kombinera den 

med de existerande kompetenserna inom företaget. Detta förstärktes ytterligare när man 

anställde säljare till företaget, vilket skapade en klyfta mellan den tekniska och 

ekonomiska personalen, som Lars-Erik sa, ”..när man tillsatte den här ledningsgruppen 

så byggde man ett kraftfullt dike mellan forskare och övriga, forskarna var skitarga och 

de övriga visste inte vad de skulle göra för något.”. Den drivande rollen i detta var den 

nyanställde VD:n, som enligt Lars-Erik ansåg att detta var lika bra då vardera grupp 

ändå inte förstod vad den andra gruppen gjorde. Det fanns alltså en stark ledarroll, vilket 

är viktigt för att driva på företaget, däremot sättet det gjordes på ledde till en ohållbar 

situation. 

 

Problemet vi uppfattat från UmBio´s sida när det kom till rekryteringen av personal var 

att man helt enkelt inte visste vad man saknade för kompetens. Man samarbetade med 

Uminova mer i och med intaget av riskkapital, och Uminova dikterade enligt Oskar rätt 

mycket om hur man skulle gå tillväga med rekryteringen; de var bland annat drivande 

när det kom till att anställa den VD vi tidigare diskuterade. Vi tror att kunskapen om 

denna teknik och dess marknad även hos Uminova var begränsad, och då erfarenheten 

inom affärsmässighet hos grundarna var låg så litade man kanske mer än man borde på 

inkubatorns råd. Uminova har även hjälpt förtaget på många sätt, de har genom hela 

samarbetet givit stöd i affärsmässiga sysslor som att skriva affärsplanen och erbjudit 

punktinsatser där det saknades en liten kompetens, något som kan ha varit ännu svårare 

att hitta på egen hand. 

 

Företaget tog ett beslut om att inte ingå i ett samarbete med Arla, som var företaget de 

fick iden att sälja in sin produkt mot mejerihandeln, då de visade stort intresse för 

tekniken. Man ville inte låsa tekniken vid ett företag utan nå en större marknad, något 

som visade sig ödesdigert, då Arla enligt Lars-Erik är det mejeriföretag som ligger i 

framkant när det kommer till tekniska lösningar (Lindström, 2013). Om samarbete 

ingåtts kan det ha funnits en större trygghet och mer stöd för de oerfarna grundarna att 

falla tillbaka på under utvecklingen av produkten. 

 

Man har nu bytt ut den ursprungliga VD:n och anställd Lars-Erik som VD. Han har en 

bakgrund som civilingenjör med inriktning mot industriell marknadsföring, och denna 

rekrytering gjordes som en följd av det ohållbara läget som företaget befann sig i. 

Utifrån hans bakgrund tror vi att han har en bättre koppling till den tekniska delen på 

företaget och kan brygga det gap som bildades tidigare, han talar ”samma språk” som 

båda sidorna av företaget, och kan då möjliggöra en kombination av företagets resurser i 

form av kompetenser, enligt den andra kompetenstypen som Rasmussen et al. 

presenterade (2011, s. 1334). 

 

Ett samarbete man har planer på att starta upp och som vi tror kommer ge bra effekt är 

det samarbete med fem stycken forskare som ska få fri tillgång till produkten i utbyte 

mot att påvisa hur bra den enligt UmBio är. Detta kan ses lite som ett riskspel, men så 
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länge produkten presterar på den nivå som företaget säger, bör det ge en ökad 

medvetenhet om produkten och UmBio på marknaden. Som vi uppfattat är det relativt 

få experter inom detta område, och genom att nå ut till några av dessa kan man via 

ryktesvägen få mycket gratis marknadsföring. Detta är ett praktexempel på en 

nätverkarkompetens som har applicerats för att förbättra företagets ställning på 

marknaden.  

 

Den externa kompetens som UmBio införskaffat sig har främst varit via den rekrytering 

av personal som man uppfattade kunde tillföra en saknad kompetens. Detta gjordes i 

efter att företaget i ett antal år enbart drivits av de två grundarna, för att satsa fullt ut på 

företaget. Även om det var efter ett antal år anser vi att det fortfarande är i det tredje 

stadiet av utvecklingsfaserna, förorganiseringen, då företagets riktning skulle 

bestämmas och regler började sättas upp (Vohora et al., 2004, s. 156). Denna 

rekrytering anser vi innefatta såväl den säljpersonal de anställde, men även den VD som 

tagits in för att leda företaget.  

 

En senare rekrytering som gjordes var den av deras nuvarande VD, Lars-Erik. Denna 

uppfattar vi gjordes i omorganiseringsfasen, då detta gjordes för att man upptäckte att 

företagets dåvarande riktning var ohållbar, och kraftigt förändrade sin organisation 

(Vohora et al, 2004, s. 157). Samarbetet med Uminova startades tidigt efter 

företagsstarten, under förorganiseringsfasen. När i utvecklingsfaserna dessa 

kompetenser inkommit till företaget förtydligas i Figur 9 nedan.  

 
Figur 9: UmBio’s externa affärsmässiga kompetens. 

5.2.2 BioEndev 
 

Som vi skrev i kapitel 5.1.2 så fanns det en kontakt med de företag som sedan gick in 

som finansiärer, Umeå Energi och Övik Energi, och allra först fick man bistånd från 

Uminova. Genom Umeå Energi fick man tidigt riktlinjer och råd om hur produkten 

skulle utvecklas, samt fick tillgång till deras affärssystem, och hade en nära kontakt med 

Övik Energi's VD som rådgav dem genom utvecklandet av företaget. BioEndev hade 

här en god förmåga att hitta och kombinera resurser, här då framförallt kapital, men 

kompetensen som gjorde det möjligt fanns redan inom företaget.   

 

Tidigt fick man även hjälp av Uminova med affärsmässiga tjänster, man tog 

tillsammans fram den affärsplan som företaget arbetar efter, och har bistått företaget 

med assistans i form av en sommarentreprenör som hjälpt till med affärsstrategier. 

BioEndev verkar att haft klar för vad som behövts vid olika tillfällen i företagets 

historia, något som kopplas bra ihop med den kompetens Rasmussen et al. kallar ”att 

anförskaffa och kombinera de behövda resurserna” (2011, s. 1334). Vi tror att företaget 

införskaffat sig denna kompetens allt eftersom att behovet har uppstått, detta genom att 

de kontinuerligt har samarbetat med flertalet bolag och personer där man fått mycket 

stöd.  
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Enligt grundarna har de rekryteringar som gjorts varit seniora och erfarna personer inom 

fältet, och på så sätt har de knutit till sig ökad kunskap som givit dem en 

marknadsfördel, vilket har lett till en hög grad av den första kompetensen Rasmussen et 

al. nämner, ”att förädla sin möjlighet” (2011, s. 1314). Detta menar vi då på den 

affärsmässiga planen, då produkten är under utveckling vet de inte hur den slår på 

marknaden, däremot bör den ökade insikten och kunskapen om marknaden som 

kommer med dessa rekryteringar leda till en mer fördelaktig situation än om de inte 

gjorts. 

 

En annan stor faktor i det här tror vi är den kompetens de fått från Pelle Fridström redan 

innan företaget startades. Genom att grundarna redan innan företagsstarten hade fått 

denna kunskap kan man säga att de besatt det Rasmussen et al. kallar förmågan att 

anförskaffa sig och kombinera de behövda resurserna (2011, s. 1334). Pelle har agerat 

bollplank och mentor redan från början vilket har lett till att, även om ingen av 

grundarna hade någon direkt kunskap om affärsmässighet, de gjort sunda val. Pelle har 

också en bra mix av kunskap då han för det första arbetat som VD för energibolaget 

Övik Energi och även jobbat för ASEA (f.d. ABB) vilket ger han såväl affärsmässiga, 

energitekniska samt ingenjörsmässiga erfarenheter. Detta leder till att Pelle kan ses som 

en brygga mellan de olika språken som talas inom de skilda fälten, och kan bistå med 

insikter som leder till att rätt beslut kan tas. 

 

De hade under en period en VD anställd, men går nu utan VD fram till och med 

årsskiftet 2013/2014. Anledningen till detta var att man kom fram till att resurser 

saknades för att kunna ha en VD anställd, men även för att de inte kände behovet att ha 

en företagsledare, enligt Ingemar har Anders alltid haft en stark ledarroll och varit 

pådrivande genom företagets historia (Olofsson, 2013). Detta är en viktig kompetens 

definierad av Rasmussen et al., att ha en ”mästare”, och genom att själv axla rollen så 

har de klarat sig fram tills nu, då de har börjat bygga sin demonstrationsanläggning och 

planerar att växa företaget efter detta (2011, s. 1336). Det är vad vi uppfattar den 

primära anledningen till att de nu väljer att åter rekrytera en VD till företaget. Detta är 

en sak som Anders tar upp, han säger att han tror att forskaren måste följa produkten 

hela vägen till den har stabiliserat sig på marknaden. Han ansåg att det inte är hållbart 

att lämna ifrån sig idén innan den är färdigutvecklad, utan om forskaren har 

målsättningen att en produkt ska utmynna från forskningen måste den även vara beredd 

att lägga ner arbete på att detta även utförs. 

 

De externa kompetenser som BioEndev införskaffat till företaget är dels genom 

rekrytering av personal med uppfattad behövd kunskap, dels genom samarbete med de 

två företag som är medägare till företaget. De rekryteringar som gjorts är sådana som 

behövts för en viss insats på företaget, och när denna inte behövs har man avslutat dessa 

anställningar för att inte belasta bolaget med outnyttjad kompetens. Vi anser att dessa 

rekryteringar har gjorts under förorganiseringsfasen för att kunna visa på en 

trovärdighet inom företaget, och att den senaste rekryteringen av en VD är ett steg mot 

att övervinna det sista hindret som är att visa på en varaktighet, då de nu behöver visa 

på att produkten de säljer är konkurrenskraftig och lever upp till det utlovade (Vohora et 

al., 2004, s. 166). De samarbeten som gjorts har samtliga varit i ett tidigt skede efter det 

att företaget grundades, vilket gör att vi placerar dessa inom förorganiseringsfasen¸ 

genom detta tidiga samarbete tror vi att BioEndev lyckats undvika de faror och hinder 

ett akademiskt spinoff-företag kan möta under denna kritiska tid i dess levnad. Nedan i 

Figur 10 illustreras när i företagets utveckling dessa kompetenser kom in i företaget. 
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Figur 10: BioEndev’s externa affärsmässiga kompetens. 

5.2.3 Nordic ChemQuest 
 

Den största källan till extern kompetens hos Nordic ChemQuest har varit genom 

samarbete, främst med representanter som tidigare arbetade i företaget SeQuant. Dessa 

har rådgivit företagsgrundarna genom utvecklingen av företaget och bidragit till att 

företaget utvecklat sin förmåga att ”förädla sin möjlighet” (Rasmussen et al., 2011, s. 

1328). Genom att få rådgivning från personer som redan varit med i en uppstart av ett 

akademiskt spinoff-företag tror vi att grundarna av Nordic ChemQuest bättre kunde 

förstå de val man måste göra och hur detta påverkar företaget. Denna 

”nätverkarkompetens” anses av Wright et al. även vara en viktig kompetens att ha för 

att kunna driva och utveckla ett akademiskt spinoff-företag (2012, s. 915).  

 

Företaget har lagt stor tillit till att den kompetens som behövs går att finna i det nätverk 

som grundarna hade, men de har vid tillfällen då detta in fanns även letat efter 

kompetens utanför nätverket.  De få tillfällen företaget rekryterat in kompetens har detta 

gjorts på konsultbasis under den tid som kompetensen har varit behövd, bland annat 

gjordes en marknadsundersökning som skulle stå till grund för företagets affärsplan av 

en extern konsult, men denna undersökning användes inte då Nordic ChemQuest ansåg 

att den inte hade undersökt rätt marknad. Detta tror vi var ett avgörande som var möjligt 

att göra på grund av den tekniska kompetens som fanns hos grundarna, men även hos 

den erfarenhet som bundits upp vid företagsstaren. Detta kan kopplas den andra 

kompetensen som Rasmussen et al. anser vara viktig att inneha som grundare av 

akademiska spinoff-företag, att ”införskaffa sig och kombinera de behövda resurserna” 

(2011, 1334). Genom att kombinera sin tekniska kompetens med den 

marknadskännedom som grundarna från SeQuant tagit med sig in i bolaget kunde de 

avgöra om det var en rimlig slutsats som marknadsanalysen kommit fram till. 

 

Företaget rekryterade tidigt en VD som arbetade på deltid, detta för att komplettera den 

tekniska kompetens som redan fanns med kompetens som kunde sköta den 

administrativa driften av företaget. Denne VD ersättes av en ytterligare deltidsanställd 

VD ett tag senare, och ersattes under 2012 med den nuvarande VD:n Emil Byström. Till 

skillnad från de tidigare så arbetade Emil redan i bolaget och hade gjort det sedan 2010, 

men då som utvecklare av produkten snarare än som företagsledare. Att övergå från att 

ha externa ledare som arbetar deltid till att en inom bolaget får axla rollen som ledare 

för företaget fullt ut tror vi kan bidra till att ”mästarrollen” inom bolaget blir tydligare, 

något som Rasmussen et al. anser vara en viktig kompetens att besitta i ett bolag (2011, 

s. 1336). Genom att fullt ut fokusera på att styra företaget kan företaget fortsätta 

utvecklas och genom att en person inom bolaget tar denna roll tror vi att det ger 

ytterligare incitament till att förbättra företaget än om en extern part skulle utföra 

arbetet. Fredrik Almqvist diskuterade detta under vår intervju med honom, och han 

ansåg att någon som kunde upprätthålla satsningen var väldigt viktig att ha, han såg 

begränsningen hos sig själv och valde därför tidigt att inte själv ta denna roll, utan hellre 
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rådgiva i de tekniska frågorna och låta någon med den kompetensen sköta utvecklingen 

av bolaget. 

 

Att släppa sin forskning och ge andra befogenheten att styra över den väg som företaget 

tar menar vi ”visar på trovärdiget”, forskaren är beredd att stiga åt sidan för att 

företaget bättre ska kunna utvecklas genom att personer med rätt kompetens tillåts göra 

detta, något som Vohora et al. menar möjliggör att företaget kan gå in i den fjärde fasen 

av utveckling hos ett akademiskt spinoff-företag, ”omorganisationen” (2004, s. 166). 

 

Nordic ChemQuest har under sin tid samarbetat med företagsinkubatorerna Uminova 

och Umeå Biotech Incubator, men grundarna anser inte att de fullt ut har använt sig av 

det stöd som ges till akademiska spinoff-företag, utan att de mer har tagit stöd i 

administrativa åtgärder, så som bokföring och dokumentation, men inte tagit 

ekonomiskt stöd i form av kapital från inkubatorerna. Att de inte fullt ut tog stöd av 

inkubatorerna tror vi berodde på att kompetensen om uppstart av akademiska spinoff-

företag redan fanns i bolaget, då flera av grundarna var med vid starten av det tidigare 

bolaget SeQuant. Genom att denna kompetens fanns inom bolaget tror vi att 

”förorganisationsfasen” kunde genomgås relativt enkelt, och att relativt lite behövde 

ändras på i ”omorganisationsfasen” då de hinder som företaget kunde stött på kan ha 

undvikits genom den erfarenhet som grundarna hade (Vohora et al., 2004, s. 156-157). 

 

Utifrån ovanstående analys anser vi att företaget främst införskaffat sig extern 

kompetens genom de samarbeten som gjorts under företaget utveckling, dels med 

representanter från SeQuant, dels med det nätverk som företaget sedan tidigare haft 

tillgång till. Den rekrytering som initialt gjordes var för att ge företaget en stabil grund 

att utvecklas från, och den senaste rekryteringen ser vi som att företaget velat knyta till 

sig en mästarroll för att kunna ”visa på trovärdighet” då företaget fortsatt ska kunna 

utveckas och växa (Vohora et al., 2004, s. 166). Detta illustreras nedan i Figur 11 

genom att företaget knutit till sig kompetens genom samarbete främst i ett tidigt skede, 

medans rekryteringen gjorts dels i ett tidigt skede men även för att ta sig till den sista 

fasen i ett akademisk spinoff-företags utveckling. 

 

 

 
Figur 11: Nordic ChemQuest’s externa affärsmässiga kompetens. 

5.3 Jämförande analys 

5.3.1 Intern kompetens 
 

Jämför man dessa företag ser man, likt tidigare studier visat, att grundarna besitter en 

djup kunskap inom sitt expertområde, men att de dock saknar någon ekonomisk 

utbildning. Skillnaderna vi kan se är att BioEndev i högre grad har haft en 

nätverkarkompetens som hjälpt dem att finna viktig information och vägledning genom 

de tidiga stadierna av företaget, speciellt via Pelle Fridström, medans UmBio´s grundare 
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inte hade några hjälpsamma kontakter inom det affärsmässiga planet utöver Uminova.  

Nordic ChemQuest hade likt BioEndev ett stort och bra nätverk direkt från 

företagsstarten. Nordic ChemQuest hade även väldigt mycket erfarenhet med sig i de 

första stadierna av företagsskapandet. BioEndev´s grundare hade dessutom läst en kurs 

inom entreprenörskap, medans UmBio´s grundare medverkat på ett antal workshops om 

hur man startar upp och driver ett företag via Uminova och Nordic ChemQuest hade 

erhållit någon enstaka kurs, även dom via Uminova. 

 

Företagsstarten skiljde sig även markant åt, BioEndev startades med ett tydligt mål och 

riktning från grundarna, och de hade redan innan start varit i kontakt med de företag 

som sedan klev in som investerare och samarbetspartners men framförallt så hade de en 

god förståelse för marknaden som de ville ta sig in på. UmBio startades utan samma 

klara riktning, utan var mer ett hobbyprojekt för grundarna att arbeta fram en metod att 

använda sig av den forskning de använde sig av på universitetet. Det saknades ett 

entreprenöriellt åtagande, något som BioEndev däremot hade. Skillnaden i deras 

förmåga att anförskaffa och kombinera de behövda resurserna tror vi till viss del kan 

förklaras i de olika branscherna de agerar i, BioEndev´s bransch är större och mer 

utforskad medans den bransch som UmBio befinner sig i var liten med få experter och 

erfarna personer. UmBio insåg kanske inte heller i de tidiga stadierna hur viktigt det var 

att de olika delarna av företaget skulle kunna kommunicera med varandra. Nordic 

ChemQuest ser vi som en kombination av dessa två fall. De var initialt inriktad åt ett 

helt annat håll än de i nuläget är. De undvek den situationen med hjälp av deras 

erfarenheter och de kontakter de hade inom marknaden. De gjorde en bra omställning 

och ser nu ut att ha kontroll över situationen. De har hela tiden haft ett gott 

entreprenöriellt åtagande, utan att behöva anförskaffa sig speciellt mycket resurser, 

däremot har de kombinerat de resurser de haft väldigt bra. Nordic ChemQuest’s initiala 

marknad påminde om UmBio’s då den var väldigt avancerad och svår att greppa, 

skillnaden var att Nordic ChemQuest´s marknad var stor och känd av aktörerna, men på 

grund av konkurrenssvårigheter var de ändå svår att ta sig in på. Med den nya 

inriktningen underlättas detta mer och möjliggör att den initiala produkten ändå kan ta 

sig in på marknaden. 

5.3.2 Extern kompetens 
 

Om vi först tittar på BioEndev och UmBio och deras externa kompetenser så ser vi att 

företagen har rekryterat kompetens som de anser sig behöva när de vill växa eller 

påskynda sin produktutvecklingshastighet. Vi tror att det i dessa fall kan ha varit ett 

felaktigt beslut att anställa så många under utvecklingsfasen av produkten och när de 

just ska börja sälja, då företagen förlitar sig på bidrag och riskkapital för att gå runt, 

istället för att ha en inkomst. Det syns hos båda företagen då företagen fått gå ner i 

bemanning då det inte har hållit ekonomiskt med det antalet anställda som de haft under 

utvecklingsfasen. Detta är troligtvis något som drabbar fler högteknologiska företag i 

denna fas, då produktutvecklingen kan ta många år, kanske många fler än man planerat 

med. Detta är något som finansiärer inte uppskattar att höra, då de vill få en 

värdeökning på sitt insatta kapital, iallafall om vi lyssnar till de personer vi intervjuat. 

Detta är något som inte inträffat hos Nordic ChemQuest, detta då de lagt större tro på att 

hitta sin kompetens i nätverket snarare än att rekrytera in den. Att detta inte hänt hos 

Nordic ChemQuest kan även bero på att de haft en relativt kort utvecklingsfas jämfört 

med de två övriga bolagen, och då de nu är i läget att börja sälja sin produkt bör de 

försäkra sig om en hållbar inkomst till bolaget innan de expanderar i personalstyrka. De 
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kan även ha undvikit detta genom att tidigt inse att den initiala produkten i sin 

dåvarande utformning inte hade en marknad, och därmed undvikit det som skedde hos 

UmBio där mycket tid och kapital gått åt att fokusera på en för liten marknad eller att 

fokusera på en produkt som saknar marknad. 

 

Utifrån hur vårt urval är utformat så har båda företagen tagit hjälp och ingått samarbete 

med företagsinkubatorn Uminova på något sätt, ur detta följer att vi inte kan dra några 

slutsatser huruvida just detta samarbete är något som företagen tjänar på eller ej. Vad vi 

kan se däremot är att UmBio och BioEndev sätter stor tilltro till de råd och stöd som 

gavs från Uminova. För UmBio ledde detta sannolikt till rekryteringen av den VD som 

medförde en rad problem under deras historia, medans det för BioEndev har fungerat 

väldigt bra, även om de inte är lika nära i samarbete så hålls en kontakt med personer 

från Uminova. Nordic ChemQuest skiljer sig från vad vi kunde se hos de två övriga 

bolagen då de inte hade ett lika omfattande samarbete med Uminova. Detta kan ha 

berott på att flera av grundarna redan startat och drivit ett akademisk spinoff-företag och 

därmed införskaffat sig den kompetens som var nödvändig att ha vid uppstarten av 

Nordic ChemQuest. Däremot så var det genom inkubatorn Umeå Biotech Incubator som 

Fredrik Almqvist fick idén att starta ett bolag utifrån sin forskning, så inkubatorn har 

även i deras fall varit med i utvecklingen av bolaget. 

 

En tydlig skillnad som vi kan urskilja mellan företagen är deras vilja att nära samarbeta 

med företag som kan ses tillhöra deras kundgrupp. UmBio hade tidigt ett företag som 

visade intresse för deras produkt, men styrelsen valde att inte ingå närmare samarbete då 

de var oroliga att tappa kontrollen över sin teknik samt även för att de uppfattade 

marknaden mycket större och inte ville låsa sig till endast en konsument. BioEndev´s 

grundare hade redan innan företagets uppstart varit i kontakt med två företag som senare 

gick in som delägare och finansiärer i företaget, detta tror vi har lett till en större 

trygghet för BioEndev att utveckla sin produkt i dess naturliga takt. Samarbetet har även 

hjälpt BioEndev på andra sätt, så som att de får använda sig av interna system för att 

öka sin effektivitet, något som annars kan ha kostat en del för BioEndev att själva köpa 

in. Nordic ChemQuest har samarbetat nära med företag under uppstarten av företaget, 

men inte med företag som kan anses vara framtida potentiella kunder. Däremot finns det 

i företagets nätverk kontakter på olika företag som kan ses som potentiella kunder. Detta 

på grund av på dessa företag arbetar många med samma bakgrund som grundarna av 

Nordic ChemQuest, och ett antal av dessa har ingått i forskargrupper med grundarna, 

vilket har möjliggjort att en nära kontakt kan finnas på många av de potentiella kunder 

som verkar på marknaden.  

 

Företagen har enligt oss varit olika bra på att avgöra vilken typ av kompetens som de 

behövt rekrytera in, och på grund av detta har rekryteringarna lett till ett mer önskat 

resultat för BioEndev och Nordic ChemQuest än för UmBio. Varför BioEndev och 

Nordic ChemQuest har lyckats bättre än UmBio tror vi kan bero av två anledningar; 

dels kan det bero på att de tidigare företagen besatt en lite större intern kompetens och 

därmed kunde de kanske bättre kunde avgöra vad som var en bra rekrytering eller ej. 

Det kan också vara beroende av skillnaden i mognad av deras respektive bransch; den 

bransch BioEndev agerar inom är enligt oss både mer lättförståelig och mer utforskad 

än den som UmBio befinner sig i. Vi tror att det ökar sannolikheten att lyckas om man 

dels vet vem man ska rådfråga, och då också att det faktiskt finns någon att ställa 

frågorna till. BioEndev hade även tidigt klart för sig vilken typ av företag som skulle 

vara intresserade av deras teknik, medans UmBio och dess produkt inte hade en klar 
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marknad att fokusera sig på. En intressant observation som vi gjort var att Nordic 

ChemQuest och UmBio i många avseenden liknade varandra i starten, och hade inte 

nätverkets kompetens funnits tidigt och kunnat avgöra om den marknadsundersökning 

som skulle ligga till grund för Nordic ChemQuest’s affärsplan inte på ett rätt sätt 

avspeglade marknaden hade även de kunnat hamna i samma sits som UmBio.  
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6. Diskussion 

Detta avslutande kapitel börjar med att ge en återblick på studiens syfte och centrala 

frågeställningar, därefter ges de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och 

analysen av dessa. Efter detta diskuteras vilka bidrag som studien ger och vilken kritik 

som kan riktas mot den samt på vilka andra tillvägagångssätt vi kunde ha tagit. Den 

sista delen ger förslag på hur fortsatta studier om detta ämne kan vara utformade. 

6.1 Studiens syfte och centrala frågeställningar 
 

För att återkoppla till början av rapporten så var syftet med studien att öka vår förståelse 

för vilken affärsmässig kompetens som akademiska spinoff-företag har och hur de 

under sin levnadstid har gjort för att öka denna kompetens. Detta för att ge oss en bättre 

inblick i hur denna kompetens påverkar hur dessa företag etablerar sig på marknaden 

och bemöter aktörer inom denna. 

 

För att hjälpa oss att uppnå studiens syfte ställde vi upp vår centrala frågeställning enligt 

följande: 

 

- Vilken affärsmässig kompetens har akademiska spinoff-företag? 

 

- Hur går akademiska spinoff-företag tillväga för öka sin affärsmässiga kompetens? 

6.2 Slutsatser 
 

Den första vi kan säga om akademiska spinoff-företag efter vår studie samtliga företags 

grundare saknar någon djupare formell utbildning i hur man driver och utvecklar ett 

företag. Vissa av grundarna har någon enstaka kurs under vingarna men inget som vi 

har sett påverkat företagets riktning eller framgång. Då grundarna nästan uteslutande 

varit forskare och inriktade på ett tekniskt område är det förståeligt att varken intresse 

eller tid har funnits för att fördjupa sig inom ekonomiska ämnen. Slutsatsen vi kan dra 

av detta är att även om de försökt bredda sin kunskap mot det ekonomiska så får den 

affärsmässig kompetens genom utbildningen anses låg eller nästan obefintlig. Vi menar 

inte att det är lönlöst att försöka sig på dessa fördjupningar, utan snarare att mer tid bör 

läggas på detta om man önskar nå en affärsmässig kompetens genom utbildning. 

 

Vi anser att en av de viktigaste initiala faktorerna som påverkar hur väl 

företagsskapandet och det fortsatta utvecklandet av ett ASO är att ha en drivande kraft 

med fallenhet för detta. Personen måste även förstå sig på den marknad produkten ska 

placeras på för att inte driva företaget åt fel håll. Saknas dessa kompetenser inom 

företaget är det stor risk att företaget stannar i sin utveckling eller börjar utvecklas åt fel 

håll. Därför anser vi att dessa kompetenser bör införskaffas till företaget under ett tidigt 

skede om de saknas vid företagsstarten. De kan vara svåra att hitta då det ibland 

kommer att krävas väldigt specifika kompetenser som få innehar.  

 

Den tidpunkt i ett företags levnadstid som vi har identifierat där den största delen av 

företagets affärsmässiga kompetens införskaffats och format den kompetens företaget 

kommer att ha är i den fas som av Vohora et al. kallat ”omorganiseringsfasen” (2011, s. 

157). Det händer då företaget tar in stora mängder kapital för att växa och samtidigt 

rekryterar personal med kompetens som uppfattats som nödvändig. Vad vi däremot har 
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sett är att företagen tror att denna fas kommer tidigare än den borde och på grund av att 

man ofta har en produkt som inte är färdigutvecklat leder det till att den enda inkomst 

man har är kapital från ägare och investerare. Detta gör att företaget efter ett tag är 

tvungen att skära ner på personalstyrkan till en mer hållbar nivå. Slutsatsen vi drar från 

detta är att företagen måste vara aktsam mot att ta in för mycket personal innan 

produkten är färdigutvecklad. Det ovanstående problemet kan till viss del undvikas om 

företagen ingår samarbete med en finansiär eller ägare som kan erbjuda denna 

kompetens, eller genom samarbeten med någon som redan har varit med och startat ett 

likande bolag en gång. Detta tror vi kan minska det upplevda behovet av att rekrytera 

kompetensen utifrån.  

 

Vi ser rätt tydligt att en högre intern kompetens hos företagsskaparna leder till mindre 

felsteg och svårigheter vid rekrytering av extern kompetens. Saknas denna kompetens 

vet man inte vilken kompetens som saknas utan istället måste man pröva sig fram för att 

hitta den rätta kompetensen, något som får anses suboptimalt. Vad vi kan dra för 

slutsats utifrån detta fynd är att ett företag behöver kunskap och kompetens inom det 

område man behöver införskaffa detsamma inom, vilket kan vara aningen 

problematiskt; om man besitter den nödvändiga kompetensen hade man inte behövt leta 

efter den. Vad som däremot hjälper är att besitta en grundläggande kunskap inom den 

del av affärsmässighet som kommer behövas för företaget. Vi har sett att även utan de 

övriga delarna som förknippas med den affärsmässiga kompetensen så väger en god 

förmåga att nätverka upp detta och hjälper grundarna att ta rätt beslut i de tidiga skedena 

av företagsskapandet. Vi har också sett att storleken och mognaden av branschen 

påverkar hur lätt det är att ha och införskaffa sig denna kompetens, och vid mindre 

storlekar på branschen så är det viktigt att hitta en person med både vetskap om 

produkten och om ledandet av ett akademiskt spinoff-företag. 

 

Genom de ovanstående styckena anser vi att de centrala frågeställningarna har blivit 

besvarade. Vi ser att akademiska spinoff-företagen i början av sitt liv till stor del helt 

saknar affärsmässig kompetens, och att den affärsmässiga kompetens som finns oftast 

kommer genom erfarenhet snarare än utbildning. När företagen utvecklas kommer oftast 

den största delen av den affärsmässiga kompetensen in samtidigt som företaget 

införskaffar riskkapital eller annan större finansiering, då genom en stor ökning av 

anställda. Det kan däremot vara fördelaktigt att skapa ett nära samarbete med en 

finansiär eller framtida kund för att mer varaktigt införskaffa kompetens till företaget. 

 

Vi har under studiens gång uppmärksammat att kontakten mellan grundaren och 

personer med affärsmässig kompetens är svår, då de inte förstår varandras begrepp och 

tankesätt. Detta tror vi kan underlättas genom att hitta någon med kompetens inom både 

det tekniska område som företaget ska verka inom, samt även den ekonomiska 

kompetensen som krävs för att driva företaget, denna person kan då agera ”tolk” mellan 

de båda parterna inom bolaget. Ett sätt för lärosäten som vill att mer lyckade spinoff-

företag ska bildas från dess forskares studier kan underlätta detta problem genom att öka 

samarbetet mellan de institutioner där den högteknologiska forskningen bedrivs och de 

företagsekonomiska institutionerna. Detta samarbete bör genomsyra forskare från båda 

institutioners arbetstid och arbetsliv, vilket då kan hjälpa forskare att bättre upptäcka om 

dess forskning är kommersialiserbar och även, genom det nätverk som då byggts upp, 

möjliggöra att rätta beslut tas och hinder bättre kan undvikas.  
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6.3 Studiens bidrag   
 

Vi hoppas att studien kan hjälpa akademiska spinoff-företag att undvika en del av de 

problem som ofta stöts på vid uppstarten av dessa typer av företag. Då de företag vi 

undersökt varit högteknologiska är det främst mot den typen av företag våra resultat kan 

riktas mot, men det är vår förhoppning att resultaten är relevanta nog att användas på ett 

mer generellt sett av andra akademiska spinoff-företag. 

 

Vi tror att de slutsatser som vi drog i föregående underkapitel kan hjälpa företag som 

står inför beslut i många utav de faser ett akademisk spinoff-företag går igenom och kan 

dra lärdom av dessa. Företagen kan känna igen sig i situationen som vi beskrivit och på 

så sätt reflektera över vad beslut de tänkt ta kan komma att ge för konsekvenser. 

 

Vi hoppas dessutom att de företag vi studerat kan ta till sig av de slutsatser vi dragit och 

på samma sätt som övriga företag dra lärdom av dessa och undvika att möta problem 

och hinder som likar de som de redan tagit sig förbi.  

6.4 Kritik på studien 
 

I och med att vi valde att undersöka vår frågeställning med en fallstudie så kan våra 

resultat vara svåra att generalisera och sanningshalten i dem kan även ifrågasättas. 

Något som också kan ses som kritik är att vi har en liten grupp respondenter som vi valt 

att basera våra resultat och slutsatser på, med mer tid borde man ha upprepat intervjun 

för att säkerställa att personen minns situationen rätt eller om tiden förvanskat minnena. 

Vid mer tid bör även fler personer på företagen intervjuats för att stärka sanningen i den 

bild som vi beskrivit av företaget situation. Vi tror dock att de personer vi valt att 

intervjua, om än få, på ett så rättvisande sätt beskrivit sitt företag och av historierna de 

givit ser vi inte att de försökt förfina eller förvanska den berättelse de valt att förmedla. 

 

Vi är medvetna om att underlaget till slutsatserna kan anses svagt och att fler fallföretag 

hade ökat reabiliteten och trovärdigheten i studien. Om man däremot ser till det urval 

som fanns och det faktum att även om ett flertal akademiska spinoff-företag finns i 

Umeå, så är andelen högteknologiska sådana låg. Därför anser vi oss ändå kunna dra 

vissa slutsatser om högteknologiska akademiska spinoff-företag inom Umeå, även om 

resultaten inte är generaliserbara på den större gruppen.  

 

Vi valde att inte transkribera intervjuerna fullt ut, med betoningar och uttryck. Genom 

detta val kan en del av informationen ur intervjun gått förlorad eller ha missuppfattats. 

Vi tror dock att detta ej haft för stor påverkan på de resultat vi givit, då vi var noga med 

att så snart det var möjligt efter intervjuerna transkribera dem men även skriva ner 

tankar kring själva intervjun, hur vi såg på intervjusituationen och respondentens 

sinnesstämning.  

 

De slutsatser om att den marknad som dessa högteknologiska företag agerar på kan vara 

svår att förstå för någon som inte är insatt i den kan även ha påverkat vår förståelse av 

resultaten och av vad intervjupersonerna berättade. Vi tror dock att på grund av den 

tekniska bakgrund vi själva besitter, som civilingenjörsstudenter, kan ha hjälpt oss i 

avkodandet av resultaten och på ett bättre sätt förstått situationen och intervjupersonen.  
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6.5 Förslag på framtida studier 
 

Vi tycker att vår studie med fördel kan replikeras vid ett annat lärosäte med en 

företagsinkubator i anslutning till den, för att se om våra resultat är beroende av ort och 

placering, Umeå är ändå en stad placerad långt upp i norden och kan sakna samma 

möjligheter till kunskapsutbyte som större städer och lärosäten kan. Detta kom vi att 

tänka på vid vår intervju med Oskar Jonsson på UmBio, som började reflektera över hur 

det sett ut om de i ett tidigt skede flyttat sitt företag till ett mer centraleuropeiskt land, 

och därigenom komma närmare den kompetens inom fältet som finns. 

 

Man skulle även kunna titta på en annan inriktning av företagen i fråga. Vi har 

undersökt väldigt högteknologiska företag och det skulle vara intressant att se hur 

mindre teknologiskt avancerade företag agerar och hur framgångsrika de är. Detta i 

samband med denna studie skulle kunna ge ett mer generaliserbart resultat för 

akademiska spinoff-företag.  

 

Vill man ha ett mer generaliserbart fall så skulle man även kunna utföra en kvantitativ 

studie där man tittar på många fler företag. Problemet med att de anställda på företagen 

är väldigt upptagna skulle minska drastiskt då en sådan enkät troligtvis bara tar några 

minuter av deras tid, och en högre respons än den vi mött hade kunnat uppnås. Det blir 

dock svårare att svara på frågor som ”hur?” och ”varför?” och därigenom svårare att 

kunna ta fram djupare svar. 

 

En sista studieinriktning vi gärna ser att man hade kunnat göra i framtiden är att 

undersöka de akademiska spinoff-företag som inte gått genom en företagsinkubator utan 

klarat sig på egen väg. Man hade både kunnat undersöka bara sådana företag, eller gjort 

en jämförande studie likt vår, fast mellan ett företag som gått genom en 

företagsinkubator, och ett som inte gjort detta. Svårigheten med detta tror vi dock ligger 

i hur man går tillväga för att hitta ett större uppslag av sådana företag, då vår 

uppfattning är att de är väldigt svårt att gå den vägen, och även att hitta den typen av 

företag som gjort det.  
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