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Abstract  

During recent years Sweden has seen a significant increase in the number of newly 
registered companies. This trend is also evident in the manufacturing industry. Concurrently, 
a significant part of these manufacturing start-ups file for bankruptcy within three years. 
Due to the challenges the ramp-up process, completing this phase is sometimes compared 
to crossing “the Valley of Death”. A common strategy for the ramp-up process is to use a 
contract manufacturer for the company’s production. These contract manufacturers are 
often located abroad and this results in consequences for the company, as well as lost 
production opportunities for Sweden.  
 
This study aims at identifying the main reasons why companies decide to locate their 
production abroad and to examine the current situation on the Swedish start-up scene. 
Furthermore, the purpose of this study to identify the challenges that start-ups face in 
relation to ramping up their hardware production. An examination of how start-ups can 
tackle these challenges and which support they need in order to facilitate the ramp-up 
processes will be made. The method used in this study has a qualitative approach where 
several in-depth interviews has been carried out in order to collect data. Both start-ups and 
experts with documented experience in the hardware production area has been 
interviewed.  
 
The result of this study shows that a central challenge in the ramp-up process is a lack of 
production-related knowledge. This deficit is evident in numerous of the additional 
challenges that has been identified. These challenges are categorised as finance, market 
analysis and pilot study, competence within production and building a team, prototype 
development, understanding of the production processes and supplier and manufacturers. 
These challenges were handled with some variation between the different companies. The 
study provides a number of solutions and suggestions of actions that can facilitate the ramp-
up process for hardware start-ups. The development of a support function with the purpose 
to pass on knowledge and work as a sounding board in production-related questions will 
help start-ups tackle many of the identified challenges. Furthermore, engineering students 
may provide support in the development and later become a source for recruitment to the 
company. Finally, a service that clarifies available capacity in existing manufacturing and 
supplier resources would shorten the gap between the manufacturers or the suppliers and 
the start-up.   



 

Sammanfattning 

Under de senaste åren har det skett en signifikant ökning av antalet nyregistrerade företag i 
Sverige och denna trend är tydlig även inom tillverkningsindustrin. Samtidigt går en 
betydande andel av start-ups inom tillverkningsindustri i konkurs inom tre år. Utmaningarna 
att i en uppskalningsprocess gå från idé till volymproduktion liknas ibland med att ta sig 
igenom ”Dödens Dal”. En vanligt förekommande strategi för att klara denna resa är att 
företagen beslutar om att lägga ut hela eller delar av produktionen till en 
kontraktstillverkare – ofta i utlandet. Detta får både konsekvenser för det enskilda företaget 
och för Sverige som nation i form av förlorade produktionstillfällen.  
 
Med ambitionen att identifiera vilka orsaker som står bakom dessa beslut samt undersöka 
nuläget på den svenska scenen för tillverkande start-ups har denna studie syftet att 
identifiera vilka utmaningar som start-ups inom hårdvaruproduktion upplever i samband 
med en produktionsuppskalning. Vidare undersöker studien hur dessa utmaningar hanteras 
samt vilket stöd som kan underlätta processen. Den metod som ligger som grund för studien 
har en kvalitativ ansats med en datainsamling baserad på ett större antal djupintervjuer. 
Både start-ups samt experter med dokumenterad erfarenhet på området har intervjuats. 
 
Studiens resultat visar att en central utmaning i uppskalningsprocessen är bristen på 
kunskap inom produktionsrelaterade frågor. Denna brist tydliggörs i flertalet av de övriga 
utmaningar som identifierats. Utmaningarna kategoriseras som finansiering, marknadsanalys 
och förstudie, produktionskompetens och att bygga team, prototyputveckling, 
processförståelse samt leverantörer och tillverkare. Dessa utmaningar hanteras med en viss 
variation företagen emellan. Studien ger ett antal förslag om hur ett stöd kan utformas för 
att underlätta processen. Genom att utveckla en stödfunktion som kan sprida kunskap och 
fungera som ett bollplank i produktionsrelaterade frågor kan flertalet av dessa utmaningar 
hanteras. Vidare kan studenter från produktionstekniska program både utgöra ett stöd i 
utvecklingen samt en bas för en senare rekrytering. Avslutningsvis kan en tjänst som 
tydliggör ledig kapacitet och befintliga resurser hos aktörer som leverantörer och tillverkare 
bidra till att minska avståndet mellan start-up och aktör. 
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1.0 Introduktion 

Det senaste århundradets globalisering tillsammans med faktorer som ny teknologi har gett 
upphov till en ny konkurrenssituation på den globala marknaden för tillverkningsindustri 
(Mehrabi, Ulsoy och Koren, 2000). För att hantera en föränderlig marknadssituation måste 
företagen alltjämt öka sin konkurrenskraft. Vidare måste företagen möta upp de allt kortare 
produktlivscyklerna och för att inte förlora marknadsandelar behöver företagen ständigt 
lansera nya produkter på marknaden. Den nya konkurrenssituationen resulterar även i nya 
möjligheter för tillverkningsföretag att stärka sina konkurrensfaktorer med hjälp av ny teknik 
och därmed öka sin konkurrenskraft (Dombrowski, Wullbrandt och Krenkel, 2018). 
 
Det är inte endast redan etablerade företag som gynnas av den tekniska utvecklingen. 
Utvecklingen öppnar även upp för fler affärsidéer och trots en hård konkurrenssituation 
bland företag har det skett en signifikant ökning av antalet registrerade företag i Sverige 
(SCB, 2019). De senaste tre åren har det årligen skett en nyregistrering av ungefär 70 000 
nystartade företag varav cirka 3000 av dessa opererar inom tillverkningsindustrin 
(Tillväxtanalys, 2018). Denna ökning av innovativa företag stärker landet som entreprenörs- 
och innovationsnation. För att främja denna utveckling har regeringen gett Tillväxtverket i 
uppdrag att stärka förutsättningarna för företag att lyckas med sin industrialisering och 
etablera tillverkning inom landets gränser. Uppdraget går bland annat ut på att sprida 
kunskap om industrialiseringens olika faser och möjligheten att genomföra dessa faser i 
Sverige samt minska avstånden från tillverkare till aktör (Regeringsbeslut 
N2018/04197/FÖF). 
 
Om Sverige inte enbart ska stärkas som en entreprenörs- och innovationsnation utan även 
stärka sin position som ett framtida alternativ på den globala tillverkningsmarkaden finns 
det fortsatta utmaningar – 23% av de nystartade tillverkningsföretagen, vidare benämnt 
start-ups, som registrerades under 2012 gick i konkurs inom tre år (Tillväxtanalys, 2017). 
Dessa utmaningar har ibland beskrivits som ”Dödens Dal” (Produktion2030, u.å). Begreppet 
syftar till att en stor andel start-ups har svårt att klara uppskalningen och alltså överleva 
resan från idé till volymproduktion. En vanligt förekommande strategi för att ta sig förbi 
”Dödens Dal” är att lägga ut hela eller delar av produktionen och på så vis lyckas med 
uppskalningen av tillverkningsvolymen (Dabhilkar och Bengtsson, 2008). Vidare beskriver 
regeringen att kontraktstillverkning som tjänst är mer utvecklat internationellt vilket innebär 
att Sverige som nation förlorar produktionstillfällen. Beslutet att välja en internationell 
kontraktstillverkare får även konsekvenser för det enskilda företaget då avståndet mellan 
produktion och forskning och utveckling ökar. Detta har identifierats som en viktig faktor för 
att kunna möta upp kundernas efterfrågan och lyckas med att introducera nya modeller på 
kort tid (Regeringsbeslut N2018/04197/FÖF). I förlängningen kan alltså ett ökat fysiskt 
avstånd mellan företag och tillverkare innebära att företaget på längre sikt har svårt att 
överleva den konkurrenssituation som råder på den globala marknaden idag.  
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Det finns ett antal regionala och nationella innovationsstödjande verksamheter som arbetar 
för att stötta företagen genom ”Dödens Dal”. Ett sådant exempel är Södertälje Science Park 
(SSCP). Södertälje Science Park har tillsammans med ett antal samverkande partners 
identifierat ett kunskapsgap hos start-ups i produktionsrelaterade frågor och därför initierat 
konceptet Produktionsänglar.  
 
Syftet med konceptet Produktionsänglar är att hjälpa företagen att ta sig igenom ”Dödens 
Dal” genom att erbjuda stöd i form av kunskap och rådgivning inom industrialisering och 
uppskalning och därmed samtidigt stärka Sveriges position på den globala 
tillverkningsmarknaden genom att verka för att tillverkningen stannar inom landets gränser. 
Konceptet har testats i en pilot med en start-up som stod inför en uppskalning och en panel 
bestående av sju produktionsexperter, så kallade produktionsänglar.  
 
Slutsatsen från piloten var att det finns utrymme för förbättringar i metodiken för 
genomförandet. För att utforma en förbättrad genomförandemetodik är en undersökning av 
nuläget på den svenska start-up scenen inom hårdvarutillverkning aktuell. Syftet är att 
identifiera vanligt förekommande utmaningar relaterade till produktionsuppskalning samt 
hur företagen hanterar dessa. Vidare är det även aktuellt att undersöka vilket stöd som kan 
hantera dessa utmaningar och på så vis undersöka vilken genomförandemetodik som kan 
bidra med att underlätta företagens resa från idé till volymproduktion. Detta är även syftet 
med denna studie. Kartläggningen sker på uppdrag av Södertälje Science Park i samarbete 
med KTH Södertälje och målet är att resultatet ska komma att fungera som en förstudie för 
en förbättring av genomförandemetodiken för konceptet Produktionsänglar.  
 
1.1 Syfte 
Denna studie behandlar start-ups inom hårdvaruproduktion och deras väg från idé till 
volymproduktion, hädanefter benämnt som uppskalning. Syftet är att identifiera vilka 
utmaningar dessa start-ups upplever i samband med en produktionsuppskalning och vilka 
aspekter av dessa utmaningar som anses problematiska. Vidare anses det intressant att 
studera hur dessa utmaningar hanteras samt vilket stöd som hade underlättat processen. 
Som tidigare nämnt väljer många start-ups att lägga ut hela eller delar av produktionen för 
att lyckas med uppskalningen, ofta utanför Sverige, och det är därför även relevant att 
identifiera vilka orsaker som står bakom dessa beslut. Studien har ett beskrivande syfte och 
har ambitionen att besvara följande frågeställningar:  
 
RQ1: Vilka utmaningar upplever hårdvarustart-ups i uppskalningsprocessen? 
RQ2: Hur hanterar hårdvarustart-ups dessa utmaningar för att lyckas med 
uppskalningsprocessen?  
RQ3: Baserat på dessa utmaningar - hur kan uppskalningsprocessen underlättas?  
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Dessa frågeställningar besvaras med en kvalitativ metod där intervjuer med start-ups och 
experter inom området utgör huvuddelen av den empiriska basen. I nästa kapitel 
presenteras relevant teori på området.  
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2.0 Teori 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som anses vara aktuella för studiens 
resultat och den senare analysen. Teorin presenteras i delkapitel utifrån relevanta områden.  
 
2.1 Start-ups och produktionsuppskalning 
För en start-up som utvecklar en ny produkt är ett enligt Glock och Grosse (2015) kritiskt 
steg att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt nå önskad produktionsvolym. Vidare menar 
artikelförfattarna att det som skiljer uppskalningsfasen från stabil produktion är följande 
(Glock och Grosse, 2015):  

1) Avbrott – produktionsprocessen under en uppskalningsprocess måste stoppas för att 
göra korrigeringar 

2) Osäkerhet – under uppskalningsprocessen är det svårt att planera eftersom det finns 
många osäkra parametrar med produkten och uppskalningen 

3) Defekter – fel på produkten eller i produktionsprocessen 

4) Lärande – under uppskalningsprocessen framkommer ny information som leder till 
förbättringar 

5) Ökad tillväxt – om produkten introduceras på marknaden kan slutkundernas 
efterfrågan på produkten öka 

6) Prisreducering – kostnaden för att tillverka produkten minskar ofta under 
uppskalningsprocessen 

7) Ändlig horisont – uppskalningsprocessen är ändlig och följs upp av den stabila 
produktionen. 

Dombrowski, Wullbrandt och Krenkel (2018) menar att det är nödvändigt att implementera 
kostnadseffektiva processer med hög kvalitet för att klara av produktionsuppskalningen. En 
metod för detta kan vara att tillverka produkten i så kallade smarta fabriker. Smarta fabriker 
är en del i vad som benämns som Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen 
(Dombrowski, Wullbrandt och Krenkel, 2018). Industri 4.0 väntas leda till högre 
innovationsgrad och en större ekonomisk potential som ett resultat av den snabba 
utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin. Med den nya teknologin 
kan fabriker digitaliseras med nätverkssystem av människor och maskiner som arbetar och 
kommunicerar med varandra (Anderl, 2015). 
 
2.2 Produktutveckling och prototyper  
Enligt Elverum och Welo (2016) kan prototyper användas för att validera och verifiera olika 
konstruktions- och funktionsaspekter vid utveckling av nya produkter. Kampker, Kreiskother 
och Buning (2017) menar att prototyper kan addera värde i produktutvecklingsprocessen 
genom att förenkla kommunikationen av produkten till exempelvis kunder och investerare 
samt att bidra till en ökad kunskap om produkten och dess komponenter. Enligt Javadi, 
Bruch och Bellgran (2016) kan prototyper användas som ett kommunikationsverktyg mellan 
produktdesign och produktionsdesign och därför genomförs produktutvecklingen med 
fördel parallellt med utvecklingen av produktionssystemet. Vidare menar Javadi, Bruch och 
Bellgran att avvikelser mellan produktens konstruktion och producerbarhet kan minskas 
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genom att tidigt involvera produktionen i utvecklingsfasen – något som också kan bidra till 
att skapa en gemensam syn hos produktutvecklare och produktionspersonal. Vidare menar 
artikelförfattarna att användningen av prototyper för testning kan leda till en ökad kunskap 
om processen och därmed underlätta produktionsuppskalningen. Att involvera 
produktionen tidigt i utvecklingsfasen spelar således en viktig roll i effektiviseringen av 
uppskalningsprocessen vilket därmed minskar kostnaden för produktutvecklingen (Javadi, 
Bruch och Bellgran, 2016). 
 
Kampker, Kreiskother och Buning menar att prototyper har olika syften där demoprototypen 
ofta är den första prototypen som tillverkas. Demoprototypen kan exempelvis användas som 
en modell för interna diskussioner eller som uppvisning för investerare vid kapitalresning. 
Den prototyp som har högst mognadsgrad kallas enligt Kampker, Keriskother och Buning för 
serieprototyp. Serieprototypen utvecklas för att tillverkas i en industriell miljö och i större 
volymer (Kampker, Kreiskother och Buning, 2017).  
  
Prototyper är som ovan nämnt användbara vid utvecklingen av hårdvaruprodukter men det 
är samtidigt kostsamt för företagen att utveckla dessa prototyper. Enligt Kampker, 
Kreiskother och Buning (2017) kan prototyputvecklingen stå för upp till trettio procent av 
den totala produktutvecklingskostnaden, bland annat på grund av dyrt material och 
kompetenskrävande processer (Kampker, Kreiskother och Buning, 2017).  
 
2.3 Köpa-tillverkabeslut 
Att använda sig av externa företag för att utföra aktiviteter som tidigare utförts internt kallas 
för outsourcing (Bellgran och Säfsten, 2005). Enligt Dabhilkar (2011) medför outsourcing att 
företaget måste fatta beslut om vilka konkurrensfaktorer som ska prioriteras. Dessa 
strategiska beslut kallas för köpa-tillverkabeslut och de fem konkurrensfaktorerna som 
beaktas i dessa beslut listas nedan (Dabhilkar, 2011; Dabhilkar och Bengtsson, 2008):  

1) Lägre kostnad – uppnås genom att leverantören tillverkar i låglöneländer, producerar 
stora volymer och använder samma plattform till ett flertal kunder eller producerar 
med innovativ design som minskar priset på produkten  

2) Kvalitetsperspektivet – tillverkningsföretagen är ofta experter inom sina respektive 
områden vilket leder till att produkten kan produceras till en högre kvalitet 

3) Hastighetsperspektivet – specialiserade tillverkare kan i regel erbjuda kortare köer 
och ledtider genom investeringar i processteknik. På detta sätt kan dessa tillverkare 
behålla en hög kapacitetsflexibilitet gentemot kunden 

4) Flexibilitetsperspektivet – ett företag som använder externa tillverkare har en större 
flexibilitet när det gäller att följa med i snabba tekniska förändringar och kan därför 
minska tid-till-marknad. Företagen kan således välja leverantör baserat på vilken 
teknik som efterfrågas 

5) Innovationsperspektivet – beställaren kan dra nytta av leverantörens högre 
innovationsförmåga för att förbättra den totala kvalitén hos slutprodukten. Det kan 
alltså vara effektivt för företag att använda outsourcing för att fullt utnyttja 
leverantörens investeringar och innovationer istället för att försöka återskapa dessa. 
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Enligt Dabhilkar (2011) strider konkurrensfaktorerna ovan mot varandra och därför tvingas 
företagen till avvägningar i köpa-tillverkabesluten. Med begränsade resurser måste 
beställaren göra avvägningar i vilken konkurrensfaktor som ska prioriteras. Vidare menar 
Dabhilkar att dessa avvägningar leder till att företaget kommer investera i den 
konkurrensfaktor som har mest framgångspotential vilket i sin tur kommer leda till att andra 
konkurrensfaktorer inte utvecklas. Företagen måste därför balansera dessa avvägningar och 
skapa en överensstämmelse mellan konkurrensstrategi och motiven för outsourcing. När 
beslut om outsourcing ska tas måste fördelarna dels ställas mot direkta kostnader men även 
indirekta kostnader i form av exempelvis utveckling av nödvändiga processer och strukturer 
för att integrera produkten hos leverantören (Dabhilkar, 2011). 
 
Enligt Ulrich och Ellison (2005) är ett beställande företags tillverkningsförmåga ofta kopplad 
till ett globalt nätverk av fabriker och därför är beställaren beroende av utbudet hos dessa 
fabriker. Vidare menar Ulrich och Ellison att beställaren måste anpassa sina produkter efter 
leverantörerna och företagets konkurrenskraft påverkas således av leverantörernas 
kapacitet. Detta betyder att det finns en koppling mellan produktdesign och tillverkning och 
att även de produkter som är utvecklade och designade internt måste integreras i 
leverantörens produktionssystem (Ulrich och Ellison, 2005). 
 
2.4 Inkubatorer och acceleratorer  
Att entreprenörer startar nya företag är enligt Yang, Kher och Lyons (2018) en erkänd 
drivkraft för tillväxt i regionala ekonomier. Satsningar görs av både internationella och 
nationella aktörer för att stödja och stimulera alla former av entreprenörskap – exempelvis 
finansiellt eller genom inkubatorer och acceleratorer. Yang, Kher och Lyons menar att ett 
finansiellt stöd bland annat ges av banker, offentliga aktörer, affärsänglar och 
riskkapitalverksamheter. Enligt Yang, Kher och Lyons erbjuder inkubatorer vanligtvis stöd till 
start-ups i form av en kontorsplats vilket ger företaget tillgång till en infrastruktur, 
rådgivning samt ett relevant nätverk. Acceleratorer beskrivs av Yang, Kher och Lyons (2018) 
som en vidareutveckling på inkubatorer. Utöver en kontorsplats erbjuder en accelerator 
exempelvis även stöd för start-ups med att bygga prototyper och få tillgång till ett bredare 
nätverk av investerare och leverantörer (Yang, Kher och Lyons, 2018). I Sverige finns det 
enligt Swedish Incubators Science Parks (2018) ett stort antal inkubatorer som runt om i 
landet stärker konkurrenskraften för landets start-ups. 2017 var totalt 217 start-ups anslutna 
till inkubatorer (Swedish Incubators Science Parks, 2018). 
 
Enligt Fernandez, Puel och Renaud (2016) har utvecklingen av acceleratorsprogram för start-
ups inom hårdvaruproduktion varit framgångsrik i kinesiska Shenzhen. I Shenzhen, som ofta 
liknas med Asiens Silicon Valley, finns det enligt Fernandez, Puel och Renaud ett stort 
ekosystem av digital teknik med ett omfattande nätverk av tillgängliga produktionsverktyg 
och öppen hårdvara. Detta möjliggör en samverkan mellan olika aktörer i 
innovationsprocessen vilket underlättar produktionsuppskalningen och 
prototyputvecklingen. Vidare menar Fernandez, Puel och Renaud att denna miljö är givande 
för företag som vill skala upp sin produktion vilket har bidragit till det stora antalet start-ups 
och acceleratorer som är verksamma i Shenzhen. En del av acceleratorerna i Shenzhen kan 
tack vare de lokala resurserna även erbjuda lager, prototypverkstäder och monteringsband. 
Den öppna hårdvaran i Shenzhen möjliggör också att start-ups som deltar i olika 
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acceleratorsprogram kostnadseffektivt kan tillverka i små volymer (Fernandez, Puel och 
Renaud, 2016).  
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3.0 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens forskningsmetodik. Den empiriska basen för att besvara 
frågeställningen kan sammanfattas i tre olika faser – planering, insamling och analys av data. 
Dessa tre faser har genomförts i sekventiell ordning och arbetsgången kan alltså betraktas 
som linjär. Denna metod stämmer väl överens med ansatsen analytisk induktion. Analytisk 
induktion som metod innebär att den aktuella datainsamlingen sker först och att analysen av 
denna sker när all insamling har avslutats. Analysen har syftet att identifiera generella 
samband (Hartman, 2004). Med utgångspunkt ur analysen av det empiriska materialet kan 
relevant teori identifieras (Blomkvist och Hallin, 2015). Figur 1 beskriver arbetsgången. Syftet 
med denna arbetsgång är att undvika teoretiserande under datainsamlingen och därmed 
minska risken för att omedvetet påverka de personer som intervjuas (Hartman, 2004). En 
mer ingående redogörelse för de olika fasernas innehåll samt aktuella beslut följer längre 
fram i detta kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Figur 1: Översikt av studiens metod 

 
Analytisk induktion som ansats är vanligt förekommande i kvalitativa metoder (Hartman, 
2004). En kvalitativ studie har syftet att skapa en förståelse för det enskilda perspektivet. I 
detta fall kan inte enskilda variabler isoleras eller kvantifieras utan ambitionen är snarare att 
nå en kontextuell förståelse för fenomenet (Hartman, 2004; Blomkvist och Hallin, 2015). I 
denna studie eftersöks en förståelse gällande hur nuläget ser ut för start-ups inom 
hårdvaruprodukter som står inför en uppskalning, vilket motiverar en kvalitativ metod.  
 
Det finns aspekter som talar för alternativa genomförandemetoder. Studiens samtida fokus i 
kombination med formuleringen hur kan verka motiverande för en fallstudie (Yin, 2003). 
Vidare uppfyller studien att ett antal verkliga fall ska ge en bild av det aktuella fenomenet 
(Blomkvist och Hallin, 2015). Det finns dock ett antal faktorer som talar emot att 
forskningsdesignen kan beskrivas som en fallstudie. Ett syfte med studien är att få en 
förståelse för samt beskriva nuläget. Denna beskrivning har ambitionen att redogöra för 
fenomenet samt belysa den generiska problematiken och därför har en större spridning av 
datainsamlingspunkterna haft en avgörande roll. Detta är också anledningen till att denna 
studie inte klassificeras som en ren fallstudie då empirin inte är grundligt insamlad från ett 
eller ett fåtal fall för att illustrera fenomenet (Blomkvist och Hallin, 2015). Istället har 
metoden sammanfattats till en kvalitativ studie med en datainsamling baserad på ett större 
antal djupintervjuer. Dessa enskilda intervjuer bidrar till en förståelse för det enskilda fallet. 
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Ett större antal intervjuer bidrar till en kontextuell förståelse för fenomenet i stort vilket 
därmed möjliggör en redogörelse för nuläget och den generiska problematiken. 
 
Det finns en viss kritik riktad mot kvalitativ metod som forskningsdesign. En kvalitativ metod 
som forskningsdesign kan riskera att bli för kontextspecifik och subjektiv (Bryman och Bell, 
2005). Som tidigare nämnt kan en ansats i form av en analytisk induktion hantera en viss del 
av denna kritik men ett antal punkter återstår. Med syfte att göra studien mer transparent 
och därmed öka reliabilitet och validitet redogör följande delkapitel för metodens olika 
faser.  
 
3.1 Planering 
Som första steg formulerades frågeställningen och därmed avgränsades problemet. Studiens 
frågeställning har styrt utformningen av genomförandemetodiken för datainsamlingen. Som 
tidigare nämnt genomfördes teoriinsamlingen och teoretiserandet efter datainsamlingen 
hade slutförts. I nästa steg beslutades vilka kunskapskällor som skulle användas för att 
besvara frågeställningen samt hur dessa skulle användas. Här specificerades vilka grupper 
som ansågs vara av intresse samt vad som skulle undersökas i dessa grupper. Med anledning 
av studiens kvalitativa ansats ansågs intervjuformen vara motiverad för datainsamlingen och 
utgör således basen för insamlingen av det empiriska materialet.  
  
De grupper som ansågs vara intressanta att intervjua kan delas in i två kategorier – så 
kallade start-ups respektive experter. Gruppen experter består av personer med 
dokumenterad erfarenhet gällande start-ups och uppskalning inom produktion. Denna grupp 
valdes ut med syfte att inkludera ett mer erfarenhetsbaserat samt kunskapsinriktat 
perspektiv på området. Vidare syftar gruppen start-ups till företag som uppfyller ett antal 
kriterier. Företaget ska vara ett relativt nystartat företag inom hårdvaruprodukter som 
nyligen genomfört alternativt har ambitionen att genomföra en produktionsuppskalning. 
Som gräns för att anses vara ett relativt nystartat företag sattes gränsen sju år sedan 
företagsregistrering. Denna gräns motiveras av att den även inkluderar företag som har 
genomfört uppskalningen och som därmed kan illustrera goda fall. Med syfte att inkludera 
mindre goda fall och därmed belysa problematiken ansågs det även relevant att inkludera 
start-ups som inte lyckades genomföra produktionsuppskalningen och har avslutat 
satsningen.  
 
Urvalet av start-ups innefattar nationella såväl som internationella företag. De nationella 
företagen valdes med syfte att beskriva nuläget i Sverige. De internationella företagen som 
valdes ut ansågs relevanta för studien eftersom de med hjälp av diverse internationella 
hårdvaruacceleratorer har lyckats genomföra en snabb produktionsuppskalning. För att få 
en mer generell bild av nuläget ansågs det motiverat att intervjua företag från olika 
marknadssegment inom hårdvaruproduktion och därför har urvalet involverat även denna 
aspekt. I urvalet av experter har dels de experter som deltog i piloten för Produktionsänglar 
ansetts vara av intresse liksom personer som är verksamma inom diverse forskningscenter 
och acceleratorprogram. Experterna har en geografisk spridning både i Sverige och 
internationellt.  
  
Källorna för urvalsprocessen och identifieringen av aktörer har främst skett genom diverse 
acceleratorer och inkubatorer, forskningscenter, på rekommendation av handledare och 
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genom egna kontakter. Även databaser som Orbis har varit ett hjälpmedel för att identifiera 
start-ups. Intervjuförfrågningar kommunicerades framförallt via e-mail. Nämnas bör att 
samtliga tillfrågade inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju och att den 
sammanlagda svarsfrekvensen uppgår till 46%. Totalt intervjuades sju experter och fjorton 
start-ups. Studien baseras endast på genomförda intervjuer.  
 
3.2 Insamling 

Som tidigare nämnt fanns det två olika fokusgrupper för intervjuerna – start-ups och 
experter. Metodiken för intervjuerna var dock densamma oavsett fokusgrupp. Inför varje 
intervju förbereddes ett utkast med intervjupunkter som i förväg skickades till den som 
skulle bli intervjuad. Intervjupunkterna formulerades med utgångspunkt från studiens syfte 
och frågeställning. Formuleringen av intervjufrågorna kan beskrivas som en iterativ process 
då frågorna utvecklades i samband med datainsamlingen. Detta skedde med syftet att 
tydliggöra fokus samt underlätta den efterföljande analysen. Nämnas bör att dessa 
förändringar framförallt bestod av en ändrad ordning av frågorna för att säkerhetsställa att 
de frågor som bedömdes centrala för resultatet prioriterades under den avtalade 
intervjulängden.  
  
Intervjuerna skedde utifrån en semistrukturerad form och var alltså organiserade kring 
teman och frågeområden snarare än enbart specifika frågor (Blomkvist och Hallin, 2015). De 
frågor som ansågs vara centrala för studiens resultat var dock formulerade på förhand. 
Vidare genomfördes majoriteten av intervjuerna i par och med en på förhand bestämd 
rollfördelning – en ansvarade för att ställa de på förhand formulerade frågorna medan den 
andra ansvarade för att anteckna stödord från svaren. Eventuella följdfrågor och 
klargörande frågor var en delad uppgift.  
  
Genomförandet av intervjuerna hade en varierad form. Ungefär hälften av intervjuerna 
bestod av ett fysiskt möte. Resterande intervjuer genomfördes via Skype eller per telefon då 
det fanns en begränsande faktor i form av tid alternativt geografiskt avstånd. 
Intervjuobjekten garanterades anonymitet i början av respektive intervju. Intervjuerna 
dokumenterades i huvudsak via ljudinspelning men även med hjälp av ovan nämna 
stödanteckningar. Efter varje intervju transkriberades resultatet av intervjuerna i ett 
dokument med stöd av aktuell dokumentation. Denna sammanställning skedde i två steg 
och gemensamt av författarna. Först sammanställde den ena författaren intervjun i helhet. 
Därefter genomförde den andra författaren en kvalitetskontroll av sammanställningen 
genom att jämföra inspelningen med sammanställningen i text. Eventuella anmärkningar 
markerades för en senare korrigering som genomfördes gemensamt. När denna korrigering 
var slutförd ansågs sammanställningen av intervjun vara slutförd och dokumentet kunde 
användas som bas för analys av resultatet.  
 
3.3 Analys av data 
Analysen kan sammanfattas i två moment – kodning samt tolkning av data.  
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Kodning av data 
Det första steget i analysen av data bestod av att kategorisera datainsamlingen. Detta 
gjordes genom att söka citat och begrepp i de tidigare sammanställda dokumenten. 
Sökningen baserades främst på begrepp relaterade till studiens frågeställning. Här 
underlättades begreppsidentifieringen av att de frågor som var centrala för resultatet 
ställdes explicit under intervjuerna. I nästa steg kategoriserades begreppen för att 
underlätta analysen. Kategorier relaterade till nuläget samt utmaningar bedömdes som 
intressanta liksom begrepp gällande produktionsteknisk kunskap och processtöd. 
  
Tolkning av data 
Nästa steg hade som syfte att tolka det empiriska materialet. Detta skedde med 
utgångspunkt ur kategorierna. Kategorierna, liksom begreppen internt i varje kategori,  
sattes i relation till varandra för att tydliggöra samband och skillnader. Dessa samband och 
skillnader presenteras i resultatet i form av bland annat rubriker för utmaningar.  
 
3.4 Teoriinsamling 
Som stöd för analysen har en teoriinsamling genomförts. Resultatet av denna redovisas i 2.0 

Teoriinsamling. Källorna för teoriinsamlingen har främst varit förhandsgranskade artiklar 
från diverse tidskrifter och böcker som behandlar forskningsmetodik. De senare har 
framförallt varit ett stöd för studiens genomförande. Artiklarna är skrivna på engelska och en 
gräns gällande publiceringsdatum sattes till tidigast 2000. Databaser som Web of Science, 
Scopus och Science Direct har använts för teoriinsamlingen. Sökningen har framförallt skett 
genom key words där ”hardware”, ”scale*up”, ”start*up”, ”production”, ”manufacturing”, 
”make-buy” och ”accelerator” statuerar ett antal exempel.  
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4.0 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet från datainsamlingen. Resultatet presenteras i två 
övergripande delar. I delkapitel 4.1 till 4.6 presenteras resultatet gällande utmaningar samt 
hur dessa hanteras för att företaget ska lyckas med uppskalningen. Följande områden har 
identifierats: Finansiering, Marknadsanalys och förstudie, Produktionskompetens och att 

bygga team, Prototyputveckling, Processförståelse samt Leverantörer och tillverkare. 
Delkapitel 4.7 presenterar hur ett externt företagsstöd i form av en inkubator eller 
accelerator har påverkat processen samt vilket stöd som företagen efterfrågar.  
 
4.1 Finansiering 
Ett område som samtliga experter respektive start-ups identifierade som en huvudutmaning 
med uppskalningsprocessen var finansieringen. Majoriteten av de svenska företagen som 
intervjuades har sökt extern finansiering från aktörer som exempelvis inkubatorer, 
riskkapitalverksamheter och banker. Dessa start-ups menar att det är relativt enkelt att få 
ett ekonomiskt stöd i form av en uppstartsinvestering. Här finns det dock en viss polarisering 
beroende på om företaget har sin bas i Stockholm eller inte. Ett antal start-ups med sin bas i 
Stockholm menar att konkurrensen med regionens stora antal mjukvaruföretag försvårar 
processen. För det första finns det utmaningar i att som hårdvaruföretag konkurrera om 
kapital på en scen som domineras av mjukvaruföretag. Vidare uppstår en problematik i att 
motivera ett större kapitalbehov än vad som vanligen efterfrågas av start-ups inom 
mjukvara. Start-ups från andra delar av landet uppgav dock att de inte upplever detta 
problem i samma utsträckning. Ett resonemang som däremot delas av både start-ups och 
experter från samtliga regioner är att det finns svårigheter i att på förhand förutse kostnader 
och att hårdvaruproduktionen ofta blir dyrare än prognosticerat. 
 
Företagen menar alltså att ett initialt finansiell stöd är relativt lättillgängligt i Sverige. Det 
finns dock en problematik i att få detta stöd att räcka längre i processen. Ett fåtal start-ups 
belyser problematiken med att få ett nytt ekonomiskt stöd från bland annat investerare 
innan en färdig demoprotyp finns tillgänglig för uppvisning. Tillverkningen av denna 
demoprototyp kräver en viss kapitalinsats och om det finansiella stödet inte räcker för 
prototyputvecklingen riskerar företagen att hamna i vad som kan liknas med en 
återvändsgränd redan innan den reella uppskalningsprocessen inleds. Majoriteten av 
företagen menar dock att det initiala ekonomiska stödet räcker till att utveckla en 
demoprototyp. Företagen belyser att det kan vara problematiskt att få ett nytt finansiellt 
stöd att räcka i längden och lyfter fram utvecklingen av en serieprototyp som en 
kapitalintensiv aktivitet som ofta kräver mer resurser än förväntat. Företagen menar att det 
vidare i processen kan vara problematiskt att få en ytterligare finansiering av inkubatorer 
och banker innan man uppvisar resultat. Denna bild delas även av experterna. Följande citat 
från en expert sammanfattar problemet: 
 

”Ibland kan man få in kapital men så räcker inte det för att bli riktigt klar. Men man är 

inte heller tillräckligt klar för att gå en runda till”. (Expert A) 

 
Detta citat belyser även den återvändsgränd som nämndes tidigare. Denna återvändsgränd 
är svår att hantera. De företag som har lyckats ta sig vidare identifierar det faktum att de 
lyckades hitta ”rätt” investerare som en vinnande faktor. Med rätt investerare avser 
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företagen en investerare som utan garantier tog risken att göra ett större kapitalåtagande 
trots att underlaget endast bestod av vad som kan liknas med skisser. Detta kunde dock ta 
upp till flera år av så kallade investeringsrundor. De företag som valde att avsluta processen 
och sälja vidare sin idé anger denna återvändsgränd som huvudorsak.  
 
4.2 Marknadsanalys och förstudie 
En mindre men ändå betydande andel av intervjuobjekten lyfter fram marknadsanalysen och 
förstudien som en avgörande utmaning relaterat till uppskalningsprocessen. Det var 
framförallt de start-ups som inte hade genomfört en marknadsanalys eller förstudie som 
identifierade detta som en central utmaning. En av experterna identifierade aktiviteterna 
med att ta fram ett validerat marknadsområde som den största utmaningen relaterat till 
produktionsuppskalning. Detta med motiveringen att prototypen ofta anpassas och 
utvecklas utifrån det validerade marknadsområdet med tillhörande krav och bestämmelser. 
Om ett sådant område saknas kommer utvecklingen av prototypen att försvåras och risken 
för att protypen måste omarbetas i flera omgångar ökar. 
 
Ett antal exempel på konsekvenser av en bristfällig marknadsanalys konkretiserades av 
flertalet start-ups under intervjuerna. Ett företag som hade kommit relativt långt i processen 
och etablerat en volymproduktion i Sverige hade på grund av en bristande förstudie satt ett 
jämförelsevis högt pris på produkten vilket resulterade i utebliven försäljning när produkten 
kom ut på marknaden. Produktens funktioner kan beskrivas som en teknisk vidareutveckling 
och optimering av det befintliga segmentets lösningar. Detta ställde högre krav på 
produktionsprocessen vilket även ledde till högre produktionskostnader som i sin tur 
motiverade ett högre försäljningspris. På marknaden fanns det dock ingen vilja att betala 
extra för dessa funktioner och produkterna blev stående i försäljningshyllorna. Företagets 
kapitalsatsning resulterade visserligen i en välfungerande volymproduktion, men en 
volymefterfrågan saknades.  
 
Flertalet experter belyser problematiken kopplat till exemplet ovan och menar att ett vanligt 
problem är att man designar för mycket och glömmer bort vilka funktioner som är viktiga för 
kunden. Detta resulterar som tidigare nämnt ofta i ett högre slutpris. Vidare anser 
experterna att en vanligt förekommande utmaning är att man inte designar produkten för 
produktion. Detta innebär att produkten blir komplicerad att tillverka och därför kräver mer 
resurser. 
 
Ytterligare ett konkret exempel från en start-up kan illustrera ett annat resultat av en 
bristande marknadsanalys. Produkten designades för att tillverkas i plast och producerades 
initialt i detta material. När produkten väl kom ut på marknaden fanns det ett stort intresse 
från kunderna men samtliga kunder efterfrågade produkten i ett metalliknande material. För 
att möta denna efterfrågan krävdes större omställningar av produktionsprocessen i form av 
bland annat bearbetning och kontroll. Detta krävde en helt ny process med nya maskiner 
och förändringen resulterade således i ett ökat kapitalbehov. Företaget menar att kundernas 
efterfrågan enkelt hade kunnat identifieras med en förstudie och att avsaknaden av en 
sådan kostade åtskilliga miljoner i längden.  
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4.3 Produktionskompetens och att bygga team 
Majoriteten av både experter och start-ups menar att avsaknaden av produktionskompetens 
är en utmaning i uppskalningsprocessen. Experterna anser att kompetens inom 
produktionsrelaterade frågor ofta är en bristvara generellt och att start-ups ofta saknar 
tillräckligt med kompetens för att bygga upp en konkurrenskraftig produktion. Denna åsikt 
delas av företagen. Flertalet företag upplever att det saknas produktionskompetens internt. 
Majoriteten av de svenska intervjuade företagen upplever även att det saknas 
produktionsstöd från externa aktörer.  
 
Vidare påverkar tillgänglig produktionskompetens strategin för produktionsuppskalningen. 
Samtliga start-ups med tillgång till resurser som har en längre produktionserfarenhet har valt 
att satsa på att bygga upp en egen produktionslinje för tillverkningen. Strategierna bakom 
dessa beslut redovisas kortfattat i delkapitel 4.5 Processförståelse. Tillgången på 
produktionskompetens identifieras som en framgångsfaktor bland de företag som redan 
lyckats med produktionsuppskalningen. En start-up berättade att det var först när man fick 
in kompetens i bolaget som arbetet med prototyper och produktionsutveckling började visa 
resultat. Denna kompetens rekryterades från en högskola i närheten och bestod av att en 
student från en produktionsutbildning arbetade några timmar i veckan. Metodiken av att 
använda sig av studenters kunskap inom området delas av fler företag. En av experterna 
med bakgrund på ett teknikcenter för innovationer inom hårdvaror beskriver att centret 
rekryterar högskolestudenter som hjälper till att utveckla produktionslösningar för de start-
ups som tagit kontakt med teknikcentret. Följande citat beskriver strategin.  
 

”Istället för att studenterna ska arbeta extra i en livsmedelsbutik får de för samma lön 

arbeta med något som är relevant för deras utbildning samtidigt som de bidrar med 

viktiga kunskaper för start-upen och innovationen”. (Expert B) 

 
Vidare resulterar den ovan nämnda metodiken vanligen i att de nystartade företagen får en 
bas för rekrytering. Detta hanterar utmaningen som relaterar till att bygga ett team – en 
utmaning som flertalet experter och start-ups lyfter som en central utmaning i 
uppskalningsprocessen. Här handlar det om att bygga ett team med rätt kompetens. En av 
experterna lyfter denna utmaning som den viktigaste utmaningen att hantera för att kunna 
lyckas med produktionsuppskalningen. Experten menar att ett team med rätt kompetens 
resulterar i att företaget får en vägledning i att ta rätt risker samt förstå sin process. Vidare 
är majoriteten av experterna överens gällande att ett kompetent team är en 
framgångsfaktor för att driva uppskalningsprocessen framåt. Detta illustreras av följande 
citat från en expert. 
 

”Det är en sak att komma på en bra affärsidé men att sedan lyckas med uppskalning, 

produktion och övriga verksamhetsfrågor som försäljning och marknadsföring kräver 

ett bra team”. (Expert A) 

 
Samtidigt som majoriteten av experterna lyfter denna utmaning som en framgångsfaktor 
menar majoriteten av start-ups att det är komplicerat att bygga ett team med rätt 
kompetens. Detta eftersom det är svårt att identifiera vilken kompetens som behövs för att 
stödja processen samt att det dessutom finns en viss problematik i att hitta rätt kompetens. 
Ett företag som startades av en person med tidigare erfarenheter från produktion valde att 
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hantera uppskalningsprocessen genom att bygga sin egen fabriksverkstad för tillverkningen. 
Personen lyfte att även om man som entreprenör har god kompetens inom 
produktionsområdet finns det en utmaning i att hitta andra personer med rätt kompetens. 
Det finns en skillnad i att vara anställd i en produktionsenhet och att utveckla egen 
produktion i företaget. Det senare ställer högre krav på grundaren eftersom denne ansvarar 
för att företaget som helhet ska utvecklas – inte endast produktionen. Grundaren belyser att 
processen är beroende av ett team med rätt kompetens och att detta är svårt att hitta trots 
en förståelse för processen.  
 
Som tidigare nämnt menar flertalet svenska start-ups att de upplever att det saknas ett 
produktionsstöd från externa aktörer. Företagen upplever att olika inkubatorer ofta kan 
erbjuda ett bra stöd i mer affärsrelaterade frågor men att dessa ofta saknar kunskap för att 
rådgöra inom frågor som faller under rubriken produktion. Metodiken för att söka stöd inom 
ämnet varierar något mellan företagen – liksom resultatet av denna. Som ovan nämnt ger 
studenter i vissa fall ett bidrag i frågan. Vidare har flertalet företag kontaktat konsultbyråer 
för att säkerhetsställa produktionskompetens. Ett företag lyfter fram problematiken med 
detta och menar att konsultbyrån endast löser nuvarande problem samt att det i längden 
blev för kostsamt. Dessutom ökade inte företagets kompetens så att det på egen hand 
kunde hantera nya produktionsrelaterade problem. Flertalet företag valde som följd av 
bristande produktionskompetens att lägga ut produktionen till en kontraktstillverkare – ofta 
i utlandet. Följande citat kommer från en start-up som valde att lägga all tillverkning i Kina. 
 

”Det var både svårt och dyrt att försöka ha en egen produktion så nu hoppas vi att de 

på något sätt löser det i deras fabriker”. (Respondent från Företag 1) 

 
Vidare anger de start-ups som sålt vidare sin idé att brister inom produktionskompetens var 
en av orsakerna till att man valde att avsluta den egna satsningen och sälja vidare sin idé.  
 
4.4 Prototyputveckling 
Flertalet experter och start-ups lyfter prototyputvecklingen som en central utmaning i 
uppskalningsprocessen. Ett antal företag lyfter prototyputvecklingen som en av de mer 
kapitalkrävande utmaningarna i uppskalningsprocessen. Här finns dock vissa skillnader 
relaterat till produkttypen. De företag som utvecklar tekniktunga produkter alternativt 
produkter med lägre toleransintervall kategoriserar denna utmaning som avgörande medan 
övriga start-ups snarare kategoriserar den som betydande. Vidare är experterna överens om 
att en effektiv prototyputveckling är en förutsättning för en lyckad uppskalningsprocess.  
 
Både start-ups och experter delar bilden av att det är relativt enkelt att utveckla en 
demoprototyp. Flertalet företag nämner att demoprototypen utvecklades på egen hand i en 
enklare verkstad. Demoprototypen utvecklas dessutom ofta i ett lättarbetat material som 
materialmässigt skiljer sig från vad som designades i ritningen. Detta är en av faktorerna som 
ger upphov till utmaningarna. En start-up hade utvecklat en demoprototyp i plast. Det var 
först vid utvecklingen av serieprototypen i ett mer miljövänligt material som företaget 
upptäckte att materialet ställde förändrade krav på både konstruktion och tillverkning. Detta 
resulterade i att företaget tvingades gå tillbaka till ritningsbordet. Samtliga experter och 
start-ups är överens om att det är stor skillnad på att tillverka en demoprototyp och en 
serieprototyp. Detta eftersom den senare ställer större krav på produktionsprocessen och 
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utvecklingen av denna. Vidare identifierar en stor andel av de svenska företagen att det är 
problematiskt att hitta aktörer med ytor och resurser i vad som kan liknas med ett 
prototyplaboratorium. Detta redovisas ytterligare i 4.6 Leverantörer och tillverkare samt 4.7 

Stöd. 

 
Prototyputvecklingen kan bli kostsam. Flertalet företag belyser att prototyptillverkningen 
blev betydligt mer kapitalkrävande än beräknat. Som tidigare nämnt resulterar detta i en 
slags återvändsgränd för företaget. De flesta experter beskriver en snabb prototyputveckling 
som en framgångsfaktor för uppskalningsprocessen. De internationella start-ups som 
intervjuades har deltagit i olika acceleratorprogram där en snabb prototyputveckling utgör 
en central programpunkt. En start-up beskriver att de med hjälp av acceleratorns kontakter i 
Shenzhen kunde tillverka en färdig serieprototyp på tre månader. Företaget hade tidigare 
försökt utveckla serieprototypen under två års tid utan framgång. Samtliga start-ups som 
deltagit i något av dessa acceleratorprogram lyfter närheten till Shenzhens stora nätverk av 
komponenter och material som en vinnande faktor i prototyputvecklingen. Vidare erbjuder 
dessa acceleratorer ett prototyplaboratorium där företaget kunde utveckla och tillverka 
prototypen i vad som liknar ett vanligt produktionssystem.  
 
Kraven på prototypens koppling till produktionsprocessen resulterar i utmaningar. Följande 
exempel från en svensk start-up konkretiserar utmaningen. Företaget utvecklade en första 
demoprototyp med hjälp av manuell svetsning och fräsning i en verkstad. Vid utveckling av 
serieprototypen började de samarbeta med en närliggande fabrik för att få tillgång till 
bearbetningsmaskiner. Det visade sig att konstruktionen av demoprototypen ställde större 
krav på flexibilitet än vad bearbetningsmaskinerna kunde hantera. Efter ett antal försök hos 
olika fabriker med olika maskiner insåg företaget att det inte var fabrikerna det var fel på – 
det var konstruktionen av demoprototypen som ställde för höga krav på 
produktionsprocessen. Flertalet experter lyfter utmaningen att direkt konstruera prototyper 
som är tillverkningsbara som en central del i en lyckad prototyputveckling. Detta illustreras 
av följande citat från en expert. 
 

”Man måste testa med produktionen hela tiden. Om en prototyp kostar 800 000 kronor 

att utveckla kan man inte bygga om den flera gånger. Man måste därför stämma av 

med processen och kontrollera så att det man bygger faktiskt är realistiskt. Man kan till 

exempel utgå från demoprototypen och testa vissa delar av prototypen för att se att 

det fungerar och stämma av mot produktion”. (Expert C) 

 
Experterna menar genomgående att det är utmanande att utveckla bra prototyper men att 
detta är nödvändigt för att starta tillverkningen av produkten. En annan expert 
sammanfattar en utmaning med prototyputvecklingen enligt citatet nedan.  
 

”Man måste skaffa sig så mycket kunskap man kan om sin produkt, annars riskerar 

man att utvecklingen av prototypen tar för lång tid och pengarna tar slut”. (Expert D) 

 
4.5 Processförståelse  
En mindre andel start-ups och experter identifierade processförståelsen som en central 
utmaning. Med processen avses framförallt produktionsprocessen. Denna utmaning 
relaterar delvis till både produktionskompetens och prototyputveckling i den mening att den 
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innefattar en förståelse för vilka produktionsprocesser som bidrar till att skapa en färdig 
produkt. En start-up som relativt nyligen initierat sin satsning mot en 
produktionsuppskalning beskriver att de har ambitionen att etablera en egen 
produktionslinje men att detta är komplicerat då de inte har tillgång till en verkstad där de 
kan lära känna produkten och förstå vilka steg som är nödvändiga i processen. Grundarna av 
detta företag hade under sin studietid tillgång till universitetets verkstad och kunde i denna 
lära känna processen. I samband med examen fick de visserligen mer tid för att utveckla 
produkten men upplever att utvecklingen stannade av med anledning av att de inte längre 
hade tillgång till verkstaden. Med syfte att fortsätta utvecklingen tecknades ett avtal med en 
fabrik som ska hantera tillverkningen. Företaget nämner att detta är kapitalkrävande samt 
att de som följd av detta inte längre har en lika ingående förståelse för produkten respektive 
processen. Detta beskrivs vara problematiskt i längden eftersom företaget fortfarande har 
ambitionen att hämta hem produktionen och bygga en egen produktionslinje.  
 
Vidare belyser en annan start-up andra orsaker till att det är centralt att lära känna sin 
process. Denna start-up har konstruerat en mindre produktionsenhet och genom denna 
skaffat sig en förståelse för processen. Detta har skett med syfte att få en ingående 
förståelse för processen för att kunna anpassa den till kontrakttillverkarens process. Denna 
strategi motiveras av att företaget ska kunna växa snabbt. Alternativet bestod av att med 
hjälp av en egen småskalig produktion växa mer organiskt och skala upp produktionen 
gradvis. Företaget hade dock ambitionen att få ut produkten till försäljning relativt fort och 
kontaktade kontraktstillverkare. Här tydliggjordes utmaningarna i att hitta en tillverkare som 
kunde hantera processen enligt dess initiala design. Med anledning av detta utvecklades en 
småskalig produktionsenhet där företaget kunde förändra och anpassa sin process utifrån 
rådande processer hos kontraktstillverkaren.  
 
Som tidigare nämnt valde samtliga start-ups som startades av personer med en längre 
produktionserfarenhet att etablera en egen produktionslinje för tillverkningen. Dessa start-
ups belyser att ett syfte med detta är en ökad processförståelse. En start-up sammanfattar 
strategin med följande citat: 
 

”Genom att förstå processen kan vi få allt på plats och få en regelbunden 

produktionstakt. Vi kommer att utveckla produktionen in-house tills vi har en 

fungerande produkt och bra volymer. I förlängningen kanske vi lägger ut enklare delar 

av produktionen men eftersom produkten är färsk är det bra att ha produktionen nära 

utvecklingen”. (Respondent från Företag 2) 

 
De företag som har valt att bygga en egen produktionslinje menar genomgående att detta är 
direkt nödvändigt för att få en full förståelse för processen och därmed kunna förändra och 
optimera den i längden. En start-up nämner att förståelsen för produkten är nödvändig för 
att konstruera processen och att en förståelse för processen inte kan nås innan processen 
levererar produkter enligt specifikation. Vidare kategoriserar dessa företag förståelsen för 
processen som en utmaning men lyfter samtidigt att denna i längden omvandlas till en 
möjlighet i form av en egen kontroll över de aktuella processerna. Detta resonemang delas 
även av de få experter som identifierade processförståelsen som en utmaning.  
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4.6 Leverantörer och tillverkare 
Med endast några få undantag menar samtliga experter och start-ups att en huvudutmaning 
med uppskalningsprocessen är att hitta leverantörer och tillverkare. Nämnas bör att de 
företag som startades av personer med tidigare erfarenhet av produktion delar denna bild. 
Leverantörer syftar till aktörer som förser företaget med exempelvis komponenter och 
material medan tillverkare syftar till aktörer som helt eller delvis tillverkar produkten åt 
företaget. Samtliga start-ups använder sig av någon typ av leverantör och majoriteten av 
företagen använder sig vidare av en extern tillverkare. Den större delen start-ups belyser 
problematiken i att hitta en leverantör eller tillverkare utan ett tidigare kontaktnät. Vidare 
upplever de stora utmaningar i att som en mindre aktör bli prioriterad. Följande citat från 
två olika start-ups sammanfattar utmaningen: 
 

”Vi har haft upprepade problem med att hitta bra leverantörer. Vi hade inlett ett 

samarbete med två olika leverantörer med båda valde att bryta samarbetet när de fick 

in större ordar. Vi har uppskattningsvis bromsats ett till ett och ett halvt år på grund av 

olika leverantörsproblem”. (Respondent från Företag 3) 

 

”Det är svårt att hitta bra leverantörer. Utmaningen är att hitta en leverantör med 

humana priser som också är flexibel och har korta ledtider. När man har hög volym är 

detta inget problem men det är svårt i uppskalningsfasen då man fortfarande 

producerar i låga volymer.” (Respondent från Företag 4) 

 
Vidare belyser flertalet företag att de låga volymerna inte endast resulterar i en lägre 
prioritering utan att de dessutom bidrar till en högre styckkostnad som följd av uteblivna 
skalfördelar. Detta leder till vad de olika företagen liknar vid ett slags mellanläge. Flertalet 
företag nämner att de tvingas sätta högre slutpris på produkten för att kunna täcka 
kostnaderna. Detta resulterade i att produkten helt enkelt blev för dyr när den väl 
lanserades på marknaden och att försäljningen uteblev. Samtidigt hade inte företagen en 
tillräckligt stor efterfrågan för att beställa eller tillverka produkten i större volymer och 
därmed kunna dra fördel av skalfördelarna. En start-up beskriver att de säljer produkten 
med stora förluster för att kunna etablera sig på marknaden och på så vis få upp volymerna 
och därefter kunna dra nytta av skalfördelarna. De har nu kommit till ett kritiskt läge och om 
volymefterfrågan inte ökar är de tvingade att ansöka om konkurs.  
 
För att hantera utmaningen vänder sig i stort sett samtliga företag till den utländska 
marknaden med syftet att få ihop den ekonomiska kalkylen. Både leverantörer och 
tillverkare kontrakteras internationellt. En mindre andel av de start-ups som intervjuas har 
produkter inom hållbarhetssegment. Dessa framhåller att det inte är ett alternativ att sluta 
avtal med långväga aktörer med verksamhet i exempelvis Asien och att det beslutet får 
konsekvenser för kapitalbehovet. Majoriteten av alla start-ups har avtal med aktörer från 
Asien och Baltikum. Flertalet företag beskriver att detta resulterar i både längre 
leveranstider samt minskad insyn i processen men att det inte ser den svenska marknaden 
som ett alternativ – det blir helt enkelt för dyrt. 
 
Samtidigt som företagen belyser fördelarna med internationella aktörer betonar samtliga 
experter vinsterna med lokala aktörer. Detta anses särskilt aktuellt inledningsvis i processen 
för att ha en närhet till utvecklingen samt för att kunna hantera så kallade barnsjukdomar. 
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Vidare framhåller ett fåtal experter att fördelarna med att lägga produktionen i 
låglöneländer kommer att neutraliseras med spridningen av en alltmer automatiserad 
produktion. Samtliga experter belyser dock fördelarna med att köpa in färdiga 
delkomponenter samt att lägga ut vissa delar av produktionen om dessa inte är strategiskt 
viktiga för företaget. Detta görs dock med fördel så lokalt som möjligt. Detta illustreras i 
följande citat från en expert: 

 
”Kan man producera eller köpa in geografiskt lokalt så tjänar man mycket på det, 

speciellt i tidiga skeden då det finns mycket barnsjukdomar. Vi går mot ett samhälle 

där just-in-time och leveranstider blir allt mer kritiska. Det gör att det kanske är värt att 

betala tjugo procent extra mot att delarna levereras på en dag istället för tre veckor. 

Kvalitetskontrollen över processen är viktig och jag tror att man kan få ner kostnaderna 

med en sådan istället för att bara tänka billig arbetskraft”. (Expert E) 

 
De internationella företagen som deltagit i acceleratorprogram med bas i Shenzhen lyfter de 
korta leveranstiderna och närheten till både leverantörer och tillverkare som en 
framgångsfaktor i uppskalningsprocessen. En start-up berättar att de kunde gå direkt till 
leverantörerna för att titta på komponenter och få dessa levererade en timme efter 
beställningen. Flertalet start-ups valde att etablera sin produktion i området då det både 
finns befintliga tillverkare som tillsammans med företaget utvecklar produktionsprocessen 
så att den passar den befintliga tillverkarens processer samt tillgängliga lokaler och maskiner 
som företaget kan använda för att utveckla sin egna produktionslinje.  
 
4.7 Stöd 
Detta delkapitel presenterar resultatet gällande diverse stöd från externa aktörer. Fokus 
ligger framförallt på svenska start-ups och vilket stöd de har fått samt vilken typ av stöd de 
hade velat ha i processen. Vidare sammanfattas resultaten från intervjuerna med de 
internationella bolagen gällande deras erfarenheter från hårdvaruacceleratorsprogrammen.  
 
En stor majoritet av de svenska start-ups som intervjuats har deltagit i ett eller flera 
inkubatorsprogram. Samtliga av dessa start-ups betonar att det stöd som erhållits främst har 
fokuserat på affärsrelaterade aspekter som finansiering, marknadsanalys, försäljning, 
marknadsföring och ledarskap. Flertalet företag framhåller att den största vinsten från den 
externa aktören har utgjorts av att ha ett bollplank genom processen. Faktorer som att ha 
ett kontor att gå till samt sammanhållningen och kunskapsutbytet start-ups emellan nämns 
som andra vinster. Vidare är samtliga start-ups eniga i att respektive program saknar ett 
produktionsfokus. En start-up illustrerar problemet med följande citat: 
 

”När vi väl skulle börja producera hade vi ingen aning om hur man gör. Vi hade inte 

längre ett behov av affärsstöd men ett väldigt stort behov av produktionsstöd”. 

(Respondent från Företag 5) 

 
Den större andelen svenska start-ups delar bilden av att de inte hade börjat tänka 
produktion innan denna skulle utvecklas. Ett antal start-ups anger dessutom denna 
problematik som en av anledningarna till att de beslutade att genomföra 
uppskalningsprocessen med hjälp av en kontraktstillverkare.  
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Samtliga svenska företag som deltagit i ett inkubatorsprogram nämner att de gärna hade 
haft produktion som en punkt i programmet. Detta skulle uppfylla syftet att i ett tidigt skede 
börja tänka produktion. Vidare anger flertalet start-ups att en produktionsinriktad 
motsvarighet till affärsinkubatorerna skulle underlätta processen. Här lyfter företagen ett 
bollplank med längre erfarenhet inom produktionsfrågor kombinerat med en tjänst som 
kopplar ihop företaget med diverse aktörer i form av leverantörer och tillverkare med ledig 
kapacitet som ett förslag gällande programmets innehåll. Nämnas bör att det i dagsläget 
finns det ett antal så kallade öppna ytor och teknikcenter som kan stötta företagen i 
produktionsutvecklingen men att ingen av de intervjuade svenska företagen har haft tillgång 
till ett sådant.  
 
Majoriteten av de internationella förtagen som intervjuades har utöver medverkan i 
hårdvaruacceleratorsprogrammet även deltagit i vad som kan beskrivas som 
affärsinkubatorsprogram. Innehållet i dessa program liknar till stora delar de svenska 
inkubatorsverksamheternas innehåll. Dessa företag menar att det föreligger en skillnad 
mellan programmen. En start-up beskriver att affärsinkubatorerna bidrog till att tydliggöra 
affärsidéen och förbereda start-upen till att bli mer av ett företag medan programmet med 
fokus på hårdvaruproduktion bidrog till att starta upp produktionsverksamheten. Samtliga 
företag som deltagit i de två olika typerna av program understryker att båda programmen 
har bidragit till en lyckad uppskalningsprocess men denna hade tagit betydligt längre tid 
utan ett produktionsstöd. En avstannad uppskalningsprocess uppges vidare som en 
anledning till att flertalet start-ups valde att söka stöd från en hårdvaruaccelerator.  
 
De start-ups som dessutom deltog i ett så kallat affärsinkubatorsprogram innan de 
medverkade i ett av hårdvaruprogrammen lyfter att detta var en bidragande faktor till att 
företaget lyckades väl i det senare programmet. Detta illustreras med följande översatta 
citat: 
 

”Vi hade en bra bakgrund för att delta i hårdvaruprogrammet. Vi hade en bra förstudie 

som tydliggjorde vilken marknad vi skulle konkurrera på och vilka funktioner som 

kunderna var villiga att betala för vilket gjorde att vi snabbt kunde bygga en bra 

prototyp och få igång produktionen. De företag som saknade detta liksom kastades i 

vattnet med förhoppningen att de skulle överleva och att de skulle utveckla rätt 

produkt direkt. Det blev inte alltid fallet…”. (Respondent från Företag 6) 

 
Som tidigare nämnt belyser företagen att närheten till Shenzhens nätverk av tillverkare och 
leverantörer är en av framgångsfaktorerna med programmen liksom öppna 
prototyplaboratorium och fabriksytor. Vidare lyfter även de internationella företagen 
kunskapsutbytet mellan deltagande start-ups liksom att programmets experter kunde 
fungera som bollplank i produktionsfrågor som avgörande fördelar med programmen.  
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5.0 Analys och diskussion 

Analysen kommer framförallt att behandla de kartlagda utmaningarnas roller för 
uppskalningsprocessen samt hur dessa utmaningar relaterar till varandra och kan stöttas 
med kunskap. Trots att utmaningarna till stora delar har en inbördes relation, har 
dispositionen av analysen en viss uppdelning. Denna uppdelning har syftet att underlätta 
läsningen. Vidare kommer analysen leda fram till en diskussion som kan utgöra en grund för 
Södertälje Science Parks förändring av genomförandemetodiken i konceptet 
Produktionsänglar. 
 
5.1 Analys 
Det står alltså klart att det finns ett antal olika utmaningar som både experter och start-ups 
identifierar i samband med uppskalningsprocessen. Det finns dock ett centralt tema i 
majoriteten av utmaningarna – kunskap. Flertalet utmaningar och berättelser från olika 
start-ups har sin bakgrund i en bristande kunskap gällande uppskalningsprocessen i 
allmänhet och produktionsrelaterade frågor i synnerhet. Denna kunskap saknas inte endast i 
de olika företagen utan kan ses som en bristvara generellt, något som även flertalet experter 
belyser. Denna kunskapsbrist tydliggörs bland annat i utmaningen finansiering.  
 
Finansieringens roll 
Ett fåtal företag menar att det är svårt att få in tillräckligt med kapital för att utveckla en 
färdig demoprototyp vilket beskrivs vara nödvändigt för att motivera ett ytterligare 
finansiellt stöd. Vidare anger företagen att det är svårt att i nästa steg få in tillräckligt mycket 
kapital för att utveckla en serieprototyp. Detta resonemang ligger i linje med Kampker, 
Kreiskother och Buning (2017) som menar att prototyputvecklingen av hårdvaruprodukter 
kan utgöra upp till trettio procent av den totala produktutvecklingskostnaden. Vidare 
uppstår inte dessa kostnader i ett mjukvaruföretag och flertalet företag upplever att det är 
svårt att motivera ett större kapitalbehov eftersom de olika finansiärerna ställer det 
efterfrågade finansiella stödet från hårdvaruföretag respektive mjukvaruföretag mot 
varandra. Detta tydliggjordes framförallt av företag på scenen för start-ups i Stockholm – en 
scen som domineras av mjukvaruföretag. För att Sverige ska stärkas som entreprenörs- och 
innovationsnation inom hårdvarutillverkning finns det alltså anledning till att säkerhetsställa 
att villkoren och möjligheterna för finansiellt stöd ligger i linje med denna ambition.  
 
Med anledning av att samtliga start-ups och experter valde att lyfta finansieringsfrågan som 
en central utmaning finns det anledning att diskutera bakgrunden till varför denna fråga 
anses vara så avgörande. Företagen upplevde en utmaning i att få kapitalet att räcka och att 
det på förhand var svårt att förutse produktionsrelaterade kostnader. Detta kan delvis 
förklaras med bristande kunskap. Visserligen kan oförutsedda händelser leda till kostnader 
som ligger utanför prognos men faktum är att även dessa delvis kan hanteras med kunskap, 
vilket kommer att diskuteras vidare i detta delkapitel. När en ekonomisk begräsning innebär 
begränsningar för hela verksamheten handlar det om att göra rätt från början och här 
fungerar kunskap och utbildning som ett verktyg.  
 
Marknadsanalysens och förstudiens roll 
Ett första steg i att göra rätt från början kan bestå av att prioritera genomförandet av 
marknadsanalysen och förstudien. Denna utmaning lyfter ett mindre antal experter och 
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start-ups som central och de senare ger flertalet exempel som visar att den indirekta 
kostanden av att inte genomföra en förstudie kan bli resurskrävande i längden. Experterna 
menar att det redan i ett tidigt stadie handlar om att designa med kundens efterfrågan i 
åtanke för att undvika att designa för mycket eller för lite. Vidare menar experterna man 
måste designa för produktion. Även Javadi, Bruch och Bellgran (2016) belyser vikten av att 
involvera produktionsrelaterade frågor tidigt i utvecklingsprocessen.  
 
Företagen som har upplevt svårigheter relaterat till denna utmaning menar att hanteringen 
ofta bestod av att göra om och göra rätt. I en finansiellt ansträngd situation finns det dock 
inte alltid utrymme för att ta ett steg tillbaka. Detta kan alltså direkt kopplas till 
resonemanget om att företaget måste göra rätt från början. Som tidigare nämnt är kunskap 
och utbildning ett verktyg för detta. Innehållet i en förstudie respektive en marknadsanalys 
syftar ju delvis till att samla kunskap genom att ta fram ett validerat marknadsområde och 
förstå vad som efterfrågas på marknaden. Vidare är det framförallt de företag som inte hade 
genomfört en marknadsstudie eller en förstudie som lyfter denna kategori som en utmaning. 
Detta kan antas vara en indikator på att genomförandet av den förberedande studien inte är 
en utmaning i sig utan att utmaningen uppstår när företaget inte genomför, alternativt har 
en bristfällig marknadsanalys eller förstudie. Detta ligger även i linje med det resonemang 
som förs av ett av de internationella företagen gällande att de start-ups som hade 
genomfört en förstudie hade större chans att lyckas i ett hårdvaruacceleratorprogram i 
jämförelse med de företag som inte hade genomfört en sådan. 
 
Denna utmaning kan alltså hanteras genom att belysa marknadsanalysens och förstudiens 
betydelse för den kommande uppskalningsprocessen. Inkubatorsverksamheten anses vara 
relativt etablerad bland de svenska företagen då en stor majoritet av dessa deltog eller hade 
deltagit i ett eller flera inkubatorsprogram. Marknadsanalysen kan antas ligga inom ramarna 
för de olika inkubatorernas affärskomptens och flertalet start-ups nämner att de fick hjälp 
med marknadsanalysen hos en inkubator. Ett resultat från studien visar att företagen 
upplever att det saknas produktionskompetens hos de befintliga inkubatorerna. Trots att 
inkubatorernas främsta kompetens ligger inom affärsrelaterade frågor finns det anledning 
att inkludera ett visst produktionsperspektiv i arbetet – framförallt med marknadsanalysen. 
Detta för att säkerhetsställa att produktdesignen sker med både funktion och produktion i 
åtanke. Nämnas bör att det vore fördelaktigt om samtliga programpunkter i ett 
inkubatorsprogram inkluderade ett produktionsperspektiv. Detta kommer dock inte att 
diskuteras vidare i denna studie.  
 
Prototyputvecklingens roll 
En förberedande studie utgör alltså ett underlag för att uppskalningsprocessen ska 
kategoriseras som lyckad. Som tidigare nämnt menar Javadi, Bruch och Bellgran (2016) 
att produktionsrelaterade frågor bör involveras tidigt i processen. Vidare belyser Elverum 
och Welo (2016) att prototyputvecklingen utgör en grund för att initiera diskussioner om 
produkten samt för att validera och verifiera utvecklingen och produktionen av denna. 
Majoriteten av start-ups och experter lyfter prototyputvecklingen som en utmaning i 
uppskalningsprocessen. Enligt tidigare resonemang relaterar denna utmaning direkt till 
finansieringen eftersom prototyputvecklingen står för en betydande andel av 
produktutvecklingskostnaden vid hårdvaruprodukter (Kampker, Kreiskother och Buning, 
2017). Vidare anger start-ups att det är svårt att söka ett initialt finansiellt stöd innan det 
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finns en färdig demoprototyp att visa upp för investerarna. Detta kan jämföras med 
Kampker, Kreiskother och Buning (2017) som beskriver att demoprototypen ofta fungerar 
som ett underlag för det interna arbetet samt som ett uppvisningsexemplar för investerare 
vid en kapitalresning. Vidare menar artikelförfattarna att demoprototypen även kan 
användas som ett verktyg för att stämma av produkten med marknadens efterfrågan. 
Prototyputvecklingen kan således baseras på marknadsanalysens slutsatser. En expert lyfter 
att avsaknaden av ett validerat marknadsområde resulterar i att prototyputvecklingen 
försvåras eftersom det inte finns några krav och bestämmelser som kan styra utvecklingen i 
rätt riktning. Detta motiverar vikten av att genomföra en marknadsanalys och förstudie 
ytterligare. 
 
Start-ups och experter menar att det är relativt enkelt att utveckla en demoprototyp och att 
utmaningen främst ligger i serieprototyputvecklingen eftersom denna ställer större krav på 
produktionsprocessen och dess utveckling. Detta stämmer med det resonemang som 
Kampker, Kreiskother och Buning (2017) för gällande att serieprototypen utvecklas med 
syfte att kunna tillverkas i större volymer och i en industriell miljö. Steget mellan att utveckla 
en demoprototyp i en enklare verkstad till att ha en serieprototyp färdig för tillverkning 
ställer dock ökade krav på företaget – både finansiellt och kunskapsmässigt. Vidare ställer 
detta steg krav på en industriell miljö. De svenska förtegen menar att det är komplicerat att 
hitta befintliga aktörer som kan erbjuda en sådan miljö. De internationella start-ups som 
deltagit i ett hårdvaruacceleratorsprogram i Shenzhen lyfter att närheten till regionens 
nätverk av leverantörer och prototyplaboratorium var en framgångsfaktor i 
prototyputvecklingen. Denna utmaning kan alltså även kategoriseras som en utmaning för 
ambitionen att behålla produktionstillfällen i Sverige.  
 
Flertalet experter menar att en snabb prototyputveckling utgör en framgångsfaktor för 
produktionsuppskalning och att utvecklingen av tillverkningsbara prototyper är en central 
del i en lyckad prototyputveckling. Vidare bidrar detta till att följa upp förstudien gällande 
aspekten om att designa för produktion och kunskapsaspekten aktualiseras återigen. En 
expert lyfter att prototyputvecklingen är beroende av en god kunskap om produkten och 
menar att om en sådan saknas riskerar prototyputvecklingen att ta för lång tid. Javadi, Bruch 
och Bellgran (2016) menar att prototyperna kan användas för som ett 
kommunikationsmedel mellan konstruktion och produktion samt att användningen för 
prototyper i testningssyfte leder till en ökad kunskap om produktionsprocessen och på så vis 
underlättar uppskalningsprocessen. Utmaningen prototyputveckling relaterar alltså till en 
annan utmaning i uppskalningsprocessen – processförståelse.  
 
Processförståelsens roll 
Processförståelsen syftar framförallt till en förståelse för vilka processer som krävs för 
tillverkning av den färdiga produkten. Detta kan jämföras med Glock och Grosses (2015) 
resonemang gällande osäkerhet i uppskalningsfasen. Denna utmaning relaterar alltså direkt 
till utmaningen produktionskompetens och således kan ett kunskapsperspektiv lyftas in även 
i detta resonemang. En ökad produktionskompetens och kännedom om vilka processer som 
är värdeskapande skulle bidra till en ökad processförståelse på förhand och underlätta 
utvecklingen av produktionssystemet. För att lära känna sin process krävs det dock att det 
finns en industriell miljö med detta syfte – något som de svenska företagen genomgående 
identifierar som ett problem. Vidare kan en finansiell investering för att utveckla en egen 
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industriell miljö vara för tung för företagen i ett så tidigt skede. Dessutom finns det en risk i 
att en sådan investering skulle innebära att företaget kastar pengar i sjön om företaget 
saknar kunskap gällande vilka processer som skulle vara värdeskapande för produktens 
tillverkning.  
 
Flertalet företag väljer att hantera denna utmaning genom att lägga ut produktionen till en 
kontraktstillverkare. En konsekvens av detta är att de förlorar både förståelsen och 
kontrollen över processen – parametrar som är centrala om företaget har ambitionen att 
hämta hem produktionen i ett senare skede. Strategin för att hantera uppskalningen skiljer 
sig mellan de start-ups som anger att de saknar produktionskompetens och de start-ups som 
startades av personer med en längre produktionserfarenhet. I den senare kategorin har 
samtliga företag valt att utveckla en egen produktionsenhet. Företagen menar att detta 
resulterar i en ökad processförståelse samt möjligheten att optimera processen över tid. 
Detta kan jämföras med experternas resonemang om vinsterna med att producera lokalt. 
Experterna och de start-ups med produktionserfarenhet menar att det finns anledning att 
lägga ut de delar som inte är strategiskt viktiga för företagen vilket dessa start-ups planerar 
att göra när produktionen når högre volymer. Detta kan jämföras med den diskussion som 
Dabhilkar (2011) för gällande de fem strategiska perspektiven för outsourcing samt köpa-
tillverkabeslut. Dabhilkar menar att dessa strategiska perspektiv och konkurrensfaktorer 
strider mot varandra och en följd av detta är att företagen tvingas till avvägningar i beslut 
kopplade till köpa-tillverka där konkurrensstrategin och motiven för outsourcingen måste 
övervägas. De företag med mer produktionserfarenhet väljer alltså att lägga ut delar av 
produktionen när de har en tillräckligt god processförståelse för att identifiera vilka delar 
som är strategiskt lönsamma att lägga ut.  
 
Leverantörernas och tillverkarnas roll 
Resonemanget ovan relaterar även till utmaningen i att hitta leverantörer och tillverkare och 
kan vidare tillämpas på de företag som väljer att lägga ut produktionen direkt. Visserligen 
faller inte detta inom definitionen för outsourcing men ett strategiskt perspektiv kan 
diskuteras. Om företagen väljer att lägga ut produktionen direkt med syftet att klara 
uppskalningen kommer detta resultera i kompromisser mellan de strategiska perspektiven. 
Flertalet företag valde att vända sig till den internationella marknaden för att kontraktera 
leverantörer och tillverkare med syftet att få ett lägre pris. Dabhilkar (2011) anger detta 
motiv som ett strategiskt perspektiv. Med Dabhilkars resonemang kommer det lägre priset 
att strida mot andra konkurrensfaktorer vilket även tydliggjordes under intervjuerna. 
Flertalet företag menar att avtalen med långväga aktörer bland annat resulterade i längre 
leveranstider – ett strategiskt perspektiv som även lyfts i Dabhilkar (2011). Ett längre avstånd 
mellan företag och tillverkare får dessutom konsekvenser för företagets förmåga att 
introducera nya modeller på kort tid (Regeringsbeslut N2018/04197/FÖF). Om företaget har 
ambitionen att vara konkurrenskraftigt på en föränderlig marknad finns det alltså ytterligare 
anledningar till att överväga vilka strategiska beslut som motiverar att produktionen läggs ut 
till en internationell kontraktstillverkare samt vilka kostnader detta medför i längden.  
 
Med anledning av att teori, experter och start-ups med tillgång till resurser med 
produktionskompetens belyser fördelarna med lokala aktörer kan det faktum att 
majoriteten av de svenska företagen vänder sig till utländska leverantörer och tillverkare 
delvis förklaras med en kunskapsbrist. Det finns en risk att företagen fokuserar på de 
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kostnader som kan sammanfattas i kronor och ören och vidare inte är medvetna om de 
indirekta kostnaderna som dessa beslut kan medföra. Om Sverige som land har ambitionen 
att etablera sig som ett tillverkningsalternativ finns det anledning att sprida denna kunskap 
till företagen. Detta kan vara ett medel för att få företagen att aktivt välja en 
produktionsstrategi och vilka konkurrensfaktorer som dessa vill konkurrera med. 
Kunskapsaspekten är alltså central även i denna utmaning. 
 
Flertalet start-ups anger att det som en mindre aktör är svårt att bli prioriterad av 
leverantörerna och tillverkarna. De menar också att det är svårt att hitta leverantörer och 
tillverkare utan ett befintligt kontaktnät. Enligt Ulrich och Ellison (2005) är företaget 
beroende av leverantörernas utbud och måste anpassa sin produkt utifrån detta. Vidare 
menar artikelförfattarna att företagets konkurrenskraft blir beroende av leverantörernas 
kapacitet. Denna diskussion antas tillämpbar även på vad denna studie benämner som 
tillverkare och ligger även i linje med det resonemang som flertalet start-ups för gällande att 
företaget har blivit bromsat i sin utveckling. Vidare belyser de internationella företagen att 
Shenzhens stora utbud av komponenter och tillgängliga ytor var en framgångsfaktor i 
uppskalningsprocessen. Kombinationen av dessa faktorer motiverar att svenska start-ups 
vänder sig till den internationella marknaden. Om produktionen ska behållas i Sverige måste 
avståndet mellan start-up och tillverkare samt leverantör minskas. Företagen efterfrågar ett 
stöd i denna process och efterfrågar en tjänst som kan koppla ihop företaget med 
leverantörer och tillverkare som har ledig kapacitet. Denna lediga kapacitet kan bland annat 
användas för att hantera utmaningar relaterade till prototyputveckling, processförståelse 
och produktion. Med anledning av framväxten av Industri 4.0 och digitaliseringen kan en 
sådan tjänst anses ligga relativt nära i tiden. Vidare kan fler så kallade öppna ytor eller 
teknikcenter erbjuda företagen ett stöd i uppskalningsprocessen.  
 
5.2 Diskussion 
Studiens resultat visar att en central utmaning i uppskalningsprocessen är bristen på 
produktionskompetens. Denna utmaning tydliggörs i flertalet av de övriga utmaningarna i 
form av en kunskapsbrist. En central del i utvecklingen av ett stöd som kan hjälpa företagen 
genom ”Dödens Dal” består alltså av att sprida kunskap och fungera som ett bollplank i 
produktionsrelaterade frågor. Befintliga inkubatorer i Sverige erbjuder ett liknande stöd men 
med ett tydligt fokus på mer affärsrelaterade frågor. Det står klart att detta stöd är 
värdefullt för uppskalningsprocessen i den mening att det utvecklar företagen till att bli mer 
av just ett företag. Vidare saknas dock det produktionsperspektiv som kan stötta företagen i 
att utveckla produktionsverksamheten och därmed uppskalningsprocessen.  
 
Vidare upplever flertalet start-ups att det är svårt att bygga team med produktionsteknisk 
kompetens. Ett teknikcenter involverar studenter från produktionstekniska program med 
syfte att låta dessa utveckla produktionslösningar för företag som tagit kontakt med 
teknikcentret. Detta bidrar till att samtidigt som studenterna stöttar start-ups i 
uppskalningsprocessen får de även industriell erfarenhet. Metodiken utgör dessutom en bas 
för rekrytering. Denna metodik anses fördelaktig i den mening att den bidrar till att sprida 
produktionsteknisk kompetens och därmed också kan bidra till att hantera ett antal av de 
aspekter i de utmaningar som har kartläggs i denna studie. 
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För att Sverige ska stärkas som tillverkningsnation måste även förutsättningarna för att 
etablera produktion i landet stärkas. Majoriteten av de svenska start-up som har intervjuats 
har slutit avtal med internationella aktörer för att hantera uppskalningsprocessen. Här anges 
ofta minskade kostnader och svårigheter i att som en mindre aktör utan ett etablerat 
kontaktnät hitta aktörer som prioriterar företaget som motiv. Detta kan delvis hanteras att 
genom rådgivning både informera och stötta företagen gällande produktionsstrategier och 
konkurrensfaktorer samt belysa att indirekta kostnader också bör inkluderas i den 
ekonomiska kalkylen. Gällande konkurrensen med den internationella marknadens utbud 
kan det konstateras att Sverige helt enkelt ligger efter. Vidare anses det inte rimligt att inom 
den närmaste framtiden etablera ett ekosystem för hårdvaruproduktion i paritet med 
Shenzhen. Något som däremot är görbart är att minska avståndet mellan start-up och 
tillverkare eller leverantör genom att etablera en digital tjänst för att tydliggöra vilka aktörer 
som har ledig kapacitet samt vilka resurser denna aktör har att tillgå. Detta underlättar att 
hantera utmaningar så som prototyputveckling, processförståelse, leverantörer och 
tillverkare samt produktionskompetens. Detta kan antas vara möjligt inom en snar framtid 
genom utvecklingen mot Industri 4.0. Vidare kan utvecklingen mot en automatiserad 
produktion neutralisera skillnader mot låglöneländer samtidigt som övergången mot 
principer som just-in-time talar för att hastighetsperspektivet blir ett allt viktigare 
perspektiv. Det finns alltså anledning att tro att framtidens företag väljer att minska det 
geografiska avståndet till sina externa aktörer. 
 
Samtidigt finns det många utmaningar att hantera innan vi kommer dit. Ett syfte med denna 
studie har varit att besvara hur uppskalningsprocessen kan underlättas med utgångspunkt ur 
de kartlagda utmaningarna. Denna diskussion har gett en första rekommendation i hur ett 
sådant stöd kan utformas och kan vidare stå som en grund för Södertälje Science Parks 
fortsatta arbete med Produktionsänglar för att hjälpa start-ups genom ”Dödens Dal”.  
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