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SÖRMLÄNDSKA 
”DRAKNÄSTEN” FÅR 
INVESTERINGAR  
I TILLVÄXTBOLAG 
ATT SKJUTA I HÖJDEN

För några år sedan insåg flera aktörer 
att bristen på riskkapital i länet var ett 
problem. Thomas Karlsson, i dag vd 
för Sörmlandsfonden, jobbade då på 

Munktell science park i Eskilstuna.
– Idén med Munktell sience park är att få 

fart på lovande företag. Det fungerade bra 
men det var ofta svårt att få till stånd finansie-
ring, berättar han.

Oberoende av varandra hade Regionför-
bundet och länets banker kommit till samma 
insikt och 2011 började man att tillsammans 
diskutera hur situationen kunde förbättras.

Resultatet blev Sörmlandsfonden och Af-
färsänglarna – två verksamheter som genere-
rar kapital till länets tillväxtbolag men också 
bidrar med erfarenhet, kompetens och stöd.

Utfallet har varit över förväntan, berättar 
Thomas Karlsson.

– Sörmland låg i strykklass på det här om-
rådet. I dag tillhör vi de bästa i landet, vid si-
dan om storstäder som Stockholm, Göteborg 
och Malmö.

Även om skillnaden är stor finns det fak-
tiskt likheter mellan Sörmlandsfondens och 
Affärsänglarnas arbetssätt och TV-serien 
Draknästet – som sändes på SVT under 2009 
och 2010.

I TV-serien får entreprenörer ”pitcha” sin 
affärsidé inför en grupp investerare och risk-

kapitalister, som sedan beslutar sig för att an-
tingen gå in i företaget eller avstå.

Sörmlandsfonden ordnar så kallade Sörm-
landsnästen flera gånger per år. De entrepre-
nörer som deltar ”pitchar” sina idéer inför re-
presentanter från fonden och inför så kallade 
Affärsänglar – som motsvarar TV-seriens Dra-
kar.

I DAGSLÄGET HAR Sörmlandsfonden ett 40-tal 
Affärsänglar knutna till verksamheten. En 
del av dem är seniora och har lång erfaren-
het av styrelsearbete, andra är yngre och väl-
digt drivna.

– Samtliga är väldigt duktiga entreprenö-
rer som brinner för att göra något för Sörm-
land genom att vara med och utveckla före-
tag och affärsidéer.
Hur går det till i samband med en pitch-
ning?

– Efter pitchningen äter alla en gemensam 
lunch och då brukar Affärsänglar och entre-
prenörer söka upp varandra. Sedan är det 
dags för Affärsänglarna och fonden att bekän-
na färg. De som är intresserade får helt enkelt 
räcka upp handen.

Kanske tror någon att allt är klappat och 
klart efter det att Affärsänglarna har fått be-
känna färg. Det är precis tvärt om. Det rikti-
ga arbetet börjar efter handuppräckningen.

För det första måste Affärsänglarna och en-
treprenören komma överens om hur affärsi-
dén ska förvaltas och hur det nya kapitalet ska 
användas.

Dessutom måste de lära känna varandra, 
poängterar Thomas Karlsson.

– De ska bli affärspartners och det kan fak-
tiskt liknas vid ett äktenskap. Det brukar krä-
vas flera möten innan allt är klart.
Vad tjänar entreprenören på det här?

– Personen får in nytt kapital i sitt bolag. 
Minst lika viktigt är att Affärsänglarna ofta 
tar plats i styrelsen och delger bolaget sin 
 erfarenhet och kompetens. Det är ofta väldigt 
betydelsefullt.

SEDAN STARTEN 2012 har 130 miljoner kronor in-
vesterats i sörmländska tillväxtbolag. Drygt 
åtta miljoner kronor har kommit  direkt från 
Sörmlandsfonden. Resten har kommit från 
olika privata investerare, bland annat Affärs-
änglarna.

Fram tills i dag har 15 bolag fått nytt  kapital 
via fonden. En del är verksamma inom tjäns-
tesektorn medan andra inom produktion. 
Många av bolagen är unga.

– Och det behöver de inte vara. Även bolag 
som har funnits ett tag men som vill utvecklas 
kan söka sig till Sörmlandsfonden, säger Tho-
mas Karlsson. 

Sörmland låg länge i bottenskiktet när det handlar om tillgången på risk-
kapital. Sörmlandsfonden och Affärsänglarna vände skutan – och har  
hittills pumpat in över 100 miljoner kronor i länets tillväxtbolag.

Text: Roger Sundberg  Foto: Jens Alvin

Affärsänglarna
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INVESTERINGARNA RUSAR I HÖJDEN
Sedan starten 2012 har 130 miljoner kronor  
investerats i sörmländska tillväxtbolag. Så här 
mycket har investerats år för år: (miljoner kronor)

TV-LIKHETER. Draknästet var en populär dokusåpa som SVT sände under åren 2009 och 2010. De ”Sörm-
landsnästen” som Sörmlandsfonden ordnar har en del likheter med Draknästet, även om det också finns många skill-
nader. Till likheterna hör bland annat att de entreprenörer som söker nytt kapital pitchar inför investerare och riskka-
pitalister. På bilden syns några av TV-programmets drakar: Douglas Roos, Richard Båge, Susanna Falkengren, Sven 
Hagströmer och Mats Gabrielsson. 

HÄRIFRÅN KOMMER  
ENTREPRENÖRERNA
211 entreprenörer har 
sökt sig till Sörmlands-
fonden för att få hjälp se-
dan starten 2012. 14 av 
bolagen har fått nytt ka-
pital. Här ifrån kommer 
bolagen som sökte sig 
till fonden:

Eskilstuna: 66 bolag
Nyköping: 30
Strängnäs: 27
Katrineholm: 25
Flen: 9
Trosa: 5
Vingåker: 4
Oxelösund: 3
Gnesta: 2

Utanför Sörmland*: 
40 bolag

* De bolag som får stöd 
av Sörmlandsfonden ska 
ha säte i Sörmland. Bo-
lag som inte har säte i lä-
net kan söka om de av-
ser att flytta till Sörmland.

Affärsänglarna

Köpstarka  läsare!

Boka i fl era nummer 
av Aff ärsliv:
1 införande ord. pris
2 införanden 10%
3 införanden 15%
4 införanden 25%

Köpstarka  läsare!
2019

4 nr

UTGIVNING:

Vill du som företagare komma i kontakt med en 
köpstark grupp med personer som intresserar sig 
för aff ärsinriktade nyheter och privatekonomiska frågor?  

Genom a�  marknadsföra ert företag i magasinet Aff ärsliv 
har du möjlighet a�  nå dessa personer.

Vi hjälper dig och di�  företag 
a�  investera i rä�  marknadsföring. 

Vi har läsarna – du har produkten!

FÖRETAGSFÖRSÄLJNING Tel: 0155-767 50 | E-post: annons@sn.se
Webb: sn.se | Facebook: SödermanlandsNyheter | Twi� er: @SNnyheter

20/3, 22/5, 
18/9, 20/11
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Totalåtagande | 1 kontaktperson | Auktoriserade hantverkare | Inredningshjälp

FÅ ETT  
PRESENTKORT  
FRÅN DEMERX  

BADRUMSINREDNING 
VÄRDE 2500:-  
om ni beställer  

badrumsrenovering 
innan 1/4.

PASSA PÅ ATT GÖRA FINT I BADRUMMET
BADRUMSVECKOR

Vi sköter allt 
När ni anlitar oss så sköter vi allt 
från start till slutprodukt.
 
Vi hjälper er med helhetslösning 
och håller i alla  kontakter med 
snickeri, målning, plattsättning,  
mattläggning, elektriker och 
rörmokare.
  

Rotavdrag ger  
30% rabatt  
på arbetskostnaden
 
Ring för kostnadsfri offert

Sörmlandskustens VVS | Företagsvägen 3b | Nyköping | Tel: 072-7014077 
info@sormlandskustensvvs.se | Facebook: Sörmlandskustens VVS AB

AFFÄRSÄNGEL –  
INTE RISKKAPITALIST
 Visst vill Ma!ias Stjernström, 
vd för Garden of potential,  
tjäna pengar. Men uppdra-
get som Affärsängel är mycket 
större än så, förklarar han.

Text: Roger Sundberg

MATTIAS STJERNSTRÖM HAR i många 
år varit verksam inom fastighets-
branschen. I dag är han vd och 
styrelseordförande för Garden of 
potentials, moderbolag i en kon-
cern med ett 30-tal dotterbolag.

I rollen som Affärsängel hop-
pas Mattias Stjernström kunna 
bidra till ett bättre Sörmland – 
både genom att satsa kapital och 
genom att bidra med egna erfa-
renheter.

För att en affärsidé ska fånga 
Mattias Stjernströms och Gardens 
of potentials intresse måste den 

vara hållbar, och det handlar inte 
bara om ekonomisk hållbarhet.

– Affärsidén ska även vara 
miljömässigt hållbar och socialt 

hållbar. Om man ska bygga ett 
bättre Sörmland går det inte att 
enbart titta på ekonomisk håll-
barhet, säger han.

I bland gör Affärsängeln Mat-
tias Stjernström avsteg från prin-
cipen att de potentiella investe-
ringsobjekten ska vara hållbara 
ur alla tre aspekter, men minst 
två villkor måste vara uppfyllda.

OM EN INVESTERING till exempel 
 leder till stora miljövinster och 
stora sociala vinster, kan villko-
ret om ekonomisk hållbarhet stå 
tillbaka.

– Då kan nästa investering 
kompensera för detta, genom 
att till exempel vara miljömäs-
sigt och ekonomiskt hållbar, sä-
ger han.
Vad är dina erfarenheter av 
Sörmlandsfonden och Affärs-
änglarna?

– Jag tror stenhårt på det här 
som ett riktigt bra sätt att få 
Sörmländska företag att växa.

I rollen som Affärsängel hoppas Ma"ias Stjernström kunna bidra till e" bä"re  
Sörmland – genom a" hjälpa bolag med affärsidéer som är ekonomiskt,  
miljömässigt och ekonomiskt hållbara.
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I Trifilons plast ingår hampa, vilket gör a! miljöslitaget minskar. Vd Martin Lidstrand berä!ar a! Sörmlandsfonden har bety! mycket för det snabbt växande tillväxtbolaget. 

Trifilon är ett av de tillväxtbolag som lockat till sig 
mest kapital från investerare via Sörmlandsfon-
den. Det Nyköpingsbaserade företaget tillverkar 
en plast som minskar miljöslitaget – och potentia-
len bedöms vara enorm.

Text: Roger Sundberg  
Foto: Jens Alvin

Bolaget har fått priser, 
uppmärksammats av 
den svenska regeringen 
och bjudits in att delta i 

internationella paneler om håll-
bar ekonomi.

Samtidigt får bolaget nya 
kunder i snabb takt och växer så 
det knakar. Rätt nyligen har Tri-
filon till exempel utökat sin lo-
kalyta från 800 kvadratmeter till 
2 000. Och inom kort ska bolaget 
göra ytterligare ett par stora in-
vesteringar.

Hemligheten bakom den 
snabba expansion är bolagets 

produkt: en plast som leder till 
minskat miljöslitage eftersom 
den innehåller upp till 30 pro-
cent hampa.

MEN UTAN SÖRMLANDSFONDEN, Af-
färsänglarna och andra inves-
terare hade bolaget inte befun-
nit sig där det är i dag, förklarar 
vd Martin Lidstrand, när Affärs-
liv når honom på en stor mäss-
sa i Cannes.

– För ett tillväxtbolag är det 
avgörande att få in kapital, och 
finns det inte tillräckligt med 
eget kapital måste det komma 
in externt.

– Dessutom har Sörmlands-
fonden gjort att vi har fått ett 

väldigt bra affärsnätverk. Det 
har varit minst lika viktigt, sä-
ger han.
Varför är det viktigt med e! af-
färsnätverk?

– Under en utvecklingsfas 
handlar företagsledning myck-
et om att analysera och hantera 
utmaningar och problem. I vårt 
affärsnätverk ingår företagare 
med erfarenhet av att ha lett bo-
lag som befunnit sig i liknande 
situationer.

– De är väldigt värdefulla att 
ha som bollplank, säger Martin 
Lidstrand.

I SÖRMLANDSFONDENS UPPLÄGG ingår 
att entreprenörer ”pitchar” in-
för fondens representanter och 
inför privata investerare, de så 
kallade Affärsänglarna. Faller 
”pitchningen” väl ut kan bola-
get få nytt kapital. 

Martin Lidstrand minns när 
han själv stod inför fonden och 
Affärsänglarna. Det var helt 

okey, berättar han.
– Jag var ganska van att pre-

sentera vår affärsidé vid det la-
get. Vi hade redan hållit på ett 
tag. Och mottagandet var bra.

SÖRMLANDSFONDEN VIKTIG  
FÖR HETA TILLVÄXTBOLAGET

TRIFILON...
 ● Startades 2012.
 ● Provvducerar plast med 

bland annat biomaterial som 
exempelvis hampa.

 ● Plasten som produceras är 
miljövänligare än vanlig plast 
på flera sä!. Den blir uthålliga-
re och det behövs därmed an-
vändas mindre mängder och 
delar av materialet är bioråva-
ra. Dessutom satsar företaget 
nu på a! göra ny plast av åter-
vunnen plast. Den ska då bli 
uthålligare och dessutom pro-
duceras ingen ny plast.

 ● Förra året fick företaget pris 
av Världsnaturfonden som  
”Climate Solver 2018”.

Affärsänglarna
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MER KAPITAL BEHÖVS TILL  
ROBOTEN SOM SKA RÄDDA LIV
 Det tar lång tid a! ta fram en 
robot som kan hjälpa rädd-
ningstjänsten a! rädda liv – 
och det är dyrt. Sörmlandsfon-
den, Affärsänglarna och Almi 
invest har varit viktiga investe-
rare i Trosabaserade Realisa-
tor Robotics – men nu behövs 
mer kapital.

Text: Roger Sundberg

I DAG KAN räddningstjänsten tving-
as avvakta med att släcka en 
brand som rasar i en byggnad, 
om det finns misstänkta explosi-
va produkter i lokalerna.

– Med en robot skulle rädd-
ningstjänsten kunna undersöka 
hur det faktiskt förhåller sig och 
släcka på ett sätt som är säkert för 
brandmännen, säger Thomas Er-
iksson, vd och grundare av bolaget.

Det är ett av flera möjliga 

räddningsuppdrag som Fumo – 
roboten heter så – ska kunna axla 
i framtiden. Men även om Reali-
sator har kommit en bit på vä-
gen, återstår en del jobb innan 
produkten kan presenteras för 
marknaden.

– Vi behöver mer kapital för 
att kunna ta fram en färdig pro-
dukt. Den här typen av verksam-

het är kapitalintensiv och samti-
digt är ledtiderna långa. Då blir 
det lite bökigt, säger Thomas Er-
iksson.
Har ni några nya investerare på 
gång?

– Ja, det ser lovande ut. Många 
förstår ju värdet av att det finns 
en sådan här robot.

Stödet från Sörmlandsfonden 

och övriga finansiärer har varit 
väldigt viktigt för att ta Realistor 
till den punkt som bolaget befin-
ner sig på i dag, berättar Thomas 
Eriksson.

– Förutom att det kom in kapi-
tal fick vi två Affärsänglar i styrel-
sen. Den erfarenheten som 
 Affärsänglarna bidrar med har 
varit väldigt värdefull, säger han.

Med hjälp av roboten Fumo ska räddningstjänsten till exempel kunna undersöka 
byggnader där det brinner, på e! sä! som är säkert för personalen.

Thomas Eriksson, vd Realistor  
Robotics FOTO: AB REALISATOR

Nyrenoverat lägenhetsmotell!
Nu finns flera  lägenheter klara på Tuna Motell. Fullt möblerade och utrustade 

med wc och dusch, kök med kyl, spishäll, ugn, diskmaskin  & micro.
Golvvärme i hela lägenheten.

Hyr för en tidsbegränsad period, perfekt för företag, pendlare m.fl.

Maila ditt intresse till: info@tunamotell.com

TUNA MOTELL




