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Förord 

Om det finns några som fått agera slagpåse i debatten om de negativa sidorna av 

hyperkapitalism och avkastningshungriga företagsledare så är det 

riskkapitalbranschen. Vi känner alla till hur Richard Gere �frälstes� av den sköna 

och godhjärtade Julia Roberts i slutet av Pretty Woman och övergav sitt tidigare så 

förkastliga uppehälle. Riskkapital handlar dock inte alltid om bolagsslakt och 

massuppsägningar. Det finns en annan sida av myntet som i denna studie på många 

sätt visat sig vara mycket positiv och stimulerande för nyföretagandet i Sverige. 

 

Det finns ett par personer som möjliggjort denna studie, vore det inte för dem hade 

resan varit betydligt längre och krokigare. Det är framförallt vår handledare Øystein 

Fredriksen som väglett oss i vårt arbete tillsammans med Karl-Henrik Koit på Iteksa 

Venture som bidragit med värdefulla idéer, engagemang samt hjälp till med kontakter 

för intervjupersoner och liknande.  

 

Tillsammans med dessa personer finns en speciell plats som vi har att tacka för 

mycket. Börssalen har varit en utmärkt arbetsplats med underbar stämning och där 

mycket goda relationer till övriga uppsatsskrivare på finanseringsinriktningen varit 

till stor hjälp under vårens gång. Eller vad sägs om 5431 poäng på �Kitten Canon�? 

 

Erik Pettersson och Erik Sjöblom 

Linköping 2006-05-29 
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1 Inledning  

Uppsatsen inleds med att ge en bakgrund till valet av forskningsområde. Här beskrivs 

även varför vi valt området och vad syftet med uppsatsen är. Avslutningsvis 

behandlas uppsatsens avgränsningar och en disposition för uppsatsen presenteras. 

1.1 Bakgrund 

�Från att en affärsidé föds till dess ett bolag bildas och börjar sin verksamhet finns 

det mängder av olika hinder som måste övervinnas.� 

 

Så beskriver Nyman (2002 s.13) entreprenörens frustrerande situation i starten av sitt 

företagande. Som Nyman (2002) har konstaterat ställs en entreprenör nämligen inför 

en mängd utmaningar under de första faserna i skapandet av ett företag. 

Produktutveckling, kundkontakter, marknadsföring, personalfrågor och 

produktionsprocesser utgör alla centrala inslag i entreprenörens vardag. De är alla en 

till synes oändlig mängd av problem som kräver entreprenörens uppmärksamhet.  

 

Det är dock inte någon av dessa inslag som vållar den allra största huvudbryn. Alla 

dessa moment är beroende av något annat, de är resursförbrukare och kräver därmed 

kapital. Kapital krävs för att finansiera den dagliga verksamheten, kapital för att 

investera i lokaler och maskiner, kapital för att betala ut löner till sina anställa och 

kapital för att lyckas med etableringen av företaget och skapa en lönsam verksamhet. 

Entreprenören största bekymmer kommer därför av ett ständigt behov av pengar 

under de perioder då intäkterna är ringa eller obefintliga. Få företag generar 

tillräckliga kassaflöden för att täcka alla sina utbetalningar i uppstartsfasen.  

 

Entreprenören stöter dock på en hel del problem när det kommer till att ta in 

nödvändigt externt kapital. Det är ofta svårt att få tillräckligt stora lån från banker och 

liknande låneinstitut då dessa är försiktiga i sitt handlande. De gillar inte att bära risk i 

någon större utsträckning och nystartade företag är ofta exponerade för en mängd 

olika risker. Detta eftersom framtida prognoser om lönsamhetsutveckling och 

kassaflöden är osäkra och därmed kan de inte ge bankerna några garantier för sina lån. 

Karl-Henrik Koit på riskkapitalbolaget Iteksa Venture med en bakgrund som 

långivare på SEB beskriver detta som en barriär för såväl banker som nyföretagare. 
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Börserna, de offentliga handlingsplatserna, är i de flesta fall inte heller något 

alternativ för denna typ av företag. Det finns sällan förutsättningar för att i samband 

med en notering av nystartade bolag ta in externt kapital genom emittering av 

värdepapper. Det beror på att möjligheterna till att attrahera tillräckligt många 

placeringsvilliga investerare är begränsad. Entreprenören Bo Andersson, VD på Grin 

och Lars Bengtsson, VD på Kreatel anger båda att en börsintroducering inte var ett 

alternativ tidigt i deras bolags utveckling. 

 

Det är här som riskkapitalet kommer in. Som en följd av svårigheterna att låna 

tillräckligt eller att bli ett publikt bolag blir det naturligt för entreprenören att vända 

sig till de så kallade riskkapitalbolagen, som går in med kapital genom att bli delägare 

i nystartade och expansionssökande företag. Dessa har en annorlunda affärsidé i 

relation till vanlig bankverksamhet. Genom sina investeringar exponerar sig 

riskkapitalbolaget för stora risker men ställer i sin tur stora krav på den förväntade 

avkastningen.  

 

Som en direkt följd av den stora risken vill riskkapitalbolaget vara mer involverat i 

företaget de investerat i. De vill försäkra sig om att allt görs för att nå önskad tillväxt 

och lönsamhet. Detta är också en stor del av riskkapitalbolagens arbetssätt. De har för 

avsikt att tillföra mer än endast de utställda checkarna. De vill engagera sig, vara 

delaktiga i strategiska beslut, verka operativt och med fördel stödja entreprenören i 

dennes dagliga arbete. Anna Holm Rannaleet (2005), numer informationsansvarig på 

Industri Kapital beskriver det på detta sätt då hon tidigare jobbade på uppdrag av 

Svenska riskkapitalföreningen på deras hemsida: 

 

�Riskkapitalbolagen skapar värde genom att vara starka och aktiva ägare i företag 

som befinner sig i omvälvande skeden av sin utveckling. De blir allt viktigare som 

komplement till andra ägarkategorier.� 

 

Det rör sig alltså om ett aktivt engagemang. Entreprenören får därmed mer än vad han 

eller hon från början var ute efter. Anna Holm Rannaleet (2005) fortsätter sedan med 

att beskriva hur riskkapitalbolag omvandlar entreprenörens frustration kring 

kapitalanskaffningen till konkreta värden genom att de: 
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�� förser entreprenörer och företagsledningar med rätt resurser, rätt incitament och 

rätt kunskap�� 

 

Om det ursprungliga önskemålet endast var ytterligare investerings- och rörelsekapital 

har det så småningom utvecklats till att även bli en efterfrågan av kompetens, 

erfarenhet, trovärdighet, styrning, nätverk med mera. Därmed möter riskkapitalisten 

och entreprenören varandra. Det finns en tro från bådas sida på att det utöver kapital 

även är positivt för företagets utveckling att ha en riskkapitalist som ägare. I en 

undersökning utförd av SVCA (2005), Swedish Private Equity & Venture Capital 

Association, framgår att de totala Venture Capital investeringarna enligt SVCAs 

definition vuxit från knappt två miljarder svenska kronor (SEK) 1996 till nästan fyra 

miljarder SEK under 2004. Tydligt är därmed att även kapitalägarna har ökat sin 

tilltro till branschen.  

1.2 Problemdiskussion 

Sedan länge finns det en diskussion kring i vilken utsträckning som 

riskkapitalbolagen faktiskt skapar ett större värde i sina investeringar än vad 

motsvarande bolag utan riskkapital åstadkommer. Det har forskats kring huruvida 

bidraget från riskkapitalister sträcker sig längre än antalet nollor på utbetalningarna, 

huruvida de ger ett mervärde. Detta är självklart en viktig faktor. Som vi tidigare 

konstaterat bygger samtliga riskkapitalbolag på detta antagande. Det är en 

förutsättning för deras konkurrenskraft i relation till andra alternativ, i den mån dessa 

är tillgängliga.  

 

Studier i området har gjorts tidigare men vi anser att det är viktigt att på nytt 

undersöka nyttan av riskkapital. I en undersökning utförd av The European Private 

Equity and Venture Capital Association, EVCA (2002, p.3) konstateras det i 

slutsatserna att: 

 

�� venture capitalists contribute positively to the rapid growth of companies to 

improve sales, employment, investment, R&D expenditure and exports.� 
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Förutom ett eventuellt konstaterande kring frågan om det innebär en fördel att 

finansieras av riskkapitalbolag ser vi även ett stort värde i att identifiera var 

någonstans i mötet mellan entreprenör och riskkapitalist som detta mervärde uppstår. I 

exemplet från EVCAs studie går de inte längre än att konstatera att riskkapitalisterna 

är framgångsrika. Frågan kring vari framgången ligger utreds inte vidare. 

 

Den allmänna utgångspunkten och de faktorer som presenteras samt argumenteras för 

inom branschen är att förutom kapital så består riskkapitalbolagens bidrag enligt en 

branschpresentation av SVCA (2005) även av kompetens, kredibilitet samt nätverk 

och kontroll. Vårt intresse ligger i att utreda huruvida detta är en korrekt beskrivning 

samt i sådana fall hur dessa förhåller sig till varandra. Vi har dock inte för avsikt att 

begränsa oss till dessa förutspådda aspekter.  

 

Den samfällda opinionen tycks vara enig om att riskkapitalbolagen är framgångsrika 

på alla sätt och vis men denna framgång går givetvis att värdera och mäta på flera 

olika sätt. Det är dessutom avgörande vilket perspektiv som används vid studier av 

bolagen. Fokusering har traditionellt legat på riskkapitalbolagens avkastning och de 

enskilda investeringarnas avkastning alltså den �Internal Rate of Return�, IRR, som 

de uppnått. Detta är inte samma sak som att se till portföljbolagens egna utveckling i 

termer av tillväxt och lönsamhet. Vår tanke är att se på utvecklingen från denna 

synvinkel. 

 

En annan viktig aspekt att beakta är vad som faktiskt händer då riskkapital 

introduceras i ett nystartat bolag. Från att tidigare dominerats av entreprenörens 

intresse och dennes syfte, dennes bild av vad som innebär vinstmaximering placeras 

bolaget i ett scenario där en viss separation och delning av viktiga beslut och 

styrningsfrågor uppstår. Resultatet är två olika parter som är involverade och därmed 

intresserade av företagets utveckling. Ett sådant intresse vill de naturligtvis skydda 

och vaka över. Den centrala frågeställningen blir här till vilken grad som dessa olika 

parters intressen överensstämmer och hur eniga dessa är om hur tillgångarna ska 

förvaltas. Vilka effekter får detta på riskkapitalistens avsikt att skapa mervärde?  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan riskkapitalbolag och 

entreprenörer med fokus på entreprenörens upplevda nytta av riskkapital.  

1.4 Problemformulering 

Studien ska testa en hypotes som säger att riskkapitalbolagens portföljbolag har en 

bättre utveckling än motsvarande bolag utan riskkapital genom en analys av 

bokföringsmässigt redovisade data. 

 

Om detta antagande bekräftas ska det undersökas med vilka medel som 

riskkapitalbolagen tillför värde i portföljbolagen sett ur entreprenörens perspektiv.  

1.5 Avgränsningar 

Med värdeskapande syftas på värdet för portföljbolagens ägare och inte värdet för till 

exempel samhället i stort. Givetvis är det möjligt att riskkapitalister tillför värde även 

för samhället i form av högre sysselsättning och ökade skatteintäkter genom 

investeringar i portföljbolag men det är inte avgörande i denna studie.  

 

För att resultaten ska vara trovärdiga omfattar studien endast riskkapitalbolag som 

investerar i bolag som befinner sig i tidiga faser, vilka kommer att definieras senare. 

Utöver detta tillåts de endast ha ett minoritetsägande i det aktuella bolaget. Dock 

måste riskkapitalbolaget ha varit delägare i bolaget en viss tid så att det funnits en 

rimlig möjlighet att påverka.  

1.6 Disposition 

Det fortsatte upplägget för uppsatsen är utformat med hänsyn tagen till de metoder 

som används för att uppfylla syftet och kan ses i figur 1 nedan. Dispositionen har 

utformats med grund i Lekvall och Wahlbins (2001) förslag på en arbetsgång för 

undersökningar. Avsikten har varit att i enlighet med det önskvärda resultatområdet 

använda ett arbetssätt som bäst kompletterar detta. Efter det inledande kapitlet 

kommer arbetsmetoderna som använts i uppsatsen att redogöras för, här följer även en 

presentation av de metodologiska frågorna.  
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Figur 1 Egen tolkning av Lekvall och Wahlbin (2001) 

 

Efterföljande kapitel beskriver de teorier som kan anses vara relevanta för att 

analysera den empiriska datan som presenteras i studien. I kapitlet referensram 

presenteras även tidigare studier i området som skapar förväntningar av vad denna 

studie kan resultera i för resultat. När grunden är avklarad för att utföra studien 

framställs resultat och analys för den första delen av studien. Den första delen 

undersöker huruvida riskkapitalbolag tillför värde i sina portföljbolag genom att 

undersöka huruvida företag med riskkapital som finansieringskälla har högre tillväxt 

än de utan. När svaret finns på den inledande frågeställningen eftersträvas i det 

påföljande kapitlet att förklara hur ett eventuellt mervärde skapas genom att med hjälp 

av referensramen analysera insamlat empiriskt material. Här kommer även resultaten 

av analysen att ställas i jämförelse med tidigare utförda studier i området. Uppsatsen 

avslutas med slutsatser kopplade till studiens syfte samt en diskussion kring dessa. 
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2 Utredning av begreppsoredan och definitioner  

I samband med studiens avgränsning är det viktigt att tydligt definiera de begrepp och 

termer som förekommer i rapporten. Vi kommer här att ge en kort beskrivning av 

riskkapitalets olika områden samt tydliggöra vilka bolag som är aktuella för studien 

samt hur de refereras till. 

2.1 Riskkapital, Private Equity och Venture Capital 

Hitintills har begreppet riskkapital använts. I Sverige används begreppet ofta i fel 

sammanhang då det saknas en bra generellt accepterad definition. Alla investeringar 

som görs i det egna kapitalet hos bolag är förknippade med risker, och skulle kunna 

definieras som riskkapital. När vi talar om riskkapital syftar vi på det engelska 

begreppet venture capital som i dagligt tal kallas för traditionellt riskkapital.  

 

Investeringar kan göras antingen i noterade eller onoterade företag. Enligt 

riskkapitalföreningen SVCA (2005) benämns investeringar i onoterade företag som 

Private Equity och utgör investeringar i onoterade företag med ett aktivt 

ägarengagemang. Enligt samma källa är Venture Capital en form av dessa 

investeringar och görs i bolag som befinner sig i sådd-, startup-, eller expansionsfasen 

där de inte utgör majoritetsinnehav. Schemat nedan tydliggör sambanden. 

 

 
Figur 2 Schema Eget Kapital  

 

Som framgår i schemat finns parallellt med venture capital så kallade affärsänglar, 

vilka utgörs av privatpersoner som gör investeringar i olika bolag. På andra sidan 

återfinns Buyouts, alltså �utköpsaffärer� som oftast kompletteras med en stor andel 

lånefinansiering. Den andra stora gruppen inom investeringar sker i noterade företag 

och omfattar alla investeringar som görs i börsnoterade bolag, bolag på offentliga 

Eget kapital 

Noterade företag Onoterade företag

Affärsänglar Venture Capital Private Equity -
Buyout
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handelsplatser. Denna studies modifierade definition enligt SVCA kan kompletteras 

med föreningens europeiska motsvarighet EVCA (2006) som definierar Venture 

Capital på följande sätt: 

 

�Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an early stage (seed 

and start-up) or expansion venture. Offsetting the high risk the investor takes is the 

expectation of higher than average return on the investment.� 

 

Här framgår ytterligare en dimension, nämligen den som behandlar Venture Capital 

bolagets högt satta förväntningar på avkastningen, något som ska kompensera för den 

höga risk de blir tvungna att bära. 

 

I merparten av den tillgängliga litteraturen, från övriga källor samt i allmänna 

diskussioner översätts Venture Capital endast med ordet riskkapital vilket är en 

otillräcklig tolkning. Vår definition fortsättningsvis i studien, vilken blir avgörande 

för vilka företag som kan delta i undersökningen kommer därför att vara enligt 

SVCAs och EVCAs definitioner. Det finns dock en viktig parameter som inte tas upp 

i deras definitioner och det är tidsbegränsningen. Fredriksen (1997) citerar Olofsson 

(1995, p.4) med: 

 

�An investment is made with the purpose of being able, after a period of about 7 to 10 

years to produce a profit. At the same time there is the idea of functioning only as a 

temporary partner. In other words the involvement is time limited.� 

 

Efter att ha kompletterat med denna dimension definieras riskkapital i studien på 

följande sätt: 

 

Riskkapitalbolag är organisationer som investerar i företag som befinner sig i sådd- 

startup- eller expansionsfasen. Här tar riskkapital bolaget en aktiv roll med en 

investering som är tidsbegränsad. 

2.2 Sådd-, Startup- och Expansionsfasen 

I definitionen av riskkapital ovan talades det om olika faser i ett bolags livscykel. 

Nästa steg blir nu att utreda de relevanta faserna sådd-, startup- och expansionsfasen 
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för att se vad dessa innebär och hur långt de sträcker sig. I enlighet med hur EVCA 

(2004) väljer att se på de olika faserna skiljs de i denna studie åt genom att se dem 

som finansiering av olika skeenden och utvecklingsstadier.  

 

Sådd Finansiering för att utveckla, analysera och utvärdera ett 

företagskoncept. I detta stadium saknas en färdig produkt eller tjänst. 

 

Startup  Finansiering för produktutveckling och inledande marknadsföring. 

Företaget har utvecklat en produkt eller tjänst och kan ha bedrivit 

verksamhet men har ännu inte nått ut kommersiellt och genererar i de 

flesta fall inga vinster. 

 

Expansion Finansiering för expansion och tillväxt. Kapital kan användas för att 

utöka produktionen eller för att nå ut till en större marknad. Företaget 

har i detta stadium ofta nått breakeven, alternativt lämnat ett överskott. 

 

Företag som tar in riskkapital i syfte att finansiera någonting annat än dessa faser 

anses inte klassificeras som riskkapitalfinansierade bolag och är därför inte aktuella 

för denna undersökning. Flera tidigare undersökningar, som presenteras senare i 

uppsatsen, har visat att riskkapitalistens påverkan varierar beroende på i vilket 

stadium som portföljbolaget befinner sig i. För att denna studies resultat ska bli 

trovärdiga och generaliserbara är det därför viktigt att det framförallt vid valet av 

intervjukandidater i studiens andra del väljs ut bolag som befinner sig i närheten av 

varandra rent utvecklingsmässigt.  

2.3 Urval för tillväxtsundersökning 

Den förekommande diskussionen behöver kompletteras med en fortsatt definition om 

vilka företag det är som ska studeras, alltså vilka kriterier som dessa ska uppfylla för 

att kvalificera sig till undersökningen.  

2.3.1 Bolag med finansiering av riskkapitalbolag 

Den första gruppen omfattas av de bolag som har tagit in externt kapital i form av 

riskkapital. Alla riskkapitalbolagens portföljbolag ingår dock inte utan vissa kriterier 

måste uppfyllas. Riskkapitalbolaget ska ha ett minoritetsägande i portföljbolaget men 
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det ska ändå vara ett aktivt ägande så det måste vara tillräckligt omfattande för att ha 

inflytande i bolaget. Denna lägsta andel sätts till 20 procent. Uppfattningen är att 

denna andel säkerställer riskkapitalbolagets avsikt om att vara en aktiv och engagerad 

partner. Det innebär även att de ekonomiska effekterna för riskkapitalbolaget genom 

värdeförändringar på investeringen skapar tillräckliga incitament. 20 procent innebär 

ett stort ansvar och bör därmed vara ett rimligt kriterium. 

 

Vidare måste riskkapitalbolaget ha haft ett ägande i portföljbolaget i minst fyra år så 

att det funnits en chans att påverka portföljbolaget och generera högre tillväxt. Fyra år 

är även en nödvändighet för att möjliggöra den historiska värdeökningen. För att med 

så hög tillförlitlighet som möjligt och med relevanta resultat är fyra års engagemang 

även ett krav då att endast mäta utvecklingen över ett eller två år inte är tillräckligt 

utan det måste vara en längre period än så. Att se hur till exempel omsättning 

förändras mellan två år möjliggör inte slutsatser i samma utsträckning som om 

tillväxten studeras över en period av fyra år. Riskkapitalbolagens placeringshorisont 

ligger normalt på fem till sju år vilket innebär att denna studies kriterium på fyra år 

utgör en stor del av den förväntade investeringsperioden.  

 

Det ska utöver detta finnas en målsättning och uttalat syfte från riskkapitalisten sida 

att utöva ett aktivt ägande för att därigenom skapa mervärde. Finns inte denna avsikt 

är det heller inte troligt att någon interaktion mellan riskkapitalist och entreprenör 

förekommit i någon större utsträckning.  

 

Avslutningsvis är det avgörande för studiens syfte att entreprenören fortfarande har en 

tillräckligt stor ägarandel i sitt bolag för att vara den främsta kraften bakom driften av 

företaget. Det som eftersträvas är att entreprenörens ekonomiska incitament och 

drivkraft behålls vilket innebär att denna fortfarande ska ha en stor del av företagets 

ägande. Vi sätter även denna lägsta andel till 20 procent. Med 20 procents ägarandel 

säkerställs på samma sätt som för riskkapitalisten de nödvändiga faktorerna för 

fortsatt starkt engagemang från entreprenörens sida. 

2.3.2 Bolag som saknar riskkapitalfinansiering 

Den andra gruppen i målpopulationen består av bolag som ska vara så lika 

portföljbolagen som möjligt med undantaget att de saknar riskkapitalfinansiering. Det 
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första kriteriet för dessa bolag är att de vid inledningen av jämförelsen, det vill säga 

för fyra år sedan, ska ha befunnit sig i ett tidigt stadium i sin livscykel. Vidare måste 

bolaget ha för avsikt att växa om en jämförelse ska kunna resultera i trovärdiga 

slutsatser. Många fåmansföretag har inte för avsikt att växa alltför mycket och de bör 

därför inte ingå i studien. Urvalet av företagen är hämtat från föreningen Företagarnas 

medlemsregister. Utförligare diskussion kring urvalet följer i metodkapitlet. 
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3 Metod  

Här följer en beskrivning av arbetsmetoderna och tillvägagångssättet för att med så 

hög trovärdighet som möjligt uppfylla studiens syfte. Kapitlet består främst av två 

delar med en inledande kvantitativ metod och en avslutande kvalitativ del. En 

diskussion förs även kring vilken typ av slutsatser som arbetsmetoderna kan tänkas 

leda fram till. 

3.1 Inledande diskussion 

Varför kan vi inte bara samla in data och analysera den? Därför att metoden i stor 

utsträckning styr resultaten och de slutsatser som följer av dessa. Avsikten med 

studien är att skapa ny kunskap kring det undersökta området och därför är det viktigt 

att använda sig av en metod som gör oss till skapare av kunskap. Arbnor och Bjerke 

(1997) menar följande: 

 

�We see methods as guiding principles for the creation of knowledge� 

 

Som tidigare nämnts består undersökningen av två steg. Det första steget ska leda 

fram till svaret på det inledande antagandet om att företag som tar in riskkapitalbolag 

som partners har en bättre utveckling än de som inte gör det. Den andra delen består 

sedan av att finna orsaken till denna eventuella bättre utveckling.  

3.2 Inriktning 

Den initiala frågeställningen när metod för studien ska fastställas berör vilken 

inriktning uppsatsen har. Valet av inriktning bestämmer vilka typer av slutsatser som 

kan dras av studien. Uppsatsen är beroende på dess syfte indelad i två delar. Den 

första delen blir följaktligen att undersöka hur tillväxten har varit hos bolag med 

riskkapitalbolag som investerare med tillväxten hos bolag som saknar riskkapital som 

finansieringskälla. En eventuell högre tillväxt hos bolag med riskkapital kommer att 

förklaras av att riskkapitalbolag tillför värde utöver kapitaltillskottet i sina 

portföljbolag.  

 

När det har redogjorts för om riskkapitalbolagen har lyckats tillföra värde i sina 

portföljbolag eller ej, har vi för avsikt att undersöka vad den eventuella skillnaden i 
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tillväxt hos de båda grupperna beror på. Har de riskkapitalägda bolagen en högre 

tillväxt kommer riskkapitalbolagens arbetsmetoder att undersökas för att klargöra hur 

de skapar mervärde och vilka insatser som resulterar i detta mervärde. De slutsatser 

som önskas dras i denna del av studien är förklarande av orsakssamband. I enlighet 

med Lekvall och Wahlbins teorier (2001) har denna del av uppsatsen en förklarande 

inriktning. I förklarande studier är ofta ett visst antal faktorer kända och mest 

intressanta. Så är fallet för denna studie där ett antal medel som riskkapitalister 

använder är kända sedan tidigare men förhoppningen är att intervjuer med 

entreprenörer ska leda fram till ytterligare faktorer att ta hänsyn till. 

3.3 Undersökningsansats 

Inledningsvis där tillväxten hos de olika bolagen ska studeras behöver slutsatser 

kunna dras som är representativa för hela riskkapitalbranschen. Sådana slutsatser 

kräver att ett större antal undersökningsobjekt ingår i studien. Dock behöver de bara 

studeras översiktligt då studien kräver att endast tillväxten studeras i specifika 

storheter som är tillgängliga via databaser på Internet. När man undersöker ett flertal 

objekt för att dra slutsatser för en större grupp talar Lekvall och Wahlbin (2001) om 

att man tar en tvärsnittsansats på grund av att man undersöker ett tvärsnitt av 

marknaden vid en given tidpunkt. Data från den här delen av studien består av 

tillväxtuppgifter och uttrycks kvantitativt i form av siffror. Tvärsnittsansatsen kan 

sedan delas in i en surveyansats och en experimentell ansats. Vid en surveyansats 

observeras verkligheten passivt utan att man försöker påverka den till skillnad från en 

experimentell ansats där man styr studien av verkligheten så att det man är intresserad 

av blir belyst. Denna metod kommer att ge oss översiktliga resultat där de individuella 

prestationerna finns i bakgrunden och där det är en hel population som diskussionen 

förs omkring. Detta är i linje med vår avsikt då vi inledningsvis inte är intresserade av 

det enskilda bolaget utan snarare summan av ett stort antal bolags utveckling. 

 

För att uppfylla den andra delen av syftet behöver det undersökas hur riskkapitalbolag 

arbetar för att försöka skapa mervärde i sina portföljbolag. Den här delen av syftet 

utgör fokus för uppsatsen. I det här påföljande steget när riskkapitalisters förmåga att 

tillföra värde i portföljbolag undersöks antar vi istället en intervjuansats där intervjuer 

med ett fåtal aktörer skapar underlag för slutsatser gällande riskkapitalmarknaden. 
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Ansatsen gör det möjligt att gå in på djupet och låta ett fåtal aktörer svara fritt på 

frågor rörande problemområdet. 

3.4 Kvantitativ och kvalitativ data 

De två delarna av studien skiljer sig även beroende på hur data uttrycks. 

Undersökningen av de olika bolagens tillväxt presenteras i sifferform och analyseras 

med hjälp av statistiska metoder. Det stämmer överens med Lekvall och Wahlbins 

(2001) klassificering av kvantitativa ansatser. Den andra dimensionen består av en 

kvalitativ ansats. Den används för den andra delen av studien för att förklara hur 

riskkapitalbolag tillför värde i portföljbolagen. Undersökningen sker genom intervjuer 

där data uttrycks i form av djupare förklarande svar. Data analyseras sedan med hjälp 

av relevanta teorier och logiskt resonemang. 

3.5 Jämförelse av tillväxten 

Som klargjorts är det första steget att fastställa den förväntade bättre utvecklingen hos 

företag med riskkapital än för motsvarande bolag utan riskkapital. För att kunna gå 

vidare med undersökningen krävs då att det fastställs vilka variabler som ska ligga till 

grund för bedömningen kring utveckling och tillväxt. 

 

Tre variabler valdes ut för att jämföra bolagens utveckling: omsättning, totala 

bokförda tillgångar samt antal anställda. Tillväxten i omsättning är en tydlig variabel 

eftersom omsättningen har relativt hög verklig förankring även då det rör sig om 

bokförda värden. Att öka omsättningen är dessutom i många fall nystartade och 

expansionsfokuserade företags målsättning vilket innebär att det ligger i linje med de 

båda parternas ambitioner. Det är dessutom ett bra mått på ekonomisk tillväxt då den 

visar storleken på företagets verksamhet. Den andra variabeln antal anställda är i 

kontrast till den ekonomiska storleken, en god värdemätare på den organisatoriska 

storleken. Utvecklingen av antalet anställda är även intressant ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv då nivån på sysselsättning alltid varit en tydlig 

värdemätare på välfärd. I takt med att bolag växer ökar även deras tillgångar. 

Variabeln bokförda tillgångar är därigenom ett bra komplement till de två tidigare 

variablerna. 
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Vidare är avsikten att mäta de individuella företagens utveckling för att på så sätt 

fånga upp varje enskild investering. Genomsnittssiffror tas sedan fram utefter dessa 

resultat. Att mäta den sammanslagna utvecklingen skulle innebära att större företag 

får större genomslag i beräkningarna något som inte är önskvärt eftersom 

prestationerna bör bedömas utifrån de ursprungliga förutsättningarna. 

3.5.1 Sekundärdata 

Data som behövs till denna del av studien hämtades från bolagens balansräkningar 

och resultaträkningar från de senaste åren. Den informationen finns att hämta från 

Affärsdatas hemsida. Information på Internet kategoriseras enligt Lekvall och 

Wahlbin (2001) som sekundärdata då den är insamlad och sammanställd av någon 

annan. 

3.5.2 Urval för jämförelse av tillväxt 

Vid en statistisk undersökning som denna del av studien är krävs att man definierar en 

målpopulation för de undersökningsobjekt som ska ingå i studien. Denna 

målpopulation ska innehålla alla de bolag som studien idealt vill undersöka och dra 

slutsatser för. Enligt Dahmström (1996) måste populationen som undersöks ingå i en 

rampopulation, som är ett register över möjliga undersökningsobjekt. Av olika skäl 

överensstämmer sällan rampopulationen med målpopulationen.   

 

Denna uppsats behandlar två grupper som tillsammans bygger upp målpopulationen. 

Den första gruppen som består av riskkapitalägda bolag utgör huvudobjekten som ska 

undersökas. Tillväxten hos dessa bolag ska jämföras med liknade bolag som saknar 

riskkapitalfinansiering. Rampopulationen för bolagen som riskkapitalbolagen jämförs 

med utgörs av ett register hämtat från föreningen Företagarnas hemsida. Företagarna 

är en förening för entreprenörer och nystartade bolag. Det medlemsregister som vi 

kommer åt innehåller endast bolag från Stockholmsregionen vilket därmed begränsar 

oss till detta område. Urvalet kommer att begränsas till att omfatta var tredje bolag i 

registret av tidsbesparande skäl. Genom att i förväg besluta att var tredje bolag väljs 

minimeras risken för subjektiv påverkan i urvalsprocessen. Uppfyller inte ett bolag i 

Företagarnas medlemsregister kriterierna för att ingå i målpopulationen ersätts det 

med efterkommande bolag i registret.  
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För att försäkra sig om att inget av bolagen erhållit finansiering från riskkapitalbolag 

skickas förfrågningar till samtliga bolag i urvalet via mejl. Beräkningarna baseras 

sedan endast på information från de bolag som gett ett positivt svar på mejlet. De 

bolag som eventuellt platsar i studien men som inte svarar med en bekräftelse 

kommer därmed inte att ingå i resultaten. 

 

Utfallet blev att det skickades ut mejl till 76 bolag från Företagarnas medlemsregister. 

Av dessa erhölls svar från 32 bolag, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent, 

varav 30 respondenter svarade att de inte hade erhållit finansiering från 

riskkapitalbolag. Tidigare studier som till exempel Fredriksen et al (1990 och 1991) 

har haft likvärdiga svarsfrekvenser varpå svarsfrekvensen i denna studie anses vara 

tillfredställande. Vid beräkningar av tillväxt för olika variabler fick ett bolag uteslutas 

från studien på grund av extremvärden. Bolaget har haft en extrem tillväxt till följd av 

en inledningsvis mycket låg omsättning. Den extrema tillväxten hotade att snedvrida 

resultaten för studien varpå bedömningen gjordes att bolaget skulle uteslutas från 

studien. 

 

Rampopulationen för den andra gruppen, de som tagit in riskkapital har utformats 

med utgångspunkt från Svenska riskkapitalföreningens medlemsregister. Föreningen 

har på sin hemsida en förteckning över samtliga riskkapitalbolag som är medlemmar. 

Det finns på hemsidan även specifikationer på vilken typ av portföljbolag som 

investerats i, hur många de är samt i vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Utefter 

dessa är det sedan möjligt att nå de intressanta objekten. 

 

På respektive medlems hemsida finns sedan förteckningar över bolagens portföljbolag 

och investeringar. Informationen samlades in genom att mejla samtliga riskkapitalister 

för att be dem meddela vilka av deras portföljbolag som uppfyller de uppsatta 

kriterierna för att ingå i målpopulationen.  

 

Totalt skickades det ut mejl angående specifikationer på portföljbolagen till 25 

riskkapitalbolag. Det som efterfrågades var huruvida portföljbolagen uppfyllde de tre 

kriterier kring ägarandelar och tid tillsammans med riskkapitalbolaget. Dessa 25 hade 

sammanlagt 185 befintliga investeringar vilket ger ett genomsnitt på 7,4 portföljbolag 

per riskkapitalbolag. Av de 25 utskicken togs sedan emot svar från 12 vilka stod för 



 Riskkapital, en källa till mervärde? - Metod 

17 

93 av de totalt 185 portföljbolagen. Detta är med elimineringar gjorda för de fall då 

fler än ett av de studerade riskkapitalbolagen investerat i samma företag. De 

ursprungliga utskicken följdes ej upp med ännu en runda för att på så sätt öka 

svarsfrekvensen. Frågorna var på inget sätt känsliga och därför finns ingen anledning 

att undanhålla svar för oss. Uppföljning som eventuellt kan leda till högre 

svarsfrekvens anses därför inte nödvändig då de portföljbolag som inte har besvarat 

frågorna inte förväntas avvika på något sätt som skulle kunna förändra resultaten av 

studien.  

 

Efter en genomgång av svaren visade det sig att 44 av 93 företag uppfyllda de tre 

uppsatta kriterierna om minsta ägarandel för entreprenör respektive riskkapitalist samt 

minimitiden för deras gemensamma arbete. Totalt inkom därmed svar från 48 procent 

av de tillfrågade. Denna svarsfrekvens motiveras med hänvisning till tidigare studier 

såsom Fredriksen et al (1990 och 1991). 

 

För samtliga av dessa bolag fanns information att tillgå i Affärsdatas databaser 

gällande omsättning, totala tillgångar samt antal anställda för perioden med start 2001 

till och med 2004. Ett antal av företagen hade under perioden genomfört 

omstruktureringar, bytt namn eller på annat sätt förändrat verksamheten. I dessa fall 

har vi gjort en djupare insamling för att få in all korrekt data. Inget av de undersökta 

företagen eliminerades ur studien som en följd av detta. 

3.5.3 Metoder för beräkningar och hypotesprövning 

De faktorer i företagen som kommer att behandlas är tillväxten i omsättning, antal 

anställda samt de totala tillgångarna. Mätningarna sträcker sig över en fyraårsperiod 

från 2001 till och med 2004. I ett fåtal fall, där bolagen använder sig av annan 

redovisningsperiod än kalenderåret, rör det sig om andra halvåret 2000 fram till andra 

halvåret 2004. Dessa behandlas dock parallellt med övriga. 

 

Datan kommer sedan att sammanställas och presenteras genom beräkningar av den 

totala tillväxten samt denna utslagen på årlig basis. För beräkning av den totala 

förändringen över perioden används formeln för relativ förändring: 

 



 Riskkapital, en källa till mervärde? - Metod 

18 

B

BS

Q
QQ

t
−

=  

Formel 1 Total förändring 
 

Där t är tillväxten under perioden, SQ  och BQ  är storleken vid periodens slut 

respektive vid periodens början. För att sedan beräkna den årliga tillväxten används 

formeln: 
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Formel 2 Årlig genomsnittlig förändring 
 

Den genomsnittliga årliga tillväxten beräknas eftersom den anses vara lättast att 

relatera till. SQ  och BQ  har samma innebörd som i formel 1 och Åt  står här för den 

årliga tillväxten. Nästa steg är sedan att jämföra resultaten från de olika 

populationerna och testa vår hypotes om att de med riskkapital utvecklats bättre. Det 

som söks är att i enlighet med Körner och Wahlgren (2000) statistiskt säkerställa en 

skillnad dem emellan. Skillnaden på de båda utfallen måste alltså vara tillräckligt stor 

för att inte kunna bero på slumpen. Eftersom studien är en jämförelse mellan de båda 

medelvärden som kommer att fås är det lämpligt att använda sig av det som Körner 

och Wahlgren (2000) benämner hypotesprövning vid jämförelser. Denna metod är 

lämplig då syftet är att jämföra populationer och se på avvikelser mellan olika 

medelvärden i dessa populationer. Det är en analys som analyserar skillnaden mellan 

de olika medelvärdena 1µ  och 2µ  som i detta fall är medelvärdena för till exempel 

omsättningen för de två olika grupperna av företag vi jämfört med varandra. En 

nollhypotes formuleras då med skillnaden på de båda medelvärdena för de undersökta 

populationerna 1µ  och 2µ : 

 

0210 : dH =− µµ  

Formel 3 Nollhypotesen 
 

En utgångspunkt tas även i att denna differens, 0d = 0 samt med mothypotesen: 

 



 Riskkapital, en källa till mervärde? - Metod 

19 

0211 : dH >− µµ  

Formel 4 Mothypotesen (Ensidig) 
 

Mothypotesen är här ensidig eftersom det inte endast är intressant huruvida det finns 

någon skillnad utan även om denna skillnad talar till bolagen med riskkapitals fördel. 

Eftersom stickproven till antalet är cirka 30 eller mer och oberoende av varandra kan 

som testfunktion användas: 
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Formel 5 Z-test 
 

Där 1n  och 2n  är stickprovsstorlekarna, 1µ , 2µ  samt 0d  i enlighet med samma 

definition som tidigare. 2
1S och 2

2S  är variansen i stickproven och beräknas enligt 

följande: 
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Formel 6 Stickprovsvariansen 
 

iX  är genomsnittlig förändring för det enskilda företaget och X  är den 

genomsnittliga förändringen för hela populationen. Det värde som sedan fås på Z ska, 

för att kunna förkasta nollhypotesen och därmed bevisa mothypotesen, överstiga ett 

visst värde beroende på vilken nivå det testas på. I studien kommer värdena att testas 

först på femprocentsnivån och sedan på enprocentsnivån innebärande att det först 

förkastas med 95 procents sannolikhet och sedan med 99 procents sannolikhet.  

 

För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten i resultaten kommer även ett så 

kallat t-test att provas. T-testet kan användas med samma grundantaganden bortsett 

från att det tillämpas då storleken på stickprovet inte är fullt så stort. T-test beräknas 

enligt följande formel: 
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Skillnaden mot Z-testet är att ett t-test ställer större krav på differensen mellan 

medelvärdena som en följd av ett eventuellt mindre urval. I studien redovisas dock 

endast data från Z-testet eftersom urvalsstorleken uppfyller Z-testets krav. Ett 

kompletterande test görs dock med T-test för att ytterligare öka trovärdigheten i 

resultaten. 

3.6 Identifiering av mervärdet 

Eftersom studiens utgångspunkt är att de bolag som tagit in riskkapital faktiskt har 

utvecklats mer positivt än motsvarande följer här tillvägagångssättet för att förklara 

vari relationen mellan företag och riskkapitalbolag som detta mervärde skapas. 

Förklaringen söks genom att undersöka entreprenörens erfarenheter och upplevda bild 

av riskkapitalbolagen samt deras involvering i dennes arbete.  

3.6.1 Primärdata 

Under den andra delen av studien ligger därmed fokus på entreprenörens upplevelse 

av riskkapital för att på så vis kunna identifiera de sökta faktorerna som skapar 

mervärde. Studier av dessa faktorer genomförs bäst med hjälp av en kvalitativ 

intervjumetod. Detta eftersom syftet är att förklara betydelsen av och innebörden i det 

som studeras, snarare än att se till i vilken omfattning och i vilken mängd som ett visst 

fenomen förekommer, detta enligt van Manen (1979). Det finns dessutom ett behov 

av att gå djupare med frågeställningen och ämnet beskrivs bäst med hjälp av 

detaljerade exempel och längre formuleringar där det finns utrymme för att utveckla 

och förtydliga. Något som ytterligare motiverar valet av att använda sig av intervjuer. 

En annan faktor som enligt Rubin (1995) ger skäl för intervjuer är då undersökningen 

syftar till att förklara och reda ut relationer mellan olika parter vilket är precis det som 
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finns för avsikt att göra. Valet av intervju som införskaffningsmetod för den andra 

delen av studien föll sig därmed naturligt för syftet.  

 

Förhoppningen är även att studien ska leda till nya slutsatser kring hur 

riskkapitalbolag tillför värde i portföljbolagen.  Det innebär att svarsalternativen inte 

nödvändigtvis är kända innan studien genomförts. En kvantitativ studie kräver att 

svarsalternativ initialt är kända för att sedan kunna mäta till exempel frekvensen av 

olika alternativ. En kvalitativ studie blir lämpligare då intervjuobjektet här kan svara 

fritt på frågor och därmed öppna upp för outforskade områden. 

3.6.2 Utformning av intervjuer 

Den typ av svar som söks ska styra valet av intervjuform. Flexibilitet och möjlighet 

att anpassa sig efter situationen bör styra valet i denna studie. Det som söks är 

entreprenörens värderingar, alltså borde helt öppna frågeställningar vara att föredra 

framför sådana där respondenten får förhålla sig till ett antal alternativ. H Rubin (1995) 

uttrycker det som att: 

 

�Qualitative interviewing is a way of finding out what others feel and think about 

their worlds.� 

 

Han menar vidare att det handlar om att förstå och rekonstruera händelser som de 

själva varit ensamma om att ha deltagit i. Den kvalitativa intervjun måste därför 

formas på ett sådant sätt att möjligheterna till att analysera data och därifrån dra 

slutsatser blir så stor som möjligt. Det som därmed söks kan snarare ses som ett 

samtal rörande relationen mellan entreprenör och riskkapitalist än som en intervju. 

 

I studien eftersträvas även en intervjuform där respondenten ges möjligheten att 

reflektera över sin situation under intervjuns gång eftersom det inte är säkert att 

personen gjort det tidigare. Detta är viktigt eftersom de svar som söks kanske inte 

finns direkt tillgängliga utan någon vidare eftertanke. För att ge en så rättvisande bild 

som möjligt är det därför centralt att respondenten ges möjligheten att svara på frågor 

och uttrycka sig med sina egna ord. Det innebär då för intervjuaren att denne inte 

får �tvinga på� sin uppfattning och sina eventuella svar på respondenten.  
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Med bakgrund i dessa kriterier och de resultat som söks från intervjuerna anser vi den 

mest lämpliga formen av intervju vara en kombination av det som Rubin (1995) kallar 

för den ostrukturerade formen tillsammans med den semistrukturerade formen. Det är 

svårt att se det som någon av dessa båda i dess rena form utan det som söks är dels 

möjligheten att ställa helt öppna frågor samtidigt som det ska gå att hålla sig kring ett 

specifikt ämne eller en särskild frågeställning. Användandet av dessa former innebär 

att det ges möjlighet till följdfrågor samt att en anpassning kan göras till var och en av 

respondenterna. Det innebär även att de intervjuade kan tolka frågorna samt att ett 

stort svarsutrymme ges. 

 

Enligt Rubin (1995) ska djup, detaljrikedom, livlighet och nyans alltid eftersträvas 

med kvalitativa intervjuer. Detta är en följd av att det som eftersträvas är att beskriva 

komplexa förekommanden. Djup uppnås enklast genom att tala om vilket som är det 

intressanta ämnet samt varför det är intressant innan intervjun. En annan metod för att 

nå likvärdiga resultat är att alltid låta respondenten relatera till något i sina svar 

genom att till exempel få beskriva en upplevelse i kontrast till en annan. Det är även 

viktigt, särskilt kring denna studies ämne, riskkapital, att respondenten är införstådd 

med intervjuarnas kunskap på området, deras kännedom om fackuttryck och liknande. 

Därigenom kommer respondenten inte att begränsa sig som en följd av rädsla för att 

inte förstås. Den andra faktorn som beskrivs är vikten av detaljrikedom. Denna ligger 

dock väldigt nära att få djup och den uppnås på samma sätt. 

 

Dessa kompletteras så med en önskan om att få respondenten att uttrycka sig 

känslomässigt och reagera på sina upplevelser med riskkapitalbolaget. För att nå hit 

ska respondenten ges maximalt utrymme, även då denne inte håller sig till ämnet.  

3.6.3 Val av respondenter 

De personer som har störst möjlighet att beskriva riskkapitalbolagens bidrag är 

entreprenörerna bakom portföljbolagen. För den andra delen av studien söks därmed 

entreprenörer som fortfarande är aktiva i bolag där riskkapitalister deltagit i en för 

syftet tillräckligt stor utsträckning. Kriterierna för dessa är desamma som för de i den 

första jämförelsen. Eftersom det tidigare i studien fastställts att de utvalda bolagen 

behöver ha nått en lägsta ålder om fyra år för att därigenom kunna följa dess 

utveckling anser vi även det vara en lämplig begränsning för riskkapitalistens 
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engagemang i bolaget. Fyra år bör rimligtvis vara en tillräckligt lång period för att ha 

givits betydande möjlighet att påverka portföljbolagets utveckling. Det innebär 

dessutom att det går att följa bolagets ekonomiska utveckling under minst tre år.  

 

Utöver detta finns det en avsikt att få fram en så stor mångfald av åsikter som möjligt. 

Syftet är att nå en djupare kunskap kring riskkapitalistens påverkan på sina 

portföljbolag och enligt Christensen et al (2001) kan det med denna förhoppning vara 

lämpligt att direkt välja ut respondenterna. Det innebär därmed att alla entreprenörer, 

vår målpopulation, inte ges samma möjlighet att delta i studien. Metoden kallas av 

Christensen et al (2001) för strategiskt urval och den passar syftet med 

undersökningen. Detta eftersom avsikten med undersökningen är att förklara ett 

fenomen snarare än att mäta och kategorisera data för att därigenom dra slutsatser. 

 

En lista togs fram på lämpliga intervjukandidater med hjälp av SVCAs 

medlemsregister som finns tillgänglig på föreningens hemsida. Kriterierna för dessa 

var som de definierades i det inledande kapitlet. Som komplement till de uppsatta 

riktlinjerna diskuterades även ett antal andra faktorer. Den första var att vi sökte en 

viss spridning över olika branscher för att därigenom öka generaliserbarheten. Det var 

även viktigt att de deltagande bolagen inte alla hade samma investerare. Detta skulle 

inte göra urvalet representativt för branschen som helhet utan då snarare endast för ett 

fåtal bolag. Avslutningsvis så var avsikten ursprungligen att tala med entreprenörer 

från båda framgångsrika och mindre framgångsrika bolag. Tanken var att dessa båda 

grupper förmodligen visar upp två olika sidor och därmed kan komplettera varandra. 

Det valdes dock att inte applicera detta eftersom studien söker mervärdet och hur det 

skapas. Ett mervärde som endast finns och är synligt i de framgångsrika företagen. 

Kandidaterna till intervjuer kontaktades vilket resulterade i intervjuer med åtta olika 

entreprenörer.  

3.6.4 Presentation av intervjurespondenter 

Dr. Asko Vehanen, Norstel AB 

Norstel grundades av ett team av entreprenörer från Linköpings universitet med Dr. 

Asko Vehanen i spetsen. Bolaget tillverkar kiselkarbidkristaller och tog tidigt in 

riskkapital för att finansiera verksamheten. 
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Bo Andersson, Grin AB 

Bo Andersson grundade Grin AB tillsammans med sin bror under år 2000. Grin 

utvecklar data- och videospel för utgivare och ägs idag av grundarna, ett par 

privatpersoner samt ett riskkapitalbolag.  

 

Bo Mattsson, Cint AB 

Cint AB grundads av Bo Mattsson 1998 och tog in riskkapital efter en nyemission år 

2000. Bolaget är ett tjänstebolag som är verksamt inom konsumentanalyser. Bo 

Mattsson har tidigare erfarenheter av entreprenörskap då han även grundade 

internetmäklaren Net Trade. 

 

Lars Bengtsson, Kreatel AB 

Lars Bengtsson har varit VD för Kreatel sedan 1999 och har därmed erfarenheter 

från hela den tid som bolaget har varit riskkapitalfinansierat. Kreatel är ett IT-bolag 

som tillverkar IP-boxar för trådlös överföring. Nyligen såldes bolaget till en 

industriell aktör. 

 

Lars Resenius, Columbitech AB 

Columbitech utvecklar mjukvara för säkerhet inom trådlös överföring av information 

och grundades år 2000. Grundaren Lars Resenius har många års erfarenhet inom 

mjukvaruutveckling och äger numera bolaget tillsammans med riskkapitalbolagen  

 

Mathias Segelman, Retail Television AB 

Retail Television är en TV kanal som sänds i butiker och består av program och 

reklam riktade till konsumenterna i butikerna. Bolaget grundades av Mathias 

Segelman och kanalen har sänts sedan hösten 2004. 

 

Oscar Öberg, Softube AB 

Bolaget Softube är resultatet av forskning vid Linköpings Universitet och grundades 

av Oscar Öberg tillsammans med två andra teknologer från universitetet. Softube är 

verksamt inom digital ljudteknik. 
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Robert G. Hernadi, Tracab AB 

Robert G. Hernadi grundade Tracab AB tillsammans med SAAB. Bolaget använder 

positioneringsteknologi från SAAB Gripen för att skapa statistik och annan 

information under fotbollsmatcher. Robert G. Hernadi har tidigare varit VD för 

bolaget och har fortfarande en post i styrelsen. 

 

Ett antal av de intervjuade bad om att inte direkt bli refererade till vid användning av 

citat. Detta får till följd att i studiens sammanställning och analys av 

intervjumaterialet används benämningen �person A-G� där bokstäverna saknar 

koppling till ovanstående presentations ordning. 

3.6.5 Praktiskt genomförande av intervjuer 

Under intervjuerna som samtliga utfördes på respondenternas arbetsplatser deltog 

båda författarna av uppsatsen vid alla tillfällen utom ett. Det upplevdes dock inte som 

en nackdel under intervjun.  

 

Uppfattningen inför intervjuerna var att kunna ägna så stor uppmärksamhet som 

möjligt till respondenten. Framförallt påverkade detta valet mellan att använda sig av 

en bandspelare vid intervjuerna kontra anteckningar. Då intervjuformen är öppen med 

fokusering på att utveckla samtalsämnet med följdfrågor och exempel gjordes 

bedömningen att en bandspelare var att föredra. De negativa effekterna till trots såsom 

en mer formell stämning och med risk för att respondenten skulle känna sig obekväm 

premierades fördelarna med att helt kunna fokusera på respondentens svar och de 

påföljande frågeställningarna.  

3.7 Metodkritik 

Alla studier har brister i någon utsträckning. Nedan beskrivs vilka åtgärder som har 

tagits för att minimera dessa brister för att kunna dra så trovärdiga slutsatser som 

möjligt. Genom metodvalet av tvärsnittstudie finns för avsikt att dra slutsatser kring 

hela riskkapitalbranschen baserat på resultat från ett antal intervjuer. På grund av 

tidsbegränsning är antalet intervjuer begränsat till åtta stycken. Helst skulle urvalet 

vara större för att mera trovärdigt kunna generalisera svaren till en bredare grupp. Är 

svaren entydiga anses det dock ändå vara trovärdigt att till viss mån generalisera 

slutsatserna. 
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3.7.1 Kredibilitet för kvantitativ metod 

Kredibiliteten hos studier bedöms enligt något olika dimensioner beroende på vad för 

typ av studie det handlar om. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) bedöms kvantitativa 

studier utifrån två dimensioner. Den första benämns validitet och avgör om 

mätmetoden mäter de egenskaper som den har för avsikt att göra.  

 

Vid jämförelsen av tillväxt för bolagen i studien gjordes ett urval. Det finns problem 

med att skapa ett register över möjliga bolag som kan jämföras med portföljbolagen. 

Bolagen ska vara så lika portföljbolagen som möjligt med undantaget att de inte får ha 

riskkapital som finansieringskälla. Denna studie har använt föreningen Företagarnas 

medlemsregister som register för rampopulationen. Vissa baskriterier har undersökts 

för att öka validiteten såsom finansieringskällor och livslängd. För att dessa bolag ska 

vara bra jämförelseobjekt måste de dock ha lika höga avsikter att växa som 

portföljbolagen, vilket kanske inte stämmer för Företagarnas medlemmar. De är ofta 

små bolag som trivs med att vara just små bolag och saknar vilja att växa till vilket 

pris som helst.  

 

Kritik kan också riktas mot att en del av de bolag i studien som saknar 

riskkapitalfinansiering kan ha sökt riskkapital men inte beviljats. Det innebär att 

riskkapitalbolagen redan gjort ett urval och antar man att de fattar bra 

investeringsbeslut så investerar de i bolagen som ser ut att ha högst tillväxtmöjligheter. 

Resulterar studien i att portföljbolagen har haft en högre tillväxt en övriga bolag kan 

det förklaras av att riskkapitalbolagen investerat i bolag med bättre tillväxtmöjligheter 

och inte av att de tillför någon form av värde i sådana portföljbolag. Alternativet för 

val av urval är att jämföra tillväxten hos riskkapitalbolagens portföljbolag med 

tillväxten för samtliga bolag i landet. Det anses dock vara så viktigt att bolagen i 

studien ska befinna sig i tidiga faser i sin utveckling, att Företagarnas medlemsregister 

utgör det bästa utgångspunkten för urvalet. 

 

Den andra dimensionen som används som bedömningsgrund är reliabilitet som avgör 

om mätmetoden är utförd på ett tillförlitligt sätt. För att studien ska vara utförd på ett 

tillförlitligt sätt ska mätningarna vara opåverkade av utfärdarens egna subjektiva 

bedömningar. En metod med hög reliabilitet ska kunna återupprepas och ge liknande 
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resultat. För att säkerställa en hög reliabilitet i studien har metoden för att göra ett 

urval från rampopulationen bestämts i förväg för att undvika subjektiv påverkan i 

urvalsprocessen.  

3.7.2 Kredibilitet för kvalitativ metod 

När det gäller hur uppriktiga och ärliga respondenterna varit under intervjuerna 

framstår en viss risk. Det kan finnas en tendens att förvränga sanningen vid medgång 

respektive motgång. När ett bolag har visat hög tillväxt kan det tänkas att 

entreprenören själv tar åt sig all ära och inte erkänner riskkapitalisternas bidrag till de 

bra resultaten. Vid motgång däremot finns en tendens att skylla ifrån sig. 

Riskkapitalisterna lär då enligt entreprenörerna bära skulden till motgång. Det går 

även att föreställa sig det motsatta scenariot där entreprenören ger stort beröm åt 

samarbetet med riskkapitalisten vid framgång och endast har goda saker att säga om 

dennes bidrag. Vid eventuell motgång för det aktuella bolaget innebär det att 

entreprenören gärna överför skuld till riskkapitalisten för att därigenom göra sig fri 

från sina egna felsteg. 

3.7.3 Generaliserbarhet 

Slutsatserna som dras i en uppsats bedöms efter hur pass generaliserbara de är. En 

målsättning är ofta att slutsatserna ska vara representativa för hela målpopulationen. 

När det gäller den första delen av studien anses den vara representativ för branschen i 

sin helhet. Ett stort antal företag har undersökts kvantitativt och statistiska 

beräkningsmetoder används för att verifiera alternativt förkasta de formulerade 

hypoteserna. Urvalen till de båda grupperna från dels föreningen Företagarna i 

Stockholmsregionen och dels indirekt genom SVCAs medlemsregisters portföljbolag 

bör vara representativa för studiens målpopulation. 

 

Den andra delen, den kvalitativa studien, som denna till största del kännetecknas av, 

har för avsikt att studera ett fåtal fall på djupet snarare än att studera på bredden vilket 

studier med kvantitativa ansatser gör. Därmed blir slutsatserna i uppsatsen inte lika 

generaliserbara för hela riskkapitalmarknaden som vid en uteslutande kvantitativ 

studie. Åtgärder för att öka generaliserbarheten i studien är att utföra ett större antal 

intervjuer, samt att vi har försökt välja intervjuobjekt med olika riskkapitalbolag som 

finansiärer och som befinner sig inom olika verksamhetsområden. 
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4 Referensram  

Detta kapitel beskriver den referensram som ligger till grund för insamlad data. Det 

största bidraget till referensramen utgörs av tidigare genomförda studier. Slutsatserna 

från dessa studier ger en fingervisning om vilka resultat som kan förväntas i denna 

studie. Vidare presenteras även agentteorin som används för att förklara fenomen som 

framgår av det insamlade datamaterialet. 

  

Den sammanlagda referensramen som ligger till grund för analys, leder till att 

slutsatser kan dras som förklarar en eventuell skillnad i tillväxt mellan de både 

grupperna av bolag som ingår i studien, samt att resultaten kan ställas i jämförelse 

med tidigare forskning på området. 

4.1 Tidigare genomförda studier 

Målsättningen med denna studie och den tanke som ligger till grund för angreppssättet 

är att ge respondenterna full frihet att beskriva de största bidragande faktorerna från 

deras riskkapitalpartners. Tidigare studier som presenteras i följande kapitel har 

inneburit att respondenterna tvingats ta ställning till ett antal alternativ och sedan 

rapportera i vilken utsträckning dessa förekommit.  

4.1.1 EVCA (2002) 

Ett exempel på detta är EVCAs (2002) studie där 364 företag besvarade en enkät med 

liknande frågeställning som i denna studie, i det här fallet vilket som är det enskilt 

största bidraget från riskkapitalisten utöver kapital. I studien gjordes en gruppering 

med sådd- och startupfasen i en grupp och expansionsfasen i en annan. 

 

Resultaten syns i tabell 1 nedan och ger viss vägledning till vilken typ av svar som 

finns att vänta under intervjuerna. Det första konstaterandet är att riskkapitalisters 

engagemang inte begränsade sig till det finansiella bidraget utan att det i de flesta fall 

även innehåller flera icke-finansiella tillskott. En kort sammanfattning av resultaten 

säger att strategiska råd tillsammans med kontakter, kredibilitet och en stödjande 

funktion där riskkapitalisten tydligt pekar ut riktningen är de mest framträdande 

faktorerna.  
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Enskilt största bidraget av riskkapitalisten (Kapital undantaget) 
NUBS/EVCA

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Strategic Advice

Netw orking opportunities/connections

Focus and support

Providing Credibility/status for venture

Sounding board for managing ideas

Financial advice and financial contacts

Monitoring performance

Attracting new  investors

Providing management expertise

Help w ith appointing/restructuring directors

Challenging status quo

Help w ith exit

Encouragement to think bigger

Know ledge of company law /tax

Focus on shareholder value

Expansion Seed/Start-up
 

Tabell 1 NUBS/EVCA 
 

Resultaten visar även att det finns en skillnad i uppfattning och värderingar mellan 

bolagen i olika faser där sådd- och startupföretag premierar de strategiska råden 

medan expansionsföretagen anser att den ökade kredibiliteten är det största bidraget. 

Detta bedöms som rimliga resultat då ytterligare kapital i form av till exempel lån är 

aktuellt då ett företag står inför en expansion. 

 

Andra intressanta resultat av EVCAs studie är de som pekar på vilket område som de 

ökade finansiella resurserna allokeras till. En tydlig övervikt för alla deltagande bolag 

var att forskning & utveckling mångdubblade sina budgetar. Utöver detta så 

tilldelades marknadsföring samt utbildning av personal stora mängder resurser i 

relation till övriga områden inom företagen.  

 

Vad som inte framgår av resultaten som presenterats är hur det finansiella bidraget i 

form av ytterligare kapital står sig gentemot övriga bidrag från riskkapitalisten. Kan 

det till och med vara så att entreprenören värderar någon av de övriga faktorerna 

högre än den utskrivna checken? 
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Samma studie visar även att riskkapitalisten i första hand lägger sin �stödtid� till 

finansiell övervakning och till att ge finansiella råd. Som tidigare framgått är 

entreprenörens bild av bidrag inte lika smal. En annan intressant aspekt rör den 

angående de finansiella rådens placering i tabell 1 ovan. Som framgår är det inte det 

mest uppskattade inslaget sett ur entreprenörens perspektiv. Samtidigt är det dock här 

som riskkapitalbolagen valt att fokusera sitt stöd och det som de anser viktigast. Vem 

har rätt av de båda? Är det den finansiella övervakningen och rådgivningen som 

skapar ett mervärde i dessa bolag eller är det de faktorer som placerar sig högt i 

diagrammet såsom strategiska råd och ökad kredibilitet?  

 

EVCAs undersökning stöder även det ursprungliga antagandet som ligger till grund 

för denna studie, nämligen att riskkapitalbolagens portföljbolag utvecklas bättre än 

motsvarande bolag utan riskkapital. Resultaten visar att under de första fyra åren efter 

investeringen växer företag i sådd- och startupfasen med i genomsnitt 120 procent om 

året, alltså en kraftig ökning. Samma siffra för bolag i expansionsfasen är något lägre 

men ändå hög, 33 procent. Det konstateras dock att entreprenörens uppfattning är att 

utvecklingen varit minst lika bra eller bättre än konkurrenternas i mer än 80 procent 

av fallen. 95 procent av de deltagande i undersökningen är av uppfattningen att utan 

riskkapitalet hade de antingen inte existerat eller utvecklats långsammare i relation till 

deras nuvarande situation med riskkapital. Av alla svarande anger hela 60 procent att 

de undantagslöst inte existerat utan hjälp från riskkapitalister. 

4.1.2 Are Venture Capitalists Firefighters? 

Denna studie av Fredriksen et al (1997) utreder inflytandet och effekten som 

riskkapitalisten har på portföljbolagens utveckling för såväl ekonomiska som icke-

ekonomiska faktorer. Inom grupperingen för icke-ekonomiska faktorer återfinns bland 

annat affärsutveckling, strategier och arbetsförhållanden. Den behandlar även 

huruvida riskkapitalister och verkställande individer inom portföljbolagen har olika 

bilder och uppfattningar av arbetet tillsammans.  

 

I den inledande delen som behandlar hur riskkapitalistens inflytande uppfattas dels av 

riskkapitalisten och dels av verkställande i portföljbolaget, konstateras att inflytandet 

kan ses som antingen högt eller lågt. I de flesta fall överensstämmer båda parternas 

bilder och de värderar inflytandet på ett likvärdigt sätt. Generellt så överensstämmer 
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deras bilder av inflytandet för både ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer. 

Genom att relatera inflytandet till utvecklingen konstateras att gällande den icke 

ekonomiska utvecklingen är relationen signifikant, resultat som tolkas som att 

riskkapitalbolag adderar värde när det kommer till icke-ekonomiska faktorer hos 

portföljbolagen. Detta ses som en följd av att både riskkapitalister och verkställande i 

portföljbolagen värderar den icke-ekonomiska utvecklingen i portföljbolaget mer 

positivt när inflytandet från riskkapitalisten är högt än när det är lågt.  

 

I den senare delen av artikeln diskuteras en hypotes om att riskkapitalisten kan 

betraktas som en �firefighter�. Här argumenteras för att riskkapitalistens tid och 

energi går till de bolag som utvecklas mindre bra för att på så sätt få dem att gå i rätt 

riktning. På detta sätt lyfts de mindre framgångsrika portföljbolagen till samma nivå 

som de framgångsrika. Med dessa resultat dras slutsatsen att riskkapitalisten adderar 

värde genom att fokusera och utöva inflytande främst på mindre framgångsrika 

portföljbolag som därmed får en starkare ekonomisk utveckling. Dessa resultat följer 

av en jämförelse mellan den upplevda nyttan och det upplevda inflytandet från såväl 

riskkapitalist som portföljbolagets perspektiv. 

4.1.3 Entrepreneur�Venture Capitalist Relations: The 

entrepreneurs view (1990) 

I denna studie av Fredriksen et al (1990) undersöks relationen mellan riskkapitalbolag 

och deras portföljbolag främst ur entreprenörens perspektiv. Resultaten visar att 

förutom faktumet att kapital är av stor betydelse för entreprenören så lämnar 

riskkapitalisten även ett större bidrag vid sidan av den monetära investeringen. 

 

I undersökningen presenteras resultaten från tre studier utförda av Klofsten & 

Olofsson (1995), Fredriksen et al (1987) samt den senaste från 1990. Här framgick att 

entreprenören har förväntningar på riskkapitalisten om stöd och vidare bidrag utöver 

kapitalet. Det frekvensmässigt mest förekommande önskemålet var här tillgång till 

riskkapitalbolagets ledarskapskompetens samt dess nätverk. 29 procent av de 

tillfrågade anger att dessa båda är ett viktigt motiv inför deras partnerskap med 

riskkapitalbolaget. Entreprenören har alltså en relativt tydlig bild innan samarbetet 

kring hur riskkapitalistens bidrag ska se ut.  
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I publiceringen visas resultaten efter att de entreprenörer som deltagit i studien fått 

ranka riskkapitalistens inflytande över tio faktorer. Alternativen stod mellan starkt 

inflytande, medium inflytande och svagt inflytande.  

 

Perceived influence from venture capital partner 
 

Influence on Strong 
influence 

Medium 
influence 

Weak 
influence 

Total 

Investments 48 8 44 100 
Business development 42 14 44 100 
Goals 38 12 50 100 
Economic control 38 10 52 100 
Job situation of respondent 34 18 48 100 
Choice of partners 31 10 59 100 
Personnel 26 8 66 100 
Marketing 22 20 58 100 
Production 12 12 76 100 
Research and development 8 10 82 100 

Tabell 2, Fredriksen et al (1990) 
 

Som framgår av tabellen ovan så anser entreprenören att riskkapitalistens största 

inflytande varit över investeringsbeslut och affärsutveckling. Efter dessa kommer 

arbetet med målsättningar och finansiell kontroll. Längst ner på listan, alltså där 

graden av inflytande varit låg återfinns forsknings- & utvecklingsfrågor, produktion 

samt marknadsföring. Något förvånande kan tyckas att marknadsföring placerar sig så 

lågt då kunskap om just marknadsfrågor ofta är begränsat hos den tekniskt och 

produktmässigt kunniga entreprenören.  

 

En indelning av faktorerna görs i grupperna �General business� och �Product and 

markets�. I slutsatserna förklaras denna gruppering med att den är rimlig med 

bakgrund i vad ett riskkapitalbolag bör ha för typ av kompetens. Den allmänna 

affärsaspekten är exempel på kunskap som bör återfinnas hos riskkapitalbolaget 

medan specifik kännedom om de tekniska detaljerna hos produkten rimligtvis inte kan 

förväntas från dennes sida.  
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Benefits from the cooperation 
 

 Share, per cent
Capital 60 
Competent partner 44 
Access to network 44 
Support from partner 25 
Partner with staying power 25 
Increase credibility 15 
No benefit mentioned 10 

Tabell 3, Fredriksen et al (1990) 
                    

Nästa område som behandlas i undersökningen rör entreprenörens upplevda nytta av 

samarbetet med riskkapitalisten. Som framgår av tabell 3 ovan har kapital tillåtits ingå 

vilket tydliggör tyngdpunkten på denna faktor. Hela 60 procent anger denna som stor 

nyttokälla. Intressant nog så framgår dock att kompetensen hos riskkapitalisten, 

tillgång till riskkapitalistens nätverk och dennes stöd även står sig bra i skuggan av 

kapitalet.  

 

En intressant aspekt är de mest framstående skillnaderna mellan de faktorer 

entreprenören upplever att riskkapitalisten haft stort inflytande över samt de som hon 

ansett sig själv haft nytta av. Den faktor som tydligast går att särskilja är den 

finansiella rådgivningen som placerar sig högt under upplevt inflytande medan den 

inte alls återfinns i tabellen över nytta från samarbetet. Därmed är den ett inslag som 

prioriteras högt av riskkapitalbolaget men som inte alls värderas av entreprenören. 

4.1.4 Studie kring hur riskkapitalbolag tillför värde 

En studie gjord av Fredriksen et al som presenterades i Frontiers of Entrepreneurship 

research (1991) utreder frågan huruvida riskkapitalbolag tillför värde i sina 

portföljbolag. Frågan besvaras genom att undersöka sambandet mellan det inflytande 

riskkapitalbolaget har och särskilda kännetecken hos portföljbolaget, samt 

utvecklingen hos portföljbolaget.  

 

Underlag till studien utgjordes av enkäter som skickades ut till 136 portföljbolag i 

Sverige. Svaren kodades för variabler inom följande dimensioner: 
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! Subjektivt resultat av samarbetet 
! Utvecklingen sedan det blev ett portföljbolag 
! Inflytande från riskkapitalbolaget 
! Kännetecken hos portföljbolaget 

 

Svaren visade att portföljbolagen kunde delas in i två grupper, en med stort inflytande 

från riskkapitalbolagen samt en med lite inflytande. När denna variabel analyseras 

tillsammans med övriga variabler, drar författarna slutsatsen att graden av inflytande 

har liten effekt på utvecklingen för portföljbolaget. Författarna hävdar också att 

studien tyder på att riskkapitalbolag som utövar stort inflytande bidrar med en mer 

utvecklad kontrollmekanism och en situation där tillgång till kapital är ett mindre 

problem.  

 

Resultaten skiljer sig från många andra studier i den mån att slutsatsen är att mer 

inflytande inte leder till bättre utveckling. Författarna ger möjliga förklaringar till 

resultaten. En förklaring är att riskkapitalbolagen utövar mer inflytande i de bolag 

som befinner sig i sämre situationer och därför har dessa bolag svårare att utvecklas 

bättre än de bolag som kännetecknas av lågt inflytande. 

4.1.5 Bidrag och slutsatser av tidigare studier 

EVCAs undersökning ger en generell bild av vilken typ av slutsatser som kan 

förväntas. De faktorer som är mest representerade i deras undersökning bekräftar den 

inledande bilden av riskkapitalbolagens affärsidé. Samtidigt är det viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt till denna typ av undersökning då uppdragsgivaren EVCA 

gärna kan tänkas vilja framställa sina medlemmar, riskkapitalbolagen, som 

framgångsrika och positiva för det omgivande samhället.  

 

De metoder som användes i undersökningen av EVCA styrde på många sätt de 

möjliga slutsatserna av analysen. Detta eftersom de möjliga svarsalternativen 

bestämdes i förväg vilket inte möjliggör djupare analys. I detta arbete söks en 

förklaringsmodell som inte begränsar möjligheterna till vilka slutsatserna blir. Ej 

heller får den vara utformad med slagsida åt ena eller andra hållet vilket kan få till 

effekt att den inte blir �fördomsfri�. Vad som däremot är görligt och vad som söks är 

att finna en modell som tar studien i rätt riktning när det gäller vilken typ av slutsatser 
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och resultat som arbetet och analysen leder fram till. Som tidigare förklarats bygger 

denna modell på personliga intervjuer med entreprenörer där på förhand fastställda 

faktorer undviks. 

 

Den faktor som placerar sig bland de högsta i både EVCAs studie och artikeln 

Entrepreneur � Venture Capitalist Relations är tillgången till riskkapitalistens nätverk. 

För denna studies resultat kan det därmed vara av värde att titta närmre på denna 

faktor och tydligare utreda vari bidraget ligger. Att ha tillgång till ett större nätverk är 

i sig inte värdedrivande utan frågan är hur detta utnyttjas och vad som förmedlas 

genom nätverket. 

  

Det finns tecken på motstridande resultat i EVCAs studie och artikeln Entrepreneur � 

Venture Capitalist Relations. I den första framkommer det att de företag som tar in 

riskkapital mångdubblar sina forsknings- och utvecklingsbudgetar samtidigt som det i 

den andra presenteras att detta är det område där riskkapitalisten har minst inflytande 

över besluten som fattas. Den inledande uppfattningen är att inför samarbetet med ett 

riskkapitalbolag så finns en befintlig affärsplan med tillhörande investeringsplan. 

Innan kontrakten skrivs under kommer denna förmodligen att ha förändrats och det 

finns därigenom en tanke om att finna en förklaring till skapade mervärden genom 

allokeringen av de tillförda ekonomiska medlen.  

 

I artikeln som presenterar hypotesen om riskkapitalisten som en �firefighter� dras 

endast slutsatser kring huruvida riskkapitalisten adderar värde eller ej. Metoden för 

detta skiljer sig dock från metoderna i denna studie. Istället för en utvärdering av 

redovisade variabler såsom omsättning och antal anställda valdes att jämföra den 

upplevda nyttan och det upplevda inflytandet mellan riskkapitalist och portföljbolag. 

Det är alltså två skilda vägar för att bekräfta samma antagande kring huruvida 

riskkapitalbolag tillför värde eller ej. 

 

Som konstaterats fanns det även olika bilder av den finansiella rådgivningen dels från 

entreprenör och dels från riskkapitalisterna. Eftersom åsikterna inte sammanfaller bör 

rimligtvis en av parterna ha fel och då denna studie fokuserar på nyttan ur 

entreprenörens synvinkel är den enda möjliga tolkningen att riskkapitalbolagens 
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finansiella fokus och tilltro till denna typ av arbete egentligen är felaktigt utnyttjade 

resurser. 

4.2 Agentteorin 

Agentteorin behandlar enligt Hatch (2002) relationen mellan ägare och chefer i ett 

företag. I detta fall kan dessa ses som riskkapitalbolaget och entreprenören. Teorin 

hävdar att alla individer handlar i egenintresse för att maximera sin egen välfärd. Det 

medför problem om cheferna, som i teorin benämns agenter, då de ska företräda 

ägarna, har egenintressen som skiljer sig från ägarnas som benämns principaler. 

Enligt agentteorin löses problemet genom att fastställa kontrakt som medför att 

agentens egenintresse sammanfaller med principalens. Kontrakten medför belöning 

för agenten, i det här fallet chefen, om den agerar i ägarens intresse till exempel 

genom att maximera bolagets vinst.    

 

Principalen är beroende av information för att kontrollera att agenten handlar i 

principalens intresse och sådan information medför kostnader för principalen. 

Övervakning kan bland annat ske genom direkt observation eller införande av 

kostnadsredovisning, budgetering och formella rapporter. Alla metoder är dock tids- 

och resurskrävande.  

 

I denna studie är tanken att agentteorin ska ge en bidragande förklaring till hur mycket 

kontakt riskkapitalbolaget har med portföljbolaget. Teorin kan även ge en förklaring 

om målsättningar har förändrats efter riskkapitalbolagets inträde. Syftet är därmed att 

om man kan påvisa att agentteorin inte stämmer kan det ses som en förklaring till det 

mervärde som skapas. Med detta menas att om studiens resultat visar på att det inte 

förekommer ett agent � principalförhållande så är det därigenom möjligt att förklara 

orsaken till ett eventuellt mervärde. Det grundas därmed på en jämförelse mellan 

olika samarbeten där relationen riskkapitalist och entreprenör är den mest 

samstämmiga där inga friktionsförluster uppstår som en följd av olika målsättningar 

och incitament. Teorin kommer därmed att tillämpas i omvänd form där en eventuell 

förkastelse av ett agent - principalförhållande ligger till grund för det skapade 

mervärdet. 
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5 Jämförelse av tillväxt  

Följande kapitel kommer att ägnas åt resultaten av den inledande kvantitativa studien 

där utvecklingen i riskkapitalbolagens portföljbolag ställs emot tillväxten i övriga 

bolag. Avsikten är att presentera en bild över de undersökta bolagen, till storlek och 

omfattning. 

5.1 Resultat av portföljbolagens utveckling 

 Största Företaget Minsta Företaget Medianföretaget 
Omsättning 558 077 000 kr 2 000 kr 61 206 000 kr 
Totala Tillgångar 1 263 910 000 kr 2 660 000 kr 63 151 000 kr 
Antal Anställda 246 1 39 

           Tabell 4 Portföljbolagens karakteristika 
 

Studien innefattar en stor spridning sett till de undersökta företagens storlek och 

omsättning enligt tabellen ovan. Det största företaget omsätter i genomsnitt över 

perioden cirka en 500 000 000 SEK med i genomsnitt 246 anställda. Motsvarande 

siffror för det minsta företag är 2000 SEK och 1 anställd. Medianföretaget har 39 

anställda, omsätter strax över 60 000 000 SEK och har totala tillgångar på ungefär 

motsvarande belopp.  

Omsättningsfördelning

3

11

15

8
7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

  0 - 1 Milj 1 - 10 Milj 10 - 50 Milj 50 - 100 Milj  + 100 Milj

Omsättning

An
ta

l

 
Figur 3 Omsättningsfördelning Portföljbolagen 

 

Figur 3 visar hur företagen fördelas till antalet inom olika omsättningsintervall. Enligt 

denna indelning kan en normalfördelning utläsas med bolag som omsätter mellan tio 

och femtio miljoner som normalutfall. 23 av företagen återfinns med en omsättning på 

mellan 10- och 100 000 000 SEK vilket innebär 53 procent av samtliga deltagande 

studieobjekt. 



 Riskkapital, en källa till mervärde? � Jämförelse av tillväxt 

38 

 

För att ge en generell bild av företagen visar följande graf utvecklingen för den totala 

omsättningen, de sammanlagda tillgångarna samt det totala antalet anställda för 

samtliga deltagande företag i studien. Det som redovisas är alltså summan av de 

individuella delarna. Genom denna skapas en bild av företagens utveckling. Storleken 

på företagen spelar dock roll och det går därför inte att se något kring hur de 

individuella företagen utvecklats. 
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Figur 4 Portföljbolagens förändring 

 

Det framgår att omsättningen och antalet anställda har utvecklats positivt under året 

med 23 respektive 11 procents uppgång sett från periodens början till dess slut. De 

totala tillgångarna har däremot sett över perioden i princip förblivit oförändrade. I 

relativ bemärkelse minskar alltså dessa vilket innebär att trots den höga 

omsättningstillväxten har det varit möjligt att behålla den befintliga 

finansieringsstorleken. Som konstaterats har antalet anställda ökat under perioden 

men under det sista året minskar dessa med 3 procent. Detta kan ses som ett tecken på 

det ständiga effektiviseringsarbetet som trots stigande omsättning ändå får till följd att 

personalstyrkan minskas då det finns utrymme för detta.  

 

I följande figurer kommer förändringen på de olika variablerna att presenteras på två 

olika sätt för att öka tillförlitigheten i resultaten samt för att stärka eventuella 

slutsatser. Figur 5 nedan visar den totala utvecklingen för alla bolag utslagen på ett 

genomsnitt per år under perioden. Vi får då en tillväxt i omsättningen på 7 procent per 
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år och en tillväxt i antalet anställda på 3 procent per år medan förändringarna i de 

totala tillgångarna givetvis förblir oförändrade. 

Årlig genomsnittlig total förändring 
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Figur 5 Portföljbolagens årliga förändring 

     

Nu har resultaten presenterats för hela gruppens sammanslagna utveckling. En 

nedbrytning av beräkningarna på individnivå visar dock en något annorlunda bild. 

Figur 6 visar den genomsnittliga tillväxten för företagen då utvecklingen först 

beräknats individuellt. I samma figur har det även rensats för eventuella extremvärden. 

Detta eftersom en genomgång av datan visar att det finns ett antal företag som haft en 

extrem utveckling under perioden främst som en följd av låga siffror inledningsvis. 

De extremfall där exempelvis omsättningstillväxten varit högre än 1000 procent anses 

inte vara representativt för även det mest snabbväxande bolag utan beror endast på 

den stora förändringen åren efter ett företag får sin första intäktskrona. Vi väljer 

därför att eliminera de bolag där någon av variablerna haft en tillväxt som överstiger 

1000 procent över hela perioden. Detta resulterar i 6 färre bolag och graf 6 nedan 

visar de nya siffrorna. 
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Figur 6 Portföljbolagens årliga förändring individuellt  



 Riskkapital, en källa till mervärde? � Jämförelse av tillväxt 

40 

 

Detta innebär en relativt stor förändring där den årliga tillväxten i omsättning ökar till 

16 procent medan antalet anställda minskar till 2 procent och de totala tillgångarna 

visar nu en marginell negativ utveckling över perioden. Detta åskådliggör även den 

stora spridningen i utveckling företagen emellan. Det är därför viktigt för 

trovärdighetens skull att visa upp en bild justerat för extremvärden som kan snedvrida 

resultaten. De båda figurerna tillsammans skapar stor osäkerhet kring utvecklingen av 

antalet anställda och de totala tillgångarna. Förändringen i omsättning är däremot 

konsekvent betydligt högre än för övriga. 

5.2 Resultaten av företagen utan riskkapitals utveckling 

 Största Företaget Minsta Företaget Medianföretaget 
Omsättning 38 686 250 kr 300 750 kr 9 108 567 kr 
Totala Tillgångar 12 343 000 kr 254 750 kr 3 370 925 kr 
Antal Anställda 37 1 7 

                   Tabell 5 Företagen utan karakteristika 
 

Även i denna population så var spridningen mellan de deltagande företagen stor. Det 

största företaget omsätter närmare 40 000 000 SEK medan det minsta endast har en 

omsättning på cirka 300 000 SEK. De totala tillgångarna är enligt tabell 6 ovan 

mellan ungefär 12 000 000 och 250 000 SEK. Det minsta företaget har i genomsnitt 

under perioden haft 1 anställd. Under samma period har det största anställt 37 

personer. Medianföretaget omsätter knappt 10 000 000 SEK, har tillgångar på cirka 

3 300 000 SEK och har 7 heltidsanställda. 

 

Figur 7 nedan visar hur företagen utan riskkapital fördelas till antal baserat på deras 

omsättning. På samma sätt som för gruppen med riskkapital uppstår här en snarlik 

normalfördelning då indelningen ser ut som i grafen. Normalutfallet ser ut att vara ett 

företag med en omsättning på mellan 5 - och 15 000 000 SEK. 16 av företagen 

återfinns i intervallet mellan 5 - och 25 000 000 SEK vilket utgör 53 procent av det 

totala antalet. 
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Figur 7 Företag utan RK omsättning 

 

För att ge en allmän bild av hur företagen i studien utvecklats sett till de uppmätta 

variablerna, omsättning, totala tillgångar och antal anställda ser vi till figur 8. På 

samma sätt som i redovisningen av företagen med riskkapital så säger denna indelning 

inget om de individuellt prestationerna utan desto större företag desto större påverkan 

på resultatet. Här framgår att av de sammanlagda summorna av respektive faktor är 

det endast antalet anställda som ökat under perioden 2001 till och med 2004. Såväl 

omsättning som de totala tillgångarna har minskat. Det är förhållandevis små men 

ändå tydliga förändringar vilket innebär en nedgång med 7 procent för omsättningen 

och med 8 procent för tillgångarna. Uppgången i antalet anställda är endast 4 procent. 
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Figur 8 Företag utan RK förändring 

 

Delar vi upp det här på samma sätt som tidigare i en årlig utveckling blir resultatet 

enligt figur 9 nedan. Den årliga minskningen i omsättning har varit 2,9 procent och 

motsvarande siffra för de totala tillgångarna är 3,0 procent medan antalet anställda 

varje är ökat med 1,1 procent. 
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Figur 9 Företag utan RK årliga förändring 

 
Nästa steg blir således att se till den individuella utvecklingen hos varje företag och på 

samma sätt som tidigare rensar vi här för extrema mätvärden. Kriteriet som sattes var 

att alla variabler som utvecklats med 1000 procent eller mer under perioden inte var 

representativa och att dessa företag därmed rensades från datamaterialet. I detta urval 

förekom ett sådant företag som därmed exkluderades från beräkningarna. Resultatet 

syns nedan i figur 10. 
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Figur 10 Företag utan RK årliga förändring individuellt  

 

Såväl omsättningen som de totala tillgångarna visar fortfarande en nedgång medan 

utvecklingen för antal anställda ökade till knappt 3 procent. Inför ett statistiskt 

säkerställande av eventuella skillnader kan det konstateras att resultaten talar för 

bolagen med riskkapital då omsättningen ställs i fokus, men att de är något tvetydiga 

om antal anställda och de totala tillgångarna tas med i beräkningarna. 



 Riskkapital, en källa till mervärde? � Test av Hypotesen 

43 

6 Analys och Resultat av Jämförelsen  

Grundläggande för den andra delen av studien är ett konstaterande kring 

portföljbolagens starkare utveckling än sina motsvarigheter. Som beskrivits i 

metodkapitlet ska detta bekräftas alternativt förkastas med hjälp av ett Z-test. 

6.1 Kan hypotesen bekräftas? 

Tabell 7 nedan visar en sammanställning på de båda populationernas medelvärden 

och varianser. Efter beräkningar enligt formel 5 redovisas även Z-värden för 

materialet.  

 Medelvärde Varians Z-Värde 
 Med Riskkap Utan Riskkap Med Riskkap Utan Riskkap  
Omsättning 16,1 % -1,3 % 9,8 % 3,6 % 2,82 
Ant Anst 1,9 % 2,9 % 2,9 % 2,1 % -0,26 
Tot  Tillg -1,2 % -2,8 % 3,1 % 3,4 % 0,36 

          Tabell 6 Medelvärde, Varians och Z-värden 
 

För att med 95 procents sannolikhet kunna förkasta nollhypotesen krävs ett Z-värde 

som överstiger 2,00 och för att göra det med 99 procents sannolikhet måste det vara 

högre än 2,66. Som framgår av resultaten uppfyller omsättningen båda dessa nivåer 

vilket därmed innebär att den högre omsättningsutvecklingen för bolag med 

riskkapital statistiskt kan säkerställas med 99 procents säkerhet. För antalet anställda 

och de totala tillgångarna kan någon sådan slutsats inte dras men det framkommer 

redan av medelvärdena att resultaten är likvärdiga och att det blir svårt att utläsa 

någon skillnad. Enligt metoden har medelvärdena även jämförts med hjälp av ett t-test. 

Även med detta kan skillnaden i medelvärden för omsättningen säkerställas med 99 

procents sannolikhet vilket stärker resultatet. 

 

Resultaten är, trots den tvetydiga jämförelsen hos antal anställda och totala tillgångar, 

tydligt markerande för en starkare och mera positiv utveckling för de bolag som tagit 

in riskkapital. Att med 99 procent säkerhet kunna förkasta någonting annat talar för ett 

bekräftande av den inledningsvis formulerade hypotesen. Variabeln omsättning anses 

dessutom vara mycket lämplig för denna typ av värdemätning. Den är i relation till 

bokförda tillgångar trovärdigare genom att inte vara lika rörlig efter 

redovisningsmässiga principer och ställningstaganden. Ställs omsättningen mot 

antalet anställda kan den även då anses vara en bättre indikator eftersom antal 
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anställda snarast är en följd av ökad omsättning och inte någon drivande faktor för 

värdetillväxt. Ett stort antal anställda kan istället innebära en belastning för 

företagsvärdet och därigenom knappast vara önskvärt. Det kan även förklara den 

svagare tillväxten i antal anställda för de bolag som tagit in riskkapital.  

 

Den faktor som talar för att resultaten kan ifrågasättas är den relativt höga variansen 

för omsättningen hos de företag som tagit in riskkapital. Dock är spannet ner till 

medelvärdet hos den andra populationen betryggande vilket bekräftas med Z-testet. 

Samtidigt har mätvärdena för antal anställda och totala tillgångar relativt låga 

varianser vilket stärker tillförlitligheten i generaliseringen av de resultaten. 

 

En närmre granskning av materialet visar på en del intressanta faktorer. Ser vi till 

utvecklingen på variablerna hos bolagen utan riskkapital framgår att såväl omsättning 

som totala tillgångar minskat i omfattning. Samtidigt har dock antalet anställda ökat, 

och det i en större utsträckning än hos portföljbolagen, vilket framstår som en 

motsägelse. En jämförelse med den andra gruppen visar att trots en hög 

omsättningstillväxt har antalet anställda endast ökat marginellt. En tolkning av detta 

kan vara effektiviteten i de olika grupperna där företagen med riskkapital trots en hög 

tillväxt inte nyanställer i någon större utsträckning samtidigt som den minskade 

omsättning hos den andra gruppen inte leder till bantade organisationer. Det ger en 

bild av en mera medveten och effektivitetsfokuserad miljö hos dem som samarbetar 

med riskkapitalbolag.  

 

En viktig att aspekt att ha i åtanke när det gäller de presenterade resultaten är 

tidsperioden för mätningarna av den ingående datan. Som förklarats tidigare är 

mätperioden åren 2001 till och med 2004 med ett par undantagsfall för brutna 

räkenskapsår. Det är alltså åren efter en mycket kraftig börsnedgång främst inom 

Telecom men även inom IT och högteknologiska företag. Dessa företag är stora 

inköpare från underleverantörer vilket innebär att en mängd olika bolag dras med i 

nedgången. Detta kan vara en förklaring till att de totala tillgångarna under en 

fyraårsperiod faktiskt uppvisar en minskning i båda de undersökta populationerna. På 

samma sätt kan det förklara den svaga utvecklingen i antalet anställda då 

nyrekrytering knappast stod högst upp på många företags önskelistor under början av 

2000-talet.  
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Perioden anses dock inte få någon inverkan på trovärdigheten och generaliserbarheten 

av resultaten då mätningarna för de båda populationerna är likvärdiga och en 

signifikant skillnad kunnat påvisas i omsättningstillväxt. Sammanfattningsvis så anses 

resultaten bekräfta den inledningsvis formulerade hypotesen om en starkare 

utveckling i portföljbolagen. Eftersom någon skillnad inte kan fastställas i de båda 

variablerna antal anställda och totala tillgångar är det fullt tillräckligt med den 

påvisade skillnaden i omsättning för att stärka hypotesen. För att förkasta densamma 

hade det snarare varit nödvändigt att variablerna talade mot varandra med då så inte är 

fallet är det svårt att dra någon annorlunda slutsats. 
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7 Upplevd nytta som källa till mervärde  

Efter ett fastställande av de undersökta bolagens utveckling och bekräftelsen av 

studiens inledande hypotes kommer i följande kapitel att redovisas för empiri och 

analys kring utförda intervjuer. Genom dessa ska entreprenörernas upplevelse av 

riskkapitalbolagen utredas för att därigenom finna källan till det uppstådda mervärdet 

 

"Hittar ni någon nytta med riskkapital? Ha ha ha! Jag har inte hittat någon." 

 

Så uttalar sig person A, en entreprenör, då syftet och avsikten med studien 

presenterades vid inledningen till en intervju. Han har en relativt nedlåtande syn och 

inställning till riskkapitalbolag men under diskussionens gång framkommer dock ett 

antal intressanta synpunkter. Uttalanden av typen nedan, av person B är för uppsatsen 

som helhet mera representativt: 

 

"... vårt bolag hade inte existerat utan riskkapital." 

 

Den generella bilden som förmedlades under intervjuerna är att riskkapitalbolagen har 

varit ett stort stöd och en förutsättning för företagens fortsatta verksamhet. I arbetet 

tillsammans med sina portföljbolag sett ur entreprenörens perspektiv kan ett flertal 

tydliga arbetsmoment identifieras som skapat förutsättningar för tillväxt och framgång 

hos de nystartade bolagen. 

7.1 Harmonisering av målsättningar 

Inledningsvis är det av central betydelse att skapa en bild av de olika skäl 

entreprenörerna anger som framstående till deras val att söka upp och ta in riskkapital. 

Detta kommer med stor sannolikhet att färga deras uppfattning och upplevelse av det 

kommande samarbetet med riskkapitalisten. Redan här tas dock ett stort steg som 

skiljer potentiella portföljbolag från dem som väljer att undvika riskkapital. I samband 

med inträdet av riskkapital accepterar entreprenören de, från dennes perspektiv, 

negativa aspekter som samarbetet innebär. Till en början var denna studies 

uppfattning att det främst skulle vara faktorerna ägarandel i bolaget och graden av 

självbestämmande som var negativa sidor. Den faktor som i det närmaste uteslutande 

kom på tal var dock problemet och de komplikationer som följer med 
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riskkapitalbolagets exitplaner. Person C, en grundare och VD beskriver det på 

följande sätt: 

 

"Det är viktigt för ett bolags perspektiv att förstå vad man gör när man tar in 

riskkapitalister. �There is no such thing as a free lunch� brukar man säga och det 

gäller här också. Det finns en anledning till att de kallas riskkapitalister. De är 

kapitalister som vill tjäna pengar och agendan förändras väldigt tydligt när man tar 

in riskkapitalister. Det ska finnas en exit, det är det som är hela vitsen utifrån 

riskkapitalisternas synvinkel." 

 

Detta är självklart frustrerande för entreprenören då vetskapen om att det som ofta blir 

ett mycket personligt livsverk inom en inte alltför avlägsen framtid ska säljas. Det 

innebär en stor begränsning då en vidare försäljning efter önskad period ofta kan leda 

till att entreprenören och grundaren helt utesluts från det nya bolaget. Detta kan 

därmed förändra grundtanken och planerna för företaget ifråga vilket tydligt 

framkommer under de genomförda samtalen, person C fortsätter:  

 

"Det är ganska tydligt i de avtal som skrivs att i samma stund som man tar in en 

riskkapitalist så ska det också finnas en exit för dem någonstans och det gör att man 

får en annorlunda agenda naturligtvis." 

 

Samtidigt som detta med stor säkerhet upplevs som just frustrerande sker här en 

harmonisering mellan entreprenörens och riskkapitalistens målsättningar något som 

kan visa sig ha mycket stor betydelse för det framtida samarbetet. Kan de båda 

parterna komma till en punkt där de är överens om villkoren och utformningen av 

samarbetet samt att framförallt entreprenören kan vänja sig vid tanken på 

riskkapitalistens önskemål om exit skapas mycket likvärdiga målsättningar hos de 

båda. Den operativt aktiva entreprenören har ursprungligen såväl ekonomiska som 

icke-ekonomiska intressen i företaget. De mer strategiskt aktiva riskkapitalisterna har 

istället uteslutande ekonomiska incitament. Denna situation där dessa delar en 

gemensam målsättning och agenda kan tydas som ett motsatsförhållande till det som 

beskrivs i agentteorin. Teorin bygger på en problematik kring skilda intressen och 

därmed skilda målsättningar. Det ögonblick som entreprenören accepterar 

riskkapitalisten kan tolkas som att denne släpper sina icke-ekonomiska intressen i 
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bolaget såsom den personliga stoltheten över företaget och en personlig ansvarskänsla 

gentemot de anställda. De båda parterna arbetar därmed sida vid sida i samma riktning 

och bolaget som helhet kan därmed undvika den typ av friktionsförluster som uppstår 

vid ett agent� principalförhållande. Som förklarades i referensramen är en möjlig 

tolkning, av att något agent- principalförhållande som regel inte uppstår mellan 

entreprenör och riskkapitalist, att behovet för övervakningskostnader för 

riskkapitalbolaget minskar i samband med att målsättningarna harmoniseras. Därmed 

skapas ett mervärde jämfört med många andra finansieringskällor som exempelvis 

banklån eller en offentlig emittering där finansiärerna kräver regelbunden och 

omfattande rapportering.  

 

I samma analys som ovan öppnas dock upp för en annan förklaring nämligen den som 

rör entreprenörens personliga intressen i företaget. Om det förhåller sig så som 

tidigare beskrivits att entreprenören endast behåller de ekonomiska incitamenten efter 

riskkapitalistens inträde kan det därigenom skapas utrymme för en 

mer �materialistisk� och objektiv syn på företaget och dess verksamhet. Det blir ett 

symboliskt skifte där grundaren i egenskap av operativt verkställande direktör nu 

endast driver operativt arbete och ser till de mål som skapar så stort värde som möjligt 

på företaget. De icke värdebaserade drivkrafterna hos entreprenören försvinner och ett 

uteslutande tillväxtfokus infinner sig. Med icke värdebaserade drivkrafter menas all 

den typ av interaktion och beslut som fattas med utgångspunkt i andra målsättningar 

än maximal värdetillväxt för aktieägare. Som entreprenör kan det innan riskkapitalets 

inträde förekomma sådana intressen. Det kan grunda sig i ett samhälleligt 

engagemang om det rör sig om en mindre ort, det kan vara kopplat till privata 

vänskapliga relationer eller om det finns en familj som är nära kopplad till- och 

beroende av företaget. Denna typ av emotionella band kan stå i vägen för beslut som 

endast bör tas med utgångspunkt i värdetillväxt. Harmoniseringen av målsättning 

mellan riskkapitalbolag och entreprenör kan här leda till att dessa försvinner. 

Därigenom uppstår ett effektivare mera fokuserat arbete som kan förklara skillnader 

mellan utvecklingen för portföljbolag och bolag som ej tagit in riskkapital. 

7.2 Orsak till riskkapitalfinansiering 

I inledningen till undersökningen togs ett antal alternativa finansieringskällor upp, 

vilka förkastades av entreprenörerna till förmån för riskkapital. Denna bild förstärktes 
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under intervjuerna och sågs på med varierande glädje. En av respondenterna beskrev 

situationen med bankernas krav på kassaflöden som ett moment 22 där företaget söker 

banklån för att kunna växa och skapa ett positivt kassaflöde samtidigt som bankerna 

kräver ett kassaflöde för att bevilja lånen. Hade entreprenörerna fått välja fritt bland 

finansiärer hade dock bankerna placerat sig högt. 

 

"Bankerna kan vi ju utesluta då. Vänner och familj kommer ju sen. De är bäst, det går 

snabbt och de kan man låna från på lång sikt. Sen kommer väl riskkapitalisterna." 

 

I detta uttalande av person A presenteras även vänner och familj som en kapitalkälla. 

Citatet kommer från en av de mest rutinerade entreprenörerna i studien med flera 

stora bolag bakom sig och omfattande erfarenhet av såväl stora som små 

riskkapitalbolag. Genom detta kan tolkas att riskkapitalister undviks så länge som 

möjligt som en följd av de eftergifter entreprenören tvingas ge. Han fortsätter dock 

med att konstatera att vänner och familj sällan har möjlighet att ge några större lån 

och att bolaget förr eller senare tvingas söka sig till riskkapitalbolag. Person C, en 

annan entreprenör och grundare säger så här: 

 

"Och eftersom vi var ett litet bolag så hade vi inte förmånen att kunna generera de 

vinster som behövdes för att kunna vara på den här marknaden och därigenom så var 

det inget val. Skulle vi vara här behövde vi riskkapitalpengar." 

 

Här framställs riskkapital som ett nödvändigt ont dit entreprenörer tvingas söka sig för 

att säkerställa sina bolags fortlevnad. Det bör dock tilläggas att flertalet av de 

intervjuade befinner sig inom tekniktunga sektorer vilket ofta innebär höga 

utvecklingskostnader för nya produkter. Behovet av kapital gör sig särskilt gällande i 

tidiga faser i den typen av verksamheter. Icke desto mindre kan den initiala kontakten 

närmast beskrivas som bitterljuv där riskkapitalisten å ena sidan blir den räddande 

ängeln som säkrar fortsatt verksamhet samtidigt som det innebär stora eftergifter för 

entreprenörer och grundare. Följande citat av Person D beskriver detta förhållande väl:  

 

"Nej, riskkapital var en förutsättning för att kunna starta. Vi startade inte förrän vi 

hade säkrat riskkapital, för att det är en så pass komplex produkt. Det går inte att 
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göra på något annat sätt. Man kan inte växa organiskt, då måste man ha någon form 

av konsultverksamhet som finansierar." 

 

Dessa uttalanden stämmer även överens med studien av EVCA (2002) där 65 procent 

anger att deras bolag inte hade kunnat överleva om det inte vore för 

riskkapitalbolagen. Flera av de intervjuade ger stöd för dessa siffror, person E och B 

säger följande: 

 

"Det var nog snarare en fråga om att antingen köra på med riskkapital eller att lägga 

ner helt och hållet." 

 

�Riskkapitalet var en förutsättning, det hade inte funkat annars.� 

 

Det som respondenterna främst syftar till här är att deras nystartade projekt kräver 

kapital och att riskkapitalisten i många fall är den enda som erbjuder detta. Det är i 

linje med resultaten som presenteras i Entrepreneur � Venture Capitalist Relation 

(1990) av Fredriksen et al, där 60 procent anger kapital som den största nyttan från 

riskkapitalisten. 

7.2.1 Kapitalbehov 

Behovet av kapital anges av entreprenörerna i denna studie som den viktigaste 

orsaken till att kontakt tas med riskkapitalbolag. Syftet till användningen av kapitalet 

är även den likvärdig mellan respondenterna. Det rör sig nästan uteslutande om 

önskemål om snabbare expansion och produktutveckling. De omfattande utgifterna 

beskrivs av person G: 

 

"Det räcker inte med att jag ringer mina kontakter och Johan ringer sina.  

Så började vi och fick jättebra kontakter men för att vi ska uppfattas som en trovärdig 

och solid leverantör som vi vill va så måste man bygga ett bolag, 

 och då kom vi fram till att vi inte behöver 2 miljoner eller 3 miljoner, vi behöver 10 

eller 20 annars är det ingen idé." 

 

I de fall där produktutvecklingskostnaderna är lägre blir det istället kravet på att 

kunna ta ut lön från företaget som leder till ett kapitalbehov. Behovet av kapital är det 
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första svaret som ges och flera av de intervjuade krävde en stunds eftertanke för att 

finna fler orsaker än denna.  

 

Trots att svaren så småningom resulterade i flera olika dimensioner av orsaker till 

riskkapitalfinansiering som kommer att presenteras senare i detta kapitel, väcks en del 

tvivel kring trovärdigheten i hur hög medvetandegraden om dessa faktorer var inför 

samarbetet med riskkapitalisten. Syftet med resonemanget är att ifrågasätta 

entreprenörens kunskap om riskkapitalbolagen och deras affärsidé. En grov tolkning 

av denna eftertänksamhet är att det faktiskt inte fanns någon annan orsak än just 

kapitalbehovet och att de påföljande svaren är positiva aspekter som först senare 

registrerats av entreprenören då de arbetat en tid tillsammans med riskkapitalbolaget. 

De resultaten framstår tydligt när de som endast efterfrågade pengar reflekterar över 

situationen och den period som har passerat, till exempel person E: 

 

"Initialt så handlade det mycket om pengar och helst mer pengar än vad vi fick men 

det är väl någonting som vi har märkt med tiden att det faktiskt ger ganska mycket att 

ha någon som är engagerad i styrelsen." 

 

Under intervjuerna framgår som konstaterats att entreprenörerna i flera fall inte riktigt 

vill erkänna att det förmodligen är kapitalbehovet som till slut fick dem att söka sig 

till riskkapitalisterna. Detta är dock intressant sett ur riskkapitalbolagens perspektiv. 

Som bekant motiverar de sitt höga pris på placerade pengar genom att de faktiskt 

lämnar ett större bidrag, Deras krav på ägarandel kan här ses som en eftergift och ett 

pris från entreprenörens sida som denna betalar för riskkapitalbolagets kapital 

och/eller arbetsinsats. Samtidigt kanske detta faktiskt inte är något som efterfrågas. 

Effekten av detta blir att riskkapitalbolagen gör sina investeringar enbart som en följd 

av blivande portföljbolags uttömda lista av finansieringsalternativ. 

7.2.2 Övriga orsaker 

Huruvida de verkliga orsakerna till att bolag tar in riskkapital verkligen begränsar sig 

till kapital är förmodligen en alltför drastisk slutsats. Under intervjuerna framkom 

trots allt, dock efter en viss tvekan ett tydligt mönster bland respondenterna. I artikeln 

Entrepreneur � Venture Capitalist Relation (1990) av Fredriksen et al presenteras 

resultat som säger att ledarskapskompetens samt riskkapitalbolagets nätverk är det 
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som i störst grad efterfrågas efter kapital. Beroende på vad dessa faktorer konkret 

innebär bekräftar denna undersökning till stor grad de resultaten.  

 

Som stöd till portföljbolaget och för att bevaka sina egna intressen utser alltid 

riskkapitalbolaget en eller flera representanter till bolagets styrelse. Detta är med 

fördel en person med relevant erfarenhet från liknande branscher och från bolag som 

befinner sig i samma stadie och som därigenom ställts inför liknande problem och 

utmaningar. Detta initiativ från riskkapitalbolaget sida kan både ses som ett tecken på 

deras ledarskapskompetens samt på deras breda nätverk av kontakter. 

Ledarskapskompetens ses genom att denna person genom gedigna erfarenheter och 

kunskaper får ett stort genomslag i den unga organisationen och naturligt blir en 

resurs och ett bollplank för företags grundare. Men det är även en direkt följd av 

riskkapitalbolagets nätverk, då just detta utnyttjas för att finna rätt person till rätt plats. 

Det kan därmed vara svårt att skilja dessa båda åt, då de kan betraktas som en 

funktion av samma tillgång. Icke desto mindre ligger en stor del av svaren på orsaken 

till riskkapital inom detta område. Person D beskriver det så här: 

 

� "Vi ville ha en mentor och en styrelsemedlem som kunde guida oss genom de 

internationella affärerna samt företagsbyggandet." 

 

Sveriges marknad är som bekant kraftigt begränsad i relation till Europa och övriga 

världen. Kraftig och snabb expansion kräver därmed att företagen söker sig bortom 

Sveriges gränser. Som framgår av uttalandet ovan innebär detta ofta ett stort hinder 

och blir ett naturligt motstånd som hämmar expansionen. Därmed är det inte svårt att 

förstå behovet av hjälp då en entreprenör står inför en sådan utmaning. Att få råd och 

stöd från någon som genomgått samma process tidigare är rimligtvis mycket 

eftertraktat. I samma citat bekräftas det även att denna person är den som 

riskkapitalbolaget placerar i bolagets styrelse. Flera andra uttryckte samma önskan 

som exempelvis person C enligt följande: 

 

"...vi ville att de skulle lyfta bolaget styrelsemässigt." 

 

Här framgår att den bild som entreprenörerna förmedlar, deras upplevelse av 

riskkapitalbolaget, består av den eller de styrelseledamöter som tas in efter inträdet. 
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Det är med denna person som kontakten sker och det är genom denna som 

riskkapitalbolaget utövar sitt inflytande. Med följande uttalande bekräftas 

ovanstående resonemang kring riskkapitalbolagens kontaktnät vilket ger 

portföljbolagen den erfarenhet och den kompetens de behöver samtidigt som det även 

är i linje med artikeln Entrepreneur � Venture Capitalist Relation (1990) av 

Fredriksen et al. Det får även representera den avslutningsvis mest tydligt 

framträdande orsaken till kontakten med riskkapital vid sidan av det redan fastställda 

kapitalbehovet. 

 

"Pengar var viktigt men vi såg också att långsiktighet och kontaktnät var kriterier 

som var viktiga att få med sig när vi plockade in dem." 

 

Uttalandet om långsiktighet av person C ovan kan framstå som motsägelsefullt 

gentemot det tidigare resonemanget kring problematiken med riskkapitalbolagens 

exitplaner. Vad som syftas till är dock att riskkapitalbolagen egentligen inte har några 

direkta återbetalningskrav samt att riskkapitalbolagen ofta säkerställer finansieringen 

för en längre period framöver, givet vissa kriterier. Härigenom skapas en lugnare 

miljö för entreprenören där likviditetsproblem åtminstone för den närmaste framtiden 

inte är något som leder till sömnlöshet. Energin och arbetsinsatsen kan istället 

fokuseras till produktutveckling och det omfattande arbetet att nå ut till en bredare 

marknad med företagets produkter. Detta kan även formuleras på följande sätt enligt 

person A, inte fullt lika diplomatiskt och med en något annorlunda infallsvinkel: 

 

"Jag hade som krav att investerarna inte skulle bete sig som riskkapitalister. �Ger du 

mig pengar, så säg goodbye till dem i åtminstone tio år." 

 

Det som syftas till är att entreprenören önskar arbetsro utan finansiella bekymmer 

efter riskkapitalbolagets utbetalning något som i viss mån infinner sig eftersom 

kapitalbehovet tillgodoses för den närmaste perioden. I de fall som våra respondenter 

representerar finns det en typ av finansiell trygghet som endast riskkapitalbolagen, 

möjligen bortsett från familj och vänner, kan leverera. Detta visar också på det som 

introducerar uppsatsämnet nämligen hur gärna entreprenörerna söker en väg att göra 

sig kvitt den huvudbry som vållas av finansieringsproblem.  
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7.3 Riskkapitalbolagens inflytande 

För att vidare utreda var någonstans som relationen mellan entreprenör och 

riskkapitalist leder till upplevd nytta har delar av intervjuerna avsatts till att diskutera 

hur arbetsuppgifter fördelats och på vilket sätt som kontakten sker med 

riskkapitalbolaget. Respondenterna har även fått svara på frågor gällande de områden 

och beslut som riskkapitalisterna är delaktiga i. Syftet är att genom att analysera detta 

interagerande finna källan till riskkapitalbolagens bidrag.  

7.3.1 Operativt kontra strategiskt inflytande 

En samstämmig bild som presenteras av de flesta intervjuade är att riskkapitalbolagen 

utan undantag inte ska vara delaktiga i det dagliga verkställande arbetet. Så här säger 

person C: 

 

"... ska de in i detaljer, tar de ju över den operativa driften av bolaget och det går inte, 

finns inte en chans." 

 

Förklaringen till citatet ligger i att entreprenörerna i studien anser att 

riskkapitalbolagen genom sina representanter inte har tillräcklig specifik bransch- 

eller marknadskunskap. För en utomstående framstår den rimliga orsaken dock 

snarare som om att det skulle kunna skapa osäkerhet och splittringar internt inom 

organisationen. Detta genom att ett eventuellt scenario där riskkapitalisten går in och 

arbetar mer operativt bredvid entreprenören och VDn kan leda till dubbla budskap och 

osäkerhet kring vem som egentligen bestämmer hos övriga personer inom företaget. 

Men entreprenören ser det snarare som att det beror på bristen av närliggande 

makrokunskaper. 

 

"Jag har träffat en hel del riskkapitalister och en del påstår sig vara duktiga på 

branschen eller företagande men det tror jag inte ett skit på allvarligt talat, inte ett 

smack, utan det de kan bidra med är allmänna råd och jag tror inte att man ska ta in 

dem i den operativa verksamheten. Operativt ska de hålla sig borta." 

 

I flera av uttalandena som i exemplet ovan av person C kan en tydlig bitterhet avläsas 

vilket tolkats som att graden av delaktighet från riskkapitalistens sida säkerligen varit 
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en källa till meningsskiljaktigheter parterna emellan. Ytterligare ett exempel på detta 

är följande citat av person F: 

 

"Skulle en sådan här riskkapitalist som inte är insatt i marknaden gå in och bestämma 

vad pengarna ska användas till skulle det gå åt helvete." 

 

En tolkning av denna förhållningspunkt från entreprenörens sida skapar en bild av det 

som vi kallar för den handlingskraftiga räckvidden för en nybliven entreprenör. Som 

citaten ovan tydligt kommunicerar finns det en miljö internt på företaget men även 

utanför på den aktuella markanden och i bolagets verksamma bransch där 

entreprenören anser sig sitta på de relevanta kunskaperna och där riskkapitalbolagen 

inte ska försöka påverka beslut och dagligt arbete. Men som tidigare framkommit 

sträcker sig detta kunskapsområde endast till en viss punkt där entreprenören står 

villrådig inför sitt handlande. Det kan vara inför en internationell expansion eller 

rörande upprättandet av ett omfattande leverantörskontrakt. Brytpunkten kan för olika 

entreprenörer ligga olika långt borta från den närmaste verksamheten och direkta 

arbetet men för eller senare stöter de på den. Teorin illustreras i följande figur: 

 
Figur 11 Handlingskraftig Räckvidd 

 

Den mindre ringen till höger representerar här de områden där entreprenören har de 

bäst anpassade kunskaperna och där denne anser sig bäst lämpad att sköta 

arbetsuppgifterna. Denna sträcker sig dock inte alltid tillräckligt långt utan det blir 

nödvändigt att nå ännu längre för att ta företaget till nästa steg i utvecklingen. Det är 

här som entreprenören behöver extern hjälp, en hjälp som riskkapitalbolaget kan bidra 

med, det kan ses som riskkapitalbolagets potentiella bidragsområde. Den större 
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vänstra ringen dras med en streckad linje för att symbolisera hela den omvärld som 

företaget är en liten del i. Riskkapitalbolaget står här för de kompletterande kunskaper 

och erfarenheter som krävs för att ta nästa steg mot till exempel den internationella 

expansionen. Entreprenörens kunskapsområde dras med en heldragen linje för att 

markera vikten av självständighet och handlingsfrihet inom denna. 

Sammanfattningsvis illustrerar den handlingskraftiga räckvidden inom vilket område 

som det kan förväntas att riskkapitalbolagen skapar mervärde. 

7.3.2 Samarbetets utseende 

Att riskkapitalisterna normalt inte deltar i det dagliga arbetet på något sätt framstår 

tydligt när respondenterna svarar på frågan hur ofta entreprenören har kontakt och 

samtal med riskkapitalbolagens representanter. Endast en av de intervjuade anger att 

de varit mycket delaktiga även utöver styrelsemöten genom att följa med på till 

exempel säljresor, gå igenom kontrakt och liknande. Här rådde dock speciella 

omständigheter och enligt egen utsago från entreprenören var det nödvändigt eftersom 

de �var väldigt lata� och ibland inte särskilt handlingskraftiga. Följande uttalande av 

person D representerar bättre gruppen som helhet:  

 

�Vi har inte precis daglig kontakt, det är främst under styrelsemöten och i 

krissituationer. Jag har inte mer kontakt med riskkapitalbolaget än med någon av de 

övriga styrelseledamöterna, det är ingen skillnad där.� 

 

Här kommer vi åter till entreprenörens syn på riskkapitalbolaget främst genom dess 

tillsatta representanter i styrelsen. Intressant är att flera av de intervjuade gjorde 

liknande uttalanden som citatet ovan. Före och efter detta ämnesområde framstod 

dock ett något mer nyanserat förhållande till riskkapitalisten. Samtidigt som de 

poängterade att de hade lika mycket kontakt med alla styrelseledamöter och 

därigenom även med riskkapitalbolagets utsedda så blev det uppenbart att relationen 

var mer omfattande än så. Detta pekar på liknande slutsatser som de resultat EVCA 

kom fram till i sin studie från 2002. Här är den överlägset frekvensmässigt mest 

förekommande bidragsfaktorn strategisk rådgivning.  

 

I denna undersökning är det tydligt att flera av entreprenörerna haft nästan daglig 

telefonkontakt med riskkapitalbolaget och att det som söks i dessa samtal är 
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vägledning och stöd inför såväl stora som små beslut av strategisk karaktär, en 

bidragsform som närmast kan kallas för strategisk rådgivning. Detta är dock en något 

motsägelsefull slutsats då ingen av de intervjuade på den direkta frågan om 

riskkapitalbolagens främsta bidragsfaktorer nämnde just denna aspekt. En förklaring 

till detta kan ligga i att det kan vara svårt för entreprenören att peka ut just ett enskilt 

möte eller telefonsamtal som varit avgörande för utvecklingen av bolaget. 

Möjligheten till att använda riskkapitalbolaget som bollplank kan ha blivit en så 

vanlig del av vardagen att den tas för given och inte leder till någon vidare eftertanke. 

Ytterligare en förklaring till att strategisk rådgivning inte har nämnts som den främsta 

bidragsfaktorn är att entreprenörer har en tendens att inte vilja erkänna extern hjälp. 

Vid framgång såsom väl fattade strategiska beslut vill de i regel ta åt sig all ära själva. 

 

Fredriksen et al (1997) hävdar i sin artikel Are venture capitalists firefighters? att 

riskkapitalister lägger mer energi på portföljbolag som har sämre utveckling och har 

mer inflytande i dessa. Denna studie har inte haft för avsikt att undersöka i vilka bolag 

som riskkapitalbolagen koncentrerar sitt arbete kring. Av intervjuerna har det dock 

framgått att riskkapitalbolagen ytterst sällan har varit delaktiga i den operativa 

verksamheten. Samarbetet sker i regel på styrelsenivå, men det finns ett fall där 

entreprenören har svarat att riskkapitalbolaget har haft ett visst inflytande i den 

operativa verksamheten vilket nämndes tidigare där riskkapitalbolaget deltog bland 

annat på säljresor. Bolaget är ett av de minsta i studien och har haft en negativ 

utveckling. Det skulle därmed kunna stödja slutsatsen att riskkapitalbolag har mer 

inflytande i mindre lönsamma portföljbolag. De bör dock betonas att det högre 

inflytandet i det här fallet beror på att det efterfrågades av den oerfarne entreprenören 

och att det inte var ett val av riskkapitalbolaget att lägga mer resurser på ett mindre 

utvecklat bolag. I ett annat fall svarar den kanske mest erfarne entreprenören med ett 

välutvecklat bolag bakom sig, att han efterfrågar så lite inblandning som möjligt från 

riskkapitalets sida, vilket också blev utfallet. Det tyder på att riskkapitalbolag utövar 

mer inflytande i de bolag där entreprenören tillåter eller efterfrågar det. Det är troligt 

att entreprenörer bakom bolag med olönsam utveckling eftersträvar mer hjälp utifrån 

för att säkerställa överlevnad, vilket leder till att riskkapitalbolagen utövar mer 

inflytande i bolag med sämre utveckling i enlighet med resultaten från studien av 

Fredriksen et al (1997). 
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7.4 Bidragsfaktorer 

Undersökningen av Fredriksen et al (1990) kring relationen mellan entreprenörer och 

riskkapitalister visar att riskkapitalbolagen lämnar ett stort bidrag utöver endast 

kapital sett från entreprenörens synvinkel. Alla de tillfrågade entreprenörerna i denna 

studie är eniga om att den slutsatsen stämmer, om än i olika grad.  

 

I undersökningen av Fredriksen et al rankas riskkapitalistens inflytande i olika 

funktioner. Dessa funktioner delas in i de två grupperna generell affärsutveckling 

samt produkt och marknad. Slutsatsen av studien är att inflytandet koncentreras till 

områden där riskkapitalbolaget har störst kompetens, i det här fallet generell 

affärsutveckling. Entreprenörerna som har intervjuats i den här studien stödjer den 

slutsatsen och är samtliga eniga om riskkapitalbolagen ger större bidrag i 

övergripande strategiska frågor. De flesta intervjupersonerna påpekar även att 

riskkapitalbolagen saknar tillräcklig branschkunskap oavsett vad de själva påstår, och 

hävdar att de bör hålla sig borta från operativa beslutsprocesser och rådgivning. 

Entreprenörerna betonar att vardera parten bör hålla sig till det område där de besitter 

störst kompetens och därför ge entreprenören fria händer i den operativa 

verksamheten. Vikten av en utvidgad strategisk rådgivning framgår även av modellen 

kring de båda parternas handlingskraftiga räckvidd. 

 

Resonemangen kring orsaken till entreprenörernas beslut att ta in riskkapital i 

kombination med bilden av hur arbetet fördelas mellan riskkapitalbolag och 

entreprenör har lagt grunden för att identifiera de främsta bidragsfaktorerna sett ur 

portföljbolagets perspektiv. Genom analysen har det hitintills konstaterats att 

harmoniseringen mellan de båda parternas målsättningar kan tolkas som en källa till 

mervärde med hjälp av agentteorin. Behovet av främst kapital men även ett lyft 

styrelsemässigt och en önskan om riskkapitalbolagens unika version av finansiell 

trygghet har varit de främsta orsakerna till samarbetet med riskkapitalisterna. Den 

handlingskraftiga räckvidden i kombination med utseendet på entreprenörens 

samarbete med riskkapitalisten har pekat ut riktningen för var sökandet efter bidrag 

ska ske.  
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7.4.1 Trovärdighet                                                                                                               

Det i särklass mest förekommande svaret under de direkta diskussionerna om bidrag 

men även det som kan tydas mellan raderna i andra delar av intervjuerna är den ökade 

trovärdighet som tillförs av riskkapitalbolagets deltagande, person D beskriver det på 

följande sätt:  

 

"Vi fick vägledning. Vi fick en finansiell stabilitet att luta oss på. Det var bara bra, 

plus att vi hade ett större företag i ryggen när vi gick ut till kunder och då blir man 

tagen mycket mer seriöst." 

 

Det är lätt att förstå vikten av detta bidrag. Genom att placera sig i en potentiell kunds 

skor och fundera igenom de eventuella betänkligheter som kan finnas inför köpet av 

det aktuella företagets produkt eller tjänst framgår styrkan av denna effekt tydligt. 

Eftersom många känner till riskkapitalbolagens arbetsmetoder och det stora antal 

företag de undersöker och granskar för att finna potentiella investeringsobjekt skänker 

det en trygghet även till kunden att just detta företag valts ut bland så många andra. 

Vetskapen om att det finns ett riskkapitalbolag som är villigt att placera stora summor 

pengar i portföljbolagets verksamhet och som har tilltro till dess tekniska kompetens 

och arbetsledning ställer företagets produkter i särställning gentemot konkurrenter 

som saknar stöd från riskkapitalbolag. Följande uttalande av person C tillför 

ytterligare en aspekt på bidraget: 

 

"De har bidragit till en trovärdighet vad det gäller oss. Det visar mot våra kunder att 

det finns någon form av sannolikhet att vi klarar av även de tuffa tiderna." 

 

Alla företag vill undvika risk och söker stabilitet. Det finns en stor drivkraft i att ha 

stabila samarbetspartners för att därigenom i sin tur kunna garantera leveranssäkerhet 

och trygghet till eventuella klienter och kunder. Trovärdigheten enligt uttalandet ovan 

ligger därmed även i ett tids - och konjunkturperspektiv där riskkapitalet skapar en 

kredibilitet för att överleva cykliska variationer såsom exempelvis telekombranschen 

upplevde i början av 2000-talet. Samarbetet med riskkapitalbolag skapar härigenom 

en trygget, såväl internt som externt. Internt därför att det leder till något som närmast 

kan beskrivas som högre självförtroende hos entreprenören i dennes möte med kunder 
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och samarbetspartners. Externt ökar det trovärdigheten och tilltron till portföljbolagets 

produkter och tjänster genom den initiala granskningen och finansiella stabiliteten hos 

riskkapitalbolaget. Följande citat av person E får åter peka på vikten av detta samt 

föra oss in på nästa bidragsfaktor, kontakter. 

 

"Han har även kunnat bidra med mycket genom sina kontakter bland annat på SAAB. 

Det har hjälpt vår trovärdighet." 

7.4.2 Kontakter och exklusiv rekrytering 

I citatet ovan beskrivs trovärdigheten som en följd av riskkapitalbolagets utsedda 

styrelseledamots kontakter på SAAB och därmed associationen till samma företag. 

Detta för oss in på den andra enskilt mest framträdande bidragsfaktorn, nämligen 

tillgång till riskkapitalbolagets kontaktnät. Även denna faktor är i linje med både 

EVCAs studie från 2002 och artikeln Entrepreneur � Venture Capital Relations av 

Fredriksen et al (1990) där bidragsfaktorn nätverk i turordning placerar sig efter 

strategisk rådgivning. Följande uttalande av person D påpekar såväl vikten av 

kontaktnätet samtidigt som det tydliggör riskkapitalbolagets roll. 

 

"Det är ju inte riskkapitalbolaget i sig som bidrar med kunskapen, men de har ett 

kontaktnät och det är inget som du som student har. Vi hade ju aldrig kunnat gå till 

Thomas själva och sagt, hörrudu är du intresserad?" 

 

Personen refererad till som Thomas är en erfaren entreprenör som det aktuella 

riskkapitalbolaget kontaktade och bad ta en plats i portföljbolagets styrelse. Som 

framgår är det även en effekt av trovärdigheten som beskrevs tidigare där 

riskkapitalbolaget tyngd möjliggör kontakten. Angående riskkapitalbolagets funktion 

så är det precis som konstaterats tidigare och som framgår av citat en indirekt form av 

påverkan. Det är deras representant som står för inflytandet, en representant som i 

många fall inte kommer direkt ifrån riskkapitalbolaget utan som är helt extern sett ur 

båda parters perspektiv. Det får oss att se på riskkapitalbolaget som en typ av 

förmedlingsverksamhet där det som förmedlas är rätt person till rätt plats, alltså en 

väldigt dyr rekryteringsfirma. Ytterligare en framgångsrik rekrytering vittnar följande 

citat av person C om: 
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"... mycket bra styrelseledamöter som på något sätt har bidragit med kontakter och 

kunskap till bolaget." 

 

De personer som riskkapitalbolaget aktiverar i företaget kan härigenom ses som deras 

största tillgång. Riskkapitalbolagen tillför värde, inte främst genom sitt eget arbete 

och inte på särskilt många olika sätt utan den mest avgörande handlingen är 

tillsättningen av rätt styrelseledamot. Deras arbetsmetoder och affärsidé förlitar sig i 

stor grad på att de har just den rätta kontakten. Med de intervjuades svar i åtanke så 

förefaller det som om att de är framgångsrika med denna strategi. Person A säger så 

här: 

 

"Det var två gamla gubbar i 60-årsåldern som de tog in. Gubbarna är hur bra som 

helst, de är gamla, har pengar, har gjort sitt och sitter på ett jäkla kontaktnät." 

 

Ställs denna faktor vid sidan av trovärdighetsaspekten som presenterats tidigare så 

omnämns den inte av lika många men de som tar upp den gör det med eftertryck. Det 

tillåter entreprenören att fokusera på den omedelbara verksamheten, att utveckla 

produkter, att styra organisationen, kort sagt det som denna kan och har möjlighet att 

utföra inom sitt kunskapsområde. Entreprenören behöver inte lägga mängder med 

energi på att röra sig i det område som i figur 11 tidigare beskrivits som 

riskkapitalisten potentiella bidragsområden. En arbetsfördelning som de flesta 

grundare och nyblivna företagare förmodligen är relativt bekväma med. 

7.4.3 Föräldrarollen 

De två mest påfallande bidragsfaktorerna ur entreprenörens perspektiv är enligt 

tidigare den ökade trovärdigheten samt tillgången till och på det sätt som 

riskkapitalisten utnyttjar sitt kontaktnät. Vid sidan av dessa båda finns det ett antal 

faktorer som framträder mer tydligt än andra. I denna studie har det valts att gruppera 

dem tillsammans under en rubrik då det finns en gemensam nämnare som 

sammanfattar de väl. I analysen framstår en föräldraroll hos riskkapitalisten. Följande 

citat av person D får inleda resonemanget: 
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"De har varit bra på att lyssna och låta entreprenören lösa situationen och stöttat lite 

bakom istället för att gå in och styra, vilket jag tror har gjort att organisationen och 

vi som entreprenörer blivit väldigt starka." 

 

Här framkommer den strategiska rådgivningen som även diskuterades i stycket om 

det dagliga samarbetet. Uttalandet sätter även perspektiv på riskkapitalbolagets 

rådgivande och stödjande roll där entreprenören med sitt portföljbolag lämnas relativt 

självständig att fritt leda sitt företag. När så behövs är det dock välkommet med 

vägledning och konstruktiv respons på strategier från riskkapitalbolagets sida. En 

parallell till barnuppfostran görs lätt med den välkända devisen �frihet under ansvar�. 

Genom tolkningen skulle det vara önskvärt att göra ett tillägg till riskkapitalbolagens 

grundidé om att utöva ett �aktivt ägande� till att säga �försiktigt aktivt ägande�. Nästa 

citat av person F kopplar även an det till barndomen samtidigt som det pekar på 

vikten av det externa perspektiv som riskkapitalbolaget får på sitt portföljbolag. 

 

"... när man jobbar väldigt operativt som vi gör så blir man väldigt blind, det är som 

att springa och jaga en boll, man glömmer sin taktik, då är det bra att någon höjer 

blicken och pekar ut riktningen." 

 

Den typen av tunnelseende som beskrivs här bekräftas av flera av de andra 

intervjuerna. Det bör ligga en styrka i att ha någon som står utanför planen med ett 

helikopterperspektiv och gör mindre korrigeringar för att därigenom undvika att 

entreprenören springer allt för långt med fel kurs inställd. Även här gäller liknelsen 

med föräldrarollen. Om riskkapitalet går in och styr allt för mycket tas det inte tillvara 

på all den energi som finns innestående i entreprenören. Uppgiften blir då istället att 

se till så att all kraft och moment kanaliseras i rätt riktning, alltså uppmuntra och 

påverka försiktigt.  

 

Som förälder ställer man dock även krav, krav på att rummet blir städat och disken 

ren vilket i detta sammanhang innebär att riskkapitalbolaget vill se resultat och frukter 

av portföljbolagets arbete. Så här säger entreprenören person E: 

 

"Riskkapitalbolagen kan vara bra i den mån att de ställer krav, och på så sätt får 

saker ting att hända." 
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Riskkapitalbolaget vill självklart ha utdelning på sin investering och beslutet att 

tillföra kapital grundas i förväntningar om en värdeökning. I och med riskkapitalets 

inträde ökar därmed styrningen och kontrollen av företaget. Fram till dess var det i det 

flesta fall endast grundaren som blev lidande om företaget inte utvecklades som 

önskvärt men nu är det fler parter. Därmed så blir kraven på tillväxt fler och starkare 

vilket innebär tuffare förväntningar på entreprenörens prestation. Och som varje gott 

barn eller entreprenör så vill de flesta vara sin mamma eller riskkapitalist till lag och 

göra dem stolta/nöjda. Sammantaget kan dessa tre faktorer sammanfattas och liknas 

vid effekten av att riskkapitalisten tar en mammaroll. 

7.5 Negativt upplevda aspekter som källa till mervärde 

På samma sätt som det skapade mervärdet kan förklaras genom att studera de enligt 

entreprenören positivt upplevda faktorerna kan det identifieras genom att se till de 

saker som av samma personer uppfattas som negativt. Båda representerar nämligen 

det mest framträdande och karakteristiska för relationen med riskkapitalbolagen och 

det är i just denna relation som undersökningen förväntar sig finna lösningen på 

problemet. Endast för att entreprenören kan uppleva det som negativt innebär det inte 

att handlingen i sig saknar en värdeskapande funktion. De negativt upplevda 

aspekterna som presenteras av de intervjuade kännetecknar riskkapitalistens arbete 

och kan därmed vara en källa till det bekräftade mervärdet på samma sätt som de 

positiva. Därför följer i detta kapitel en likvärdig analys av de negativa aspekterna 

som gjorts för de positivt upplevda inslagen i föregående kapitel.  

7.5.1 Krav på resultat 

En av de mest tydligt framträdande negativt upplevda aspekterna har en direkt 

koppling till den avslutande diskussionen om mammarollen tidigare och den beskriver 

just riskkapitalbolagens krav på resultat. Följande resonemang presenterades av 

person E:  

 

"Det lägger in lite pengar och sedan ska det hända något efter sex månader annars så 

blir de lite negativa till att lägga in mer pengar. Man kan känna, särskilt i ett sådant 

här bolag där det har varit väldigt mycket utveckling för att komma fram till första 
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kunden och där man behöver bygga upp ett förtroende för de i branschen, att det varit 

bättre på sätt och vis att få in mer pengar på en gång." 

 

Entreprenörens frustration kommer ifrån att han vill ha mer pengar snabbare. Han 

upplever även riskkapitalbolagets krav på någon form av utveckling efter sex månader 

som lite orättvist. Denna anmodan från riskkapitalbolaget och reaktionen som det 

väcker hos portföljbolagen var återkommande under en stor del av intervjuerna. När 

det kommer till denna aspekt har i många fall därmed all förståelse för varandras 

verksamhet försvunnit och en relation som tidigare beskrivits som gemytlig och 

respektfull är helt plötsligt något helt annat. Grundaren till ett företag, person E 

beskriver dock fenomenet ganska väl och förklarar genom följande rader orsaken till 

kravet på resultat: 

 

"De kan vara ganska hoppiga. Sätter du 30 miljoner i någonting är det klart att du 

kan vara ganska hoppig." 

 

Med hoppig syftar entreprenören på riskkapitalbolagets aktiva intresse för sin 

investering och vilka uttryck det kan ta. Riskkapitalbolaget ställer självklart krav på 

och skyddar sina investeringar. Deras roll och ansvarsområde är att säkerställa en 

värdeökning i sina portföljbolag. En naturlig följd av detta är att de sätter lite press på 

entreprenören. Som resultaten och intervjuerna pekar på blir dock denna press ofta 

alltför påträngande sett ur entreprenörens perspektiv. Därmed inte sagt att denna har 

fel i sin klagan, något som väl beskrivs genom följande kommentar av person A: 

 

"Jag har ett exempel på en konkurrent i USA som såldes från ett riskkapitalbolag till 

ett annat. Vid ägarbytet byttes VD och ledning och allt kapital gick till 

omstruktureringar. Det blir ett inre fokus istället för yttre. Det finns inget mer 

värdeförstörande. Det finns idag ett sånt krav på att man ska växa så fort. Vissa saker 

kan ta sin tid. Ta Ingvar Kamprad till exempel. Det tog 40 år mellan det att han 

öppnade sin första butik och sin andra." 

 

Som framgår finns det här två sidor av myntet. Samtidigt som en orsak till 

riskkapitalbolagens portföljbolags starka utveckling kan tolkas vara närvaron av en 

extern part som ställer krav och därigenom får portföljbolaget att höja sig något och 
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prestera lite bättre, kan det även ses som kortsiktighet som förmodligen inneburit att 

herr Kamprad aldrig givits chansen att bevisa potentialen i det som blev IKEA. Det 

förklaras bäst med hjälp av entreprenörens fortsättning på samma resonemang: 

 

�Jag blir så jävla förbannad när jag går in på riskkapitalbolagens hemsidor och 

läser att, vårt mål är att göra en exit om tre till fem år. Varför tre till fem år och inte 

till exempel sju eller tio? �"De förlorar bara själva på att ha en sån kortsiktig regel 

som de implementerar på varje fall. Hade ett riskkapitalbolag gått in i Ikea hade de 

investerat 1963 och gått ur 1967, hade det varit en bra affär?" 

 

Som framgår är det fullt möjligt att argumentera starkt för båda parternas 

ställningstagande. Om halvmånadersuppföljningar och krav på snabba resultat är en 

representativ beskrivning av riskkapitalbolagen är det rimligtvis även en framgångsrik 

modell att döma av portföljbolagens utveckling. Samtidigt med detta kan säkert 

samma metoder leda till att �fula ankungar� inte riktigt hinner blomma ut till fullo. 

Förhållandet kan illustreras som en defensiv värdepappersplacering. Genom att 

placera på ett sätt som, om inte garanterar, så med hög sannolikhet leder till en 

värdeökning minimerar du risken dock på bekostnad av �Upside potential�. Såvida 

det inte finns en otrolig styrka i portföljbolaget blir möjligheten till ett nytt IKEA liten 

samtidigt som du åtminstone säkerställer en viss värdeökning.   

 

Som framgår av entreprenörernas syn på riskkapitalbolagens krav på resultat och 

tidsperspektiv är de i många fall missnöjda med situationen. Det går då att fråga sig 

vad de egentligen förväntar sig av ett riskkapitalbolag. Samtidigt som de anser sig ha 

förståelse för riskkapitalbolagets agenda tycks all insikt om exempelvis tidsvärdet av 

pengar helt gå förlorad vilket illustreras av person As uttalanden ovan om en 

hypotetisk investering i ett nytt IKEA.  

 

När entreprenören får presentera det framställs det som om att riskkapitalbolagets 

avkastningskrav är något helt främmande. Riskkapitalbolagens, inför en investering, 

inledande värdering av bolaget framstår som onödig och omständig i entreprenörens 

ögon. person G säger följande: 
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"Men det har ju varit en jävla massa svängningar med riskkapital under den här tiden, 

inte minst med värdering som är viktigt för oss grundare, så att vi inte blir alltför 

utspädda och tappar grunderna och kulturen i bolaget. Kulturen är viktig. Blir det så 

att man förlorar grundaren så förlorar man företaget. Det är ju vi som kommer med 

kompetensen, kulturen, tekniken. Det tror jag många har gjort misstag på. 

Riskkapitalbolagen måste förstå att det viktigaste inte är att äga så jävla så stor del i 

bolaget utan att bolaget ska bli stort, för då blir deras del mer värd." 

 

I citatet anser person G att det inte är viktigt att ha så stor ägarandel i bolaget. Ett 

sådant uttalande tyder på bristande insikt i riskkapitalbolagets verksamhet. Deras 

målsättning är trots allt att få maximal avkastning på sin investering,  något som fås 

genom att maximera ägarandelen till ett givet pris. 

7.5.2 Skilda perspektiv 

En vanligt förekommande fördom om ekonomer är att de är byråkratiska och 

protektionistiska räknenissar. Lika hårddraget kanske inte entreprenörer ser på 

riskkapitalister men de har generellt skapat sig en ganska krass bild av 

riskkapitalisternas negativa sidor. Hos person F låter det till exempel så här: 

 

"Det finns ju riskkapitalister som är ekonomer och är bekymrade och läser 

balansräkningar. Där finns det en del besvikelse." 

 

Här uppstår ett relativt stort avstånd mellan den ofta tekniskt utbildade entreprenören 

och riskkapitalisterna med ekonomisk bakgrund. Riskkapitalistens läggning mot att 

uttrycka sin oro för portföljbolagets utveckling genom att hänvisa till balansräkningen 

är naturligt från dennas perspektiv. Argumentet är förmodligen inte särskilt effektivt 

då entreprenören i flera fall är fullständig ointresserad av balansräkningen och hämtar 

sin information från andra håll. Det skapas en barriär mellan dem båda där avsikten är 

likvärdig men skillnad i utgångspunkter leder till frustration och missnöje. 

Entreprenören anser inte sig själv ha någon nytta av diskussionen vilket poängteras av 

följande uttalande av samma person: 
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"Det är ju så att en traditionell riskkapitlist kommer ju från handelshögskolan och 

sitter och läser balansrapporter och räknar anti-dilution och preferred stock och det 

har ju inte entreprenören någon glädje av." 

 

I detta fall blir kulturkrocken mellan de båda världarna ännu tydligare då 

riskkapitalisten presenterar sina kalkyler för utspädningseffekten inför kommande 

finansieringsrundor. Det som kan argumenteras för och framhävas som en positiv 

aspekt, framförallt då det kommer till förståelsen för balansräkningar och liknande är 

att det skapas en medvetenhet för denna aspekt hos entreprenören. Givetvis bör inte 

fokus för dennas arbete lika här men att helt bortse från faktorer som försämrar 

lönsamheten och den potentiella tillväxten direkt hänförda från dåligt skötta finanser 

kan säkerligen vara en källa till sämre utveckling.  

 

Studien av Fredriksen et al (1990) konstaterar att riskkapitalbolagen rankar finansiell 

rådgivning högt inom inflytande medan samma faktor inte värderas högt av 

entreprenören. I denna studie finns en möjlig förklaring till den delade uppfattningen. 

Som framgått av denna undersöknings resultat upplever entreprenören 

riskkapitalistens diskussioner och fokusering på balansräkningen och liknande som 

frustrerande och orättvist. Det blir därmed ganska uppenbart att finansiell rådgivning 

inte kommer att rankas högt av densamme då de upplevda bidragskällorna ska rankas. 

Entreprenören tolkar finansiell rådgivning som kortsiktiga krav där riskkapitalisten 

endast vill säkerställa sina ekonomiska intressen. I denna analys tolkas detta trots 

entreprenörens misstro inte som om att det därmed inte kan vara en viktig faktor i 

riskkapitalbolagets arbete. Eftersom utgångspunkten är att riskkapitalbolagen tillför 

värde borde snarare slutsatsen vara att den faktor som dessa rankar högst även spelar 

en central roll för portföljbolagets utveckling. 
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8 Slutsatser och diskussion  

Resultaten från studien har presenterats och analyserats utifrån syftet. Härnäst dras 

slutsatser från analysen som svarar på uppsatsens problemformuleringar. I slutsatsen 

kommer även de starkast framträdande bidragsfaktorerna att diskuteras ytterligare. 

8.1 Vad säger resultaten? 

Resultaten från den inledande delen av studien bekräftar hypotesen som formulerades 

i problemformuleringen. Hypotesen gör gällande att bolag med riskkapitalfinansiering 

har en bättre utveckling i form av tillväxt än motsvarande bolag utan riskkapital. 

Tillväxten i omsättning är den viktigaste faktorn som undersöks och därigenom kan 

slutsatsen dras att riskkapitalbolagens portföljbolag har en signifikant högre tillväxt än 

motsvarande undersökta population. För att koppla detta till den andra delen av 

studien görs konklusionen att detta mervärde uppstår och skapas i relationen mellan 

riskkapitalist och portföljbolag.  

 

Först och främst genererar kapitalet i sig en högre tillväxt. Utan nödvändigt kapital 

kan entreprenören ofta inte genomföra nödvändiga investeringar i produktutveckling 

eller marknadsföringsåtgärder som krävs för att förverkliga sin affärsplan. Detta 

resonemang bekräftas även av de flesta entreprenörer som intervjuats i studien då de 

framhållit att deras bolag inte hade existerat idag om de inte hade erhållit nödvändigt 

kapital. Riskkapitalet blir alltså i många fall ett nödvändigt medel för att 

överhuvudtaget kunna åstadkomma en högre tillväxt. Pengar kan emellertid fås från 

andra håll och är inte unikt för riskkapitalbolag. 

 

Vid sidan av kapitalet framträder dock ytterligare en dimension i riskkapitalbolagets 

arbete. Ett arbete som här resulterar i en högre tillväxt och som kan benämnas med 

summan av de icke finansiella insatserna som genomförs av riskkapitalbolaget. 

Entreprenören kan sitt företag och sin bransch, riskkapitalisten har ett större 

perspektiv och mer erfarenhet från tidigare bolag i samma fas. Tillsammans kan de 

därmed komplettera varandra och åstadkomma synergieffekter. Dessa icke finansiella 

insatser tar sig lite olika uttryck beroende på riskkapitalbolaget, portföljbolaget och 

entreprenören men det finns i denna studies material återkommande faktorer som 

möjliggör en bredare generalisering. 
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8.2 Sammanfattande modeller 

För att sammanfatta analysen i tidigare kapitel ser denna studie riskkapitalens bidrag 

vid sidan av kapital, deras icke finansiella insatser, som tre olika typer av effekter. I 

dessa effekter har de mest framträdande och centrala delarna av riskkapitalbolagens 

arbete komprimerats och sammanställts. Studien har fokuserat på det som skapas och 

uppstår i relationen mellan entreprenör och riskkapitalbolag och det är här som dessa 

effekter återfinns. Effekterna återfinns i denna tolkning inom tre olika områden och 

benämns med förändring, komplettering och styrning.  

 

Kortfattat kan dess områden beskrivas på följande vis: Vid inträdet förändrar 

riskkapitalbolaget portföljbolaget, under samarbetets gång kompletterar de 

portföljbolaget i kombination med styrning av portföljbolaget. Alla dessa tre faktorer 

sker i två olika dimensioner sett ur portföljbolagets perspektiv, internt och externt.  

 

Till att börja med ser vi på området förändring. Riskkapitalbolagets inträde innebär att 

företaget på många sätt förändras såväl inom organisationen som utåt gentemot 

omvärldens intressenter. Den initiala förändringen sker organisationsmässigt internt 

enligt den teori om en harmonisering av de båda parternas målsättningar där främst 

entreprenören förändras i sina. Detta skapar en uteslutande värdedrivande fokusering 

sett från samtliga perspektiv och kan även vara en bidragsfaktor i enlighet med 

diskussionen om avsaknaden av ett agent- principalförhållande. Förändringen 

säkerställer att entreprenören jobbar utefter - och tar beslut enligt rätt målsättning, en 

värdedrivande sådan. 

 

Efter förändring kommer sedan komplettering. Under samarbetsperioden kompletterar 

riskkapitalbolaget portföljbolaget internt genom den centrala strategiska rådgivningen 

i form av tät kontakt mellan entreprenören och riskkapitalbolagets representant. 

Representanten blir ett bollplank som stödjer och kompletterar entreprenören i dennes 

arbete med portföljbolaget, en funktion som framförallt långsiktigt leder till resultat. 

Kompletteringen tar sig även en extern form genom teorin om den handlingskraftiga 

räckvidden. Som diskuterats innebär detta att entreprenören kan fokusera på det 

operativa arbetet och att riskkapitalbolaget tar ett mera övergripande ansvar och 

koncentrerar sig på att övervinna eventuella omvärldsbarriärer där entreprenören 
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kommer till korta genom sin begränsade erfarenhet och mindre kontaktnät. 

Riskkapitalbolaget skapar därmed förutsättningarna och den rätta miljön för att 

entreprenören ska kunna leverera och framgångsrikt expandera. 

 

Utan att rangordna bidragen inbördes finns en aspekt som efter genomgång av 

intervjuerna bör ges extra utrymme. Denna komplettering är den effekt som 

riskkapitalbolaget har i form av ökad trovärdighet för portföljbolaget mot kunder och 

leverantörer. Figur 12 Relation till kunder och leverantörer nedan poängterar vikten 

av denna: 

 

 
Figur 12 Relation till kunder och leverantörer 

 

Som illustreras i figuren kan detta ses som en cirkelgruppering där portföljbolaget 

drar nytta av riskkapitalbolagets komplettering trovärdighetsmässigt. Trovärdighet är 

viktigt, det är viktigt och någonting som riskkapitalbolagen skapar åt portföljbolagen. 

I arbetet med och i relationen till framför allt kunder och leverantörer upplever 

entreprenören ett stort stöd och bidrag från riskkapitalisten i form av kredibilitet och 

ökad förmåga att övertyga om att de har en bra produkt och att de är här för att stanna. 

Att driva och bygga upp ett företag består i stor utsträckning av att skapa och nära 

affärsförhållanden, förhållanden som säkerställer såväl in- som utflöde av varor och 

tjänster/produkter från företaget. Den bild som förmedlats under intervjuerna är att här 

får riskkapitalbolaget en mycket central och i många fall avgörande roll.  

 

Portföljbolag
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Den externa kompletteringen sker även i form av en rekryteringsfunktion mellan 

portföljbolag och en �erfaren� entreprenör som ges en styrelseplats. Som tidigare 

förklarats är det inte helt främmande att här se på riskkapitalbolaget som en mycket 

exklusiv och kostsam rekryteringsfirma. Denna initiala handling kommer att färga 

hela samarbetet och blir följaktligen helt avgörande för investeringens framgång.  

 

Slutligen har riskkapitalbolaget en styrande funktion internt som närmast kan liknas 

vid en föräldraroll. Föräldern ser till att barnet håller rätt riktning och att rätt saker blir 

gjorda. Nära denna roll ligger även de krav på resultat som riskkapitalbolaget ställer. 

En stillastående utveckling i portföljbolaget leder till att inga ytterligare medel tillförs 

samt en hårdare hållning och i viss mån större inblandning från riskkapitalbolagets 

sida. Den tredje styrningsfaktorn är att riskkapitalbolaget skapar en finansiell 

medvetenhet, ett perspektiv som ofta saknas hos entreprenören. En entreprenör med 

förståelse för de ekonomiska implikationerna av en svag finansiell ställning har 

förmodligen lättare att exempelvis undvika en konkurs än vad en företagare utan 

samma kunskap har. Det innebär dessutom en bredare förståelse för bolagets 

verksamhet. För att tydliggöra de tre bidragsområdena i dimensionerna internt och 

externt illustreras relationerna i figur 13 nedan: 

 

   Internt     Externt 
      
Förändring �Harmonisering av målsättningar   
 �Värdedrivande fokusering   
           
      
    �Handlingskraftig Räckvidd 
Komplettering �Strategisk Rådgivning   �Trovärdighet 
    �Exklusiv rekrytering 
           
      
 �Föräldrarollen     
Styrning �Krav på resultat       
 �Finansiell medvetenhet     
           

Figur 13 Bidragsfaktorer 
 

De icke finansiella insatserna enligt figuren ovan är undersökningens förklaring på 

vilka medel som riskkapitalbolagen använder för att tillföra värde i sina portföljbolag. 

De förekommer i varierande omfattning i olika bolag men den sammanställda bilden 
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ser ut enligt modellen. I relation till tidigare studier bekräftar och kompletterar dessa 

resultat väl referensramen och kan därigenom anses vara generaliserbara för 

riskkapitalbolagen som helhet. 

8.3 Entreprenörers bristande förståelse för riskkapital 

Under intervjuerna har entreprenörerna påpekat många positiva bidrag från 

riskkapitalister. Dock har det i några citat anats en bitterhet mot dem. Flera av 

entreprenörerna har uttryckt frustration över riskkapitalbolagens avkastningskrav och 

fokus på de finansiella målen. Person F uttrycker till exempel sin besvikelse över att 

riskkapitalister läser balansräkningar i ett citat som presenterats tidigare. Han anser 

inte att han har någon nytta av riskkapitalbolagets krav på finansiella mål, vilket har 

varit en utbredd synpunkt bland respondenterna. Med anledning av sådana citat kan 

man ifrågasätta entreprenörens förståelse för riskkapitalbolagets verksamhet. 

Uttalandet tyder på att entreprenören anser att riskkapitalbolaget endast bör investera 

pengar för att hjälpa entreprenören. Det stöds även av uttalandet tidigare av person A 

som påstår att riskkapitalisten kan glömma pengarna i tio år om de investeras hos 

honom. Det finns en tendens att entreprenören endast ser till sina egna behov och 

rankar sig själv som den viktigaste faktorn för bolagets utveckling. De bristande 

kunskaperna och förståelsen för finansiell teori leder till att många entreprenörer 

missförstår riskkapitalbolag och rent av föraktar dem.  

 

Det bör påpekas att inga av de argument som entreprenörerna använt för att kritisera 

riskkapitalbolagens affärsidé håller. Person A ger ett hypotetiskt exempel på hur en 

riskkapitalinvestering i IKEA hade kunnat se ut, men personen verkar sakna förståelse 

för tidsvärdet av pengar samt att den utveckling som IKEA har haft är ett extremfall 

vilket leder till att argumentet inte har någon som helst tyngd. En stor del av 

entreprenörernas bitterhet över riskkapitalisternas investeringssikt saknar grund. 

Entreprenörerna måste inse att ett riskkapitalbolags utträde ur portföljbolaget inte 

innebär bolagets undergång.  

8.4 Diskussion om fortsatta studier 

Eftersom slutsatsen här och i tidigare studier är att bolag med riskkapital har en 

starkare utveckling än motsvarande bolag utan riskkapital skulle studier av de 

förstnämnda kunna lämna ett stort bidrag inom flera områden. En intressant 



 Riskkapital, en källa till mervärde? � Slutsatser och diskussion 

73 

fortsättning på detta arbete som med goda resultat skulle kunna ge ett brett bidrag 

vore att genom studier av portföljbolag försöka identifiera ett antal trånga sektorer. 

Med trånga sektorer menas sektorer som är kritiska för företagets utveckling. 

Resultaten av detta kan sedan analyseras för att se vad som är viktigast att fokusera på 

vid drift och arbete med nystartade tillväxtbolag. 

 

Den här uppsatsen, liksom många tidigare studier har haft sin utgångspunkt i 

entreprenörens upplevda nytta av riskkapital. En intressant aspekt vore att utreda 

vilken nytta riskkapital har för samhället. Vi har inte kunnat påvisa någon högre 

ökning av antalet anställda vid riskkapitalfinansiering. En förklaring till detta 

fenomen skulle kunna utredas. 
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10 Bilagor  

10.1 Intervjumall 

Inledning 

• Beskriv studien, berätta syftet och vilket anledningen till att respondenten 

valts som intervjuobjekt. 

• Beskriv din position och historia i företaget? 

Orsak till riskkapitalfinansiering 

• Vad hade du för önskemål och förväntningar från finansiärer? 

• Funderade du över andra alternativ till finansiering?  

• Vad var den ursprungliga orsaken till att du valde en riskkapitalist som partner? 

Vilka var era behov? 

• Såg du några negativa aspekter med att ta in riskkapitalister i bolaget? 

Hur samarbetet sker 

• I hur stor utsträckning skulle du vilja säga att era investerare är delaktiga i 

företagets verksamhet?  

• I vilka slags beslutsprocesser är de delaktiga? 

• Finns det uppsatta riktlinjer kring hur arbetet fördelas? Hur ser de ut? 

• Hur ofta har du kontakt med de riskkapitalister som investerat i ditt företag? 

• Hur sker kontakten? Formellt och informellt? Är det några speciella forum 

såsom styrelserummet eller liknande? 

Riskkapitalbolagets bidrag 

• Upplever du att du har haft nytta av riskkapitalbolaget utöver endast 

finansiering? På vilket sätt?  

• Vilka faktorer anser du vara mest värdefulla och vilken utsträckning 

förkommer de i ert fall?  

• Vilken är det enskilt viktigaste bidraget utöver kapital? 

• Den upplevda nyttan, upplever du det som att ni är mer framgångsrika än era 

konkurrenter? 

• Fokuserar riskkapitalistens pengar till något särskilt område? Valdes det ut 

något speciellt att satsa på? R&D? Marknadsföring? Personal? 
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• Hur tror ni att ni hade utvecklats utan riskkapital? Har Riskkapitalbolaget varit 

avgörande för er framgång? 

• Har bolagets målsättningar förändrats efter riskkapitalbolagets inträde? Har ni 

haft andra målsättningar och intressen än riskkapitalbolagen? 

Om entreprenören inte upplever någon nytta utöver kapital 

• Har ni haft behov av externa parter? 

Vad som kan förbättras 

• Saknar ni något som ni anser riskkapitalbolaget kan bidra med?  

• Har ni upplevt några nackdelar med riskkapitalbolagen? 

Avslutning 

• Sammanfatta intervjun och fråga intervjuobjektet om vi uppfattat svaren 

korrekt och om han har nått att tillägga. 

  

 


