
 

 
 

EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 
Civilekonomprogrammet  

och 
Internationella civilekonomprogrammet 

  
 
 
 
 
 
 

Riskkapital – Roller, Involvering 
och Värdeskapande 

 
 
 
 
 
 
 

Dario Lagumdzija 
Patrik Ronström 

 
 
 
 
 

 
 

 

Handledare: 
Øystein Fredriksen 

 
 

Vårterminen 2012 
ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A-12/01209--SE 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: 
Riskkapital – Roller, Involvering och Värdeskapande 

 
English title: 

Venture Capital – Roles, Involvement and Creation of Value 
 

Författare: 
Dario Lagumdzija och Patrik Ronström 

 
Handledare: 

Øystein Fredriksen 
 

Publikationstyp: 
Examensarbete i företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet och Internationella civilekonomprogrammet 
 Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 

Vårterminen 2012 
ISRN: LIU-IEI-FIL-A-12/01209--SE 

 
Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
www.liu.se 

 
Kontaktinformation, författarna: 

Dario Lagumdzija: 0735-69 72 03, dario.lagumdzija@hotmail.se 
Patrik Ronström: 0766-35 93 44, patrik.rohnstrom@gmail.com 

 
© 2012 Dario Lagumdzija och Patrik Ronström  



 

 
I 

Sammanfattning 

Titel: Riskkapital – Roller, Involvering och Värdeskapande 

Författare: Dario Lagumdzija och Patrik Ronström 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: För att driva innovation och tillväxt i en nation är det viktigt med innovativa 

företag. Dessa är i många fall mindre företag som är i behov av kapital för exempelvis 

expansion av sin verksamhet eller för att kunna få fram en kommersiell produkt. I 

många fall vill inte banker bevilja lån då de anser att det finns en alltför stor risk att de 

inte får tillbaka lånet. Det är här riskkapital kommer in. De ser till den potential som 

produkten och/eller entreprenören besitter och är därför mer villiga att ta den risk som 

det medför att investera i dessa företag. Riskkapitalbolag bidrar inte bara med kapital i 

form av betalningsmedel utan också med kompetens. För att riskkapitalisten ska få 

avkastning behöver denne få entreprenörsföretaget att öka i värde. Detta kan göras 

genom olika roller och olika tillvägagångssätt för värdeskapande som riskkapitalbolagen 

kan åta sig. Det avgör också vad för värde som skapas samt vilken form av involvering 

riskkapitalbolagen har. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka roller och vilken form av involvering 

riskkapitalbolag har i sina portföljbolag samt hur de går tillväga för att skapa värde i 

portföljbolagen. 

 

Genomförande: I denna studie användes framför allt en kvantitativ enkätundersökning 

baserad på tidigare forskning som sedan analyserades med en i huvudsak abduktiv 

ansats. Som hjälp till fullbordandet av denna studie gjorde vi också hypotesprövningar 

på skillnaderna mellan riskkapitalbolagens och portföljbolagens svar för att undersöka 

vilka aspekter de var överens om.   

 

Slutsats: Det finns fem roller som är vanligt förekommande bland riskkapitalbolagen: 

finansiär, rådgivare, övervakning/kontroll av finansiell prestation, agera bollplank och 

bidra med ett större kontaktnätverk. Involveringen som framkommer är inaktiv till aktiv 

rådgivare. Riskkapitalbolagen skapar värde genom bidragande av ett större 

kontaktnätverk, finansiering, förbättring av redovisning, övervakning/kontroll, 

rådgivning och strategiskt arbete. De bidrar med icke-ekonomiskt värde i form av större 

kontaktnätverk och en större motivation/bättre arbetssituation för portföljbolagets 

chef/VD. 

 

 

 

Nyckelord: riskkapital, roller, involvering, värdeskapande, portföljbolag  



 

 

Abstract 

Title:  Venture Capital – Roles, Involvement and Creation of Value 

Authors: Dario Lagumdzija and Patrik Ronström  

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: In order to drive innovation and growth in a nation is it important to have 

innovative companies. Many of those innovative companies are smaller companies, 

which are in need of capital injections for expansion of its operations or to be able to 

produce a commercial product. In many cases the banks will not lend because they 

believe there is too great a risk that they will not get their money back. It is in this 

situation venture capital becomes interesting. Venture capitalists’ see the potential the 

product and/or entrepreneur possesses and are therefore more willing to take the risk 

in investing in these companies. Venture capital doesn´t just bring capital in to the 

investment, but also competence. For venture capitalists’ to get a return from their 

investments they need to get the portfolio companies to increase in value. This increase 

in value can be created through the venture capitalists’ different roles and methods. The 

different roles and methods also determine what the value created will be and in what 

way the venture capitalist will be involved in their portfolio company. 

 

Objective: The aim of this study is to investigate the role and the involvement venture 

capital firms have in their portfolio companies and how they create value in their 

portfolio companies. 

 

Implementation: This study is a survey study, based on earlier research, with mainly a 

quantitative approach. The data collected has been analyzed with essentially an 

abductive method. To assist the completion of this study, we made significance tests on 

the differences between venture capital firms’ and portfolio companies' responses, to 

examine in which aspects they agreed. 

 

Conclusion: There are five roles that are common among venture capitalists: financiers, 

advisors, supervisors of financial performance, acting as a sounding board and providers 

of a wider network of contacts. The form of involvement that emerges in this study is 

inactive to active advisor. Venture capital firms create value by contributing to a larger 

network of contacts, financing, improvement of accounting procedures, 

supervision/monitoring, counseling and strategic guidance. The contribution that 

venture capital firms make to their portfolio companies is a non-financial value in the 

form of larger network of contacts and a greater motivation/better working 

environment for the portfolio company's manager/CEO. 

 

 

Keywords: Venture Capital, roles, involvement, creation of value, portfolio companies 



 

 

Förord 

Under vår resa fram till fullbordandet av denna studie har vi stött på många svårigheter 

och motgångar. Men det har även varit en mycket lärorik och utvecklande period och vi 

har haft många personer runt oss som har bidragit till detta. 

 

Vi vill tacka vår handledare Øystein Fredriksen för den hjälp och feedback som varit 
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uppskattning till alla de personer som varit med och gett synpunkter under studiens 

gång, så att vi kunde göra studien bättre.  

 

Några som icke är att förglömma, som även de på sitt sätt bidragit till att studien varit 

möjlig, är våra familjer som stöttat och ”stått ut med” oss under denna period, 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

För att driva innovation och tillväxt i en nation är det viktigt med innovativa företag. 

Dessa är i många fall mindre företag som är i behov av kapital för exempelvis expansion 

av sin verksamhet eller för att kunna få fram en kommersiell produkt (Tillväxtverket, 

2012). I många fall vill inte banker bevilja lån då de anser att det finns en alltför stor risk 

att de inte får tillbaka lånet. Ett alternativ till banklån är statliga finansiärer, men även 

dessa kan vara svåra att få tillräckligt med finansiering ifrån då de vill att det ska finnas 

en ”tillräcklig lönsamhet” (ALMI, 2012) för att de ska vara villiga att genomföra en 

investering. Det här kan vara svårt att visa när det inte föreligger någon dokumenterad 

inkomst, då företaget inte har kommit till den punkten att det finns en produkt att ta 

betalt för. Andra aspekter kan även de påverka varför banker och statliga finansiärer 

inte är villiga att investera i vissa bolag. Exempel på detta kan vara brist på erfarenhet 

hos finansiärer av just den typ av produkt eller idé som entreprenören presenterar. 

 

Det är här riskkapital kommer in eftersom de är villiga att ta den risken som finns, men i 

gengäld kräver de en högre avkastning på sina investeringar. De ser till den potential 

som produkten och/eller entreprenören besitter.  I många fall har de erfarenheter från 

den bransch eller produktområde som de investerar i, därmed bedömer de inte att 

risken är lika hög som andra investerare utan denna erfarenhet.  

 

För den stora massan har riskkapital i många fall en ganska vid betydelse jämfört med 

det som egentligen avses (Nationalencyklopedin, 2012) och det vi ämnar avse när vi 

fortsättningsvis pratar om riskkapital. Vid betydelse i detta fall kan innebära allt från 

affärsänglar till investmentbolag. Det vi avser med riskkapital är investeringar i tidiga 

faser av ett bolags utveckling och med tidiga faser avser vi sådd, start-up och expansion1. 

Denna definition på riskkapital kommer från det engelska uttrycket Venture Capital, 

                                                        
1
 Sådd = finansiering och utveckling av affärsidéer i mycket tidiga stadier. 

Start-up = bolag i tidiga faser men som ej ännu kommersialiserat sin produkt. 

Expansion = bolag i senare faser som har kommersialiserat sin produkt och expanderar sin verksamhet. 

(European Venture Capital Association, 2012) 
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detta eftersom det är en finansieringsform som började ta sin form i USA under mitten 

av 50-talet för att därifrån ta sig över Atlanten till Europa och Sverige (Fredriksen, 1997; 

Gupta & Sapienza, 1992; Murray & Lingelbach, 2010). 

 

En viktig aspekt med riskkapital till skillnad från banklån, som gör riskkapital extra 

intressant, är att riskkapitalbolag inte bara bidrar med kapital i form av betalningsmedel 

utan också med kompetens (Sapienza, et al., 1996). Men riskkapitalbolag är som många 

andra bolag drivna av att generera lönsamhet åt sina ägare. Denna lönsamhet skapas 

genom att de investerar i andra bolag. Det som riskkapitalisten investerar är som sagt 

först och främst kapital men även tid och kunskap. 

 

Det är dessa tre faktorer som riskkapitalisten vill ha ersättning för. För att 

riskkapitalisten ska få denna ersättning behöver denne få entreprenörsföretaget att öka 

i värde. Detta värde kan skapas på en mängd olika sätt som bestäms till stor del av vilket 

behov som finns från entreprenörens sida samt vilken kompetens riskkapitalisten kan 

bidra med. Det innebär för riskkapitalisten att det krävs olika mycket arbete och olika 

mycket engagemang för att det ska generera lönsamhet och därmed ett ökat värde. 

Genom att det kräver olika mycket arbete kan riskkapitalisten ha olika roller gentemot 

entreprenören och entreprenörsföretaget. Dessa roller kan vara allt från nästintill 

inaktiva till att vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Fredriksen och Klofsten 

(2001) skriver att riskkapitalister tenderar att vara mera involverade i de bolag som har 

vissa problem till exempel med sin lönsamhet eller en oerfaren ledare. Bolag som har en 

tillfredsställande lönsamhet, en kompetent ledare och inte visar upp några andra tecken 

på problem får mindre uppmärksamhet från riskkapitalisten. Det här innebär att de 

förutsättningar som finns i entreprenörsföretaget (portföljbolaget) avgör i vilken 

omfattning riskkapitalisten kommer vara involverad. Därmed arbetar riskkapitalisten 

på olika sätt och åtar sig olika roller i sitt portföljbolag beroende på de förutsättningar 

som finns och därför skapas värde på olika sätt. 
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1.2. Problemdiskussion 

Det har förts en diskussion om det verkligen är så att riskkapitalbolag skapar värde i 

sina portföljbolag i och med svårigheten att tydligt se den ekonomiska effekten som 

skapas. Grunden till diskussionen ligger i att vissa forskare argumenterar för att 

riskkapitalbolagen fokuserar mer på de icke-ekonomiska effekterna (De Clercq & Fried, 

2005). Även den vinklade bedömningen som kan förekomma när riskkapitalbolag 

utvärderar sina framgångar från investeringarna i portföljbolagen diskuteras. Enligt 

detta synsätt kan det vara så att riskkapitalbolag vid förfrågan ger en vinklad bild av hur 

bra deras portföljbolag har presterat, oftast till något bättre än vad det egentligen är, 

vilket gör att det går att ifrågasätta portföljbolagens sanna prestation. Därmed blir det 

svårare att se den rent ekonomiska effekten. Däremot finns det mer argument för att 

riskkapitalbolag skapar ett icke-ekonomiskt värde i portföljbolagen (Fredriksen, 1997). 

En annan anledning till diskussionen är de stora svängningarna i ekonomin under den 

senaste tioårsperioden. Eftersom riskkapitalbolag vanligen har en investeringshorisont 

på 5-10 år (Maier II & Walker, 1987) kan den rent ekonomiska avkastningen sett till hela 

perioden vara måttlig, medan den från år till år kan ha varierat väldigt mycket. 

 

Flera studier, till exempel Fredriksen (1997), Wijbenga et al. (2003), MacMillan et al.  

(1988) och Elango et al. (1995), har tidigare gjorts på roller och grad av involvering som 

riskkapitalister åtar sig i sina portföljbolag. Ett flertal studier har även bekräftat att 

riskkapitalbolagen faktiskt skapar värde i sina portföljbolag, även om det finns 

diskussioner angående riskkapitalbolagens betydelse för deras portföljbolag 

(Fredriksen & Isaksson, 2000). Däremot har det inte gjorts många studier om hur 

riskkapitalisterna går tillväga för att skapa värde, både vad gäller 

värdeskapandeprocessen och vad som anses vara värdeskapande, framförallt på den 

svenska riskkapitalmarknaden. De få studier som har gjorts har blivit aningen 

föråldrade vilket skapar förutsättningar för oss att undersöka om det har skett några 

förändringar alternativt att vi bara bekräftar dess validitet även i dagens läge. 

 

Att undersöka hur värde skapas är också en fråga om vems perspektiv man tittar ifrån. 

Riskkapitalbolagen och portföljbolagen kan ha olika uppfattningar om dels vad som 
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anses vara värdeskapande och dels hur riskkapitalbolagen skapar värde. Därför kommer 

vi i studien att utreda båda aktörers synsätt. 

 

Det som också är av stor betydelse här är att förutsättningar i portföljbolagen påverkar 

riskkapitalistens roll eller grad av involvering. Detta påverkar vidare hur värde kommer 

att skapas, dvs. vilken värdeskapandeprocess riskkapitalisterna anser vara mest lämplig 

beroende på portföljbolagens situation. 

 

Vi kommer i studien att utgå ifrån att riskkapitalbolag skapar värde i sina portföljbolag 

då vi har funnit flera argument som stödjer detta (Chemmanur, et al., 2010; Cumming, 

2010; Fredriksen, 1997; Klonowski, 2010; Schwienbacher, 2010). Det kan vara av såväl 

ekonomisk som icke-ekonomisk art. Därför kommer vi i studien att fokusera på hur 

riskkapitalbolagen skapar värde i sina portföljbolag med avseende på roller och 

involvering. 

 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka roller och vilken form av involvering 

riskkapitalbolag har i sina portföljbolag samt hur de går tillväga för att skapa värde i 

portföljbolagen. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt från studiens syfte formulerades följande forskningsfrågor:  

 

- Vilka roller och vilken form av involvering åtar sig riskkapitalister i sina 

portföljbolag? 

 

Denna fråga ämnar att mer konkret ta reda på hur riskkapitalbolag arbetar med sina 

portföljbolag och hur de väljer att samverka med dessa. Det första som undersöks är 

vilka funktioner riskkapitalbolag har. Det andra som ska klarläggas är hur 

riskkapitalbolag är involverade i sina portföljbolag. Vissa former av involvering kräver 

mer tid och uppmärksamhet medan andra former inte är lika krävande. 
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- Hur går riskkapitalister tillväga för att skapa värde i sina portföljbolag? 

 

I vår studie har vi valt att diskutera värdeskapande inom två olika dimensioner. Den 

första handlar om hur riskkapitalister går tillväga och hur de arbetar med sina 

portföljbolag för att skapa värde i dessa, det vill säga fokus ligger på själva 

värdeskapandeprocessen. Denna process har vi skiljt från värdeskapandets andra 

dimension, som handlar om vad för värde som riskkapitalbolag skapar i sina 

portföljbolag. Med andra ord vill vi ta reda på konkreta svar på vad det är som faktiskt 

ökar, eller förbättras i form av ökat värde, när riskkapitalisterna skapar mervärde i sina 

portföljbolag. Därför besvaras ovanstående forskningsfråga bäst om den delas upp i två 

delfrågor: 

 

o Hur skapar riskkapitalister värde? 

 

o Vad skapar riskkapitalister för värde? 

 

Det går att skilja på olika former av värde, till exempel ekonomiskt värde (större vinster, 

mer omsättning et cetera) och icke-ekonomiskt värde (större kontaktnätverk, förvärv av 

ytterligare kapital et cetera). Detta förklaras mer utförligt i denna studies referensram. 

 

1.5. Avgränsningar 

I vårt val av bolag har vi utgått från Svenska Riskkapitalföreningens register. Det medför 

att antalet bolag och vilka bolag som kommer med i studien blir begränsat då 

medlemskap i föreningen inte är obligatoriskt. Urvalet av bolag blir då inte lika 

representativt för branschen vilket påverkar generaliserbarheten negativt (Dahmström, 

2011). En annan avgränsning vi har gjort är att de portföljbolag som valts i studien ska 

ha sitt huvudkontor i Sverige och i möjligaste mån ha sin huvudsakliga verksamhet i 

Sverige. Detta för att minimera faktorer som nationella kulturskillnader men även för att 

studiens syfte är att undersöka den svenska marknaden. Vi kommer alltså inte 

undersöka hur andra länders riskkapitalmarknader ser ut, delvis på grund av vår 

resursbegränsning.  
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Ytterligare en avgränsning vi gjort är att endast fokusera på de aktiviteter som 

riskkapitalbolagen ägnar sig åt efter första investeringen. Vi kommer inte att undersöka 

de aktiviteter som görs innan första investeringen. De aktiviteter vi syftar till att 

exkludera inbegriper kriterier för val av investeringsbolag samt kriterier som tas upp i 

utformning av avsiktsförklaringar, så kallade ”Letter of Intent”, som enligt vissa är en 

värdeskapande aktivitet (Eldridge, 2007; Hall & Hofer, 1993). Orsaken till att vi inte 

undersöker dessa är som sagt att vi anser att dessa sker innan investering, alltså innan 

riskkapitalbolaget blir ägare i portföljbolaget. Här menar vi att riskkapitalbolaget inte 

skapar värde då det inte är ägare i bolaget. Att välja rätt bolag är inte heller 

värdeskapande i sig utan vi utgår ifrån värdeskapande under riskkapitalbolagets 

ägandeperiod av portföljbolagen. Det här skiljer sig från andra studier (Hall & Hofer, 

1993) som gjorts i ämnet där de anser att riskkapitalbolag skapar värde genom att de 

endast väljer bolag som har potential att bli framgångsrika bolag. 
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2 Riskkapital  –  
Definition och Historia 

2.1 Definition 

I en sammanställning av forskningen inom riskkapital fram till 1997 gjord av Fredriksen  

(1997) beskrivs flera olika definitioner av riskkapital. 

 

En av de definitioner som tas upp är den av Maier II och Walker (1987) som säger att 

riskkapital skiljer sig från andra investerare på så sätt att riskkapitalisten antingen 

genom aktier eller genom optioner och konvertibler tar del av det egna kapitalet hos 

entreprenörsföretaget. Utöver det nämner Maier II och Walker (1987) att det handlar 

om en långsiktig investering som normalt sträcker sig över 5 – 10 år, detta för att det ska 

bli någon signifikant avkastning. Riskkapitalisten har ofta en aktiv roll i företaget denne 

investerar i. 

 

En annan definition som tas upp i samma text är den gjord av Olofsson (1985) där denne 

gör en distinktion mellan tillfälliga partners och imperiebyggare, med vilket de tillfälliga 

partners är den kategori där riskkapitalister hamnar. Imperiebyggare beskrivs som 

investerare som fokuserar sina investeringar i en viss marknad och formulerar för 

organisationen specifika management policys och system för redovisning och 

budgetering. Medan de tillfälliga partners gör en tidsbegränsad investering på 7- 10 år 

för att kunna göra en vinst på denna investering vid en försäljning till skillnad från 

imperiebyggarna, som inte gör en försäljning. Utöver tidsbegränsningen framhäver även 

Olofsson (1985) att ett engagemang genom företagsledningskompetens och/eller 

rådgivning som hjälper företaget till fortsatt utveckling är en aspekt som är viktig vid 

definitionen av riskkapitalisten. 

 

Ovanstående definitioner tillsammans med Gupta & Sapienzas (1992) förklaring på 

riskkapitalbolag ger en slutgiltig och tydlig bild av vad vi menar med riskkapital och 

riskkapitalbolag: 
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”Företag vars dominerande uppgift är att finansiera grundandet eller den 

tidiga tillväxten av nya företag som ännu inte har tillgång till 

värdepappersmarknader eller institutionell finansiering.”  

Källa: Egen översättning av Gupta & Sapienza, 1992 (s. 349) 

 

Här handlar det närmare bestämt om tidsbegränsade investeringar i tidiga faser av 

organisationer med avsikten att, efter en period om cirka 5 – 10 år, genomföra en 

försäljning med en viss avkastning. Riskkapitalbolag blir då således bolag vars 

huvudsakliga verksamhet är den ovan nämnda aktiviteten. 

 

2.1.1 Riskkapitalbolagets struktur 

Kapitalet i ett riskkapitalbolag kommer från investerare som går in i riskkapitalbolagets 

fond som delägare med ett begränsat ansvar. De har således inget ansvar i den operativa 

verksamheten i bolaget. Dessa är ofta välbärgade individer och pensionsfonder. Utöver 

dessa individer och organisationer finns det ägare som har ansvar för den operativa 

verksamheten, investeringar och kontakten med portföljbolagen (Walske & Zacharakis, 

2009). Riskkapitalbolagets fond används sedan till investeringar i portföljbolag. 

 

 

 

 

 

 

Investerare 

Till exempel Pensionsbolag, Fondbolag, Stiftelser, m.m. 

 

Riskkapitalbolag 

Fond 1 

Portföljbolag Portföljbolag Portföljbolag 

 

Fond- och investerings-

management 

Ägande i fonden 

Fondens ägande i portföljbolagen 

Figur 1 – Riskkapitalets struktur 

Källa: Egen bild 
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2.2 Riskkapitalets historia 

Till nedanstående kapitel har den mest relevanta och använda referensen varit 

Fredriksen (1997). Det finns dock en mängd undantag, men där det inte står någon 

referens hänvisar vi till ovanstående källa. 

 

2.2.1 En ny finansieringsform tar fart 

Riskkapital enligt definitionerna och förklaringarna i tidigare avsnitt har inte haft en 

lång historia. Däremot har utvecklingen av denna finansieringsform präglats av många 

upp- och nedgångar som främst har orsakats av den ekonomiska situationen i världen. 

Den allra första formen av ett klassiskt riskkapitalbolag uppkom i USA 1946 precis efter 

andra världskriget, då American Research and Development (ARD) bildades (Fredriksen, 

1997; Murray & Lingelbach, 2010). Det var det första bolaget som började investera 

kapital i sina portföljbolag. Under de nästkommande årtiondena växte denna industri 

och blev en populär finansieringsform under 80-talet. 

 

En kritisk punkt i riskkapitalets historia kom under 1958 då den amerikanska 

regeringen genomförde den så kallade SBIC-reformen. SBIC står för ”Small Business 

Investment Company” och anledningen till denna reform var den stora avsaknaden av 

tillgängligt kapital till små entreprenörsbolag. Idén var att det skulle vara lättare att 

bilda en ny typ av riskkapitalbolag som kunde investera i landets små bolag samt att 

dessa skulle bidra med en tillväxt i den amerikanska ekonomin. 

 

Under 1970-talet kom den första riktiga nedgången i riskkapitalindustrins utveckling i 

USA. Större delen av detta årtionde kännetecknades av stagnation och en radikal 

minskning i antalet riskkapitalbolag. Det fanns en enkel förklaring till denna utveckling: 

realisationsvinstskatten ökade kraftigt från 25 procent till 49 procent. Det här skapade 

problem för riskkapitalbolagen då deras verksamhet till största del baseras på 

realisationsvinster från försäljningar. 

 

I slutet av 1970-talet kom en viktig vändpunkt. Realisationsvinstskatten sänktes 

drastiskt, nästan till samma nivåer som innan ökningen och pensionsfonder fick 

möjligheten att investera i riskkapitalbolag. Detta tillsammans med en stor teknologisk 
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utveckling, inom bland annat bioteknik, elektronik och datorer gjorde att antalet 

entreprenörsbolag ökade enormt. Dessa tre faktorer bidrog till ett uppsving i 

riskkapitalindustrin under slutet av 1970-talet och 1980-talet. 

 

2.2.2 Riskkapitalmarknaden i Sverige 

Framgången för riskkapitalindustrin i USA under slutet av 1970-talet smittade av sig till 

andra länder, såsom Sverige. Man började framhäva vikten av att ha en 

riskkapitalindustri, främst på grund av olika kriser (till exempel oljekriserna) och den 

dåliga ekonomiska tillväxten i Sverige under 1970-talet. Besök gjordes i USA för att 

studera den amerikanska riskkapitalmarknaden och försöka förstå vilka åtgärder som 

var nödvändiga i Sverige för att dra landet ur den ekonomiska nedgången. Därför går det, 

trots att det råder lite tvivel kring det exakta datumet, att utgå ifrån att den svenska 

riskkapitalmarknaden började ta fart i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet 

(Fredriksen, 1997; Söderblom, 2011). 

 

Främst två anledningar brukar urskiljas till uppkomsten av en riskkapitalmarknad i 

Sverige: 

 

1. Den ekonomiska situationen som landet befann sig i under 1970-talet. Det här 

årtiondet präglades av ekonomisk stagnation, minskad produktion och ökad 

arbetslöshet (Ohlsson & Vinell, 1987). Det krävdes en förändring och den svenska 

regeringen ansåg att riskkapitalmarknaden var en bra källa till innovation och 

ekonomisk tillväxt (Söderblom, 2011). Riskkapitalmarknaden i USA gav positiva 

effekter för landet och därför började den svenska riskkapitalmarknaden att 

utvecklas (Söderblom, 2011; Fredriksen, 1997). 

 

2. Den andra anledningen beskrivs vara ett förslag till hur Sverige skulle ta sig ur 

krisen. Den svenska industrin bestod främst av stora internationella bolag. För 

att den svenska ekonomin skulle komma på fötter igen insåg myndigheterna 

också att landet var i stort behov av små och medelstora företag, framförallt i 

tillväxtindustrier. Men häri låg ett annat problem. Små och medelstora företag 

hade väldigt svårt att erhålla kapital som kunde finansiera deras verksamhet. 
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Därför bildades regionala utvecklingsbolag under 1978 med syftet att bistå små 

och medelstora företag med råd och kapital (Olofsson, 1983). 

 

Genomförandet av SBIC-reformen i USA hade också börjat få mycket mera 

uppmärksamhet i Sverige under 1970-talet och det diskuterades om liknande reformer 

för den svenska ekonomin. Resultatet blev en undersökning av den finansiella 

situationen för små och medelstora företag. Där påpekades återigen avsaknaden av 

tillräckligt med kapital i dessa bolag, vilket i sin tur resulterade i ett antal 

lagförändringar ämnade att underlätta för små och medelstora företag att bedriva 

verksamhet. Dessutom bidrog undersökningen och lagförändringarna till en utveckling 

av marknaden för icke-noterade värdepapper, den på engelska så kallade over-the-

counter-marknaden (Statens Offentliga Utredningar, 1981). 

 

Under 1980-talet upplevde den svenska riskkapitalmarknaden ett antal upp- och 

nedgångar. Fram till mitten av 1980-talet karakteriserades marknaden av en stor 

uppåtgående trend. Det insågs att riskkapitalbolagen kunde vara en sorts problemlösare 

för små bolag som inte kunde förvärva nödvändigt kapital. Riskkapitalbolagen skulle 

hjälpa till att driva innovationen i små och medelstora bolag vidare. Men kort därefter 

fick sig utvecklingen en negativ trend för att slutligen, under de sista åren av 1980-talet 

och början på 1990-talet, stabilisera sig lite och ha en svagt uppåtgående utveckling. 

 

2.2.3 Utvecklingen åren innan och efter millenniumskiftet 

I mitten av 1990-talet blev det en kraftig tillväxt inom riskkapitalmarknaden. Det var ett 

flertal anledningar till denna: 

 

- det stora uppsvinget i den svenska aktiemarknaden 

- ökningar i det inhemska privata sparandet 

- ett generellt skifte i placeringen av kapital från pensionsfonder till 

riskkapitalindustrin 

 

Dessutom ökade efterfrågan på riskkapital drastiskt då den teknologiska utvecklingen 

bidrog med många nya innovationer och idéer som behövde kapital för att utvecklas och 

växa (Isaksson, 2006). 
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Slutet av 1990-talet och början på 2000-talet utmärktes också av upp- och nedgångar i 

ekonomin. Den enkla förklaringen till detta är IT-bubblan. Under åren 1998 till 2000 fick 

sig den svenska riskkapitalmarknaden ett kraftigt uppsving då många fler 

riskkapitalbolag gick in i marknaden. Dessa riskkapitalbolag var dessutom större och 

mer kapitaliserade. Men denna höga tillväxt gjorde till slut att riskkapitalmarknaden, 

precis som IT-marknaden, blev överhettad (Isaksson, 2006). När IT-bubblan sprack blev 

det emellertid en omvänd utveckling på den svenska riskkapitalmarknaden under de 

kommande åren. Den stagnerade och antalet riskkapitalbolag minskade drastiskt 

(Söderblom, 2011). 

 

Det var framförallt de relativt nystartade bolagen som inte kunde hålla sig kvar på 

riskkapitalmarknaden. Resultatet av IT-kraschen blev att bolag på riskkapitalmarknaden 

i Sverige blev mycket mera försiktiga med sina investeringar och undvek gärna att ta på 

sig den risk som riskkapitalmarknaden innebar. Detta medförde en fortsatt minskning i 

riskkapitalbolag fram till 2004 då utvecklingen stabiliserade sig. Det som är värt att 

nämna är att trots att antalet riskkapitalbolag minskade så mycket, blev det inte en lika 

stor minskning av mängden förvaltat riskkapital på marknaden. Förklaringen ligger i att 

en del av de små bolagen som lämnade marknaden blev ersatta av stora och etablerade 

bolag (Isaksson, 2006). 

 

I mitten på 2000-talet började den svenska riskkapitalmarknaden långsamt att 

återhämta sig efter IT-kraschen. Antalet investeringar började stabilisera sig och likaså 

antalet riskkapitalbolag och mängden förvaltat kapital i riskkapitalmarknaden (Isaksson, 

2006). 

 

Dock har den svenska riskkapitalmarknaden även de senaste fem åren karaktäriserats 

av upp- och nedgångar i utvecklingen. Efter stabiliseringen i mitten på 2000-talet växte 

marknaden kraftigt de kommande åren och så sent som 2007 var den väldigt stor med 

betydande belopp investerat kapital i portföljbolag. Emellertid fick den finansiella krisen 

under åren 2008-2009 en starkt negativ påverkan på riskkapitalmarknaden. Denna har 

gradvis minskat i storlek fram till dagens läge med såväl färre gjorda investeringar som 

mycket mindre totalt förvaltat kapital i jämförelse med år 2007 (Svenska 
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Riskkapitalföreningen, 2011). Alltså finns det fortfarande mycket utrymme för 

riskkapitalindustrin att etablera sig och växa och det återstår att se hur utvecklingen 

kommer att te sig i framtiden. 
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3 Riskkapitalbolagens 
arbetsmetoder  

3.1 Riskkapitalets betydelse 

Trots att riskkapital nu är en etablerad finansieringsform, framförallt för små-, 

medelstora- och entreprenörsdriva företag, är det viktigt att belysa riskkapitalisternas 

betydelse för såväl själva marknaden som den ekonomiska utvecklingen för länder. 

 

Ett flertal författare har i sina studier och rapporter diskuterat riskkapitalets betydelse. 

Fredriksen (1997) framställer riskkapitalbolag som väldigt viktiga i ett lands ekonomi, 

där de har stor betydelse i skapandet av helt nya industrier. Cumming (2010) och 

Chemmanur et al. (2010) för liknande resonemang där de förklarar att 

riskkapitalbolagens finansiering av entreprenörsdrivna företag, och därmed innovation, 

är viktiga för den ekonomiska tillväxten i ett land. Schwienbacher (2010) poängterar att 

effekten av riskkapitalfinansiering i tidiga faser av ett bolags utveckling spelar en väldigt 

stor roll, inte bara för själva bolaget, utan också för hela landets ekonomi i form av 

bidrag till utvecklingen av innovation. Klonowski (2010) går steget längre och förklarar 

att små och medelstora företag är väldigt viktiga för ett lands ekonomi. De är en källa till 

ekonomisk tillväxt och innovation och skapar fler jobbtillfällen. Därför är 

riskkapitalbolag, som finansierar dessa bolag, viktiga enligt ovanstående forskare då en 

avsaknad av dessa skapar färre förutsättningar för en bra ekonomisk tillväxt. Utöver 

riskkapitalbolagens samhällsekonomiska bidrag har det påvisats att riskkapital-

finansierade bolag presterar bättre än företag som inte fått finansiering från 

riskkapitalbolag. (Chemmanur, et al., 2010; Cumming, 2010; Söderblom, 2011; 

Zacharakis, 2010). 

 

Tidigare forskning visar alltså att riskkapitalbolag är väldigt viktiga för såväl 

portföljbolag som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då de bidrar till att skapa 

ekonomiskt värde (större omsättning, lägre arbetslöshet et cetera) samt icke-

ekonomiskt värde (större kontaktnätverk, förvärv av kapital et cetera) (Fredriksen, 

1997). 
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3.2 Riskkapitalistens roller 

3.2.1 Anledningen till olika roller 

Riskkapitalbolag kan åta sig många olika roller i sina portföljbolag. Vilken roll och 

graden av involvering för varje roll bestäms utifrån den situation som portföljbolaget 

befinner sig i. Vissa roller kräver i sig själva en viss involvering medan andra roller 

lämnar det mera öppet för riskkapitalbolagen att själva bestämma graden av involvering. 

Emellertid är det viktigt att poängtera att rollen som riskkapitalbolaget åtar sig samt 

dess grad av involvering beror på ett flertal faktorer. Eisenhardt (1989) förklarar vilka 

problem som kan uppkomma på grund av att riskkapitalbolaget agerar som principal 

och portföljbolaget som agenten. Problemet ligger i att portföljbolaget, agenten, kan 

agera på ett sådant sätt som inte gynnar riskkapitalbolaget, principalen. Dessutom kan 

det finnas stora informationsasymmetrier då portföljbolaget kan besitta information, 

som kan vara avgörande för bolagets framtida utveckling, som riskkapitalbolaget inte 

kan komma åt. Chemmanur et al. (2010) belyser också att graden av riskkapitalbolagens 

involvering i portföljbolagen är avhängigt av agentproblem och ett flertal andra saker, 

såsom: 

 

- portföljbolagets produktivitet 

- osäkerheten kring portföljbolagets utvecklingsmöjligheter (bland annat vad 

gäller produkten som bolaget erbjuder), samt externa faktorer som 

marknadsutveckling och konkurrenter 

- entreprenörens erfarenhet och skicklighet 

- portföljbolagets prestation överlag 

- hur kapitalintensivt portföljbolaget är. Ju mer kapitalintensivt ett portföljbolag är, 

desto fler tillgångar kan riskkapitalbolaget sälja av om det skulle behövas och 

desto mindre kontroll och engagemang är nödvändigt 

 

Även Fredriksen (1997) för samma resonemang men påpekar också att bolag som har 

problem eller har hamnat i svårigheter, såväl i den operativa verksamheten som 

ekonomiskt, kräver mer engagemang och roller som är ämnade att hjälpa dessa bolag till 

en högre grad. 
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En mer grundlig förklaring till orsaken till att riskkapitalbolag åtar sig en speciell roll 

eller en viss grad av involvering ligger utanför denna studies räckvidd. Däremot utgår vi 

ifrån att rollen och graden av involvering som riskkapitalbolagen åtar sig hela tiden 

beror på situationen som portföljbolagen befinner sig i. Olika situationer kräver olika 

roller och olika grader av involvering. 

 

3.2.2 Roller 

Det finns ett antal vanligt förekommande roller vars betydelse ofta illustreras. 

Detsamma gäller för graden av involvering i portföljbolagen. Fredriksen (1997) visar i 

sin sammanställning av ett antal studier inom området att de mest relevanta, 

diskuterade och vanliga rollerna som riskkapitalbolag åtar sig i sina portföljbolag är 

följande: 

 

- bollplank, där riskkapitalbolaget fungerar som en diskussionspartner att 

diskutera idéer med 

- rådgivare, där riskkapitalbolaget ingående ger råd om det som krävs 

- coach/mentor, som är lite likt rollen rådgivare, där riskkapitalbolaget agerar som 

en form av handledare 

- vän, med ett vänskapligt förhållande 

- finansiär, där rollen är strikt ekonomisk med tillskjutande av nödvändigt kapital 

- disponering av ett större kontaktnät, och då menas riskapitalbolagets kontakter 

- erhållande av alternativa finansieringskällor, framförallt från andra 

riskkapitalbolag 

 

Ovanstående roller kan också relateras till det som Casamatta (2010) kommer fram till. 

Hon påpekar att riskkapitalbolag å ena sidan kan vara lite mer passiva och endast agera 

som rådgivare och å andra sidan ha en övervakande, eller kontrollerande roll. I detta fall 

övervakar de noggrant sina portföljbolag och ingriper när så är nödvändigt för att 

förhindra att portföljbolagen går i fel riktning. Även Chemmanur et al. (2010) beskriver 

att riskkapitalbolag kan ta en roll där de övervakar och ständigt kontrollerar sina 

portföljbolags verksamhet. De diskuterar också rollen syndikering, som även kan anses 

vara en strategi. I detta fall väljer ett riskkapitalbolag att gemensamt med andra 

riskkapitalbolag investera kapital i specifika entreprenörsdrivna bolag. Då får de rollen 
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som delägare och medhjälpare och ser, tillsammans med andra delägande 

riskkapitalbolag, till att portföljbolagens verksamhet bedrivs på ett önskvärt sätt. 

 

Wijbenga et al. (2010) för samma tankegångar men argumenterar för att rollerna som 

riskkapitalbolag åtar sig kan indelas i tre olika klasser: 

 

1. Nätverksaktiviteter – dessa roller avser att bistå portföljbolagen med assistans i 

att få mer kontakt med den ”yttre världen”, som till exempel bidra med kontakter 

i industrin, bidra med kontakter med andra investerare (som tillskjuter kapital 

till riskkapitalbolag) samt erhålla alternativa källor till eget kapital. 

 

2. Övervakande och kontrollerande aktiviteter – dessa roller är ämnade att ha 

uppsikt över portföljbolagets verksamhet, till exempel övervakning av såväl 

finansiell som operativ prestation, utvärdering av portföljbolagets strategi och 

produktmarknadsmöjligheter med utrymme för förbättringar. 

 

3. Strategiskapande aktiviteter – i dessa aktiviteter ingår rollerna bollplank, hjälp 

med formulering av affärsstrategi, rekrytering och ersättning av ledning samt 

assistans vid kortsiktiga problem och kriser. 

 

Nisar (2005) visar i sin forskning hur riskkapitalbolag väljer att intervenera i sina 

portföljbolag, det vill säga vilka roller riskkapitalbolag har i sina portföljbolag. Han 

kommer fram till att några vanliga roller, eller sätt att intervenera i portföljbolagen, är 

de följande: 

 

- vara en medlem i portföljbolagets styrelse 

- vara ett bollplank för ledningen eller styrelsen 

- introducera portföljbolaget för nya kunder och leverantörer 

- övervaka och kontrollera portföljbolagets operativa prestation 

- hjälpa till vid strategiska frågor 

 

Det är alltså många studier, som har diskuterats ovan, som är ganska överens om 

rollerna som riskkapitalbolag åtar sig i sina portföljbolag, med endast små 
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meningsskiljaktigheter. Dessa meningsskiljaktigheter handlar främst om hur forskarna 

väljer att ge namn åt olika roller men generellt sett är innebörden för rollerna, om inte 

helt lika, väldigt liknande. 

 

3.2.3 Former av involvering 

Det har gjorts flera studier på hur riskkapitalisters engagemang i deras portföljbolag 

påverkar resultaten hos dessa bolag. En av dessa studier är gjord av MacMillan et al. 

(1988). De har undersökt hur ett flertal olika variabler påverkar resultatet hos 

portföljbolagen. Utifrån de variablerna har de sedan delat in riskkapitalisternas 

involvering i portföljbolagen i tre olika grupper: Laissez Faire, Moderate, Close tracker. 

MacMillan et al.(1988) har identifierat sex olika sätt riskkapitalister är direkt 

involverade i sina portföljbolag: 

 

- assistans vid anställning av nyckelpersoner i management 

- bearbetning av kunder och leverantörer 

- strategisk planering 

- assistans med ytterligare finansiering 

- operativ planering 

- rekrytering av mer kompetent personal, när nödvändigt 

 

Laissez Faire involvering innebär att riskkapitalisten inte är så aktiv i sina portföljbolag 

utan har en mera hands-off ansats. De arbetar med strategisk rådgivning och med mera 

generell support. MacMillan et al. (1988) har funnit ett signifikant samband i att 

riskkapitalister som agerar på Laissez Faire vis inte bör engagera sig så mycket i 

portföljbolagens problem, då inblandning inte resulterar i någon signifikant förbättring. 

 

Moderate involvering innebär som orden antyder moderat involverad eller måttligt 

engagerad. Här har MacMillan et al. (1988) funnit att ett visst engagemang i den 

operativa verksamheten kan vara en god idé, dock bör riskkapitalisterna ha god insyn i 

branschen för att få ett positivt resultat av sitt engagemang. Där de har störst inverkan 

är i sökandet av ledare till bolaget samt inom strategifrågor. 
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Close tracker involvering innebär att riskkapitalisten är mycket aktiv i portföljbolaget. 

Anledningen till att riskkapitalisten är aktiv i porföljbolaget enligt de slutsatser som 

MacMillan et al. (1988) gör är att det finns problem i portföljbolaget som gör att 

riskkapitalistens involvering är nödvändig. En av de främsta anledningarna som tas upp 

är, enligt de intervjuade riskkapitalisterna, entreprenörens ovilja att dela information 

och ansvar. Det gör det svårt att hitta lämpliga kandidater till ledande positioner inom 

företaget. 

 

Elango et al. (1995) kommer sedan fram till samma slutsats, med undantaget att han 

benämner de olika grupperna på ett annat sätt. De olika grupperna har samma betydelse 

som grupperna som MacMillan et al. (1988) kom fram till men var istället indelade enligt 

följande: 

 

- Inaktiv 

- Aktiv rådgivare 

- Hands-on 

 

Inaktiva riskkapitalbolag blandar sig inte i portföljbolagens verksamhet utan deltar 

endast i styrelsemöten för att försäkra sig om att portföljbolagen går i rätt riktning. 

Riskkapitalbolag som agerar aktiva rådgivare gör precis detta: de ger råd när det behövs 

för att portföljbolagen ska prestera enligt önskan.  

 

Hands-on betyder att riskkapitalisten tar en väldigt kontrollerande och övervakande roll 

i sina portföljbolag. Dessa typer av riskkapitalister vill gärna ha en närstående 

förbindelse till sina portföljbolag med hopp om att portföljbolagen presterar på ett 

önskvärt sätt. 

 

Nisar (2005) påpekar med liknande diskussion att det går att kan skilja på två olika 

grader av engagemang: hands-on och hands-off. Hands-on innebär, med väldigt lik 

betydelse som ovan, att riskkapitalisten tar en aktiv roll i sina portföljbolag och blir 

involverad som partner i bolaget. Hands-off har samma betydelse som MacMillans et al. 

(1988) Laissez Faire och Elangos et al. (1995) Inaktiv. Nisar (2005) lägger i sin forskning 
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också fram bevis för mer specifika områden som riskkapitalister väljer att engagera sig 

mer i. Det handlar framförallt om tre områden: 

 

- Strategi och prestation – det här gäller övergripande strategi, strategi för ny 

produktutveckling samt operativ prestation 

- Generella styrelsefrågor, såsom organisationsutveckling 

- Bolagsstyrning där man försäkrar sig om att portföljbolagen följer 

riskkapitalbolagets policy samt allmänna lagar 

 

En mer ingående analys av vilka specifika områden som riskkapitalister väljer att 

engagera sig mest i ligger även detta utanför studiens omfång. Därför väljer vi här att 

bara nämna Nisars (2005) slutsatser. 

 

Sapienza et al. (1996) skriver i sin artikel att riskkapitalister ofta är aktiva i sina 

portföljbolag. Men detta innebär självklart inte att engagemanget är enbart positivt. Det 

är förenat med kostnader som måste tas i beaktande. Riskkapitalbolagen måste således 

göra en avvägning mellan hur mycket de ska engagera sig och kostnaden för denna tid 

som de kanske kunde ha spenderat på något annat, exempelvis ett annat portföljbolag.  

 

3.3 Riskkapitalistens värdeskapande 

3.3.1 Portföljbolagens förväntningar på värdeskapande 

Sapienza et al. (1996) kommer fram till att ju mer involverade riskkapitalbolagen är i 

sina portföljbolag desto mer värde skapar de. En av de viktigaste faktorerna för 

värdeskapande är branscherfarenhet och då framförallt erfarenheten hos 

riskkapitalisterna. Osäkerhet tillsammans med portföljbolagets prestationer är andra 

faktorer som påverkar värdeskapandet. Osäkerheten påverkar även graden av 

involvering från riskkapitalisternas sida och den ökar när osäkerheten är stor. Andra 

faktorer som påverkade involveringen var VD:s erfarenhet av företagande och antal år 

som portföljbolag. 

 

I en studie gjord av Berg-Utby et al. (2007) undersöker författarna om riskkapitalbolag 

tillför värde genom att undersöka om riskkapitalbolagen uppfyller förväntningarna från 
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portföljbolagen. De undersöker även vilka resurser, i form av ”business knowledge”, som 

riskkapitalbolaget bidrar med som portföljbolaget kan dra nytta av. Den tredje aspekten 

Berg-Utby et al. (2007) undersöker är i vilken omfattning avvikelserna i förväntningarna 

före och efter investeringen påverkas av företagspecifika attribut och externa 

oförutsedda händelser. De kategoriserar ”business knowledge” enligt följande: 

 

- Produkt utveckling; teknologi, produktutveckling, produktion och service 

- Marknadsföring; generell branschkunskap, specifik kunskap om marknad, 

marknadsföring och försäljningsrelaterad kunskap 

- Strategi; human- och socialkapital är viktiga tillsammans med personalhantering 

och annan administration utöver strategi frågor 

- Ekonomistyrning; redovisning och kassaflödeshantering 

- Ytterligare finansiering 

Det som framgår i studien är att riskkapitalbolag på den norska marknaden har svårt att 

nå upp till de förväntingar som ställs från portföljbolagens sida gällande värdeskapande. 

Det framkommer även att riskkapitalisterna arbetar mest med de bolag som presterar 

sämst respektive näst bäst, vilket styrker till viss del det som Fredriksen (1997) skriver 

att riskkapitalister är ”firefighters”2. Att de som presterar näst bäst får mycket 

uppmärksamhet skulle enligt Berg-Utby et al. (2007) antyda att riskkapitalbolagen 

försöker få de näst bästa till att bli toppresterande, i motsats till tidigare studier som 

menar att riskkapitalister arbetar med de bästa för att de ska bli vad som kallas 

för ”Home-runs”. 

 

3.3.2 Hur värde skapas 

Casamatta (2010) förklarar i sin forskning att riskkapitalbolag kan höja värdet på sina 

portföljbolag genom övervakning och rådgivning. En noggrann övervakning och 

kontrollering av portföljbolagens verksamhet kan skapa bättre förutsättningar för att 

märka var förbättringar måste göras för att på så sätt öka värdet. Alternativet är att 

riskkapitalisterna hela tiden ger råd om hur portföljbolagen bör agera, för att på så sätt 

få ut så mycket som möjligt av deras verksamhet och skapa mer värde. I det senare 

                                                        
2
 Firefighters innebär att riskkapitalister tenderar att arbeta mera med bolag som går dåligt, i syfte att vända 

dessa till att prestera tillfredsställande. 
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alternativet agerar riskkapitalisterna lite mer passivt medan det förra alternativet 

karaktäriseras av en mer aktiv värdeskapandeprocess. 

 

Chemmanur et al. (2010) för liknande resonemang gällande övervakning men nämner 

även ett flertal andra sätt att skapa värde på. I denna studie kommer de fram till följande 

värdeskapandeprocesser: 

 

- hjälp med anställning av kompetent ledning 

- skapa bättre incitament till styrelse och anställda 

- ge tillgång till riskkapitalbolagens nätverk av kontakter bland leverantörer och 

kunder 

- övervakning, vilket har samma betydelse som Casamattas (2010) ovannämnda 

slutsats 

- bättre utformad kontraktering – det här innebär att riskkapitalbolagen skapar 

kontrakt med sina portföljbolag där rollerna och vem som har beslutanderätt i 

vilka frågor förklaras lite mer tydligt. På så sätt kan riskkapitalbolagen minska 

agentproblemen och därmed risken för att portföljbolagen agerar i sitt eget 

intresse. Riskkapitalbolagen skapar alltså bättre förutsättningar för 

värdeskapande. 

- stegvis finansiering, där riskkapitalbolaget i olika steg och perioder tillskjuter 

kapital till portföljbolagen utefter hur de presterar. Presterar de bra tillskjuts mer 

kapital för att ge mer möjligheter för portföljbolagen att skapa värde. 

- syndikering – i detta fall väljer två eller flera riskkapitalbolag att tillsammans 

tillskjuta kapital i ett portföljbolag. För det första skapar det här delägarskap, 

men det som är viktigare här är att riskkapitalbolagen är specialiserade på olika 

saker (till exempel rådgivning, kontrollering, finansiering et cetera) och det här 

ger en bättre övervakning av portföljbolagen med bättre förutsättningar till 

värdeskapande. 

 

Ovannämnda slutsatser skiljer sig från De Clercq & Frieds (2005) vad gäller 

värdeskapandeprocesser. Här klargörs det att riskkapitalbolag kan skapa värde i sina 

portföljbolag på framförallt två sätt: 
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- Kommunikation – det här innebär att riskkapitalbolaget ska ha bra 

kommunikation inte bara med sina portföljbolag utan också inom själva 

riskkapitalbolaget. En mer frekvent interaktion med portföljbolagen gör att 

riskkapitalbolagen kan dra mer lärdomar om hur det ska agera och hur det ska 

leda sina portföljbolag. Det här ger i sin tur en ökad kvalitet på de råd som 

riskkapitalbolagen ger. 

- Engagemang – mer engagemang gör att riskkapitalbolaget bättre kan genomföra 

värdeskapandeprocessen och värdeskapandeaktiviteterna och på så sätt skapa 

mer värde i sina portföljbolag. Mer engagemang gör också att samarbetet mellan 

riskkapitalbolag och portföljbolag blir bättre, då portföljbolag inte blir lika 

trotsiga mot riskkapitalbolagens rådgivning och övervakning och kontroll. 

 

Wijbenga et al. (2003) kommer i sin forskning fram till ytterligare andra slutsatser. 

Denna studie fokuserar mycket på att riskkapitalbolagen bör interagera, i olika former, 

med sina portföljbolag för att kunna skapa värde. Själva värdeskapandeprocessen 

handlar alltså om att uppnå olika former av matchning. Studien kommer fram till att 

följande matchningar kan skapa mer värde i portföljbolaget: 

 

- Agentmatchning – det här handlar om att riskkapitalbolagens övervakande och 

kontrollerande av det entreprenörsdriva bolaget ska stämma överens med 

omgivningens krav på entreprenörsbolaget för att värde ska kunna skapas. 

- Entreprenörsmatchning – det här innebär att riskkapitalbolag ska välja sådana 

värdeskapande aktiviteter som passar ihop med entreprenörens karaktärsdrag 

för att öka förutsättningarna för mer värdeskapande. 

- Positionsmatchning – riskkapitalbolaget bör utforma strategier utifrån 

portföljbolagets konkurrenskraftiga omgivning. 

- Resursmatchning – riskkapitalbolaget bör fokusera på att interaktionen mellan de 

och portföljbolaget underlättar det rätta erhållandet och användandet av 

resurser för att skapa mer värde. 

- Total matchning – det här innebär att alla ovanstående värdeskapande aktiviteter 

ska samverka för att maximera portföljbolagets prestation och därmed alltså öka 

värdet. 
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Gupta & Sapienza (1992) förklarar också i sin forskning hur riskkapitalbolag går tillväga 

för att skapa värde i sina portföljbolag och de beskriver tre olika sätt: 

 

- genom att sammanföra investerare (som tillskjuter kapital till riskkapitalbolag) 

och entreprenörsdrivna bolag mer effektivt än vad annars skulle gå att göra 

- genom att göra investeringsbeslut som är överlägsna de som investerare (som 

tillför kapital till riskkapitalbolagen) själva skulle göra 

- genom att bidra med icke-finansiell assistans till portföljbolag och därmed 

förbättra deras avkastning i förhållande till risken (risken som är associerad med 

investeringen och portföljbolagets verksamhet) 

 

3.3.3 Vad för värde som skapas 

När det gäller vad för värde som skapas var det här betydligt svårare att hitta slutsatser 

kring. Endast ett fåtal forskare har genomfört en studie inom området. Chemmanur et al. 

(2010) kommer i sin forskning fram till två konkreta resultat kring vad för värde som 

riskkapitalbolag skapar i sina portföljbolag. Dessa är ökad försäljning och minskade 

kostnader. Det här handlar alltså om produktivitets- och effektivitetsförbättringar i 

portföljbolaget. 

 

Fredriksen (1997) kommer däremot i sin studie fram till ett flertal slutsatser. Han 

påpekar att man kan skilja på ekonomiskt värde och icke-ekonomiskt värde. När det 

gäller ekonomiskt värde diskuteras framförallt följande aspekter: 

 

- omsättning 

- antalet anställda 

- andelen eget kapital 

- likviditet 

- vinster 

Sedan diskuteras också vad för värde som kan skapas ur ett icke-ekonomiskt perspektiv. 

Följande faktorer nämns: 

 

- motivation för chefen eller direktören 

- chefens eller direktörens arbetssituation 
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- kontaktnätverket som riskkapitalisten kan bidra med 

- den ekonomiska kontrollen som portföljbolaget kan få över sin verksamhet 

- ytterligare förvärvande av kapital 

 

En viktig slutsats som Fredriksen (1997) drar i sin forskning är att det finns tydliga 

argument för att riskkapitalbolag skapar värde i sina portföljbolag via de icke-

ekonomiska faktorerna, medan resultaten och signifikansen är mindre tydliga för de 

rent ekonomiska faktorerna. 

 

3.4 Sammanfattning 

Nedanstående tabell illustrerar det som har diskuterats i detta kapitel och ämnar ge en 

förenklad och översiktlig bild över varje nämnd författares slutsatser. Tabellen är även 

skapad för att underlätta för läsaren att enkelt hitta informationen och repetera 

slutsatserna. 

  



 

 
26 

 

Tabell 3.4-1 – Sammanfattning 

Författare Roller Former av involvering 

Casamatta 
(2010) 

Rådgivare, övervakare/kontrollerare  

Chemmanur et 
al. (2010) 

Övervakare/kontrollerare, syndikering  

Elango et al. 
(1995) 

 Inaktiv, Aktiv rådgivare, Hands-on 

Fredriksen 
(1997) 

Bollplank, rådgivare, Coach/mentor, Vän, 
Finansiär, Disp. av större kontaktnätverk, 
erhålla alternativa fin. Källor 

 

MacMillan et 
al.(1988) 

 Laissez Faire, Moderate, Close tracker 

Nisar (2005) Styrelsemedlem i PB3,Bollplank, större 
kontaktnätverk, övervakare/ 
kontrollerare av operativ prestation, 
strategisk rådgivare 

Hands-on, Hands-off 

Wijbenga et al. 
(2010) 

Nätverksaktiviteter, övervakande/ 
kontrollerande aktiviteter, 
strategiskapande aktiviteter  

 

   

Författare Hur värde skapas Vad för värde som skapas 

Berg-Utby et 
al.(2007) 

Produktutveckling, marknadsföring, 
strategi, ekonomistyrning, ytterligare 
finansiering 

 

Casamatta 
(2010) 

Rådgivning, övervakning  

Chemmanur et 
al. (2010) 

Hjälp med rekrytering av kompetent 
ledning, bättre incitamentsprogram, 
större kontaktnätverk, övervakning, 
bättre kontraktering 

Ökad försäljning, minskade kostnader 

De Clercq & 
Fried (2005) 

Kommunikation, engagemang   

Fredriksen 
(1997) 

 Ekonomiskt värde: 
Omsättning, antal anställda, andel eget 
kapital, likviditet, vinster 
Icke-ekonomiskt värde: Motivation för 
chefen, chefens arbetssituation, 
kontaktnätverk som RB4 bidrar med, 
ekonomisk kontroll för PB över sin 
verksamhet, ytterligare förvärv av kapital 

Gupta & 
Sapienza 
(1992) 

Sammanföra inv. & PB mer effektivt, 
bättre inv. beslut, ge icke-fin. assistans till 
PB 

 

Wijbenga et. (al 
2010) 

Agent-, entreprenörs-, positions-, resurs- 
och totalmatchning 

 

 

  

                                                        
3
 PB - Portföljbolag 

4
 RB - Riskkapitalbolag 
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4 Metod 

4.1 Kvantitativ metod 

I vår studie har vi gjort två val när det gäller metod. Det ena handlar om hur vi har 

samlat in information, det vill säga valet stod här mellan kvantitativ och kvalitativ metod, 

och det andra handlar om hur vi har analyserat denna information. Här stod valet 

mellan deduktiv och induktiv metod. 

 

Med tanke på att vi ville undersöka hur det såg ut på den svenska marknaden behövde vi 

samla in en större mängd data för att kunna dra några generella slutsatser. För att kunna 

samla in informationen hade vi två alternativ som var aktuella. Ett var att göra ett antal 

intervjuer med riskkapitalister och ett stort antal intervjuer med portföljbolag. Detta 

insåg vi ganska snart att det inte vore möjligt för oss med den tidsram och budget vi 

hade till förfogande. Vi insåg att det skulle bli ganska svårt att få intervjutider med alla 

inblandade då dessas schema ofta är ganska pressat och de är spridda över ett stort 

geografiskt område. Vi ansåg att om vi skulle göra intervjuer skulle vi få ett bättre 

resultat om vi kunde genomföra dem ansikte mot ansikte, istället för att genomföra dem 

via telefon, vilket vore ett alternativ. Detta eftersom när man gör intervju på plats kan 

man få med andra aspekter som inte kommer fram i telefonintervjuer, som till exempel 

informell information som framkommer vid ett möte mellan personer (Patton, 2002). 

Ett problem med intervjubaserade studier är dels att de är tidskrävande eftersom det 

krävs noggrann förberedelse, det är svårt hitta intervjutider som passar med 

studieprocessen och de intervjuade och analysen är omfattande. Ett annat problem är 

att kompetensen hos intervjuaren är avgörande för kvaliteten på materialet som samlas 

in, framförallt vid mindre strukturerade intervjuer (Ghauri & Grönhaug, 2005).  

 

Utifrån ovanstående argument var en enkätundersökning, som var mindre resurs- och 

tidskrävande, att föredra. En enkätundersökning skulle även göra att vi kunde få fler 

deltagare i studien vilket också skulle göra att vi fick ett mer representativt urval. En 

annan aspekt som kunde bli aktuell var att man med en enkät kunde genomföra den 
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genom telefon, vilket vi såg som fördelaktigt. Utifrån detta hade vi valt design på studien, 

en surveystudie enligt Bryman och Bell (2005). 

 

När vi hade det klart för oss var frågan vilken strategi vi skulle utgå ifrån: kvantitativ, 

kvalitativ eller en kombination av de två. Eftersom vi planerade en enkätundersökning 

var det mest logiska att huvudsakligen utgå ifrån en kvantitativ metod. Bryman och Bell 

(2005) beskriver den kvantitativa processen enligt följande:  

 

Vanligtvis utgår man ifrån teori och utifrån den formulerar en eller flera hypoteser för 

att sedan välja undersökningsdesign och utformning av begrepp, s.k. operationalisering 

(i vår studie innefattar dessa roller, involvering och värdeskapande). Det här följs av val 

av plats och undersökningsobjekt, undersökning av objekten (respondenterna) och av 

bearbetning och analys av data och till sist resultat, slutsatser och formulering av 

rapport. 

  

De beskriver också de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning i sex steg, enligt 

nedan: 

 

1. generella frågeställningar 

2. val av plats och undersökningspersoner 

3. insamling av data 

4. tolkning av data 

5. begreppsligt och teoretiskt arbete vilket kan leda till en snävare specificering av 

problem. Sedan kan ytterligare insamling av data behövas vilket i sin tur leder till 

ytterligare tolkning och begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. rapport om resultat och slutsatser 

 

Det tillvägagångssätt vi valde var att läsa in oss på ämnet och gå igenom teorier inom 

ämnet för att därefter formulera mera generella frågeställningar, i likhet med hur 

Bryman och Bell (2005) beskriver kvalitativ metod. Utifrån dessa mera generella 

frågeställningar valde vi som sagt att genomföra en enkätstudie, för att på så sätt få 

tillräckligt med information för att utifrån den kunna dra mera generella slutsatser om 

hur det ser ut på marknaden just nu.  
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Vi ansåg att en mer fördjupad information från ett mindre antal bolag skulle göra det 

svårt att kunna dra slutsatser om marknaden som helhet då det endast skulle återspegla 

dessas åsikter. Varför vi ansåg att en i huvudsak kvantitativ ansats var mer lämplig 

framför en kvalitativ. Detta beslut grundar sig delvis i den kritik som finns mot kvalitativ 

metod som berör generaliserbarhet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2005), vilket vi 

ansåg vara viktigt för vår studie. 

 

Det blir ett problem med generaliserbarhet i kvalitativa studier då de ofta görs med litet 

urval eller endast ett studieobjekt. Det här medför att det blir svårt att dra några 

generella slutsatser som gäller för andra sammanhang. Replikerbarheten är ofta ett 

problem då studien ofta har en ostrukturerad process som styrs av den enskilde 

forskaren och dennes uppfinningsrikedom, vilket gör att det blir svårt att replikera 

undersökningen. Det finns även kritik mot kvantitativa metoder som vi fick ta hänsyn till 

under vårt arbete. En kritik som var speciellt viktig var den om relationen mellan 

variabler. I kvantitativa studier menar kritikerna, enligt Bryman och Bell (2005), att man 

i analysen inte tar hänsyn till den vardagliga kontexten utan visar snarare en statisk bild 

av verkligheten. En annan kritik som är av vikt tar upp den falska känsla av precision 

och riktighet som kvantitativa studier kan förmedla. Trots denna kritik valde vi ändå att 

i huvudsak utgå ifrån kvantitativ metod då vi fann den mest lämplig. 

 

4.2 Forskningsansats  

Enligt Holme & Solvang (1997) är det framförallt studiens frågeställning (det vill säga 

syftet och forskningsfrågorna) som spelar en stor roll i vilken metod (induktiv eller 

deduktiv) som väljs. Men innan vi diskuterar vårt val behöver vi förklara vad metoderna 

innebär. 

 

Deduktiv metod innebär att man utifrån ett antal påståenden bildar (deducerar) nya 

hypoteser. Sedan prövas dessa hypoteser via empiriskt insamlad information. Induktiv 

metod innebär å andra sidan raka motsatsen. Här utgår man ifrån empiriskt insamlad 

information för att dra slutsatser, och därmed skapa någon form av gällande teorier. 

Naturligtvis kan dessa teorier aldrig bli helt kompletta, oavsett metodval, då de baseras 

på ett urval av en population. Emellertid går det att förstärka förtroendet för en viss 
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teori genom ovanstående metoder (Ghauri & Grönhaug, 2005; Holme & Solvang, 1997; 

Patton, 2002; Sohlberg, 2009). 

 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor försökte vi alltså avgöra vilken metod som 

bäst passade vår studie. Emellertid var det svårt att utgå ifrån endast en av metoderna. 

Vi insåg snabbt att användandet av båda dessa kunde bidra till ett mer korrekt 

genomförande av vår studie. När det gäller den induktiva metoden var det främst två 

anledningar till att vi delvis använde oss av denna: 

 

- Studiens syfte berör endast den svenska marknaden. Eftersom det inte har gjorts 

liknande studier tidigare för just denna marknad var det svårt att utifrån ett antal 

påståenden deducera hypoteser, då det inte fanns några klara påståenden. Å 

andra sidan har liknande studier gjorts för riskkapitalbolag i andra delar av 

världen, men det fanns ingen garanti för att just detta gällde även för den svenska 

marknaden. 

- Studiens syfte och forskningsfrågor gör den till en studie av mer deskriptiv art 

vilket gjorde det lämpligt att först göra empiriska undersökningar för att sedan 

dra slutsatser utifrån denna information. 

 

Likväl har vi även använt oss av den deduktiva metoden, som förklarades ovan. Då 

liknande studier inte har gjorts tidigare på den svenska riskkapitalmarknaden var vi i 

förstadiet av våra empiriska undersökningar tvungna att utgå ifrån ett antal värden (det 

vill säga värden för roller, former av involvering och värdeskapande) (Holme & Solvang, 

1997) för att kunna genomföra enkätundersökningar och samla in relevant information. 

Dessa värden kunde vi erhålla via studier som har gjorts för andra delar av världen (som 

illustreras i studiens referensram). Därför är det här tydligt att vi även har använt oss av 

den deduktiva metoden eftersom vi indirekt har gjort påståenden om värden för de olika 

variablerna som vi har undersökt i studien. Även om vi inte har ställt upp hypoteser 

gällande detta har vi utifrån påståendena genomfört empiriska undersökningar. Trots 

att vi utgick ifrån värden från tidigare studier har vi via enkätundersökningarna inte 

försökt bekräfta att just dessa värden stämmer överens med verkligheten. Vi har snarare 

lämnat möjligheten öppen för de tillfrågade att fritt välja mellan dessa värden, då vi har 

fokuserat mer på att ta reda på vilka värden som är relevanta för att sedan dra slutsatser.  
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En bra sammanfattning på ovanstående diskussion är att konstatera att vi har använt 

oss av den abduktiva metoden.  Denna metod består helt enkelt av en blandning av den 

induktiva och den deduktiva metoden där grunddragen från dessa har slagits ihop. Det 

som däremot bör has i åtanke är att den abduktiva metoden i sig har sina grunddrag 

vilket medför att det också går att säga att denna metod har använts istället för att säga 

att en blandning av induktiv och deduktiv metod har gjorts (Ghauri & Grönhaug, 2005; 

Patton, 2002; Sohlberg, 2009).  

 

4.3 Informationssökning 

Informationssökningen har varit väldigt viktig och avgörande för genomförandet av vår 

studie. Den har baserats på ett systematiskt tillvägagångssätt för att på bästa sätt 

uppfylla syftet med denna studie. Tillvägagångssättet har bestått av framförallt tre delar: 

 

- Sökning av tidigare uppsatser (gjorda av studenter) inom ämnet 

- Sökning av vetenskapligt material (böcker och vetenskapliga artiklar) 

- Sökning av Internetkällor 

 

Till en början inledde vi vår informationssökning med att försöka hitta studentuppsatser, 

liknande vår, som har gjorts tidigare inom området. Detta gjordes inte för att vi ansåg 

dessa ha ett högre värde än vetenskapligt material, utan syftet var att vi skulle skrapa på 

ytan för en ökad generell förståelse om och bättre insyn i området. Vetenskapligt 

material har ett mycket högre värde då de ger en fördjupning inom området. Emellertid 

stötte vi på ett problem: vi lyckades inte hitta några tidigare gjorda studentuppsatser 

relevanta för vårt syfte. Däremot kom vi över ett antal uppsatser som har behandlat 

området riskkapital och som gav oss en viss inblick, men detta var långt ifrån tillräckligt. 

Därför ansåg vi det lämpligt att fortsätta informationssökningen på ett annat sätt, 

nämligen genom att försöka hitta vetenskapligt material med en början i sökning av 

relevanta böcker inom området. Fördelen med denna information är att böcker i sig 

själva är ett bekräftande på att författarnas slutsatser är, åtminstone till stor del, 

accepterade då de har blivit publicerade. Denna fördel blir tidigare studentuppsatsers 
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nackdel vilket gör att man kan ifrågasätta uppsatsernas slutsatser. Ändock kan dessa 

vara till nytta, som diskuterats ovan. 

 

Även med sökning av böcker stötte vi på samma problem som med studentuppsatser. 

Dock lyckades vi hitta en relevant bok, men detta var, precis som med 

studentuppsatserna, inte tillräckligt för att vi skulle kunna genomföra vår studie. Vi fick 

förlita oss på sökning av en annan form av vetenskaplig information, nämligen 

vetenskapliga artiklar. 

 

Det finns två viktiga anledningar till att vi ändrade till att söka vetenskapliga artiklar 

istället för böcker och tidigare gjorda studentuppsatser. Den första anledningen 

förefaller vara självklar: det fanns helt enkelt inte tillräckligt med information. Den 

andra anledningen var mer dold i början och det var först efter många diskussioner med 

varandra samt med vår handledare, och bristen på hittad information när det gäller 

böcker och tidigare studier, som vi insåg att det inom vårt val av ämne inte fanns några 

självklara teorier. Bristen på böcker kan då förklaras av denna avsaknad av klara teorier. 

Istället insåg vi, precis som vi förklarade i referensramen i denna studie, att allt är 

relativt och beror på situationen och omständigheterna som riskkapitalbolag och deras 

portföljbolag befinner sig i. Trots detta insåg vi samtidigt att en mängd forskare har gjort 

studier inom området, och då framförallt relevanta för vårt syfte, och dessa studier har 

dokumenterats i form av vetenskapliga artiklar. Precis som med böcker ansåg vi för det 

första att vetenskapliga artiklar är väldigt bra och förlitliga källor då de har blivit 

allmänt accepterade och publicerade i vetenskapliga journaler, tidsskrifter och liknande. 

För det andra har forskarna som har gjort studierna baserat sina slutsatser på empiriska 

resultat vilket gör att deras vetenskapliga artiklar för oss närmare verkligheten, även om 

det inte behöver vara den exakta verkligheten. 

 

Till vår studie, som har baserats på enkätundersökningar som närmare kommer att 

beskrivas i efterföljande avsnitt, har vi varit tvungna att välja ut ett antal 

riskkapitalbolag och deras respektive portföljbolag för att kunna genomföra 

enkätundersökningarna. Svårigheten i detta var från början att hitta dessa bolag. Då de 

flesta riskkapitalbolag, och framförallt portföljbolagen, är relativt små i förhållande till 

andra former av bolag är de inte lättillgängliga. Efter en viss tid hittade vi information 
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om Svenska Riskkapitalföreningen, som är en förening med riskkapitalbolag som 

medlemmar. På föreningens hemsida kunde vi komma åt riskkapitalbolag och deras 

portföljbolag och därmed var problemet med att hitta relevanta bolag för 

enkätundersökningarna löst. Emellertid stötte vi på ett annat problem: hur skulle 

urvalet av riskkapitalbolag och portföljbolag göras? Denna fråga besvaras utförligt i 

senare avsnitt av detta kapitel. 

 

Den tredje formen av informationssökning för vår studie var alltså Internet, framförallt 

Google. Vi utnyttjade denna form med hjälp att ett antal sökord och då kunde vi hitta 

relevant information. Ett stort problem med detta är det otroligt omfattande antalet 

sökträffar som fås när man söker i Google, vilket leder till att relevant information är 

svår att hitta. Dock lyckades vi ändå komma åt viss relevant information, som till 

exempel den europeiska och amerikanska motsvarigheten till Svenska 

Riskkapitalföreningen, med mera. 

 

Det som slutligen är viktigt att poängtera är att den mesta informationen hittade vi via 

vetenskapliga artiklar och de databaser där vi sökte artiklarna. De databaser vi använde 

oss av var Business Source Premier (EBSCO) och Scopus (Linköpings Universitet, 2012). 

 

4.3.1 Urval 

När vi har sökt information har vi utgått ifrån ett antal riktlinjer för att underlätta vår 

sökning. Både de använda databaserna och sökmotorn Google besitter en otrolig mängd 

information och detta omfång och tidsaspekten i vår studie tillät inte en noggrann 

kontroll av all hittad information. Därför var vi tvungna att göra ett urval bland den 

information som vi hittade. Enligt Holme & Solvang (1997) bestämmer en studies 

frågeställningar och problemformulering vilken information som ska samlas in. Dessa 

två faktorer bör klargöra vilka värden och enheter som ska undersökas och vilka 

egenskaper hos dessa värden och enheter som man ska få upplysningar om. Vi förklarar 

tydligt i början av vår studie, framförallt via problemdiskussionen, syftet och 

forskningsfrågorna, vad vår studie baseras på och vilka enheter som ska undersökas. Det 

här har lett till ett första viktigt urval i informationssökningen då vi använde oss av 

dessa tre avsnitt för att hitta relevanta sökord. Trots detta fick vi väldigt många träffar 

och att läsa igenom varje vetenskaplig artikel var bortom denna studies tidsomfång. 
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Istället utgick vi ifrån en vetenskaplig artikels abstrakt, som säger väldigt mycket om 

vad artikeln handlar om och dess huvuddrag, för att göra ytterligare urval. På detta sätt 

hittade vi tillräckligt med information. Det var viktigt att, vilket kommer att beskrivas 

mer utförlig i avsnittet om källkritik, hitta många källor som styrkte samma saker för att 

få ett bekräftande på att det stämmer. I annat fall, om vi baserade vår studie bara på ett 

fåtal artiklar, skulle vi aldrig helt ha kunnat förlita oss på dessa källor då de var så få. 

Resultatet av urvalen blev 30 vetenskapliga artiklar som vi ansåg vara väldigt relevanta 

för vår studie och som har hjälpt oss att skapa en referensram och utforma 

enkätundersökningarna. 

 

4.4 Informationsinsamling 

4.4.1 Urval 

Vår målpopulation är bolag som arbetar med riskkapital i Sverige. Vi har valt att 

använda oss av Svenska Riskkapitalföreningens register som ram för denna population 

(Dahmström, 2011). Då vi inte funnit något heltäckande register för hela populationen 

ansåg vi att Svenska Riskkapitalföreningens register var, för vår studie, en representativ 

ram. Informationen som finns tillgänglig i detta register ansåg vi vara representativ då 

det är en rikstäckande organisation som i sammanhanget är relativt stor med cirka 230 

medlemmar (Svenska Riskkapitalföreningen, 2012). Av dessa är cirka 120 

riskkapitalbolag som regelbundet gör investeringar, vilket vi anser vara en viktig aspekt 

för att visa att bolaget besitter den kompetens som behövs för att vara framgångsrika. 

Dessutom finns motsvarande föreningar i Europa, Nordamerika och Asien vilket vi ser 

som ett tecken på legitimitet. 

 

Utifrån Svenska Riskkapitalföreningens register har vi valt ut de företagen som först och 

främst investerar i faserna sådd, start-up och expansion (Svenska Riskkapitalföreningen, 

2012) och har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Anledningen till att vi fokuserat på 

dessa faser är att de bäst svarar mot vår definition av riskkapitalbolag. De övriga 

klasserna inom investeringsfaser i Svenska Riskkapitalföreningens register är: 

 

- Buyout – innebär ett köp av ett helt företag eller del av ett företag från en grupp 

av ägare (Svenska Riskkapitalföreningen, 2012) 
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- Replacement Capital – köp av aktier från en annan private equity-aktör eller 

annan aktieägare (European Venture Capital Association, 2012) 

- Rescue/ Turnaround – finansiering till bolag som har svårigheter med lönsamhet, 

och därmed behov av hjälp (European Venture Capital Association, 2012) 

 

Vi anser att dessa ligger utanför vårt val av definition av riskkapital. 

 

De utvalda företagen har sedan blivit tillfrågade via e-post om de vill medverka i 

enkätundersökningen (se bilaga 1). I förfrågan har vi förklarat vårt syfte och förklarat 

varför just de valts ut för undersökningen. Vi informerade även att samtliga svar skulle 

behandlas konfidentiellt, detta för att få så stort antal svarande som möjligt (Bryman & 

Bell, 2005). Efter cirka två veckor skickade vi påminnelser till de som inte svarat. Vi 

skickade också motsvarande förfrågan till de portföljbolag vars riskkapitalbolag 

accepterat medverkan i undersökningen. 

 

Vi valde ut de portföljbolag som var svenska utifrån kriterierna att de hade huvudkontor 

i Sverige samt en betydande del av sin verksamhet i Sverige. Dock var dessa inte helt 

definitiva utan det gjordes vissa undantag där vi fann det svårt att tydligt avgöra om 

deras verksamhet i Sverige var betydande. 

 

Utöver den information som vi erhållit från de enkäter vi skickat ut har vi i samband 

med val av bolag även använt oss av bolagens hemsidor. Den information vi undersökt 

handlar främst om information om bolagen och om personerna i ledande befattning. 

Detta dels för att se var bolaget har sin hemvist samt vilka personer det vore intressant 

för oss att kontakta. I samband med detta lästes en hel del annan övergripande 

information som använts i denna studie. Informationen från dessa sidor är hämtade 

under perioden februari till april 2012 och de berörda bolagen finns listade i bilaga 4.  

 

4.4.2 Enkätformulering 

Vid formuleringen av vår enkät har vi lagt stort fokus på att den ska vara så enkel och 

kort som möjligt för att få så lite bortfall som möjligt. Dock innebär detta att vissa 

aspekter har fått väljas bort då de inte är kritiska för syftet. Vi har använt oss av en 
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webbaserad enkät (se bilagor 2 och 3), även detta för att hålla nere bortfall men även av 

tids- och kostnadseffektivitetssynpunkt. Valet av frågor har vi baserat på den 

information om värdeskapande, roller och involvering som vi beskrivit i referensramen 

ovan. I våra frågor har vi tagit inspiration från tidigare studier vilket medför att de håller 

en viss kvalitet, då författarna redan har tagit ställning till frågornas validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2005) (en viss kvalitet i den aspekten att vi tagit inspiration 

från och således inte formulerat frågorna likadant som tidigare studier). Majoriteten av 

de vi utgått ifrån har undersökt värdeskapande, roller eller involvering. Vi har därför 

gått igenom dessa för att hitta aspekter som på ett lämpligt sätt för vår studie fångar 

variablerna värdeskapande, roller och involvering.  Grunden till detta var att få med så 

många aspekter av värdeskapande, roller och involvering som möjligt samt att få en så 

hög reliabilitet och validitet som möjligt. 

 

Frågorna har formulerats som slutna frågor med svarsalternativ på en sexgradig skala. 

Att vi valde slutna frågor beror på att dessa är enkla att bearbeta, det ökar 

jämförbarheten och respondenten behöver inte skriva så mycket själv, vilket också 

medför att enkäten blir kort och enkel. Nackdelen med att endast ha slutna frågor är att 

vi missar eventuella svar som inte tas upp av de fasta svarsalternativen. Det finns även 

en risk att ord eller begrepp uppfattas olika, vilket påverkar validiteten negativt 

(Bryman & Bell, 2005). Vi valde att använda oss av en sexgradig skala. Alternativet var 

att använda en ojämn skala där vi lämnade möjligheten öppen för respondenter som 

inte hade någon åsikt i ämnet eller som inte hade kunskap nog att svara. Emellertid 

ansåg vi det rimligt att anta att de tillfrågade personerna i vår undersökning var insatta i 

ämnet och hade kunskap nog att svara på frågorna eftersom deras bolag i allra högsta 

grad påverkas av vad som händer med investeringarna. En ojämn skala hade också gravt 

försvårat vår analys då vi inte med säkerhet hade kunnat uttala oss om variablernas 

relevans om svaren hamnade precis i mitten. Därför var det lämpligt att använda en 

sexgradig skala där de svarande på något sätt var tvungna att ta ställning. 

 

Innan vi skickade ut enkätundersökningen till vår avsedda målgrupp genomförde vi en 

mindre pilotundersökning där de svarande fick ge synpunkter på utformningen av 

enkäten. Detta för att få reda på om det fanns några oklarheter i utformningen av frågor 

samt om upplägget av frågorna var lämpligt. Pilotundersökningen gjordes till personer 
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med goda kunskaper i utformning av enkäter samt personer insatta i ämnet. 

Undersökningen resulterade i att vi ändrade i några frågor som var lite otydliga samt att 

skalorna ändrades till att bli samma för alla frågor. 

 

4.4.3 Resultat från enkäter 

Som vi nämnt tidigare skickade vi ut förfrågningar om deltagande i vår undersökning (se 

bilaga 1). Dessa förfrågningar skickades till 15 riskkapitalbolag och av dessa svarade sju 

att de kunde tänka sig att delta i undersökningen, varpå vi skickade vår enkät. Samtliga 

bolag svarade på enkäten efter ett antal påminnelser. Det ger oss, utifrån förfrågade 

riskkapitalbolag, en svarsprocent på 47 %. Vi gjorde på samma sätt med portföljbolagen. 

Vi skickade förfrågningar om deltagande till de 15 riskkapitalbolagens portföljbolag men 

med den avgränsningen vi nämnt tidigare, det vill säga portföljbolagen skulle ha sitt 

huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Totalt skickade vi förfrågningar 

till 74 portföljbolag. Av dessa 74 bolag föll många bort när riskkapitalbolagen tackade 

nej, eller inte hörde av sig efter ett flertal påminnelser, vilket vi tolkade som att de inte 

ville deltaga. När vi fått fram sju riskkapitalbolag återstod 40 portföljbolag. Av dessa 

svarade 21 stycken på enkäten. Det ger en svarsprocent på 52,5 %. Det ger oss ett snitt 

på tre portföljbolag per riskkapitalbolag. Dock är fördelningen inte helt jämnt fördelad. 

De riskkapitalbolagen med många portföljbolag har några fler representerade. (Se bilaga 

4 för att se vilka bolag som förfrågades.) 

 

4.4.4 Bortfallshantering 

För att minimera vårt bortfall i undersökningen valde vi att genomföra en del av 

enkätundersökningen via telefon. Detta eftersom vi inte hade fått en tillräckligt hög 

svarsfrekvens. Denna undersökning riktades främst till de bolag som svarat att de skulle 

deltaga men ännu ej svarat på enkäten, men även till vissa av de portföljbolag vi inte 

hade fått någon respons från men där deras riskkapitalbolag tackat ja. I och med detta 

fick vi en högre svarsfrekvens samt en del ytterligare information som vi kunde använda 

oss av i rapporten. 

 

4.4.5 Kodning 

Kodning innebär att varje variabel i enkäten får ett numeriskt tal, detta för att underlätta 

analys och sammanställning av resultaten. Då våra frågor nästan uteslutande redan var 
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ordnade i skala underlättades kodningen avsevärt då numreringen av svaren redan var 

gjord. Dock var vi tvungna att ta ställning till hur vi skulle hantera det bortfall som fanns. 

Detta gjorde vi genom att samtliga bortfall inte ingick i våra beräkningar då vi inte 

kunde avgöra anledning till att vissa respondenter inte svarat på vissa frågor. 

 

4.5 Analys av data 

Vi har i våra beräkningar av medelvärden, konfidensintervall och hypotesprövningar 

använt oss av MS Excel. Vid konfidensintervall och hypotesprövningar har vi utgått ifrån 

T – fördelningen, då antalet observationer var för få för att använda Z – värden. 

 

4.5.1 Variabelanalys 

I vår analys av värdeskapande, roller och involvering har vi i huvudsak jämfört 

medelvärden för att på så sätt jämföra hur de olika parterna svarat. Vi har undersökt de 

olika aspekterna för värdeskapande hos riskkapitalbolagen för att sedan jämföra deras 

resultat med de resultat vi erhållit från portföljbolagen. Vi har sedan undersökt vilket 

värdeskapande som varit vanligast förekommande hos respektive grupp och sett om 

dessa överensstämde med varandra. Sedan gjorde vi på samma sätt för variabeln roller. 

 

4.5.2 Konfidensintervall 

I vår studie har vi använt oss av konfidensintervall för att dra slutsatser om marknaden 

som helhet. Dessa intervall har beräknats på en nivå av 95 procent, då detta är en nivå 

som ger signifikanta resultat utan att vara alltför smala eller för breda. Då vår studie har 

förhållandevis få deltagare hade andra nivåer, som 90 eller 99 procent, inte gett lika 

relevanta resultat. Eftersom antalet deltagande bolag är få försvårar det möjligheten att 

dra säkra slutsatser som är representativa för marknaden som helhet. Detta är en av 

svagheterna med denna studie men på grund av studiens begränsningar i tid och 

resurser har detta inte kunnat åtgärdas. 
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4.5.3 Hypotesprövningen 

Den främsta anledningen till att vi valde att genomföra en hypotesprövning var att 

undersöka om det faktiskt fanns en skillnad i svar mellan riskkapitalbolag och 

portföljbolag. Följande parametrar gällde: 

 

H0 = Det finns ingen skillnad i svar på variablerna mellan riskkapitalbolag och 

portföljbolag 

Ha = Det finns en skillnad 

Signifikansnivå = 10 procent 

 

En viktig del i studien har varit att ta del av både riskkapitalbolagens och 

portföljbolagens perspektiv för att undvika subjektivitet och vinkling. Via en 

hypotesprövning kunde vi undersöka om dessa perspektiv skiljde sig åt. Efter detta 

kunde också en diskussion föras kring exakt vilka variabler som skiljde sig och varför 

dessa skillnader föreligger.   

 

Den andra anledningen var att vi ville få en statistisk bekräftelse på att skillnader 

existerar eller inte existerar. Hypotesprövningen ger alltså en bekräftelse på inom vilka 

variabler vi kan vara mer säkra på att riskkapitalbolagens och portföljbolagens svar 

skiljer sig åt. Därmed blir det inte bara en ren tillfällighet.  

 

4.5.4 Val av signifikansnivå 

Vi valde att utgå ifrån en signifikansnivå på 10 procent. En signifikansnivå på en procent 

hade visserligen varit mycket mer trovärdig och sannolikheten för att resultaten 

stämmer större, men i vårt fall kunde vi inte dra några relevanta slutsatser då 

signifikansnivån var för sträng. Dessutom ansåg vi att vår undersökning var av för litet 

omfång för att kunna använda en så låg signifikansnivå. Omvänt skulle vi då ha en 

väldigt hög sannolikhet för resultaten och vi vågade inte uttala oss på det sättet med risk 

för snedvridenhet och felaktighet, mestadels på grund av att vår studie ska vara generell 

och tillämpbar på alla riskkapitalbolag och portföljbolag. 

 

Det är också viktigt att kommentera att vi kunde ha valt en signifikansnivå på fem 

procent. Men T-värdena för ett flertal variabler låg  nära gränsen för signifikans på fem 
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procent, det vill säga alternativhypotesen förkastades med väldigt små marginaler. Vi 

ansåg då, eftersom det skiljde så lite, att risken var hög att felaktigt förkasta en sann 

hypotes. Därför valde vi signifikansnivån 10 procent. Vi tror också att de personer från 

riskkapitalbolagen och portföljbolagen som genomförde undersökningen kan ha tolkat 

variablerna på olika sätt vilket kan ha förvrängt resultatet. Det här kunde en 

signifikansnivå på 10 procent ta i beaktande.  

 

4.6 Tolkning 

För att undvika att tolkningssvårigheter av vissa saker uppkommer avser detta avsnitt 

att förklara hur vi har tolkat saker som har varit svårbegripliga.  

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det framförallt tre saker som en undersökning ska 

klargöra: 

 

 Enheter – vilka är det som vi undersöker 

 Variabler – vad är det som vi undersöker 

 Värden – hur ser det som vi undersöker ut 

 

I vår studie är riskkapitalbolagen och portföljbolagen enheterna som vi undersöker, det 

vill säga vi frågar de om det som vi vill undersöka. Det här för oss vidare till variablerna 

som i detta fall är alla roller och former av involvering, de olika värdeskapande 

tillvägagångssätten samt vad för olika värden som skapas. Slutligen anses värden vara 

det utslag som variablerna får på den sexgradiga skalan.  

 

När det gäller konfidensintervallen stötte vi på problem för riskkapitalbolagen. Eftersom 

de var relativt få i undersökningen (sju) blev konfidensintervallen väldigt breda. Det här 

försvårade tolkningen av de och möjligheten att kunna dra säkra slutsatser om 

populationen.  

 

Slutligen ska också studiens hypotesprövning diskuteras (syftet med hypotesprövningen 

diskuteras i efterföljande avsnitt). Vi valde att utgå ifrån nollhypotesen att 

riskkapitalbolagens och portföljbolagens svar på frågorna var lika och 
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alternativhypotesen att svaren inte var lika. Problemet var att vi inte enbart utifrån 

hypotesprövningen kunde konstatera vilka variabler som var vanligast. 

Hypotesprövningen gav ju en förklaring på om svaren var lika eller inte, men den sa inte 

något om hur höga eller låga medelvärdena var. Därför var vi väldigt noggranna med att 

först se vad hypotesprövningen gav för svar för att sedan kontrollera vilka variabler som 

var vanligt förekommande via de viktade medelvärdena. Ett annat problem som vi stötte 

på var att hypotesprövningen kunde säga att svaren på en viss variabel skiljde sig åt, 

men medelvärdena var ändå så pass höga att vi kunde konstatera att variablerna var 

vanligt förekommande sett från både riskkapitalbolagens och portföljbolagens 

perspektiv. Vi dubbelkollade således resultatet från hypotesprövningen via de viktade 

medelvärdena eftersom det fanns lite tolkningssvårigheter.  

 

Slutligen ska också diskuteras tolkningen av en specifik variabel. Vid diskussioner med 

några personer som genomförde enkätundersökningen framkom det att variabeln 

inflytande kan tolkas på olika sätt och därmed kan de registrera olika värden. Det går 

nämligen att skilja på hur mycket inflytande ett riskkapitalbolag kan ha och hur mycket 

inflytande bolaget väljer att utnyttja beroende på portföljbolagets situation. Vi valde att 

tolka inflytande enligt den första beskrivningen eftersom det då inte beror på 

situationen som portföljbolaget befinner sig i utan är mer en objektiv syn på det. 

 

4.7 Källkritik 

Som nämnts tidigare är det till väldigt stor del vetenskapliga artiklar som har gett oss 

den nödvändiga informationen som behövdes för att genomföra studien. Dessa artiklar 

har framförallt varit sekundärkällor, enligt den beskrivning av sekundärkällor som 

Holme & Solvang (1997) gör. De förklarar att sekundärkällor är sådana källor där det 

sker ett återberättande av en annan persons upplevelser. Den andra ”personen” är i vår 

studie de enheter som vi undersöker, det vill säga riskkapitalbolag och portföljbolag. Att 

de vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av främst är sekundärkällor förklaras av 

att forskarna har gjort studier om riskkapitalbolag och portföljbolag och utifrån dessa 

enheters upplevelser kommit fram till slutsatser. I detta avseende är således dessa 

källor väldigt tillförlitliga. De vetenskapliga artiklarna kommer dessutom ifrån ansedda 
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databaser (Linköpings Universitet, 2012) vilket ytterligare förstärker källornas 

trovärdighet. 

 

Under arbetets gång har vi förhållit oss källkritiskt till all information som vi har hittat 

och använt. Det är framförallt ett antal källkritiska kriterier som vi har utgått ifrån för 

att göra ett urval av de bästa källorna och för att den information som vi använde skulle 

vara så pålitlig som möjligt. Kriterierna kommer från Thuréns (1997) bok om källkritik 

där han beskriver fyra viktiga kriterier: 

 

- Äkthetskriteriet – källan ska vara äkta och det den utger sig för att vara 

- Tidskriteriet – här framgår två aspekter: källan bör vara samtida (det vill säga 

inte alltför föråldrad) och tiden från det att en händelse sker tills att den skrivs 

ner spelar också stor roll. Ett exempel är att om en forskare gör en studie en viss 

tid, men väntar alldeles för länge med att dokumentera studiens slutsatser blir 

dessa slutsatser mindre trovärdiga. 

- Beroendekriteriet – källan måste vara oberoende. Exempelvis måste en forskare 

som gör en studie vara oberoende andra forskare för att studien ska vara 

trovärdig. 

- Tendenskriteriet – källans partiskhet, eller tendens, måste kontrolleras. Är källan 

för tendensiös blir den mindre trovärdig. 

 

När vi har hittat vetenskapliga artiklar har vi utifrån ovanstående kriterier bedömt om vi 

anser att källan är tillräckligt trovärdig. Men en annan sak måste has i åtanke. Även om 

en källa inte uppfyller ovanstående kriterier kan den ändå vara användbar. Vissa källor 

som vi har använt, framförallt Internetkällor som till exempel Svenska 

Riskkapitalföreningen, har varit beroende. Därför har vi undvikit att använda dessa som 

referens vid frågor som rör värderingar och bedömningar. Däremot var källorna fullt 

användbara när det gällde historisk utveckling och definitioner av begrepp. Det här 

bekräftade vi genom att kontrollera källornas slutsatser med de mycket mer trovärdiga 

slutsatserna från de vetenskapliga artiklarna. Här kan det återigen göras en koppling 

med beroendekriteriet ovan, som även säger att ett påstående är trovärdigt om det 

bekräftas av minst två källor som är oberoende av varandra. 
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Ytterligare ett kritiskt förhållningssätt som vi har utgått ifrån, som hänger ihop med 

beroendekriteriet, har baserats på att kontrollera källornas referenser, det vill säga vilka 

källor källan har använt sig av. Om en viss forskares slutsatser hela tiden har 

återkommit i många vetenskapliga artiklar har vi utgått ifrån att dessa källor är högst 

pålitliga och relevanta, och därmed bekräftas också beroendekriteriet. 

 

Som en validering av tidskriteriet har vi också jämfört källor med olika ålder för att på så 

sätt bekräfta de lite äldre källornas giltighet. 

 

4.8 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning ska kunna genomföras vid olika tillfällen och 

samma resultat ska erhållas. För att detta ska vara möjligt behöver tre faktorer tas i 

beaktande (Bryman & Bell, 2005):  

 

- Stabilitet innebär att det undersökta måttet inte ska variera över tid. Oavsett när 

måtten mäts ska resultaten vara liknande.   

- Intern reliabilitet innebär att det ska finnas en följdriktighet i de indikatorer som 

undersöks, att de mäter det som ska mätas.   

- Interbedömarreliabilitet behandlar de subjektiva bedömningar som kan uppstå i 

en studie som utförs av flera forskare, alltså att dessa bedömningar ska stämma 

överens med varandra och tolkningar ska göras på liknande sätt.  

 

I vår studie har vi för att hålla reliabiliteten så hög som möjligt utgått från befintliga 

studier i ämnet och utifrån dessa formulerat en enkät där vi tar upp aspekter som på ett 

eller annat sätt varit representerade i dem. På så sätt anser vi att stabiliteten och den 

interna reliabiliteten säkerställts på ett tillfredsställande sätt, då vi testar aspekter som 

har testats tidigare vid olika tidpunkter och på olika platser i världen. För att minimera 

variationen i bedömningar mellan oss författare har vi haft en regelbunden kontakt. Vid 

minsta tvivel om hur vi ska tolka information som vi stött på har vi diskuterat oss fram 

till en gemensam tolkning av informationen. Vi har även gått igenom tidigare studier och 

undersökt hur de har tolkat den information de erhållit i dessa.  
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4.9 Validitet 

Eftersom denna studie har varit av mer kvantitativ art måste också dess validitet 

diskuteras. Validitet handlar i detta fall om det är så att måtten i studien verkligen mäter 

det som de är avsedda att mäta. Det kan således vara så att studien har gjort korrekta 

mätningar, det vill säga reliabiliteten är hög, men om måtten inte ger det resultat som 

det är avsett att ge kan validiteten vara väldigt låg. Å andra sidan gäller inte det 

omvända förhållandet, det vill säga om reliabiliteten är låg är också validiteten låg 

eftersom studien från början inte har genomförts på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 

2005; Ghauri & Grönhaug, 2005; Patton, 2002; Sohlberg, 2009).   

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka roller som riskkapitalbolag åtar sig i sina 

portföljbolag samt vilka former av involvering de har. Dessutom var syftet att ta reda på 

hur riskkapitalbolag skapar värde och vad för värde de skapar. Frågan vi bör ställa oss 

är: har vår enkätundersökning varit utformad på ett sådant sätt att den tar reda på 

(”mäter”) just detta?  

 

Det finns flera anledningar till att svaret på ovanstående fråga blir ja. Först och främst 

har vi undersökt slutsatser från tidigare forskning från väldigt många forskare när det 

gäller roller, involvering och värdeskapande, alltså det som ovanstående syfte behandlar. 

Sedan har vi utformat vår enkätundersökning delvis utifrån dessa slutsatser, det vill 

säga vi har i vår enkätundersökning försökt ta reda på hur väl rollerna, involveringen 

och de värdeskapande tillvägagångssätten från dessa forskares slutsatser stämmer in på 

hur de riskkapitalbolag som vi undersökte arbetar.  Vi har med andra ord inte själva 

hittat på olika mått utan använt tidigare etablerade mått. Däremot har vi själva valt 

skalan på måtten, som förklarades i avsnitt 4.4.2.  

 

En annan anledning till att validiteten i denna studie är hög är att vi noggrant studerat 

de olika forskarnas metoder. Eftersom dessa forskare har blivit erkända för sina insatser 

har vi kunnat ta inspiration från dessa. Det här har då bidragit till att göra studiens 

metod bättre och av högre validitet.  
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Dock finns det en sak som bör nämnas. Vår enkätundersökning genomfördes från två 

olika perspektiv: riskkapitalbolagens och portföljbolagens. Efter diskussioner med ett 

par personer från båda typerna av bolag insåg vi att tolkningen av frågorna och 

variablerna i vår enkätundersökning var ibland lite olika. Det här försvagar lite vår 

studies validitet då vissa svar får en mindre vinkling (Ghauri & Grönhaug, 2005). Vi har 

tagit med detta i beräkningarna och varit fullt medvetna om det i vår analys och våra 

slutsatser.  
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5 Enkätresultat och 
statistisk analys 

 

I följande kapitel presenteras de resultat vi erhållit från våra enkäter. Dessa svar 

presenteras i form av tabeller med viktat medelvärde, konfidensintervall och 

hypotesprövning, där viktat medelvärde beräknats enligt nedan:  

 

                                  

där  

µ1 = viktat medelvärde för variabel 1 

   = relativ svarsfrekvens för variabel 1 

 1-6 = värden på den sexgradiga skalan 

 

Konfidensintervallen för respektive medelvärde har beräknats utifrån konfidensnivån 

95 procent och som vi nämnde i avsnitt 4.5.3 testade vår hypotesprövning följande: 

  

H0 = Medelvärdena för riskkapitalbolag och portföljbolag är ej skilda från varandra. 

Ha = Medelvärdena för riskkapitalbolag och portföljbolag är skilda från varandra. 

 

I tabellerna visas att a = P > 0,10, b = P > 0,05 och c = P > 0,01, vilket betyder att när det 

erhållna P – värdet är större än signifikansnivån finns det ingen skillnad i medelvärde 

mellan riskkapitalbolag och portföljbolag. 

 

Tabellerna har sedan sorterats efter vilken nivå de är signifikanta på utifrån vår 

hypotesprövning. Dock finns det ett undantag och det är de första två tabellerna som 

illustrerar i vilken fas de respektive parterna är aktiva. 
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5.1 Bolagens investerings- och utvecklingsfas  

5.1.1 Riskkapitalbolagen 

På frågan vilken fas riskkapitalbolagen huvudsakligen investerar i svarade majoriteten 

att de investerar i expansionsfasen. Ett bolag svarade att de huvudsakligen investerar i 

start-up fasen. I vår mailkontakt med det bolaget framgick det att de fungerar lite som 

en inkubator för nystartade bolag, vilket medför att de inte riktigt är ett riskkapitalbolag 

i traditionell bemärkelse. Detta var dock något som inte var helt klart från början då vi 

gjorde vårt urval. Detta till trots beslöt vi att de skulle ingå i undersökningen då de 

fungerade som riskkapitalbolag till viss del. 

 

Tabell 5.1-1 – Investeringsfas 

Investeringsfas Sådd Start-up expansion 

n = 7 0 1 6 

 

Denna fråga ger en indikation på hur långt entreprenörer bör ha kommit för att vara 

intressanta för ett riskkapitalbolag. Det visar även i vilken fas riskkapitalbolagen främst 

ser möjligheter för god tillväxt. Det är även i denna fas entreprenören har skaffat sig en 

viss erfarenhet och det finns vissa resultat att utgå ifrån vid en värdering. 

 

5.1.2 Portföljbolagen 

På frågan om vilken utvecklingsfas portföljbolaget befann sig i var det en övervägande 

majoritet, 62 % av de svarande, som valde fasen Expansion. Det här illustreras tydligt i 

nedanstående tabell. Endast ett bolag svarade ”annat” och framförde Exit-processen som 

deras fas. 

 

Tabell 5.1-2 – Utvecklingsfas 

Utvecklingsfas Sådd Start-up Expansion Annat 

n = 21 0 % 33 % 62 % 5% 

 

Svaren på denna fråga var väldigt viktiga då vi direkt kunde avgöra hur långt i 

utvecklingen portföljbolagen hade kommit. Det här påverkade hur stor erfarenhet 

portföljbolagen hade från arbete med sina riskkapitalbolag. Eftersom majoriteten var i 

expansionsfasen kunde vi utgå ifrån att de flesta portföljbolagen hade en relativt stor 

erfarenhet. 
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5.2 Roller 

I tabellen nedan presenteras de roller som är de vanligaste och de minst vanliga, sett till 

medelvärdet, för både riskkapitalbolagen och portföljbolagen. De roller som har fått 

högst medelvärde i tabellen nedan är:  

 

Riskkapitalbolag 

- Strategisk planering  

- Rådgivare 

Portföljbolag 

- Finansiär  

- Agera bollplank  

 
De roller som fått det lägsta värdet är:  

 
Riskkapitalbolag 

- Erhålla alternativa 

finansieringskällor   

- Agera bollplank  

Portföljbolag 

- Erhålla alternativa 

finansieringskällor  

- Hjälp med rekrytering av ledning  

 
Tabell 5.2-1 – Roller 

Roller 
Riskkapital-

bolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Portföljbolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Agera bollplank a 4,29 ±2,05 4,43 ±0,65 

Bidra med ett 
kontaktnätverk a 

4,57 ±1,40 4,00 ±0,48 

Finansiär a 4,71 ±1,28 4,90 ±0,64 

Hjälp med rekrytering av 
ledning a 

4,71 ±1,98 3,38 ±0,86 

Rådgivare a 5,29 ±1,03 4,33 ±0,63 

Övervakning/kontroll av 
finansiell prestation a 

5,14 ±0,64 4,35 ±0,54 

Coach/mentor b 5,14 ±0,99 3,62 ±0,65 

Erhålla alternativa 
finansieringskällor c 

4,43 ±1,18 3,26 ±0,48 

Övervakning/kontroll av 
operativ prestation c 

5,14 ±0,64 4,00 ±0,56 

Strategisk planering 5,71 ±0,45 3,86 ±0,52 
a = P > 0,10, b = P > 0,05, c = P > 0,01  

Vi kan se i tabellen att intervallen för portföljbolagen är smalare än intervallen för 

riskkapitalbolagen. Detta har mycket att göra med att antalet riskkapitalbolag i studien 

är få.  En annan sak värd att notera är att det inte är så stor skillnad i intervall bland 

portföljbolagen (det smalaste intervallet är ±0,48 och det största ±0,86) jämfört med 

intervallen för riskkapitalbolagen.  
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Det vi kan säga utifrån informationen i tabellen är att portföljbolagen anser att rollen 

som finansiär, med ett medelvärde på 4,90, stämmer ganska väl in på riskkapitalbolagen. 

Konfidensintervallet säger att med 95 procent säkerhet bör medelvärdet vara mellan 

4,26 och 5,54 för populationen, utifrån de data vi har. På vår skala (1-6) är det ett högt 

resultat. Med liknande resonemang, om än inte lika tydligt, anser portföljbolagen att 

riskkapitalbolagen även har rollen som bollplank. 

 

Ser vi till den andra halvan av tabellen, den för riskkapitalbolagen, är intervallen smalast 

för de roller som har högst medelvärden, detta ger vissa indikationer på att det är roller 

som riskkapitalbolagen anser sig ha gentemot portföljbolagen. De med smalast intervall 

är strategisk planering och övervakning/kontroll av operativ- och finansiell prestation. 

För strategisk planering bör, enligt konfidensintervallet, populationens medelvärde 

hamna mellan 5,26 och 6, eftersom 6 är det högsta värdet.    

 

I ovanstående tabell kan vi även utläsa att riskkapitalbolagens och portföljbolagens svar 

inte skiljer sig åt på signifikansnivån 10 procent, när det gäller följande roller: 

 

- Agera bollplank 

- Bidra med ett kontaktnätverk  

- Finansiär 

- Hjälp med rekrytering av ledning 

- Rådgivare 

- Övervakning/kontroll av 

finansiell prestation 

 

Då vi har fått två sidors syn på en sak blir våra resultat mer relevanta. När det gäller de 

resterande rollerna visade hypotesprövningen att det fanns skiljaktigheter i 

riskkapitalbolagens och portföljbolagens åsikter.  

 

Utöver det som hypotesprövningen presenterade som överensstämmande för rollerna 

som riskkapitalbolag åtar sig i sina portföljbolag, bör det också läggas till ytterligare 

några roller som ansågs vara vanligt förekommande. Både riskkapitalbolagen och 

portföljbolagen ansåg att övervakning/kontroll av operativ prestation var en vanligt 

förekommande roll sett till medelvärdena men den var endast signifikant på en procents 

nivå.  
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5.3 Hur värde skapas 

Här nedan kan vi utläsa hur de båda parterna anser att riskkapitalbolagen skapar värde.   

De variablerna med högst medelvärde är:  

 

Riskkapitalbolagen 

- Strategiskt arbete  

- Rådgivning  

Portföljbolagen 

- Rådgivning  

- Strategiskt arbete  

 
De variablerna med lägst värden är:  
 

Riskkapitalbolagen 

- Kommunikation  

- Möten med investerargrupper  

Portföljbolagen 

- Produktutveckling  

- Marknadsföring och försäljning  

 
Tabell 5.3-1 – Hur värde skapas 

Hur värde skapas 
Riskkapital- 

bolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Portföljbolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Bidra med ett större 
kontaktnätverk a 

4,29 ±1,58 3,65 ±0,61 

Finansiering a 4,29 ±1,38 3,67 ±0,65 

Förbättring av 
redovisning a 

4,86 ±0,64 3,48 ±0,78 

Kommunikation med 
Portföljbolag a 

3,00 ±2,27 3,29 ±0,69 

Motivering av personal a 3,71 ±1,58 2,95 ±0,73 

Möten med 
investerargrupper a 

3,29 ±1,83 2,83 ±0,63 

Produktutveckling a 3,71 ±1,58 2,24 ±0,64 

Rekrytering av kom-
petent management a 

4,57 ±1,59 3,30 ±0,87 

Övervakning/kontroll a  4,71 ±1,03 3,67 ±0,56 

Rådgivning b 5,00 ±0,92 3,90 ±0,54 

Marknadsföring och 
försäljning c 

4,29 ±1,16 2,33 ±0,63 

Strategiskt arbete 5,43 ±0,73 3,86 ±0,54 
a = P > 0,10, b = P > 0,05, c = P > 0,01  

På frågan om hur värde skapas är svaren inte lika tydliga som på frågan om roller, i alla 

fall inte om vi ser till portföljbolagens svar. Medelvärden på denna fråga är lägre än de 

gällande roller, dock är konfidensintervallet något större vilket tyder på att de finns en 

viss chans att medelvärdet skulle kunna vara högre.  
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Ser vi till hur både riskkapital- och portföljbolag har svarat finner vi att de högsta 

medelvärdena finns för rådgivning och strategiskt arbete, vilket är lite i linje med hur 

rollerna såg ut, i alla fall från riskkapitalbolagens sida. Dock bör det påpekas att 

strategiskt arbete inte är signifikant på någon av våra testade nivåer trots att denna 

variabel har de högsta medelvärdena från båda sidor. Anledningen till att denna inte är 

signifikant beror på att avståndet mellan talen (5,43 och 3,86) är så pass stort och de har 

smala intervall dessutom.  

 

Ett par variabler som är värda att nämnas utöver de två ovan, som dessutom är 

signifikant överensstämmande på 10 procents nivå, är förbättring av redovisning och 

övervakning/kontroll. Dessa finns med bland de som har smalast konfidensintervall och 

högst medelvärde bland riskkapitalbolagen, men även på den övre halvan av de 

variablerna med högst medelvärde hos portföljbolagen. En tolkning av detta skulle 

kunna vara att riskkapitalbolagen arbetar med redovisningen och nyckeltal för att skapa 

ett ekonomiskt värde och portföljbolagen upplever detta som att riskkapitalbolagen 

övervakar och/eller kontrollerar för att på så sätt skapa värde. 

 

I ovanstående tabell kan utläsas att i majoriteten av variablerna är riskkapitalbolagens 

och portföljbolagens svar överensstämmande på 10 procents nivå. Endast en variabel är 

inte signifikant överensstämmande på någon nivå, som vi nämnde ovan. 

  

Bland de variabler där nollhypotesen stämmer, det vill säga där svaren är liknande, kan 

vi konstatera att fyra av dem anses vara vanliga (enligt medelvärden i ovanstående 

tabell): 

 

- Finansiering 

- Bidra med ett större 

kontaktnätverk 

- Övervakning/kontroll 

- Förbättring av redovisning 

 

Med andra ord kan vi, sett ur både riskkapitalbolagens och portföljbolagens perspektiv, 

med stor säkerhet säga att ovanstående variabler demonstrerar de mest vanliga 

värdeskapande tillvägagångssätten i portföljbolagen. Dock bör det nämnas att även om 

nollhypotesen inte stämde bör variablerna rådgivning och strategiskt arbete anses vara 

ganska vanliga eftersom medelvärdena är relativt höga. 



 

 
52 

5.4 Vad för värde som skapas 

Här nedan ser vi hur svarsfördelningen ser ut på frågan om vad för värde som 

riskkapitalbolagen anses sig skapa, sett till det medelvärde som vi räknat fram. 

Variablerna med högst medelvärden är: 

 
Riskkapitalbolagen 

- Ökning i omsättning 

- Större vinster 

 

 

Portföljbolagen 

- Större kontaktnätverk 

- Bättre arbetssituation för PB:s 

chef/VD

Variablerna med lägst medelvärden är: 
 

Riskkapitalbolagen 

- Ökning i antalet anställda.  

- Förvärv av ytterligare kapital 

 

 

Portföljbolagen 

- Större vinster 

- Ökning i antalet anställda 

 

Tabell 5.4-1 – Vad för värde skapas 

Vad för värde skapas 
Riskkapital- 

bolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Portföljbolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Förvärv av ytterligare 
kapital a 

4,14 ±1,12 2,95 ±0,84 

Större kontaktnätverk a 4,29 ±1,58 3,67 ±0,53 

Större motivation/Bättre 
arbetssituation för PB:s 
chef/VD a 

4,29 ±0,88 3,50 ±0,65 

Ökning i antalet 
anställda a 

3,86 ±1,64 2,83 ±0,76 

Ökning i omsättningen b 5,29 ±0,88 3,06 ±0,86 

Större vinster c 5,17 ±0,91 2,78 ±0,77 
a = P > 0,10, b = P > 0,05, c = P > 0,01  

Det skiljer inte så mycket mellan variablerna varken för riskkapitalbolagen eller för 

portföljbolagen. De enda som sticker ut från mängden är variablerna ökning i 

omsättning och större vinster som är högre än de övriga variablerna hos 

riskkapitalbolagen. Utifrån konfidensintervallskattningen och medelvärdena visar 

tabellen att portföljbolagen anser att riskkapitalbolagen skapar värde genom att bidra 

med fler kontakter och skapar en bättre arbetssituation för portföljbolagets VD. 

Däremot anser riskkapitalbolagen att en ökning i omsättning och förbättrad situation för 
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VD är det värde som skapas, om vi utgår ifrån de med smalast konfidensintervall. Dock 

är majoriteten av medelvärdena här lägre än på tidigare frågor vilket kan indikera den 

svårighet som diskuterats i avsnitt 1.2, att det är svårt att avgöra vad för värde som 

riskkapitalbolagen skapar. Riskkapitalbolagen som vi tillfrågat anser sig ganska säkra på 

att de skapar värde i form av ökning i omsättning och större vinster. Dessa slutsatser 

kan vi dra utifrån det att dessa aspekter har fått höga medelvärden och smala 

konfidensintervall, vilket då skulle betyda att det ser ut på detta sätt även för 

populationen som helhet. 

 

Hypotesprövningen visar att det finns en överensstämmelse på flertalet variabler i 

tabellen ovan. Endast variablerna ökning i omsättning och större vinster är inte 

signifikant överrensstämmande på 10 procents nivå. Detta tyder på att åsikterna skulle 

vara ganska lika gällande vad för värde som skapas, dock är, som sagt tidigare, värdena 

ganska låga i det här fallet, vilket gör det svårt att säga om det verkligen är på det sättet 

värdet skapas. 

 

5.5 Förhållandet mellan bolagen 

I tabellen nedan illustreras förhållandet mellan bolagen. Där kan det utläsas att 

riskkapitalbolagen anser sig ha ganska stort inflytande i ledningsbeslut hos sina 

portföljbolag, vilket intygas av portföljbolagen på fem procents signifikansnivå. Att 

riskkapitalbolagen har ganska stort inflytande beror till stor del på att de sitter med i 

portföljbolagens styrelser, vilket framgick i vår studie av bolagens hemsidor i samband 

med att vi sökte efter kontaktpersoner. En annan sak som bör nämnas är att det finns en 

skillnad i att ha inflytande och utnyttjandet av detta inflytande. Vi har utgått ifrån att 

inflytande innebär makt att kunna påverka och vi har bortsett från deras val av att 

utnyttja denna makt eller inte. Detta diskuterades i avsnitt 4.6. 

 

När det gäller inflytande i operativ verksamhet är inflytandet betydligt mindre vilket 

framgår av de medelvärden som presenteras i tabellen nedan. Både riskkapitalbolag och 

portföljbolag anser att de tidigares inflytande är ganska begränsat i den operativa 

verksamheten. Dock anser riskkapitalbolagen att de har ett visst inflytande i den 

operativa verksamheten. Detta resulterar i att det endast blir signifikant på en procents 
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nivå. Konfidensintervallet för riskkapitalbolagen visar att det finns en stor spridning i 

svaren och att de därmed skulle kunna ha ett mindre inflytande vore i det här fallet 

ganska troligt. Att inflytandet är mindre på den operativa nivån kan bero på att de inte 

har kompetens att blanda sig i den operativa verksamheten, vilket vi fått antydningar 

om i de enkätundersökningar vi gjort per telefon med portföljbolagen. 

 

Riskkapitalbolagen anser att de har kontakt med sina portföljbolag väldigt ofta. Även 

portföljbolagen anser att de har kontakt med sitt riskkapitalbolag ofta. I relationen 

mellan de båda parterna finns det en överensstämmelse, där de båda är överens om att 

relationen fungerar mycket bra.  

 

Tabell 5.5-1 – Förhållandet mellan bolagen 

Förhållandet mellan bolagen 
Riskkapital- 

bolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Portföljbolagens 
medelvärde 

Intervall 
vid 95 % 

Kontakt 
a
 5,00 ±1,07 4,78 ±0,50 

Relation 
a
 5,14 ±0,99 5,33 ±0,43 

Inflytande i ledningsbeslut 
b
 5,14 ±0,64 3,83 ±0,63 

Inflytande i operativ verksamhet 
c
 4,29 ±1,28 2,61 ±0,55 

a = P > 0,10, b = P > 0,05, c = P > 0,01  

Variablerna inflytande, relation och kontakt spelar en stor roll i hur riskkapitalbolag 

väljer att arbeta med sina portföljbolag. Med andra ord tar de olika roller och skapar 

värde på olika sätt beroende på värdena på variablerna. 

 

 

 

 

  



 

 
55 

6 Analys och Diskussion 

I det här kapitlet kommer en djupgående analys att framläggas där vi först relaterar 

empirin och de statistiska analyserna till teorin presenterad i kapitel tre och sedan för 

en diskussion kring vad som kan ha påverkat resultaten samt varför det föreligger på ett 

visst sätt. För att underlätta analysen och undvika upprepningar av i kapitel tre nämnda 

forskares slutsatser hänvisar vi till tabell 3.4.1 när vi fortsättningsvis refererar till en 

viss forskare. Tabellen ger en överblick över forskarnas slutsatser och skapar 

förutsättningar för en enklare jämförelse med analysen.   

 

6.1 Roller 

Vår studie visar framförallt att finansiär, rådgivare och övervakning/kontroll av finansiell 

prestation är de viktigaste rollerna. Två andra roller, det vill säga agera bollplank och 

bidra med ett större kontaktnätverk, var också de viktiga men inte riktigt på samma nivå. 

Det här stämmer ganska väl överens med Fredriksens (1997) slutsatser. Å andra sidan 

har rollerna coach/mentor och erhållande av alternativa finansieringskällor inte varit så 

viktiga i vår studie. Förklaringen till denna skillnad mellan studierna ligger troligtvis i 

storleken, där Fredriksens (1997) studie var mycket större.  

 

Vår studies slutsatser är också högst förenliga med Casamattas (2010). Rollerna 

finansiär, rådgivare och agera bollplank är mer av rådgivande karaktär och därmed 

också en passiv form av roller. Däremot kan rollerna övervakning/kontroll av finansiell 

prestation och bidra med ett större kontaktnätverk placeras i den mer aktiva formen av 

roller, där noggrann övervakning eller kontroll är relevant, enligt Casamatta (2010).   

 

Liknande de slutsatser som Casamatta (2010) presenterade hade också Chemmanur et 

al. (2010), framförallt när det gäller övervakning eller kontroll. I det här avseendet var 

vår studies slutsatser överrensstämmande med de senare. De nämner också en annan 

roll (syndikering) som inte har visat sig vara relevant i vår studie.  Det finns framförallt 

två anledningar till detta: 
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1. Syndikering sägs också vara, som nämndes i vår referensram, en strategi. Detta 

gör att gränsen mellan roll och strategi blir svårförståelig. Därför var det svårt 

att ta med detta som en roll i vår enkätundersökning. 

 

2. När vi valde riskkapitalbolag och portföljbolag såg vi att en majoritet av 

portföljbolagen hade flera riskkapitalbolag som investerade i deras verksamhet. 

Det här gjorde att syndikeringen kom ganska naturligt.  

 

Syndikering kan således inte helt ses som en roll och då blir det svårt, både för oss och 

för portföljbolagen, att avgöra exakt vad rollen går ut på och hur bra riskkapitalbolaget 

har utfört den rollen. 

 

En mer generell analys kan göras utifrån Wijbengas et al. (2010) slutsatser. Bland de 

vanligaste rollerna i våra resultat kan vi konstatera att bidragande med ett större 

kontaktnätverk är en självklar nätverksaktivitet. Vidare passar övervakning/kontroll av 

finansiell prestation väldigt bra som en övervakande och kontrollerande aktivitet. 

Slutligen kan rollerna bollplank och rådgivare ses som en strategiskapande aktivitet. 

Finansiär är i detta fall mer som en själständig roll. Vår analys kan alltså konstatera att 

de vanligaste rollerna som vi har erhållit från de empiriska resultaten och den statistiska 

analysen platsar väldigt bra in i Wijbengas et al. (2010) klassificering. 

 

Nisars (2005) slutsatser är även de väldigt lika ovannämnda studiers slutsatser. Därför 

kan vi även här påpeka att våra resultat är väldigt förenliga med denna teori. Tre av de 

vanligaste rollerna som vår studie påvisade, det vill säga agera bollplank, rådgivare och 

bidra med ett större kontaktnätverk, stämmer helt överens med Nisars (2005) 

slutssatser, där rådgivare kan liknas vid hjälp med strategiska frågor. De resterande två 

rollerna var inte relevanta i vår studie. Framförallt rollen medlem i portföljbolagets 

styrelse har inte nämnts i våra undersökningar. Anledningen till det är att vi redan innan 

vi genomförde vår undersökning insåg att det är väldigt vanligt och naturligt bland 

många av de portföljbolagen som vi undersökte. Därför såg vi det inte nödvändigt att ta 

med det i vår undersökning och vi tar det istället för givet att den rollen är vanlig.   
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Vi kan således, utifrån tidigare kapitel och analysen ovan, med säkerhet konstatera att 

rollerna finansiär, rådgivare och övervakning/kontroll av finansiell prestation är de 

vanligaste sett ur både riskkapitalbolagens och portföljbolagens perspektiv.  De andra 

två rollerna som nämndes, det vill säga agera bollplank och bidra med ett större 

kontaktnätverk, var också relativt vanliga men häri låg ett problem. Medelvärdena för 

dessa variabler var relativt höga för båda typerna av bolag. Däremot visade en 

rangordning av dessa medelvärden att rollerna hamnade ganska långt ner i 

riskkapitalbolagens svar medan de hamnade ganska långt upp för portföljbolagen. 

Därför kan en diskussion föras kring om det verkligen är så att dessa roller är vanliga, 

även om riskkapitalbolagen och portföljbolagen var överens i frågan. Trots det här har vi 

valt att konstatera att dessa roller är vanliga, men till en mindre nivå än de vanligaste. 

Samma resonemang som ovan kan föras när det gäller rollen hjälp med rekrytering av 

ledning. Dock har vi inte kunnat säga att den är vanlig då konfidensintervallet för 

riskkapitalbolagens svar är så stort.   

 

6.2 Hur värde skapas 

Sett till hur värde skapas är vår studie även här förenlig med i kapitel tre nämnda 

forskares slutsatser. Vår studie visar att värde i portföljbolagen vanligen skapas genom 

bidragande av ett större kontaktnätverk, finansiering, förbättring av redovisning och 

övervakning/kontroll. Även rådgivning och strategiskt arbete ses som relativt vanligt (en 

utförligare diskussion kring dessa variabler visas i slutet av detta avsnitt). Det här 

stämmer väl överens med Casamattas (2010) slutsatser kring hur värde skapas gällande 

rådgivning och övervakning och Chemmanurs et al. (2010) gällande större 

kontaktnätverk.   

De tre aspekterna rådgivning, strategiskt arbete och övervakning kan även kopplas till 

strategi och ekonomistyrning i det som Berg – Utby et al. (2007) diskuterar 

gällande ”Business Knowledge”. Ekonomistyrningen kan ses som en övervakande 

aktivitet som ger riskkapitalbolaget en tydlig indikator på hur portföljbolaget presterar 

ur olika aspekter. Det ger även portföljbolaget en inblick i vilka aspekter av deras 

verksamhet som kan förbättras. Samma resonemang förs av Casamatta (2010) vilket 

ytterligare bekräftar vår studies förenlighet med dessa teorier. 
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De resultat som vår studie presenterade överensstämmer också med Sapienzas et al. 

(1996). Branschkunskapen ses som en viktig del i värdeskapandet och rådgivning 

hänger väldigt väl ihop med detta då kunskap om företagsledning och portföljbolagets 

produkter och bransch är en förutsättning för att kunna ge trovärdiga råd. Den 

kunskapen behövs även för att kunna uttala sig på ett trovärdigt sätt i strategifrågor. 

Bland de bolag som vi undersökte var det flera som var erfarna företagsledare eller hade 

lång erfarenhet inom ett flertal olika branscher (Creandum, 2012; Scope, 2012; 

Sustainable Technologies Fund, 2011). Det här är således positivt för portföljbolagen.  

 

Sett till de svar vi erhållit finns det en klar koppling mellan det som Wijbenga et al. 

(2003) kallar entreprenörsmatchning och det som respondenterna i vår undersökning 

angav som ett sätt på hur värde skapas, det vill säga rådgivning. Rådgivning är en form 

av aktivitet som kan matchas mot portföljbolagets behov, framförallt när det gäller 

entreprenörens kompetens och karaktär. Med andra ord, om entreprenören saknar 

relevant kompetens behöver riskkapitalbolaget ge råd om hur entreprenören ska gå 

vidare för att utveckla sitt bolag. Även positionsmatchning är vanligt enligt vår studies 

resultat eftersom strategiskt arbete är ett vanligt värdeskapande tillvägagångssätt. Via 

strategiskt arbete kan riskkapitalbolaget hitta strategier som är lämpliga för den 

omgivning som portföljbolaget befinner sig i. Därför anser vi att strategiskt arbete är 

högst förenligt med positionsmatchning. 

 

Ytterligare en aspekt i vår studies resultat är variabeln finansiering. Denna kan tydligt 

kopplas med Wijbengas et al. (2003) resursmatchning, då finansiering är en form av 

resurs. Det som är viktigt för riskkapitalbolagen är att se till att finansieringen erhålls 

och används på rätt sätt så att det skapar värde i portföljbolaget. Vår studie visar alltså 

att så är fallet. Ett tillskott av kapital gör att portföljbolaget får större resurser och 

därmed har lättare att ta tillvara möjligheter som uppkommer. 

 

Utöver Casamattas (2010) och Berg-Utbys et al. (2007) slutsatser om 

övervakning/kontroll som värdeskapande (som analyserades ovan) passar även 

Wijbengas et al. (2003) resonemang om agentmatchning väldigt väl i sammanhanget. 

Riskkapitalbolaget ska utifrån omgivningens krav kunna avgöra exakt hur mycket 

övervakning/kontroll av portföljbolaget som behövs. Det här ska leda till större 
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förutsättningar för värdeskapande och det är just detta som vår studie konstaterar 

eftersom övervakning/kontroll ses som en värdeskapande aktivitet.   

 

Våra resultat skiljer sig från De Clercq och  Frieds (2005) resonemang kring 

kommunikation som en vanlig värdeskapandeprocess, då kommunikation inte ansågs 

vara en vanlig form av värdeskapande.  Gällande engagemanget var våra resultat mer 

överensstämmande med deras, då riskkapitalbolagen är engagerade i sina portföljbolag i 

form av olika roller. 

 

De värdeskapande aktiviteter som inte har nämnts i ovanstående analys har alltså inte 

ansetts vara vanliga. Emellertid bör en sak uppmärksammas. Variablerna strategiskt 

arbete och rådgivning var inte signifikanta enligt hypotesprövningen, vilket 

diskuterades i föregående kapitel. Ändå har vi ansett de vara vanliga värdeskapande 

aktiviteter bland riskkapitalbolagen och portföljbolagen. Anledningen till det här är 

resonemanget som fördes i avsnitt 4.6. Där förklarade vi att även om nollhypotesen för 

någon variabel förkastades kunde medelvärdena vara höga. Det här var fallet med de 

ovannämnda variablerna (för båda typerna av bolag hade dessa variabler högst 

medelvärden) varför vi valde att se de som vanliga värdeskapande aktiviteter.  

 

6.3 Vad för värde som skapas 

På frågan vad för värde som skapas har vår studie gett resultaten större kontaktnätverk 

och större motivation/bättre arbetssituation för portföljbolagets chef/VD som de 

vanligaste och överensstämmande variablerna. Dessa två variabler stämmer väldigt väl 

överens med Fredriksens (1997) slutsatser och det vi tydligt kan konstatera är att vår 

studie visar att riskkapitalbolagen bidrar främst med värde av icke-ekonomisk karaktär. 

Det här kan uppfattas som förundrande. Eftersom riskkapitalbolag vill ha en ersättning 

för det som de investerar – detta förklarades i kapitel två – är det överraskande att de 

inte bidrar med värde av ekonomisk art. Samtidigt kan förklaringen ligga i att 

portföljbolagen är i en relativt tidig utvecklingsfas vilket innebär att riskkapitalbolaget 

först måste hjälpa portföljbolaget att bygga upp en vinstgivande verksamhet. Detta kan 

de göra just genom att bidra med ett större kontaktnätverk samt skapa större 

motivation och en bättre arbetssituation för portföljbolagets chef.  
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Vår studie kommer således fram till andra resultat än vad Chemmanur et al. (2010) 

kommer fram till. Det är en skillnad mellan värde av ekonomisk och icke-ekonomisk 

karaktär och fokus i vår studie ligger på icke-ekonomisk karaktär. Sedan bidrar säkert 

detta till produktivitets- och effektivitetsförbättringar på lång sikt, kanske i form av ökad 

försäljning eller minskade kostnader. Dock är det svårt att fastställa något med säkerhet. 

Därför konstaterar vi bara att vår studie skiljer sig från deras.  

 

Slutligen bör de resterande variablerna, som inte har nämnts ovan, diskuteras. Två av de 

(förvärv av ytterligare kapital och ökning i antalet anställda) har ansetts vara 

förekommande men inte vanliga. De resterande två variablerna (större vinster och 

ökning i omsättningen) har visat på väldigt olika resultat när man jämför 

riskkapitalbolagens svar, som säger att dessa är väldigt vanliga, och portföljbolagens 

svar, som visar på det motsatta.  Därför var det svårt att påvisa om dessa variabler var 

vanliga eller ej.   

 

6.4 Former av Involvering 

När det gäller former av involvering som riskkapitalbolagen har i sina portföljbolag var 

det framförallt MacMillans et al. (1988), Elangos et al. (1995) och Nisars (2005) 

slutsatser som genomsyrade vår analys.  Skillnaden mellan slutsatserna är egentligen 

inget mer än benämningen på de olika involveringsformerna. De har, som vi förklarade i 

referensramen, väldigt lika, om inte helt lika, betydelse. Utöver det här har också Nisar 

(2005) bara två grupper, medan de andra två forskarna har tre grupper.   

 

För att underlätta analysen har vi först valt att diskutera formen Close tracker/Hands-on.  

Denna form innebär, precis som det låter, att riskkapitalbolagen tar en mer aktiv roll i 

sina portföljbolag och är konstant involverade i deras verksamhet. Syftet är att 

riskkapitalbolagen ska ha en väldigt nära förbindelse till sina portföljbolag och att de ska 

kunna övervaka och kontrollera portföljbolaget så att allt går i rätt riktning. Ser vi till de 

variabler som vår studie har konstaterat som vanliga gällande roller, värdeskapande 

tillvägagångssätt och vad för värde som skapas hamnar nästan alla utanför denna 

beskrivning. Endast rollen övervakning/kontroll av finansiell prestation och den 
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värdeskapande aktiviteten övervakning/kontroll kan möjligtvis placeras i kategorin 

Close trackers/hands-on. Dock innebär den första en involvering endast i en del av 

verksamheten och därför kan den inte sägas vara så stor. Den andra variabeln är inte 

specificerad vilket försvårar kategoriseringen.  

 

Emellertid går det att konstatera var de resterande variablerna som vår studie har 

kommit fram till kan placeras.  Men häri finns ytterligare ett problem. Gränsen mellan de 

två andra formerna av involvering, det vill säga Laissez Faire/Inaktiv/Hands-off och 

Moderate/ Aktiv rådgivare, är väldigt otydlig och därmed blir det svårt att exakt 

fastställa var de olika variablerna hamnar. Det kan till exempel vara så att rollen och den 

värdeskapande aktiviteten rådgivare klassificeras som den ena formen eller den andra 

beroende på utsträckningen av rådgivningen. Handlar det om en mer frekvent 

rådgivning är formen av involvering Moderate/Aktiv rådgivare. Om det å andra sidan 

handlar om en mycket mindre frekvent rådgivning blir formen av involvering istället 

Laissez Faire/Inaktiv/Hands-off. Samtidigt kan det vara så att denna variabel också 

växlar mellan dessa två former beroende på vad situationen kräver. Vi tror till exempel 

att riskkapitalbolaget i början av investeringsfasen försöker ge mycket råd om hur 

portföljbolaget ska göra för att hamna i rätt riktning. Vid det här tillfället är formen av 

involvering Moderate/Aktiv rådgivare. Men när portföljbolaget har kommit lite längre i 

processen och riskkapitalbolaget nu ser att det kan sköta ganska mycket själv minskar 

frekvensen av rådgivning. Då handlar det istället om involveringen Laissez 

Faire/Inaktiv/Hands-off. Det som också bör påpekas är att riskkapitalbolagen och 

portföljbolagen kan tolka variablerna olika. Då kan en och samma variabel klassificeras 

som olika former av involvering.   

 

Majoriteten av de roller och värdeskapande aktiviteter som vår studie har konstaterat 

som vanliga kategoriseras inte som Close tracker/Hands-on. Vi kan därför med säkerhet 

säga att det är mer vanligt med de andra två formerna, det vill säga Laissez 

Faire/Inaktiv/Hands-off och Moderate/Aktiv rådgivare. Dock bör vi ha i åtanke att 

gränsen emellan dessa är diffus.  

 

Det finns flera saker som kan ge en förklaring till ovanstående resultat. Eftersom vår 

undersökning inte var väldigt stor kan det vara så att vårt urval av bolag gav oss 
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riskkapitalbolag som enbart hamnar i de två första grupperna. En annan förklaring kan 

vara att de portföljbolag som hamnade i vårt urval inte kräver mer involvering än så. De 

kanske går så pass bra att riskkapitalbolagen inte behöver göra mer än de redan gör. 

Med andra ord, som redan förklarades i avsnitt 3.2.1 ovan, beror graden av involvering 

för riskkapitalbolagen hela tiden på portföljbolagens nuvarande situation. 

 

Resultatet gällande former av involvering stämmer inte helt överens med det som 

Sapienza et al. (1996) kommer fram till i sin studie. De beskriver att riskkapitalister ofta 

är mer aktiva i sina portföljbolag. Anledningen till att vår studies slutsatser inte är 

förenliga med deras kan vara det som vi nämnde ovan. 

 

6.5 Diskussion 

Som vi förklarade tidigare i detta kapitel är det framförallt icke-ekonomiskt värde som 

riskkapitalbolagen skapar i sina portföljbolag. Vi förde också ett resonemang om att det 

här kan anses vara överraskande eftersom riskkapitalbolag vill ha en avkastning för sin 

investering. Emellertid kan det ligga en förklaring bakom det här. Nästan alla av de 

portföljbolag som vi undersökte befann sig i start-up-fasen eller expansionsfasen, vilket 

är relativt tidiga faser av ett företags verksamhetscykel. Det här innebär att 

portföljbolagen inte är fullt utvecklade och inte har nått sin fulla potential. Därför tror vi 

att det kan vara så att riskkapitalbolagen fram till dessa faser, och en tid därefter, bidrar 

med värde av icke-ekonomisk karaktär för att portföljbolaget i första hand ska kunna 

bygga upp en pålitlig och vinstgivande verksamhet. Vår studie visade att större 

kontaktnätverk var ett icke-ekonomiskt värde som skapades. Det här passar väldigt bra 

in i sammanhanget då riskkapitalbolag genom detta öppnar möjligheter för 

portföljbolagen att kunna utvecklas på ett bra sätt. Vid ett senare skede, när 

portföljbolaget har utvecklats så pass mycket, kommer det ekonomiska värdet att 

skapas i form av till exempel ökad omsättning och större vinster. 

 

Vi anser således att bidragande med icke-ekonomiskt eller ekonomiskt värde beror på 

ett tidsperspektiv. Icke-ekonomiskt värde kommer först följt av ekonomiskt värde, 

exempelvis vid exit-processen. Däremot anser vi inte att den ena behöver utesluta den 

andra. Icke-ekonomiskt värde kan skapas i samband med ekonomiskt värde.  
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Expansionsfasen, jämfört med sådd och start-up, är också mindre osäker gällande det 

blivande portföljbolagets framtida framgång. Den effekt det borde ha på vår studie är att 

involveringen från riskkapitalbolagens sida framstår som något lägre jämfört med om 

någon av de andra faserna varit mer framträdande, eftersom osäkerheten är 

förhållandevis låg. Därmed är behovet av en stram kontroll av utvecklingen i 

portföljbolaget mindre. Hade vi istället haft bolag som huvudsakligen investerade i start-

up fasen hade troligtvis våra svar enligt ovanstående resonemang visat på att 

riskkapitalbolagen varit mer involverade i sina portföljbolag. Troligtvis hade 

svarsfördelningen för värdeskapande sett annorlunda ut med en tydligare inriktning 

mot mera operativa aspekter. 

 

Vår studie visade alltså att riskkapitalbolagen är lite eller måttligt involverade i sina 

portföljbolag. En orsak till det här kan vara den relation och kontakt som 

riskkapitalbolagen har med sina portföljbolag. Har de regelbunden kontakt, vilket vår 

studie visade, kan de hela tiden hålla sig uppdaterade om att portföljbolagen går i rätt 

riktning. Samtidigt tror vi att portföljbolagen anstränger sig mer just för att gå i den 

riktning som riskkapitalbolagen begär, då en regelbunden kontakt kan göra att bolaget 

inte vill göra sina riskkapitalbolag besvikna. I det här fallet behöver då inte 

riskkapitalbolaget involvera sig alltför mycket i verksamheten.  

 

När det gäller relationen tror vi att även denna aspekt påverkar involveringen. Om det 

är en väldigt bra relation mellan bolagen, vilket vår studie också visade, kan det skapas 

ett förtroende som gör att båda typerna av bolag strävar efter det bästa. Även här 

behöver inte riskkapitalbolaget involvera sig särskilt mycket.  

Ovanstående aspekter tror vi även påverkar inflytandet som riskkapitalbolagen väljer 

att utöva i sina portföljbolag. En bra relation och kontakt, utifrån ovanstående 

diskussioner, kan göra att riskkapitalbolagen inte behöver utnyttja sitt inflytande för att 

påverka hur portföljbolaget ska bedriva sin verksamhet. Om det å andra sidan handlar 

om en mindre bra relation och kontakt tror vi i högsta grad att riskkapitalbolaget då 

utnyttjar sitt inflytande. Med andra ord handlar det om ett ”firefighting”-beteende där 

situationen avgör om riskkapitalbolaget kommer att involvera sig eller inte. I vår studie 
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handlar det om att de inte behöver involvera sig särskilt mycket, delvis beroende på den 

bra relationen och kontakten. 

 

Något som talar för att riskkapitalbolagen skulle föredra att ha en återhållsam 

arbetsmetod är att sökandet efter bolag som har potential är enormt tidskrävande. Även 

om många potentiella portföljbolag söker riskkapital och riskkapitalbolagens sökande 

inte enbart innebär att de själva letar, behöver de ändå gå igenom en stor mängd förslag. 

Därför tror vi att riskkapitalbolag helst vill investera i bolag som har mycket god 

potential och som dessutom är relativt självgående. En annan aspekt som vi tror även 

den behöver utrymme är kapitalanskaffning i samband med resning av fonder. Dessa 

aspekter talar emot ett fullt kapacitetsutnyttjande från riskkapitalbolagens sida, i form 

av involvering i portföljbolagen. Vi tror att det från portföljbolagens sida kan verka som 

om riskkapitalbolagen är oengagerade och sätter upp svåruppnåeliga mål. Men i själva 

verket kan det vara så att de låter portföljbolaget driva sin verksamhet som det passar 

dem och målen finns där som en morot. Detta kanske för att riskkapitalbolagen har ett 

förtroende för portföljbolaget.  

 

Att arbetssituationen förbättras för portföljbolagets ledare i och med att ett bolag får 

finansiering från ett riskkapitalbolag, tror vi har att göra med att den ekonomiska 

situation som företaget befann sig i innan finansiering var ansträngd på ett eller annat 

sätt. Denna situation blir lite mindre ansträngd i samband med riskkapitalbolagets 

inträde i bolaget. Men även att i samband med att bolaget blir ett portföljbolag tillförs 

bolaget en mängd olika kompetenser i form av den kompetens som finns inom 

riskkapitalbolaget och dess kontakter. 

 

Vi tror också att en stor del av förklaringen till olika roller och former av involvering 

ligger i det individuella arbetssättet som riskkapitalbolagen väljer att ha, se till exempel 

Creandum (2012), Scope (2012), Traction (2012). En i förhand bestämd arbetsmetod 

kan göra att involveringen från riskkapitalbolagets sida kan variera.  

 

Det som också kan ha påverkat våra resultat är investeringshorisonten. Är det så att 

riskkapitalbolagen gör kortsiktiga investeringar är det mer troligt att de är mer 

involverade för att generera högre avkastning och resultat under en kortare period, 
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medan det omvända gäller för en långsiktig investering. Då fokuserar sannolikt 

riskkapitalbolagen mer på att generera resultat på lång sikt och därför är troligtvis 

involveringen också mindre.  

 

Vi ser det även som ganska självklart att riskkapitalbolagen väljer att fungera som ett 

stöd eftersom de inte bara ger finansiering utan också har en erfarenhet som 

portföljbolagen inte har och kan utnyttja. 
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7 Slutsats 

Via empirin och analysen kan vi dra slutsatsen att det är fem roller som 

riskkapitalbolagen vanligen åtar sig: finansiär, rådgivare, övervakning/kontroll av 

finansiell prestation, agera bollplank och bidra med ett större kontaktnätverk. Det här är 

också väldigt förenligt med hur de väljer att skapa värde. Här visade vår studie att 

bidragande av ett större kontaktnätverk, finansiering, förbättring av redovisning, 

övervakning/kontroll, rådgivning och strategiskt arbete var de vanligaste 

tillvägagångssätten för värdeskapande. Att finansiering är en viktig del av 

värdeskapande är föga förvånande då tillgång till extra kapital ger möjligheter att 

utveckla verksamheten. 

 

Rollerna och tillvägagångssätten för värdeskapande som riskkapitalbolagen har i sina 

portföljbolag resulterar i ett värde i form av större kontaktnätverk och större 

motivation/bättre arbetssituation för portföljbolagets chef/VD, enligt vår studie. Vi kan 

således dra slutsatsen att riskkapitalbolagen i första hand bidrar med värde av icke-

ekonomisk karaktär.  

 

Ovanstående faktorer hänger väldigt mycket ihop med den form av involvering som 

riskkapitalbolag har i sina portföljbolag. Det handlar framförallt om att fungera som ett 

stöd som portföljbolagen kan luta sig tillbaka mot. Men riskkapitalbolagen är också lite 

mer involverade i verksamheten då de följer upp den ekonomiska prestationen och ger 

råd om var och hur förbättringar kan göras. Därför kan slutsatsen dras att de vanligaste 

formerna av involvering är två: Laissez Faire/Inaktiv/Hands-off och Moderate/Aktiv 

rådgivare. Dock bör det poängteras att skillnaden dessa emellan är svår att definiera.  

 

Sett till de slutsatser som andra forskare har kommit fram till kan vi konstatera att vår 

studie visar att situationen inte har förändrats nämnvärt sett till riskkapitalbolagens 

arbetsmetoder i portföljbolagen. Det här bekräftar dessa slutsatsers validitet. En 

bidragande orsak till det här tror vi är det faktum att vi formulerade vår 

enkätundersökning utifrån tidigare studiers slutsatser.  
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Vår studie har skapat en bild av riskkapitalbolagens arbetsmetoder och funktioner i 

portföljbolagen. Det här leder till att vår studie också visar vad de olika parterna kan 

förvänta sig av varandra efter en investering. Å ena sidan får portföljbolagen reda på 

ungefär hur mycket stöd och hjälp de kan förvänta sig att få av riskkapitalbolagen. 

Eftersom vår studie visar att det handlar om en liten till måttlig involveringsform kan 

portföljbolagen också se att de även efter en investering av riskkapitalbolagen förblir 

relativt självständiga och får sköta det mesta av verksamheten själva. Å andra sidan får 

också riskkapitalbolagen veta vad de förväntas bidra med i portföljbolagen. Det här 

underlättar planeringen av verksamheten förutsatt att portföljbolagen går ungefär lika 

bra. Emellertid gäller fortfarande omständigheten att ju sämre ett portföljbolag går, 

desto mer uppmärksamhet kräver det.  Det är viktigt att poängtera att det handlar om en 

investering i expansionsfasen.   

 

Vi tror att beroende på var i verksamhetscykeln ett portföljbolag befinner sig kräver det 

olika mycket involvering från sitt riskkapitalbolag. Ett bolag som befinner sig tidigt i 

verksamhetscykeln kräver lite mera uppmärksamhet, då de val som görs får stor effekt 

på de senare utvecklingsmöjligheterna. Detta under förutsättning att det inte finns andra 

omständigheter som påverkar bolagets prestationer.  

 

7.1 Fortsatta studier 

Något som vi tycker vore intressant som fortsättning på denna studie är att undersöka 

om det vi tror om riskkapitalbolagens arbetsmetoder verkligen stämmer. Det vill säga 

att undersöka om arbetsmetoderna påverkas av i vilken fas portföljbolaget befinner sig i. 

En annan aspekt som vore intressant är att genomföra en liknande studie som vår men 

med fokus på ett fåtal bolag som man undersöker genom djupgående intervjuer istället 

för enkätundersökningar.  
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8 Kritik mot studien 

En av de största svagheterna med vår studie är att riskkapitalbolagen som undersöktes 

var relativt få. Det här kan i högsta grad ha inverkat på våra slutsatser där resultatet kan 

ha sett annorlunda ut med fler riskkapitalbolag. Alternativet, för att öka studiens 

tillförlitlighet, kunde ha varit att genomföra kvalitativa intervjuer med 

riskkapitalbolagen, men inte ändra på tillvägagångssättet för portföljbolagen. Då kunde 

mer fokus ha lagts på de få riskkapitalbolagen samtidigt som resultatet för 

portföljbolagen fortfarande hade varit väldigt tillförlitlig då de var många fler till antalet.  

 

En annan kritik mot vår studie är att vi, vid enkätformuleringen, utgick ifrån tidigare 

studiers slutsatser. Det här gav mindre möjligheter till att komma fram till något helt 

nytt som ingen tidigare har diskuterat kring. Samtidigt var det väldigt svårt för oss, som 

inte jobbar i riskkapitalmarknaden, att skapa nya variabler och tydligt definiera vad de 

innebär. Emellertid kunde vi ha fått annorlunda svar ändå, framförallt när det gäller 

skillnaden med tidigare forskning.  

 

Denna studies resultat kan också ha påverkats av tolkningsproblem. I första hand gäller 

det de frågorna vi ställde. När vi genomförde telefonintervjuerna insåg vi vid ett antal 

tillfällen att vissa av de som intervjuades tolkade dessa på lite olika sätt. Vi var tvungna 

att förklara mer exakt vad som menades. Det här kunde även ha varit fallet för de 

enkätundersökningar som genomfördes via webben. Där hade vi dock inte möjlighet 

(även om de personer som svarade på enkäten kunde ringa eller maila oss om det var 

något som de inte förstod) att förklara exakt vad som menades. För att underlätta för 

respondenterna hade vi således ha kunnat förklara mer utförligt hur de skulle tolka 

frågorna.  

 

I andra hand gäller det uppfattningen av de olika variablerna som vi hade med i 

enkätundersökningen. Med andra ord kan roller, involvering och vad som anses vara 

värdeskapande uppfattas olika av olika personer och bolag. Exempelvis kan ett 

riskkapitalbolag uppfatta en sak som ett värde som har skapats medan portföljbolaget 
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inte uppfattar det så, och tvärtom. Därför kan vår studies slutsatser i allra högsta grad ha 

påverkats av det här.  

 

Något som också kan ses vara en brist i vår studie är att vi inte undersökte alla 

portföljbolag för varje riskkapitalbolag. Riskkapitalbolagen kan arbeta på olika sätt med 

olika portföljbolag beroende på situationen som den senare befinner sig i. Därför kan det 

förhålla sig på det sättet att vi i vår studie råkade undersöka portföljbolag där deras 

riskkapitalbolag endast arbetar på ett speciellt sätt. Därmed blir kanske resultatet 

aningen vinklad. Det hade kanske varit en skillnad om vi undersökte alla portföljbolag.    

 

Det går också att diskutera om det är så att riskkapitalbolagen väljer att försköna sina 

resultat lite. På de allra flesta variablerna har medelvärdet för riskkapitalbolagen varit 

högre än medelvärdet för portföljbolagen. Men det kan lika gärna vara så att 

portföljbolagen inte helt vill erkänna att riskkapitalbolagen har gjort ett bra arbete utan 

själva vill ta åt sig äran.  

 

Slutligen kan också sägas att vi kunde ha försökt hitta ännu fler tidigare gjorda studier, 

och då framförallt studier som säger emot de vi valde i början för att få några fler 

synpunkter på ämnet i fråga.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Mailförfrågan om deltagande 

Hej! 

Vi är två studenter, som heter Dario Lagumdzija och Patrik Ronström, på 

civilekonomprogrammet på Linköpings Universitet och vi är i slutfasen av vår utbildning 

då vi bara har magisteruppsatsen kvar. Ämnet för uppsatsen är riskkapital och vi är 

väldigt intresserade av detta framförallt för att det har blivit en väldigt populär 

finansieringsform och för att det bidrar med så mycket positivt till den svenska 

ekonomins tillväxt.  Mer specifikt är syftet med studien att undersöka hur 

riskkapitalbolag arbetar med sina portföljbolag och hur de går tillväga för att skapa 

värde i dessa. Då det finns olika uppfattningar om vad som är värde och hur värde 

skapas anser vi det vara väldigt viktigt att få både riskkapitalbolagens och 

portföljbolagens synvinkel på värdeskapande. På detta sätt kan vi också enklare se 

vilken relation som finns de emellan. Med de resultat vi förhoppningsvis får kommer vi 

att dra mer generella slutsatser om riskkapitalbolag och deras portföljbolag. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle kunna hjälpa oss genom att vara med i en 

enkätundersökning om detta. 

Vi är också väldigt medvetna om anonymitetsfrågan i detta fall och respekterar till fullo 

om ni skulle vilja vara anonyma i undersökningen. Fokus kommer inte att läggas endast 

på enskilda bolag och vi kommer att vara väldigt försiktiga med att ge ut avslöjande 

information. Om ni dessutom skulle vilja ta del av rapporten går detta förstås också bra. 

Om ni skulle vilja vara med i undersökningen skulle vi uppskatta det väldigt mycket om 

ni kunde höra av er så fort som möjligt till oss genom att svara på detta mail. Sedan 

skickar vi inom kort iväg enkätundersökningen till er som ni kan svara på. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Dario Lagumdzija och Patrik Ronström 
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10.2 Bilaga 2 – Enkätundersökning för riskkapitalbolag 

 

1.  Vilken utvecklingsfas investerar ni huvudsakligen i? 

☐ Sådd  ☐ Start-up  ☐ Expansion 

Annat:  

 

 

2. Hur anser ni att nedanstående roller stämmer överens med hur ni arbetar med era 

portföljbolag? 

             Stämmer inte   Stämmer  

             alls    mycket väl 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Agera bollplank ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rådgivare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiär ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Coach/mentor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erhålla alternativa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansieringskällor 

Bidra med ett kontaktnätverk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Övervakning/kontroll av  

Operativt resultat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Övervakning/kontroll av ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansiell prestation   

Hjälp med rekrytering av ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ledning   

Strategisk planering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  

 

3. I vilken omfattning anser ni att ni arbetar med nedanstående områden för att skapa värde i 

portföljbolaget? 

              Liten omfattning                         Stor omfattning 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Operativ och finansiell verksamhet  

Produktutveckling (FoU, förbättring  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

av produktionsteknik etc.) 

 

Marknadsföring och försäljning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(nya försäljningskanaler, reklam etc.) 

Strategiskt arbete (utveckling av ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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affärsstrategi,  

strategiska allianser etc.) 

Förbättring av redovisning   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(bokföringsprocess, utvärdering av  

nyckeltal etc.) 

Finansering (erhålla alternativa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansieringskällor) 

 

Annat/Andra former av värdeskapande 

Agera bollplank ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Möten med investerar- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

grupper   

Övervakning/kontroll ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekrytering av kompetent   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

management 

Motivering av personal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bidra med ett större kontakt- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

nätverk 

Kommunikation med portföljbolag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rådgivning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

4. Hur anser ni att följande påståenden stämmer överens med ert värdeskapande i 

portföljbolagen? Vi har skapat värde i form av:  

 

en ökning i antalet anställda 

 1. 2. 3. 4. 5. 6  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

en ökning i omsättningen 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

ett större kontaktnätverk 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
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större vinster 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

förvärv av ytterligare kapital 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

en större motivation och en bättre arbetssituation för portföljbolagens chef/direktör 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

 

 

5. Hur stort inflytande anser ni er ha i era portföljbolag med avseende på:  

 

ledningsbeslut? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Litet inflytande    Stort inflytande 

 

operativ verksamhet? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Litet inflytande    Stort inflytande 

 

 

 

6. Hur anser ni er relation vara med era portföljbolag? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mindre bra    Mycket bra 

 

7. Hur ofta anser ni er ha kontakt med era portföljbolag? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Inte så ofta    Väldigt ofta 
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10.3 Bilaga 3– Enkätundersökning för portföljbolag 

I nedanstående frågeformulär har vi lämnat ett tomt utrymme med punkter som 

representerar riskkapitalbolaget som portföljbolaget tillhör.  

 

1.  Vilken utvecklingsfas befinner ni er i? 

☐ Sådd  ☐ Start-up  ☐ Expansion 

Annat:  

 

 

2. Hur anser ni att nedanstående roller stämmer överens med hur ......... arbetar med er? 

             Stämmer inte   Stämmer  

             alls    mycket väl 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Agera bollplank ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rådgivare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiär ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Coach/mentor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erhålla alternativa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansieringskällor 

Bidra med ett kontaktnätverk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Övervakning/kontroll av  

Operativt resultat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Övervakning/kontroll av ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansiell prestation   

Hjälp med rekrytering av ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ledning   

Strategisk planering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  

 

3. I vilken omfattning anser ni att ......... arbetar med nedanstående områden för att skapa 

värde i ert bolag? 

              Liten omfattning                         Stor omfattning 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Operativ och finansiell verksamhet  

Produktutveckling (FoU, förbättring  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

av produktionsteknik etc.) 

 

Marknadsföring och försäljning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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(nya försäljningskanaler, reklam etc.) 

 

Strategiskt arbete (utveckling av  

affärs strategi, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

strategiska allianser etc.) 

Förbättring av redovisning   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(bokföringsprocess, utvärdering av  

nyckeltal etc.) 

Finansering (erhålla alternativa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

finansieringskällor) 

 

Annat/Andra former av värdeskapande 

Agera bollplank ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Möten med investerar- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

grupper   

Övervakning/kontroll ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekrytering av kompetent   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

management 

Motivering av personal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bidra med ett större kontakt- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

nätverk 

Kommunikation med portföljbolag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rådgivning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

4. Hur anser ni att följande påståenden stämmer överens med ......... värdeskapande i ert 

bolag? ......... har skapat värde i form av: 

 

en ökning i antalet anställda 

 1. 2. 3. 4. 5. 6  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

en ökning i omsättningen 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

ett större kontaktnätverk 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

större vinster 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

förvärv av ytterligare kapital 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

en större motivation och en bättre arbetssituation för portföljbolagens chef/direktör 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

 

 

5. Hur stort inflytande anser ni att ......... har i ert bolag med avseende på:  

 

ledningsbeslut? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Litet inflytande    Stort inflytande 

 

operativ verksamhet? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Litet inflytande    Stort inflytande 

 

 

 

6. Hur anser ni er relation vara med .........? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mindre bra    Mycket bra 

 

7. Hur ofta anser ni er ha kontakt med .........? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Inte så ofta    Väldigt ofta 
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10.4 Bilaga 4 – Tabell över förfrågade riskkapitalbolag 

och portföljbolag 

Nedanstående tabell visar alla riskkapitalbolag och portföljbolag som vi skickade en 

förfrågan till, det vill säga ett mail där vi frågade om de ville vara med i vår 

undersökning. Det som är viktigt att poängtera här är att bolagen står i bokstavsordning 

(uppifrån och ner) och är alltså inte uppdelade efter vilka portföljbolag som varje 

riskkapitalbolag har investerat i. Som nämndes i kapitel 4 var det sju riskkapitalbolag 

och 21 portföljbolag som valde att delta i undersökningen. 

 

Riskkapitalbolag Portföljbolag 

     

AB Traction Abalon Fire Invent AB 
Minomin Holding 
AB 

Sigicom AB 

Backstage AB 
Adenovir Pharma 
AB 

Frank Dandy 
Modular streams 
AB 

Signtrace AB 

Creandum II Advisor 
AB 

Aparto HD Resources Mopper Silex 

Deseven AB 
Applied Nano 
Surfaces AB 

Hexaformer 
AB 

Nanoradio 
Simstore 
International AB 

Deva Group AB Armstrong Indevex AB Norstel AB Smileco Group AB 

Firm Factory Network 
AB 

Avail Intelligence 
AB 

Infobric AB Nyheter 24 Smokefree systems 

Första 
Entreprenörsfonden 
AB 

Bayn Its Learning O2 Spotify 

GLD Invest Boomerang Jays OP5 Sting Capital 

Novax 
Brand Factory 
Nordic AB 

Kajskjul 8 Orc Software Tacton Systems AB 

Pod Investment Bricad Holding Kontanten AB P Pocketstället AB 
Thalamus IT 
Consulting 

Priveq Advisory AB Cint AB 
Kontorsgigant
en 

Paregos 
Mediadesign AB 

Transmode 

PULS AB Combiq Laccure Pemtec Triventus 

Rite Internet Ventures 
AB 

Comsys AB Lidds AB 
Peter F Heering 
AB 

Trustweaver 

Scope Capital Advisory 
AB 

Designtorget Linasmatkasse Piggelino Tryggahem 

Sustainable 
Technologies Fund 

Deva Mecaneyes Medius ReacFuel Unjo 

 
Eco2energy AB MedUniverse Realtid Videoplaza 

 
El-björn 

Memo 
Industriplast 

Recco AB Wrapp 

 
ESN Social 
Software AB 

Mentice Saguru 
 

 
Fillipa K Midorion AB Sansac 

 
 


