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I

Förord

Vi har samlat in data till vår undersökning genom intervjuer på fyra företag och vi vill 
särskilt tacka de VD:ar som har ställt upp för oss och gjort det möjligt för oss att genomföra 
vår studie. Genom att ta tid från sina respektive företag har de hjälpt oss i vårt arbete genom 
att beredvilligt svara öppet på våra frågor.

Under uppsatsarbetets gång har vi även fått många värdefulla synpunkter och konstruktiva 
förslag av våra opponenter, varför vi även vill rikta ett stort tack till dessa.

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Joakim Winborg som mycket kunnigt 
hjälpt oss genom hela den process en D-uppsats innebär. Vi har den största respekt för hans 
erfarenhet med vilken han lett oss till att klara av detta självständiga arbete. Det har varit en 
lärorik resa som säkerligen kan vara till nytta i framtiden.

Till sist vill vi tacka alla som har haft överseende med och som uppmuntrat oss under 
arbetets gång.

Jessica och Ingrid
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Sammanfattning

Avsikten med denna studie är att undersöka vilka motiv, påverkande faktorer och synsätt 
små IT-företag har när de väljer att ta in riskkapital som finansiering. Vi har utgått från 
tidigare forskning inom området för att identifiera vilka motiv och påverkande faktorer som 
kan förekomma och utifrån dessa byggt upp grunden för vår studie. Kapitaltillskott är det 
som naturligt känns som det mest primära motivet, vilket även vår studie har visat men det 
finns ändå en önskan om annan värdetillförsel i form av affärskompetens, nätverk och 
kontakter. Dessa önskemål har dock inte varit några huvudsakliga motiv för att inleda 
samarbete med riskkapitalisterna utan de kan mer ses som positiva sekundära motiv.

Motiven kapitaltillskott och tillförsel av affärskompetens samt nätverk och kontakter blir i 
sin tur påverkade av ett antal faktorer såsom företagets och produktens livscykelfas, ägande 
och kontroll, produkt och marknad samt ledningens erfarenhet och kompetens. Alla dessa 
både inre och yttre faktorer är mer eller mindre sammankopplade med varandra och 
påverkar beslutsfattarnas val om de ska ta in riskkapital eller välja någon annan form av 
externt kapital. Studien omfattar fyra små IT-företag och trots att företagen utifrån sett är 
lika genom att de alla har en eller flera unika IT-produkter, så har de ändå delvis olika 
synsätt på nyttan och effekten av finansiering med riskkapital. Två av företagen är totalt 
sett mer negativa medan två av dem är mer positiva. Av de två som är positiva är det bara 
det ena som idag har riskkapital och detta beror då på att alla ägarna inte har haft samma 
synsätt.
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1 Inledning

Detta inledande kapitel är tänkt att försöka väcka läsarens intresse genom att i 
problembakgrunden ge en kort introduktion till ämnet. I problemdiskussionen visas varför 
detta ämne är intressant att studera mer ingående samt leder fram till vår problemställning 
och vårt syfte med uppsatsen. Centrala begrepp som genomgående används i uppsatsen 
definieras i slutet tillsammans med en beskrivning över uppsatsens disposition.

1.1 Problembakgrund 

Drömmen om att starta ett eget företag drivs ofta av möjligheten att få förverkliga sina 
idéer och att arbeta självständigt. För detta behövs kapital och den som inte själv kan 
tillföra detta måste på något sätt skaffa detta externt. Tyvärr är det inte alltid så lätt för en 
okänd grundare av ett företag att gå in på banken och få ett lån utan att ha en historisk 
bakgrund inom företagarvärlden. Ett alternativ bland många andra är då att få en 
riskkapitalist intresserad eftersom det är oerhört viktigt att skaffa finansiering i företagets 
tidiga skede för att få ut produkten på marknaden så snabbt som möjligt.
Riskkapitalbolagen arbetar ofta med företag i tidiga utvecklingsfaser, varav ett stort antal 
av dessa befinner sig inom IT-branschen (Isaksson, 1999; Karaömerlioglu & Jacobsson, 
2000)
Innan ett företag väljer finansiering via ett riskkapitalbolag vägs för- och nackdelar med 
detta slag av finansiering. Det som talar för involvering med ett riskkapitalbolag är förutom 
kapitaltillskott även affärskompetens (Fredriksen, 2003). Ofta är just brist på egen 
affärskompetens ett starkt vägande skäl för att söka denna kunskap externt. I 
affärskompetensen ligger många olika delar såsom styrelsestrategier, affärsbyggande, 
ledarskapskompetens, partnerskap, diskussionspartner och tillgång till nätverk. Detta motiv 
måste dock vägas mot den minskade kontroll och ägande som härmed avstås. 

Sedan mitten av 90-talet och början av 2000-talet har den svenska riskkapitalmarknaden 
vuxit fram till Europas mest aktiva med avseende på investerat kapital per capita (Nutek 
2005). Enligt Dagens Industri [1] har svenska riskkapitalister förmågan att fokusera och 
ägarstyra, vilket gör dem extremt framgångsrika. Affärsidén för riskkapitalbolagen är att 
aktivt och engagerande utveckla företag och öka avkastningen.

Jacobsson och Lindholm Dahlstrand (2001) önskade högre tillväxt och mer aktivitet i tidiga 
faser. De ansåg även att kompetensen hos riskkapitalbolagen inom tekniska områden som 
IT-branschen borde öka för att öka resurserna och skapa mervärde åt företagen. Beträffande 
mer aktivitet och högre tillväxt bekräftas detta genom att IT-företagen lockar allt fler 
riskkapitalister och under andra kvartalet 2006 har riskkapitalbolagen investerat rekordhöga 
belopp i dessa företag (Dagens PS, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Tillgång på kapital är en nödvändighet för att uppnå framgång enligt Wiklund (1998). Ofta 
används riskkapital som finansiering när det inte är möjligt att erhålla finansiering via 
banken eftersom riskkapitalbolagen ofta ser risken som en möjlighet, förutsatt att det finns 
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tillväxtmöjligheter (Zackrisson, 2003). Riskkapitalisten ser det väldigt tilltalande med 
företag som har en unik skyddad produkt med potential till en stor växande marknad 
(Willquist, 2003). Utvecklingssituationen i IT-företag är svårbedömd och utgör en hög risk 
på grund av osäkerhet i teknik- och marknadsdimensionen. Om de lyckas kan det däremot 
ge en snabb och expansiv tillväxt eftersom det är lättare att växa på en ny marknad än en 
som redan är etablerad (Berggren, Lindström & Olofsson, 2001).

Fredriksen (2003) har i studier kommit fram till att behovet av kapital är det viktigaste 
motivet för att involvera sig med en riskkapitalist. Vidare har Fredriksen funnit att 
affärskompetens är ett viktigt motiv som genererar positiva effekter för företagen. Detta
genererar ökad trovärdighet på marknaden och enligt Al-Suwailem (1995) har de även 
lättare att erhålla ytterligare externt kapital. Om riskkapitalisten däremot saknar den 
kompetens företaget efterfrågar kan samarbetet bli väldigt kostsamt eftersom företaget då 
inte får ut något i gengäld för sin förlorade ägarandel (Fredriksen, 2003). När det gäller 
sambandet mellan värdetillförsel skapad av riskkapitalbolag och en positiv ekonomisk ut-
veckling i företaget finns det inga studier som visar att någon positiv effekt genereras enligt 
Fredriksen (2003). Däremot har en viss positiv effekt framkommit beträffande företagarnas 
motivation, ledning och styrning samt intresse för ytterligare kapitalanskaffning. Ledningen 
i företaget är oerhört viktig för att övertyga riskkapitalisten om att satsa riskkapital (Mac-
Millan, Siegel och Subba Narashimha, 1985).

Riskkapitalister följer en särskild affärsmodell med exitstrategi som målsättning, vilken 
innebär att IT-företagen säljs till ett annat företag eller börsnoteras (Willquist 2003). Detta 
innebär att entreprenören genom att ta in riskkapital från en riskkapitalist, tagit första steget 
mot att släppa kontrollen över sitt företag (Fredriksen, 2003). Berggren et al. (2001) 
konstaterar att IT-företagen har en mer positiv syn på nya delägare men det är inte 
självklart att få riskkapital trots att företaget är positivt till detta.

Vi har valt att studera IT-branschen på grund av att de största investeringarna görs av 
riskkapitalbolagen i just denna bransch. Enligt Nutek (2003) utgör IT-företagen 35 % av 
alla portföljbolag. IT-branschen utgörs av olika typer av företag, dels tjänsteföretag såsom 
tekniska konsultföretag och även tillverkningsföretag av mjukvara och hårdvara. I vår stu-
die väljer vi att fokusera bredare då vi tittar på flera grupper inom mjukvara, hårdvara samt 
kombinationen av dem båda och utesluter tjänsteföretag, då riskkapitalbehovet enligt 
(R:2003:11) inte är så stort inom denna sektor.

Vi vill studera riskkapital i IT-branschens små företag närmre eftersom det känns som ett 
aktuellt ämne. Det finns många färska studier och artiklar som pekar på dess aktualitet och 
vilka fördelar och nackdelar riskkapitalet kan innebära för IT-företagen [1]. Ett företag som 
växer tar sig genom olika faser såsom etablering, uppbyggnad, tillväxt och mognad
(Dealflower, 2003). Ett företags behov och val av finansiering är inte densamma genom de 
olika faserna och visserligen är tillväxtfasen mest intressant för vår studie men vi vill inte 
bortse från möjligheten att företaget väljer ett slag av finansiering för att sedan 
vidmakthålla denna genom senare faser. Eftersom detta kan vara en påverkande faktor för 
valet av riskkapital samt vilken nytta det tillskjutna kapitalet verkligen ger, vill vi ha detta i 
åtanke då vi genomför vår studie genom att vara öppna för att både företagets och 
produktens livscykelfas kan vara en påverkande faktor (Fredriksen, 2003). 

Med denna uppsats riktar vi oss till små IT-företag som är i behov av externt kapital och 
som väger för och nackdelar med riskkapital. Fredriksen (2003) och Willquist (2003) har i 
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sina studier kommit fram till intressanta reflektioner i ämnet. Vi vill studera hur teorin kan 
appliceras på dagens små IT-företag och vilka motiv och påverkande faktorer som 
framkommer inför valet av riskkapital som finansieringskälla. Vi vill också ge ett 
ytterligare bidrag till den svenska litteraturen genom att vi vill ge en samlad bild över de 
för- och nackdelar som kan finnas med en riskkapitalist som partner.

1.3 Problemformuleringen

Vilka motiv ligger bakom små IT-företags val av riskkapital som finansieringskälla?

1.4 Syfte

Syftet med studien är utifrån vår problembakgrund och problemformulering följande:

 Beskriva vilka motiv och synsätt små IT-företag har när de väljer riskkapital som 
finansieringskälla.

 Identifiera faktorer som påverkar motivet att välja riskkapital som finansieringskälla 
för småföretag inom IT-branschen.

1.5 Centrala begrepp

Synsätt
Med synsätt menar vi vilka ställningstagande små IT-företag gör när de beslutar sig för att 
välja att ta in riskkapital i sina företag.

Påverkande faktorer
Med påverkande faktorer avses bakomliggande orsaker som både direkt och indirekt 
påverkar företagen i deras beslut att ta in riskkapital som finansieringskälla.

Små företag
Vi använder oss av EU:s definition på små företag, vilken innebär mellan 10-49 anställda 
och en årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte 
överstiger 5 miljoner euro. Till EU:s definition på små företag ingår även mikroföretagen 
med färre än 10 anställda [2]. Våra företag har samtliga under 10 anställda.

Riskkapital
Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och omfattar både 
noterade och onoterade företag [3]. När vi använder beteckningen riskkapital i denna 
uppsats syftar vi både på venture capital, private equity (formellt riskkapital) och 
affärsänglar (informellt riskkapital) men vi väljer ändå att skriva endast ”riskkapital” 
eftersom vi vill ha det svenska ordet och vi anser det är så vedertaget Sverige. Vi är 
medvetna om att det finns en mer specificerad indelning av riskkapital, varför vi även 
förklarar följande begrepp. Dock gör vi en åtskillnad mellan riskkapitalbolag och 
affärsänglar eftersom riskkapitalbolagen hanterar formellt kapital och affärsänglarna 
informellt kapital.
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IT-företag
Med IT-företag avser vi också de företag vi benämner som teknikföretag eftersom 
produkterna i båda dessa slag av företag många gånger har en kort livscykel och kräver 
oftast en lång utvecklingsprocess.

1.6 Disposition

Uppsatsen har följande disposition.

 I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen, där tidigare forskning som är 
mest central och ligger till grund för vår studie tas upp.  

 Kapitel tre behandlar val av metod samt för hur litteratur och datainsamling skett 
och hur den bearbetats. 

 Kapitel fyra innehåller empiri, där vi redovisar vårt resultat från vår undersökning. 

 I kapitel fem finns vår analys av empirin där vi länkar samman resultatet från vår 
undersökning med den presenterade teorin.

 Kapitel sex avslutar med att sammanfatta våra slutsatser och implikationer.
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2 Teoretisk referensram

Syftet med uppsatsen är att klargöra motiven för IT-branschens val av riskkapital. I 
förhållande till vårt syfte tar vi i referensramen upp teorier och studier som är av relevant 
karaktär. Vi beskriver riskkapital, tillväxt och IT-branschen för att ge en förståelse av tidi-
gare studier och forskning som kan kopplas till motiven för val av riskkapital. 

2.1 Riskkapital 

2.1.1 Branschstruktur

Det svenska riskkapitalet kan delas upp i privata, statliga och koncernägda riskkapitalbolag 
(Dealflower, 2003). De privata företagen ägs till största delen av privatpersoner och 
finansbolag (försäkringsbolag, pensionsfonder och storföretag) och staten representeras av 
Industrifonden, AP-fonderna samt övriga statliga företag som till exempel Atle och Bure.

Figur 2-1Exempel på ett riskkapitalbolags ägarstruktur.

Ett flertal aktörer utgör ryggraden i riskkapitalbranschen, som samverkar angående 
kapitalströmmar, kunskapsöverföring och ägarförhållanden. Komplexiteten i systemet på-
verkar de beslut som tas av investerarna. Normalt organiserar sig riskkapitalbolagen i ett 
managementbolag som sätter upp en eller flera riskkapitalfonder, som externa investerare 
kan placera kapital i (ibid).

2.1.2 Definitionen riskkapital

Anledningen till att ett företag väljer en riskkapitalist som partner är att företaget behöver 
ytterligare resurser (Fredriksen, 2003). Riskkapital skall särskiljas från lånekapital (Nyman, 
2002). Lånekapital är just ett lån som oftast kräver säkerhet och på vilket låntagaren får 
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betala ränta. Riskkapital är inget lån utan fungerar som en investering där investeraren 
oftast erhåller en ägarandel i företaget som motprestation (ibid). Riskkapitalet är ett samlat 
begrepp för investeringar i företagets egna kapital och omfattar både noterade och 
onoterade företag. Lindholm Dahlstrand (2004) menar att riskkapital inte nödvändigtvis 
behöver vara i form av pengar utan kan även bestå av kompetens som tillförs företaget. 

Statliga krediter från bland annat ALMI och Industrifonden utgör dock ett undantag 
eftersom de ibland erbjuder villkorade lån som avskrivs om projektet misslyckas 
(Dealflower, 2003). Dessa villkorade lån benämns även som riskvilliga krediter. Banker 
och övriga finansiärer brukar ofta betrakta de riskvilliga krediterna som eget kapital 
eftersom kreditgivarna tar en högre risk än företagets ägare. Detta är dock felaktigt –
statliga riskvilliga krediter och stöd ska inte blandas samman med riskkapital (ibid).

Tillförsel av venture capital innebär tillskott av nya aktiva ägare, vilket är den stora 
skillnaden jämfört med riskvilligt kapital (Svenska Riskkapitalföreningen, 2000). Förutom 
detta innebär det även att venture capital ofta har högre krav på tillväxt. För riskvilligt 
kapital utgår ränta oavsett om företaget går med vinst eller ej och denna är dessutom högre 
än för traditionella lån på grund av den höga risken. 

Figur 2-2 Skillnaden mellan riskkapital, private equity och venture capital.

Riskkapital används ofta som synonym till venture capital, vilket är missvisande. Alla 
riskkapitalinvesteringar är inte venture capital, utan venture capital är en form av 
riskkapitalinvestering. Riskkapitalet omfattas av företagets egna kapital och 
mellankapitalet. Orsaken till att eget kapital benämns riskkapital har att göra med ägarens 
risktagande i förhållande till långivarna. Om företaget skulle hamna på obestånd är det det 
egna kapitalet som först påverkas. Räntorna till långivarna måste alltid betalas oavsett hur 
företagets resultat är, samtidigt som utdelning till ägarna endast får ske om det är möjligt 
med tanke på företagets fortsatta utveckling (ibid).

Private equity är ett annat begrepp som ibland används som synonym till venture capital
och är även det riskkapitalinvesteringar i onoterade företag (Dealflower, 2003). Den stora 
skillnaden är att private equity investerar i senare skeden och oftast inte innebär lika aktivt 
ägarengagemang. Utbudet av private equityfonder har under senare år ökat eftersom 
finansiella aktörer mer och mer intresserat sig för onoterade företag (ibid). 

Venture capital definitionen är inte exakt utan skiljer sig mellan vissa aktörer. För 
amerikanska aktörer är definitionen oftast gällande för investeringar i högteknologiska 
företag i tidiga skeden av sina livscykler (sådd och startup) och andra (oftast europeiska) 
menar att det är alla former av riskkapitalinvesteringar i onoterade företag även i 
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expansionsfasen [4]. Det är också vanligt att kassaflöden är negativa eller svaga [3]. Det 
förutsätts vidare att venture capital-företaget även tar ett aktivt ägarengagemang i form av 
styrelseplats i företaget. Det förekommer vidare tidsbegränsning i venture capital-
engagemanget och vanligtvis avyttras investeringen efter fem till sju år (ibid).

2.1.3 Affärsänglar

Affärsänglar eller företagsänglar (från engelskans ”business angel”) är privatpersoner som 
gör informella riskkapitalplaceringar (Connect, 2000). De investerar sin privata 
förmögenhet i unga företag och använder sin erfarenhet och sitt kontaktnät för att utveckla 
företaget. Jämfört med riskkapitalbolagen rör det sig om förhållandevis små summor. Det 
är mycket vanligt att de utgörs av framgångsrika företagsledare som trappat ner och vill 
pröva något nytt (Connect, 2000; Zackrisson, 2003). Det positiva är att de ofta kommer in i 
tidigare faser än riskkapitalbolagen och är mer aktiva i sitt ägande. Det negativa är att de 
jämfört med riskkapitalbolagen inte är lika professionella, vilket kan påverka senare 
finansieringsrundor negativt. Det förekommer syndikering, vilket innebär att de gemensamt 
med andra änglar gör investeringar i samma företag. Gränsen kan vara flytande mellan 
olika sorter av investerare eftersom vissa nätverk av affärsänglar efter en tid omvandlas till 
formella riskkapitalbolag (ibid). 

Det är svårt att beräkna storleken på det informella riskkapitalet eftersom det inte är 
organiserat på samma sätt som det formella och därmed finns det inte samma utförliga 
statistik (Zackrisson, 2003). Det informella kapitalet (affärsängel), det vill säga eget kapital 
som investeras i onoterade företag (utan familjerelationer), kan uppskattningsvis hänföras 
till minst 200 000 individer. Uppskattningar som är gjorda visar att det informella 
riskkapitalet kan vara så stort som 4-6 gånger det formella (riskkapitalbolagen) [5].

2.1.4 Tillgång på kapital 

Totalt under 2004 sysselsatte de svenska portföljbolagen i analysen 117 306 personer under 
2004 och hade en total omsättning på ca 169 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 6,6 % av 
Sveriges BNP enligt NUTEK (2005). 

Enligt Svenska riskkapitalföreningen/NUTEK attraherade IT flest investeringar 2002 och 
fördelningen över branscherna är fördelad som följer: 
datorer/IT mjukvara 39 
kommunikation o övrigt, 26 
internetteknologi 19 
bioteknik 18 
medicinsk teknik 18 
telekom hårdvara 17 
datorer/IT tjänster 17 
industriella produkter och tjänster 14
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2.1.5 Tillväxtföretag 

Det är vanligt att riskkapitalbolag är delägare i tillväxtföretag, vilket överensstämmer med 
de mål riskkapitalbolagen har för investeringarna (Berggren et al., 2001; Fredriksen, 1997; 
Sapienza, 1989). Det som kännetecknar tillväxtföretagen är att de har en svårbedömd 
utvecklingssituation med stor osäkerhet i teknik- och marknadsdimensionen vilket medför 
hög risk (Berggren et al., 2001). Om de däremot lyckas är förutsättningarna för en snabb 
och kraftig tillväxt de allra bästa eftersom det är lättare att växa på en ny marknad än att 
slåss om marknadsandelar på en marknad som redan är etablerad (ibid). Risk är oftast inte 
förknippat med problem för riskkapitalbolaget förutsatt att det finns tillväxtmöjligheter 
(Zackrisson, 2003).

Företagens möjligheter till tillväxt är beroende av deras resurser eller det som resurserna 
kan skapa, vilket innebär att tillväxt kräver kapital. För att förstå tillväxt måste vi känna till 
orsakerna till det och titta närmre på vilka faktorer som påverkar tillväxt, hur snabbt och 
hur länge det kan växa (Jönsson, 2002). Mc Mahon (2001) och Wiklund (1998) är överens 
om att det är småföretagarna själva och de val de gör som är avgörande för om det blir ett 
tillväxtföretag eller ej. Förutom Mc Mahon och Wiklund, så talar även Jönsson (2002) om 
att framgångsrika företag har en entreprenöriell strategi. Nyckeln till tillväxt är att företaget 
har en innovation som gör att försprång skapas för utvecklingen av verksamheten. Mc 
Mahon (2001) påtalar att den finansiella situationen påverkar tillväxten och framförallt då 
den likvida situationen. Likviditet, vinst och omsättning är faktorer som på ett komplext 
sätt relaterar till storleken på företaget. 

2.1.6 IT-branschen

IT och Biomedicin är enligt Karaömerlioglu och Jacobsson (2000) branscher som ofta har 
lätt att få tillgång till riskkapital. IT-företagen kännetecknas av att de ofta är unga företag 
som ligger i teknikfronten, vilket innebär högriskföretag. Dessa företag är ursprungligen i 
forskarmiljöer och fokuserar oftast på teknik- och produktutveckling, vilket ibland medför 
problem med finansiering i de tidiga skedena av till exempel riskkapitalbolag (Berggren et 
al., 2001; Wijbenga, 2004). 

I en studie testades företagarna om de var tillväxtföretag eller icke tillväxtföretag genom att 
de själva fick gradera från 1-5 hur viktig en stark omsättningsutveckling var för företaget. 
Hela 52 % av alla företagen svarade att de var icke-tillväxtföretag. När de gällde IT-
företagen hade de själva uppfattningen om att vara extremt tillväxtorienterade, varför en 
stark koppling mellan tillväxtföretag och IT-företag kan konstateras (ibid). Studier visar att 
vid en hög tillväxt ökar tillväxtföretagens lån och därmed svårigheterna att klara 
finansieringen av IT-företagen på grund av dess mycket snabba tillväxt (Hughes, 1996; 
Jönsson, 2002).
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2.2 Motiv för anskaffning av riskkapital

2.2.1 Kapitalbehov 
Behovet av kapital samt affärsutvecklingsresurser är det vanligaste motivet till riskkapital 
enligt Fredriksen (2003). Fredriksen (2003, s.176 ff) har i sin forskning ställt frågan på sin 
spets ”– Varför entreprenörer väljer att samarbete med riskkapitalister”. Studien visade att 
bara 50 % av portföljföretagen tyckte att tillgången på kapitalet var det viktigaste motivet. 
Andra motiv som tydligt framgick var att finansiering från andra finansiärer inte kunnat 
erhållas, företaget ville köpa ut en passiv ägare eller såg riskkapitalet som enda möjligheten 
för nytt kapital. 

En studie av Gordon Smith (1999) visar att entreprenörer ofta har möjlighet att välja mellan 
olika riskkapital och merparten av företagarna har erhållit mer än ett 
investeringserbjudande. Vidare påtalar studien att företagarna lägger ner otaliga timmar på 
att samla in information om riskkapitalbolag. De tre viktigaste informationskällorna går i 
turordning via andra entreprenörer, riskkapitalbolag och egen erfarenhet. Bovaird (1990) 
beskriver nedan kriterier som företagaren har för att involvera sig med ett riskkapitalbolag:

1) Personliga egenskaper och kvalitéer
Engagemang att leda riskföretaget
Tålmodighet – i väntan på att erhålla avkastning på kapitalet 
Pålitlighet
Lätt att arbeta med
Effektiv och snabb på att ge respons

2) Riskkapitalbolagets erfarenhet och historik
Riskkapitalbolagets rykte
Antal år på marknaden

3) Finansiella överväganden
Kostnaden för att erhålla finansiering
Möjligheten att köpa tillbaka sålda aktier
Riskkapitalbolagets finansiella styrka

I denna studie som gjordes i U.K av Bovaird (1990) visade sig personliga egenskaper och 
kvalitéer vara den viktigaste faktorn för företagaren vid val av riskkapital. På första plats 
kom engagemang att leda riskföretaget och på andra och tredje plats tålmodighet i att 
erhålla avkastning på kapitalet och pålitlighet. Kostnaden för att erhålla finansiering 
hamnade på fjärde plats. Antal år på marknaden och riskkapitalbolagets finansiella styrka 
ansågs däremot inte vara speciellt viktigt utan snarare obetydligt. När företagaren har 
valmöjlighet mellan olika investerare, har det visat sig att personliga egenskaper och 
karaktär är viktigare än investeringens finansiella villkor men när det gäller finansiering, 
vill företagarna se uthållighet i investeringen från riskkapitalbolaget (ibid).

Al-Suwailem (1995) påvisar i sin studie positiva effekter som skapar möjligheter för 
företag som har riskkapital, de har lättare att få externt kapital, betalar lägre räntor och 
tycks ha lägre kapitalkostnader än företag som inte har riskkapital. Dessutom visar det sig 
att investeringar som gjorts med uppbackning av riskkapitalföretag verkar vara mindre 
känsliga avseende kassalikviditet och balansräkningsförhållanden än företag utan 
riskkapital. Riskkapitalbolaget förhandlar om villkor i avtalet och vanligtvis sker 
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utbetalningarna i flera delbetalningar som följer de uppnådda delmålen som satts upp i den 
initiala planen (Dealflower, 2003). 

2.2.2 Affärskompetens

Skälen till nya delägare anser majoriteten vara kompetens (Sapienza, 1992), varefter 
kapitaltillförsel kommer på andra plats. Att ha riskkapitalbolag som delägare, anser företa-
gen är positivt eftersom de tillför gott marknadskunnande men samtidigt anser de att kraven 
på inflytande är för höga (Berggren et al., 2001). Ambitionen från de flesta riskkapitalbolag 
är att aktivt skapa värde i de företag de investerat i genom att stödja dem med kunskap, 
erfarenhet och kontakter (ibid).

Ett samarbete med en riskkapitalist kan bli mycket kostsamt om det inte finns någon 
värdetillförsel utöver kapitalet (Fredriksen, 2003). Med detta menar han att riskkapitalister 
har en viktig roll som stöd för företaget och även i dess styrelsearbete genom att de har en 
bredare erfarenhet av affärsutveckling. Fredriksen har i sin studie funnit att företag främst 
har förväntningar på riskkapitalisten om bland annat ledarskapskompetens och partnerskap. 
Det är inte bara kapitaltillskottet som företagaren beaktar vid sitt val av riskkapitalist utan 
det är även kunskaper och kompetens i affärsutveckling, tillgång till ytterligare nätverk
samt att få en diskussionspartner. Dock visar studier, både i USA och i Sverige, att 
riskkapitalisternas aktiviteter i företagen inte har någon effekt på företagens lönsamhet. En 
viss positiv effekt har dock kunnat mätas när det gäller företagarens motivation, ledning 
och styrning av sitt företag samt en vilja och intresse för ytterligare kapitalanskaffning med 
därpå följande investeringar (ibid). Wiklund (1998) har kommit fram till att de resurser som 
är tillgängliga i nätverk och entreprenörens egna, inte har så stor betydelse för tillväxten 
utan däremot är det tillgången på kapital som främjar framgång.

I studier genomförda 1985 och 1990 var det vanligaste motivet för anskaffning av 
riskkapital, tillgång på kapital och affärsutvecklingskompetens (Fredriksen, 2003). 
Affärsutvecklingskompetensen från riskkapitalbolagens sida är vedertagen och värdesätts 
högt av företagen eftersom många företag har icke-monetära motiv för att inleda ett 
samarbete med en riskkapitalist (ibid). Även Willquist (2003) menar att det finns andra 
motiv för företag att möta riskkapitalister som till exempel den positiva effekt det ger att få 
ta del av deras omfattande kunskap i branschen, även om det inte går att få dem att 
investera. Resonemanget styrks av Fredriksen (2003) som menar att företagens trovärdighet 
på marknaden ökar markant och automatiskt får en högre kreditvärdighet genom att 
riskkapitalisterna genomför en så omfattande utvärdering av företaget, due-dilligence 
processen1. 

2.3 Påverkande faktorer

2.3.1 Livscykelfas
Kapitalbehovet hos företag skiljer sig beroende av i vilken utvecklingsfas de befinner sig i. 
Riskkapitalbolagens investeringsstrategi är att vara specialiserade på olika faser i dess 
investeringsobjekts livscykler (Dealflower, 2003). 

                                                
1 Den granskning av företaget som görs innan beslut om en investering tas. Vid en due-dilligence granskas 
bland annat de legala finansiella och marknadsmässiga aspekterna och ger den presumtive ägaren en 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om företaget samt att kontrollera att de uppgifter som säljaren lämnat 
stämmer med verkligheten (Nutek, 2006).
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Enligt Berggren et al. (2001) och Willquist (2003) har de snabbväxande företagen oftast en 
svårare och mer problemfylld utveckling speciellt i de tidiga utvecklingsfaserna i de flesta 
avseenden:

 De tar längre tid på sig att nå lönsamhet
 De tekniska problemen är större eftersom innovationsnivån är högre
 Svårare att finna kunder i tidigt skede och komma in på marknaden
 Svårare med finansiering under första tiden
 Mindre erfarenhet och kompetens i början av företagets livscykel

Livscykler har ibland otydliga gränser och på grund av detta används oftast de tre 
huvudfaserna: tidig, expansion och mogen fas för att särskilja olika investeringar. Nedan 
använder vi Isakssons (2006) modell och Dealflowers beskrivning av de olika delfaserna:

 Sådd: Kapital till en entreprenör för att utvärdera idé för att utveckla en produkt 
innan företaget har etablerats, alternativt finansiering av forskningsprojekt (Nyman, 
2002). I denna fas är det vanligt att företag får kontakt med riskkapitalbolag via 
universitet och högskolor (Willquist, 2003).

 Uppstart: Kapital för produktutveckling eller inledande marknadsföring till ett 
nystartat företag. Alternativt ytterligare kapital till företag som förbrukat 
ursprungskapitalet för att komma igång med försäljning då kommersiell försäljning 
behöver ytterligare kapital.

 Expansion: Tidig expansion, då tillverkning och försäljning ökar stadigt för behov 
av ytterligare rörelsekapital, oftast då några positiva vinster inte hunnit presteras.
Sen expansion, då företag befinner sig i kraftig tillväxt och de är lönsamma med en 
kraftig försäljningsökning.

RISK

Hög

Låg

        Sådd             Uppstart        Expansion

Kostnader

Avkastning

Figur 2-3 Kapitalkedjan för ett växande bolag (Isaksson, 2006).
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 Mogna stadier: Företag som passerat sin första tillväxtperiod och börjat stabilisera 
och konsolidera sig, alternativt företag som behöver hjälp att rekonstruera 
verksamheten. Turnaround finansiering för mogna företag i operationell eller 
finansiell kris i syfte att vända företagets negativa utveckling.

 Exitstrategier: Ett riskkapitalbolag har såsom tidigare nämnts, som strategi att 
inom en överskådlig framtid göra en exit som innebär att de säljer sin investering. 
Vanligast är en marknadsnotering, det vill säga notering på en börs eller 
marknadsplats och avyttring av innehavet efter normalt 6-12 månader medan 
samarbetet däremot fortsätter i ca 5-10 år enligt Sapienza (1989). Även Fredriksen 
(2003) och Willquist (2003) bekräftar att riskkapitalbolagsprocessen ofta avslutas 
genom exit. Ett annat alternativ är försäljning av hela företaget till en industriell 
köpare, en tredje part i utbyte mot aktier i det köpande företaget, kontanter eller 
andra tillgångar. 

Företagets livscykelkurva håller inte alltid en jämn och förutsägbar kurva utan har en mer 
trolig sicksackväg (Ahrens, 2005). Vidare menar han att i snabbväxande företag går 
utvecklingen så snabbt att de olika faserna går in i varandra. Därmed kan det även vara 
svårt att ange vilken delfas som styr deras kapitalbehov enligt Dealflowers modell. 

Fredriksen (2003) menar att portföljföretagets ålder påverkar graden av styrning och 
kontroll. Ett företag som befinner sig i utvecklingsfasen löper större risk och därför agerar 
riskkapitalisterna med en högre grad av styrning och kontroll i början av företagets livscy-
kelfas (Ahrens, 2005; Fredriksen, 2003). Det har dessutom visat sig att riskkapitalbolagen 
har varit restriktiva att investera i detta tidiga stadium just på grund av risken (Wijbenga, 
2004). Behovet av rådgivning för ledningen är mindre i mer mogna företag (Bovaird, 
1990).
Oavsett vilket stadium företaget befinner sig i förväntar sig företagaren att 
riskkapitalbolaget ska medverka till att de kan erhålla mer finansiering från andra källor 
(Bovaird, 1990). Genom att titta på livscykelmodeller menar Willquist (2003) att 
förståelsen kan öka för vad som gör teknikbaserade företag framgångsrika och hur 
kapitalbehovet förändras över livscykeln.

Det är inte bara företagets livscykelfas som kan ha betydelse för vilket slag av riskkapital 
företaget väljer, utan det är också produktens livscykelfas (Ahrens, 2005). Allteftersom 
marknaden expanderar så blir produktlivscyklerna allt kortare och Ahrens menar att en 
kombination av marknad och teknik skapar en drivkraft för produktutveckling i 
snabbväxande företag. 

2.3.2 Ägande och kontroll

Mattsson (2001) hänvisar till klassiska forskare när hon menar att tillväxt drivs av 
mänskliga resurser och att det finns ett samband mellan individens vilja att få större makt. 
Alla dessa tidiga studier visar att individen har ett motiv för sitt agerande och att detta 
förutom ekonomisk vinning kan vara makt och oberoende. Wiklund (1998) har gjort en 
studie som visar att motivationen för en individ har större betydelse än kompetens och 
förmåga när det gäller företagets tillväxt. Ett beslut att ta in riskkapital i företaget genererar 
i sin tur att en del av den makt och kontroll företagaren haft över sitt företag måste släppas 
till riskkapitalisten för att få tillgång till dennes kapital (Tucker & Lean, 2003). Många 
företagare ser därför anskaffning av riskkapital för tillväxt som ett större hot än nyttan 
denna kan generera just därför att det egna ägandet och makten minskar i motsvarande mån 
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som riskkapitalet ökar (Berggren, 2003; Sapienza, 1989). Speciellt småföretagare verkar ha 
kontrollaversion, det vill säga vara negativa till extern kontroll och externa finansiärer 
enligt Berggren (2003). Enligt Bovaird (1990) accepterar företagarna faktum att 
riskkapitalbolaget måste ta en styrelsepost, dock föredrar majoriteten att de tar en 
rådgivande men inte aktiv roll i styrelsen.

Rädsla för styrning och kontroll kan vara påverkande faktorer, vilka kan påverka valet av 
vilket slag av finansiering ett företag väljer (Fredriksen, 2003). Studier har visat att 
riskkapitalisten ökar sin styrning och kontroll när det blir problem i företag de investerat i, 
vid börsintroduktion samt ju yngre och tidigare utvecklingsfas de befinner sig i. Detta gäller 
speciellt om företagets VD har låg branschkunskap och är relativt nytillsatt, vilket ses som 
en indikation på att riskkapitalisten bör agera aktivt. Vissa internationella studier pekar på 
att mer styrning och kontroll kan anses behövas när affärsrisken är hög medan svenska 
studier inte påvisar något samband (ibid). Willquist (2003) har inte funnit någon korrelation 
mellan företagets lönsamhet och en aktiv involvering av riskkapitalisten. Inte heller 
Fredriksen (2003) har funnit några studier som påvisar några positiva effekter på företagets 
ekonomiska utveckling genom att ha en riskkapitalist som partner. När relationerna mellan 
företagaren och riskkapitalisten är goda kan det ge ökad prestation enligt Isaksson (2006). 
Vikten av en god relation poängteras även av Berggren (2003) som i sin studie kommit 
fram till att många småföretagare ändå är tveksamma till att etablera relationer eftersom de 
ogillar att bli kontrollerade av någon annan.

Tucker och Lean (2003) menar att om någon har startat ett eget företag för att få kontroll 
och makt över sin egen arbetsplats så finns det ett motstånd mot att söka finansiering hos ett 
riskkapitalbolag eftersom det då finns en uppenbar risk att denna kontroll går förlorad igen. 
Berggren (2003) hänvisar till ett flertal studier som visar att småföretagare generellt sett är 
kontrollaverta. Trots detta är de många gånger tvungna att släppa in andra delägare i sina 
företag eftersom den lösningen ibland kan vara enda vägen för att få in nytt kapital i 
företaget. Här får företagaren göra en avvägning mellan rädslan för att förlora kontrollen 
över företaget kontra viljan att få företaget att växa (ibid).

Enligt Berggren et al. (2001) samt Wiklund (1998) är tillväxtföretag yngre än övriga 
företag. Dessutom har de kommit fram till ett linjärt samband – ju snabbare tillväxt desto 
fler antal ägarkategorier. Vidare konstateras statistiskt säkra bevis för att tillväxtföretag har 
en mer positiv syn på nya delägare och att de aktivt söker nya delägare kontinuerligt. Slutli-
gen kan nämnas tillväxtföretagens minskade fokus på kontroll eftersom en notering på 
börsen är en rimlig väg för att täcka kapitalbehovet och få en positiv utveckling av företaget 
(ibid). 

2.3.3 Ledningens erfarenhet och kompetens

Den allra viktigaste faktorn är sammansättningen av och kvalitén på ledningen i företaget, 
vilket är huvudfaktorn för att erhålla finansiering MacMillan et al. (1985). Att detta 
fortfarande är av stor betydelse än idag bekräftas av Willquist (2003) som menar att det är 
av stor vikt att ledningen har kompetens och erfarenhet av företagsdrift för att attrahera 
riskkapitalister. Det är oerhört viktigt att personerna i ledningen har erfarenhet, specifik 
kunskap, möjlighet att bygga team, fokusera på resultat, förstå marknaden, utföra strategier, 
hantera förändringar och ha medvetenhet om företagande (MacMillan et al., 1985). 
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Inte bara företagsledaren utan också företagets karaktär kan vara påverkande faktorer för 
företagets val av finansiering och eventuella beslut att ta in riskkapital (Michaelas, 
Chittenden & Poutziouris, 1998). Företagets karaktär får sin största prägel av 
företagsledaren och därför har dennes kunskap och erfarenhet en stor betydelse för de 
faktorer som påverkar viljan att söka riskkapital. Har företagsledaren en uppfattning på 
förhand om för- och nackdelar med riskkapital påverkar det ofta det slutgiltiga valet (ibid).

Tillväxt kan studeras på olika nivåer (Davidsson, Delmar & Wiklund, 2001; Mattsson, 
2001). En förklaring till tillväxt, kan ske på individnivå genom företagsledarens intresse, 
motivation och kompetens men även på företagsnivå genom dess organisation, resurser och 
lönsamhet (Davidsson et al., 2001). Berggren et al. (2001) menar att något som hämmar 
utvecklingen i företaget är hinder för kompetensmässig utveckling, samt brister i 
ledningskompetensen och alldeles för låga vinster.

2.3.4 Produkt och marknad

Tillväxt kräver kapitaltillskott och enligt Mattsson (2001) och Willquist (2003) finns det 
olika krafter, både externa och interna faktorer, som driver tillväxten. En yttre faktor är en 
förutsättning för att det finns en marknad för produkten som företaget säljer. En inre faktor 
kan vara strategiskt arbete inom organisationen för att påverka marknaden så att efterfrågan 
skapas av produkten (ibid). Genom detta resonemang har produkten och marknaden ett nära 
samband. Den finansiering som behövs för framtagande och utveckling av produkter kallas 
ibland för såddfinansiering (Nyman, 2002). Fredriksen (2003) menar att behovet av 
investeringar i produktionssystemet samt marknadsföring och FOU-satsning kan vara en 
påverkande faktor till motivet att söka riskkapital.

Enligt Tucker och Lean (2003) har småföretagarna ibland, på grund av bristfällig finansiell 
kompetens, problem med att förmedla kvalitén i sitt projekt till finansiären eftersom de ofta 
är mer produkt- och serviceinriktade. Sapienza (1989) påpekar i sin studie att ju mer 
tekniska produkter desto mer kontakt har riskkapitalbolaget med företaget, vilket ger en 
öppen relation som även innebär större risk för konflikt. Forskningen visar på att det är vik-
tigt att nya teknikföretag har förmåga att anpassa sig till förändrade villkor för att vara 
konkurrenskraftiga (Willquist, 2003). Denna förändring kan bestå av strategiförändring i 
form av lägre pris och differentiering av produkten. För riskkapitalisterna är det mycket 
attraktivt med företag som har potential till en stor växande marknad och en unik skyddad 
produkt (ibid). 

Ahrens (2005) talar om att tekniken och marknaden driver produktutvecklingen så att 
produktlivscykelfaserna blir allt kortare. Detta gäller speciellt IT-produkter som har en 
mycket kort produktlivscykel. Se vidare om produktlivscykelfaserna under rubriken 2.3.1.

2.4 Sammanfattning

När ett företag inom IT-branschen behöver ytterligare resurser i form av kapital och 
affärsutveckling så är en riskkapitalist ett vanligt alternativ eftersom riskkapitalbolagens 
mål överensstämmer med IT-företagen (Berggren et al., 2001; Fredriksen, 1997; 
Fredriksen, 2003; Sapienza, 1989). För att en riskkapitalist ska vilja investera i ett företag 
görs först en utvärdering (Dealflower, 2003). Ett företag som genomgått en sådan
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omfattande utvärdering får ofta en högre kreditvärdighet genom ökad trovärdighet 
(Fredriksen, 2003). 

Bovaird (1990) beskriver olika kriterier såsom personliga egenskaper och kvalitéer, 
riskkapitalbolagets erfarenhet och historik samt finansiella överväganden som företagarna 
gör innan de involverar sig med riskkapitalbolagen. Detta är nödvändigt eftersom 
företagaren måste ställa stora krav på att få något likvärdigt tillbaka eftersom denne oftast 
måste släppa ifrån sig en del av ägande och kontroll/styrning inom företaget i utbyte mot 
kapitaltillskottet (Gordon Smith, 1999). Därför är det viktigt att personerna i ledningen har 
tillräcklig kunskap för att hantera förändringarna och ha tillräcklig kunskap.

IT-företagen är ofta unga företag med hög risk. Trots detta har de ändå förhållandevis lätt 
att få tillgång till riskkapital (Karaömerlioglu & Jacobsson, 2000). Motiven för att skaffa 
riskkapital och påverkande faktorer för detta visar vi i nedanstående modell: 

Figur 2-4 Modell för motiv till anskaffning av riskkapital i företaget utifrån Fredriksens (2003) studie. 

Motiv:
Kapitalbehov 

 Kostnaden för att erhålla finansiering
 Möjligheten att köpa tillbaka sålda aktier
 Köpa ut en passiv ägare
 Riskkapital är enda möjliga finansieringsalternativet

Affärskompetens
 Diskussionspartner
 Ytterligare ledningsresurser och nätverk
 Affärsexpertis

Påverkande faktorer:
Livscykelfas

Kapitalbehov Affärskompetens

Motiv till
riskkapital

Påverkande 
faktorer

Livscykelfas Ägande och
kontroll

Ledningens 
erfarenhet och 

kompetens

Produkt och
marknad
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 Företagets livscykelfas – kapitalkedjan består av olika investerare vid olika faser
 Produktens livscykelfas – ofta extremt kort i IT-företag
 Riskkapitalbolagsprocessen avslutas genom avyttring via exit

Ägande och kontroll
 Vilja att få större makt och känna oberoende
 Tillväxtambition
 Styrning och kontroll – kontrollaversion

Ledningens erfarenhet och kompetens
 Företagarens tidigare kunskap och erfarenhet
 Strategi/styrning/ledning påverkas av företagets karaktär
 Sammansättning av och kvalité på ledningen

Produkt och marknad
 Strategiskt arbete med produktutveckling och marknadsexpansion
 Teknik och marknad driver produktutvecklingen allt snabbare
 Tekniska produkter innebär mer kontakt med riskkapitalbolaget
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3 Metod
Kapitlet visar vårt tillvägagångssätt för genomförandet av vår studie. Kapitlet innehåller 
beskrivningar av hur vi insamlat data och litteratur. I kapitlet återfinns en beskrivning av 
hur vi bearbetat och analyserat den insamlade datan och skapat vår modell. Därefter 
behandlas undersökningens validitet och reliabilitet. I slutet förs en diskussion kring våra 
avgränsningar. 

3.1 Val av metod

För att förstå andra människors uppfattning av verkligheten är närhet ett viktigt element
(Jacobsen, 2002). I en kvantitativ studie ges forskaren inte den närhet till 
undersökningsobjektet som vi eftersträvade i vår studie med avsikt att förstå företagarens 
resonemang när det gäller anskaffning av riskkapital. Vi valde därför en kvalitativ metod 
med djupintervjuer för vår undersökning. Ytterligare ett skäl för vårt val av den kvalitativa 
metoden var att vi ville gå på djupet med några få företag istället för att studera många 
ytligt, vilket skulle ha blivit fallet med en kvantitativ (Jacobsen, 2002). Eftersom vårt 
ändamål med studien var att få en djupare förståelse av en viss händelse, i vårt fall motiv 
för företag inom IT-branschen att anskaffa riskkapital, ansåg vi att en kvalitativ studie var 
det bästa valet för att genomföra vår analys. Vid personliga intervjuer hade vi chans att 
ställa öppna frågor som kunde ge svar på vår problemformulering med ett både djupare och 
bredare resultat än en enkätstudie kunnat göra (ibid). Jämfört med en kvantitativ studie fick 
vi nu en mycket större möjlighet att få bättre kunskap och ett större perspektiv på de 
faktorer som styr företagsledarens val av riskkapital.

Utifrån vårt syfte att försöka kartlägga vilka motiv som ligger bakom företagen inom IT-
branschens val att anskaffa riskkapital räckte det inte med att endast göra en fallstudie utan 
vi valde därför att göra fyra studier. Vi ansåg att fyra företag var tillräckligt som underlag 
för vår studie, med fler företag hade vi inte kunnat gå tillräckligt på djupet i intervjuerna 
och analysen. Detta gjorde vi för att flytta fokus från det helt specifika företaget till något 
mer generellt som kunde appliceras på de företag som uppfyllde våra kriterier (Jacobsen, 
2002). Vi är dock medvetna om att det inte går att generalisera våra resultat på alla företag 
som söker riskkapital eftersom vi begränsat vår undersökning till endast fyra företag men 
trots detta tror vi att resultatet kan bli betydligt mer nyanserat med denna begränsning 
eftersom vi fick möjlighet att gå mycket djupare i analysen på detta sätt.

3.2 Datainsamling

3.2.1 Val av studieobjekt

Inför valet av vilka företag vi skulle undersöka bestämde vi oss för fyra företag inom IT-
branschen som tillverkar produkter, både hård- och mjukvara, alternativt en kombination av 
dem båda. Vid urvalet av företagen sökte vi i ABI-Inform där vi valde ut fyra företag, 
analyserade årsredovisningarna och kom fram till att de utvalda företagen uppfyllde våra 
krav. Vidare beslutade vi oss för att dessa skulle vara lokaliserade vid västkusten eftersom 
vi anser att det är en väldigt expansiv region. Kraven var även att de vid någon tidpunkt 
skulle ha tagit in formellt och informellt riskkapital, vilket vi fick bekräftat vid vår första 
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telefonkontakt med företagen då vi även bokade tid för intervju. De fyra företagen som vi 
valde ut uppfyllde våra kriterier, varför vi inte kontaktade fler företag. Vi hade inte någon 
avsikt att göra jämförelser mellan företag placerade på olika stora orter. Vår målsättning var
istället att studera de företag som uppfyllde kraven för vår studie, det vill säga företag inom 
IT-branschen. Detta kallas för ett strategiskt urval genom att vi valde företag som kunde ge 
positiva svar på våra frågor (Jacobsen, 2002). Trots att detta inte var ett statistiskt slumpbart 
urval ansåg vi ändå att vi kunde få svar på de frågor vi hade för att kunna besvara vår 
problemformulering om vilka motiv och påverkande faktorer som ligger bakom små IT-
företags val av riskkapital. Genom att vi valde metoden med icke-sannolikhetsurval 
riskerade vi dock att inte kunna generalisera till alla företag inom populationen men denna 
metod var betydligt mindre kostsam än att göra sannolikhetsurval och utgjorde genom våra 
avgränsningar till små företag inom IT-branschen ändå ett bra redskap (ibid).

Vi var kritiska vid urvalet av respondenterna genom att vi valde att intervjua endast VD:n 
på respektive företag. Ett krav var även att de skulle vara delägare i företaget, därför att 
respondenten skulle ha full insikt i hur diskussionerna förts inför val av riskkapital. Det är 
enligt Jacobsen (2002) viktigt att källorna är trovärdiga och har tillräcklig kännedom om 
det vi vill veta för att kunna svara på våra frågor samt att vi kan lita på den information vi 
får. Han talar om vikten av att välja ut uppgiftslämnare som vi tror både kan och vill lämna 
riklig och god information. I vår studie var det nödvändigt att intervjupersonen hade
fullständig kunskap om när, hur och varför respektive företag hade anskaffat sitt riskkapital. 
Eftersom vi även ville studera påverkande faktorer för deras val av riskkapital ansåg vi att 
det endast var VD:n på företaget som hade denna insikt.

Eftersom den information vi samlade in i vissa fall kunde vara känslig för företagen fick
samtliga erbjudande om att få vara anonyma. Detta var också ett krav från några av 
företagen, varför vi valde att genomgående behandla alla fyra företagen med sekretess. Vi 
har därför döpt företagen till Alfa, Beta, Gamma och Delta. Samtliga företag har fått 
godkänna sin empiridel för att få bekräftat att sekretessen uppfyllts och att inte känslig 
information avslöjas. Dessutom är det också en bekräftelse på att vi tolkat deras svar 
korrekt.

3.2.2 Intervjuguide

För att underlätta arbetet med vår analys skapade vi en strukturerad intervju genom att 
utarbeta en intervjuguide med i förväg formulerade frågor (Kvale, 1997). Trots detta följde
vi inte strikt guiden utan vi ställde relevanta följdfrågor för att erhålla mer spontana svar 
från intervjupersonens sida för att på så sätt inte missa något som kunde bidra till vår analys 
(ibid). För att företagen skulle vara förberedda på vad vi ville veta så skickade vi ut våra 
frågor i förväg med förhoppning om att få mer uttömmande svar. Intervjuguiden 
strukturerades utifrån vår modell med motiv och påverkande faktorer, vilket omfattar 
områdena inom kapitalbehov, affärskompetens, livscykelfas, ägande och kontroll, 
ledningens erfarenhet och kompetens samt produkt och marknad.

Vid intervjuerna använde vi bandspelare för att säkerställa att vi inte missade någon 
information, vilket även rekommenderas av Ely (1993). Genom att inte behöva skriva ner 
svaren kunde vi istället ägna tiden åt intervjupersonerna och utifrån svaren ställa följdfrågor 
som vi kanske annars inte gjort.
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3.2.3 Metod för analys

Vi har utgått från Jacobsens (2002) beskrivning av tre ting om hur en kvalitativ 
analysmetod är uppbyggd när vi bearbetat vår insamlade data. Dessa tre ting är följande:

a) beskrivning
b) systematisering och kategorisering
c) kombination

Vi började med att renskriva intervjuerna i sin helhet, ord för ord. Detta arbete med rådata
motsvarar det som Jacobsen benämner ”beskrivning”. Tack vare att vi spelat in intervjuerna 
kunde vi skriva ner allt och dessutom vid eventuella tveksamheter lyssna på tonfallet när en 
fråga besvarades.

Nästa moment i vår bearbetning var att kategorisera empirin så att den blev överskådlig och 
systematisk, vilket även Jacobsen tar upp i sin översikt av analysprocessen. Vi utgick då 
ifrån rubrikerna i empirin samt utifrån vår modell. När vi gjort en sammanställning av 
empirin samt sorterat bort all överflödig information blev den mer överskådlig och 
hanterbar, vilket gjorde att vi lättare kunde arbeta med den tredje punkten ”kombination” i 
Jacobsens översikt. Med kombination menar Jacobsen att data kan börja tolkas och i vårt 
arbete med tolkningen letade vi efter orsaker och samband som eventuellt kunde vara dolda 
vid första genomgången av intervjuerna. Detta arbete underlättade för oss när vi skulle 
analysera. Slutligen ställde vi vår insamlade empiri mot den teoretiska referensramen och 
försökte se likheter och olikheter i motiven för anskaffning av riskkapital i små IT-
företagen men vi försökte också finna motiv som inte tagits upp i litteraturen.

3.3 Modell

I vår modell utgick vi från att det finns motiv för att ta in riskkapital i företaget. Efter att ha 
läst in oss på studier inom området riskkapital kunde vi urskilja kapitalbehov och 
affärskompetens som viktiga motiv samt andra faktorer som påverkade beslutet att ta in 
riskkapital. Vi byggde därför upp vår teori kring dessa delar som var för sig eller 
tillsammans kan vara mer eller mindre påverkande. Faktorerna är följande (ej i rang-
ordning):
 Livscykelfas
 Ägande och kontroll
 Ledningens erfarenhet och kompetens
 Produkt och marknad

3.4 Litteratursökning

I vårt val av teori var vi medvetna om vikten av att begrepp och sammanhang var framtagna 
med vetenskapliga metoder (Lekvall & Wahlbin, 2001). Därför sökte vi peer-review-
artiklar i fulltext i databasen ABI/Inform för att försäkra oss om att verkligen få med 
vetenskapligt belagda artiklar till vår teori. Dessutom sökte vi efter litteratur i katalogen 
Hulda på Högskolan i Halmstads bibliotek samt den för Svenska bibliotek gemensamma 
databasen Libris. Även olika sidor på Internet var till stor hjälp vid sökandet av infor-
mation.
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Några av de sökord vi använde oss av var: Risk Capital, Venture Capital, small business, 
financial, growth, tillväxtföretag, småföretag, finansiering.

3.5 Validitet och reliabilitet

3.5.1 Validitet

Med validitet menas att vi mäter det vi verkligen vill mäta. Vi anser att vår studie får 
validitet genom att vi enbart valde företag som befinner sig i den grupp vi ville studera, det 
vill säga små företag inom IT-branschen. Vi mätte individuella och personliga synpunkter 
från företagens sida avseende motiven för att ta in riskkapital i sina företag. Genom att mäta 
samma förhållande för alla företagen ges undersökningen validitet (Jacobsen, 2002).
Viktigt var att respondenterna skulle ha full insikt i valet av riskkapital, varför vårt krav var 
att de förutom VD, även skulle vara delägare. Detta krav hade vi eftersom det var viktigt att 
våra källor kunde lämna ut relevant information och hade god kunskap inom det ämne vi 
studerade för att skapa inre validitet åt undersökningen (ibid). Vi spelade in samtliga 
intervjuer och skrev rent intervjuerna i sin helhet. Därefter sammanställde vi intervjuerna 
till en empiri som strukturerades enligt vår modell. Enligt Merriam (1994) säkerställde vi
den inre validiteten på detta sätt genom att vi båda har tolkat svaren på samma sätt och att 
studiens resultat därmed stämmer överens med verkligheten.

3.5.2 Reliabilitet

För att en studie ska vara reliabel, det vill säga tillförlitlig, trovärdig och korrekt genomförd 
får inte intervjuaren påverka respondenten i en viss riktning så att svaren anpassas efter 
intervjuarens önskemål (Jacobsen, 2002). Genom att vi ställde öppna frågor vid 
individuella intervjuer med chans till följdfrågor anser vi att vi fått synpunkter som vi 
kunde analysera och mäta mellan de olika företagen. En viss risk förelåg dock för en 
intervjuareffekt genom att vår närvaro och våra följdfrågor kunde styra respondens svar i en 
viss riktning (ibid). Trots detta anser vi att de svar som gavs vid vår datainsamling var så 
pass reliabla att de kunde tillföra vår studie ett objektivt perspektiv genom att vi förhållit
oss kritiska till de svar som gavs. Genom att vi använde samma metod vid alla intervjuerna 
bör resultaten vara jämförbara. 

3.5.3 Avgränsning

Vi har sett en stark koppling mellan IT-företag och tillväxtföretag i och med att det finns 
starka tillväxtambitioner i de flesta IT-företagen. Dock skiljer sig ambitionen mot 
verkligheten då många IT-företag inte kan betraktas som tillväxtföretag enligt forskningens 
kriterier. Med anledning av detta valde vi att fokusera vår studie på små IT-företag men har 
ändå sett relevansen med att ta upp teori om tillväxt för att förtydliga de motiv våra 
studieföretag har inför valet av riskkapital.
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4 Empiri
I detta kapitel redogörs för information som inhämtats i genomförda intervjuer med de fyra 
utvalda företagen inom IT-branschen. 

4.1 Företag Alfa
Intervjun har gjorts med Alfas VD som är en man på ca 50 år som har en teknisk
akademisk examen. Företagets omsättning är ca 7 mkr och balansomslutning ca 4 mkr. 
Kapitalstruktur: Eget kapital ca 1.5 mkr.

Alfa är ett IT-företag, vars affärsidé bygger på en ny teknologi. Företaget startade år 2000 
genom att det blev involverat i ett forskningsprojekt tillsammans med några större 
etablerade företag. Alfa ägs till 20 % vardera av de två personer som startade företaget, 
varav den ena numera är VD. Ett riskkapitalbolag äger 15 % och återstående aktier är spritt 
på ca 500 aktieägare. Alfa har nyligen blivit börsnoterat.

4.1.1 Kapitalbehov
Genom att Alfas ägare personligen kände grundaren bakom ett nystartat riskkapitalbolag så 
tog Alfa i ett tidigt skede in riskkapital som finansiering. Dessa personliga relationer gjorde 
att riskkapitalbolaget med mycket hög kapitalrisk, erbjöd sig att gå in med pengar utan krav 
på hur de skulle användas trots att de inte hade den tekniska kompetensen för att bedöma 
om deras satsning skulle ske i ett lyckosamt projekt. Detta kapitaltillskott gav Alfa en 
fördel gentemot de konkurrenter som hade problem att få in kapital i tidiga skeden. 

Förutom riskkapitalbolaget med den formella investeringen så har Alfa haft en del 
företagsänglar som gått in i företaget privat samt den sedvanliga checkkrediten hos banken. 
När Alfa hade finansiella problem och kontaktade olika riskkapitalbolag så hade dessa inget 
intresse av att investera i Alfa. Alfas VD tror att detta berodde på att bolaget startade under 
den absolut sämsta tänkbara tiden strax efter IT-kraschen då golvet försvann under IT-
branschens företag. Alfa menar att det funnits sviter från den tiden ända tills för något år 
sedan. 

4.1.2 Affärskompetens
I nuläget är det generellt mer gynnsamt för företag att ta in riskpengar än det varit på länge 
enligt Alfas VD. Med detta menar han inte bara riskkapitalbolag utan även företagsänglar. 
Han kan dock inte se att ett riskkapitalbolag som redan har finansierat i företaget kan 
påverka att det blir lättare att få annat externt kapital men däremot har effekten av de 
investerade pengarna ökat trovärdigheten och respekten på marknaden. Det faktum att det 
finns potential både tekniskt och finansiellt att utveckla produkter, gör att företaget får 
respekt på marknaden. Riskkapitalbolagets pengar gör att Alfa kan visa att det har 
”finansiella muskler” att växa och han ser Alfa som ett tillväxtföretag. Dock har 
riskkapitalbolaget inte gått in med mer pengar sedan företagsstarten utan ytterligare tillfört 
kapital har tagits in via företagsänglar, nyemissioner och nu till sist börsnotering.

När det gäller affärsänglarna har de varit mycket anonyma i verksamheten och inte ställt 
några krav på hur pengarna skulle användas eller hur driften skulle skötas. De har heller 
inte tillfört den affärskompetens som Alfa önskat mer av i företaget. VD:n förtydligar att 
när han talar om affärskompetens menar han marknads- och försäljningskompetens. Alfas 
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ägare har upplevt detta som ett positivt förtroende men samtidigt känt en brist över att 
affärsänglarna inte varit mer aktiva och haft rätt affärskompetens att tillföra Alfa.

Alfas VD önskar att riskkapitalbolaget kunnat tillföra mer affärsmässig kompetens såsom 
marknads- och försäljningskompetens för att få ut produkten snabbt på marknaden.
Dessutom hade han förväntningar på ytterligare nätverk och kontakter. Nu när företaget 
blivit börsnoterat har det tillförts ytterligare personer och kompetens från 
riskkapitalbolaget, vilket upplevs som mycket positivt. Den tekniska kompetensen 
efterfrågar han inte eftersom den har de själva men han anser att eftersom 
riskkapitalbolagen generellt sett har låg teknisk kompetens skapas ett flockbeteende genom 
att de inte vågar gå in i ett företag förrän de sett att andra också gör det.

4.1.3 Livscykelfas
När det gäller företagets livscykel så anser Alfas VD att företaget har lämnat såddfasen och 
nu är på väg in i en expansionsfas. Alfa tog in sitt riskkapital i såddfasen och har fortsatt att 
ta in pengar vid olika tillfällen fram till nu då de befinner sig i expansionsfasen.

Nästan alla Alfas produkter befinner sig i någon form av tillväxtfas. Det finns ett ständigt 
flöde av produktutveckling och medföljande lansering på marknaden. Förutom de 
produkter som redan är eller är på väg att lanseras på marknaden så finns det ett antal 
produkter som håller på att utvecklas men som kanske aldrig blir livsdugliga nog att föras 
ut på marknaden. Alfas VD tror att utvecklingen av nya produkter sker snabbt i alla företag, 
inte bara i IT-företag.

Eftersom Alfa nu valt att börsnotera sig så tror inte dess VD att någon ny riskkapitalist är 
intresserad av företaget eftersom riskkapitalister normalt sett inte går in i noterade bolag. 
Riskkapitalbolaget förväntade sig avkastning på sin investering men de hade ingen klart 
uttalad tidpunkt för exitstrategin. Alfas VD menar att Alfa är ett företag som passar att vara 
noterat på börsen trots merarbetet med den utökade informationsskyldigheten.

4.1.4 Ägande och kontroll
”Desto tidigare ett företag avhänder sig ett ägande desto sämre är det men om kakan ska 
bli stor så går det inte att sitta endast två personer på kammaren.”

Nackdelen med att ta in riskkapital anser Alfas VD är främst att det egna ägandet minskar i 
företaget. Annars så tycker han inte att det är någonting entydigt negativt att släppa 
inflytande och kontroll i företaget eftersom det ju också ger en tillförsel av kompetens som 
Alfa kan begära i utbyte av riskkapitalbolaget. Dessutom så har Alfas ägare hela tiden haft 
för avsikt att Alfa ska bli ett globalt bolag som ska växa kraftigt och att en förutsättning för 
detta har varit att släppa en del av ägandet. Relationerna med riskkapitalbolaget har fortsatt 
att vara bra under alla åren och Alfa har inga negativa erfarenheter av att riskkapitalbolaget 
har del i ägandet. 

Riskkapitalbolaget deltar i beslutsprocessen via ett mycket nära samarbete med Alfa. De 
deltar på styrelsemötena och de informella kontakterna är täta och har nu inför noteringen 
ökat ännu mer. Dock har de inte ställt så många krav i denna process utan de har förlitat sig 
på att Alfa själva kunnat klara av detta arbete till största delen.

Skulle en utländsk riskkapitalist kontaktas menar Alfas VD att det i så fall blivit en 
amerikansk men han tror att denne skulle ha varit betydligt mer kontrollorienterad än en 
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svensk. Vilken betydelse detta skulle ha haft för företaget kan han bara spekulera i men han 
tror att det kanske varit en positiv egenskap som varit till gagn för Alfa på marknaden. 
Hårdare krav från ett riskkapitalbolag skulle ha kunnat vara mer positivt än negativt. 

4.1.5 Ledningens erfarenhet och kompetens
Alfas VD har en akademisk examen inom teknik och är den person som ensam lett 
företaget hela tiden. Han har en teknisk kompetens för leda utvecklingen av produkten och 
har inte sett något behov av denna kompetens hos riskkapitalisten. Genom att han ensam 
varit företagsledare har han också gett företaget dess prägel. VD:ns syn på riskkapital är 
positivt men han förklarar att det till stor del beror på den relation han har med sitt riskkapi-
talbolag.
Riskkapitalbolaget förlitade sig på Alfas ägares kompetens och personliga trovärdighet och 
samarbetet har hela tiden fungerat utan anmärkning. 

4.1.6 Produkt och marknad
Alfa har haft problem att finansiera verksamheten eftersom företaget bedriver en 
verksamhet som har väldigt stor potential på en global marknad men som av 
riskkapitalbolagen inte upplevs som speciellt intressant. Alfa har haft behov av 
investeringar till sin produkt som deras riskkapitalist har tillgodosett. Kontakterna med 
riskkapitalbolaget har inte utmynnat i några diskussioner om Alfas produkt, vilket därför 
heller inte skapat några konflikter i relationen. Problemet har varit att det inte finns några 
patent på företagets produkter och att företagets ”added value” sitter inbyggt i produkterna 
som en teknisk kompetens. Det finns dock en mycket stor marknad för produkten som i sig 
är unik på marknaden, vilket främjar tillväxten för företaget. Hade ett patent funnits så hade 
riskkapitalisten sett det som mer världsunikt men i och med att det inte går att söka patent 
anser åtminstone inte de svenska riskkapitalbolagen att det är tillräcklig substans i företaget 
att investera i.
Eftersom företag generellt sett och speciellt IT-företag, lever i en tämligen konkurrensutsatt 
värld så gäller det att få ut produkten så snabbt som möjligt. Det är enligt Alfas VD en 
nyckelegenskap för att överleva och poängterar hur viktigt det är med time to market och 
att få produkten lönsam så fort som möjligt. Det gäller för alla företag och är ett motiv för 
att ta in riskkapital så att företaget kan hålla jämn takt med konkurrenterna. Alfa har mycket 
lite spekulativ utveckling och utvecklar nästan ingenting som inte säljs direkt. 

Ett alternativ till börsnoteringen hade varit att söka en riskkapitalist utomlands. Detta 
alternativ valdes dock bort eftersom Alfas ägare anser att det är svårt att övertyga en 
riskkapitalist om hävstångseffekten i att deras produktflora kan omsättas i mycket pengar 
på marknaden när de blir framgångsrika. 
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4.2 Företag Beta
Intervjun har gjorts med Betas VD som är en man på ca 40 år. Han har ingen akademisk 
utbildning. Företagets omsättning är ca 2 mkr och balansomslutning ca 2 mkr. 
Kapitalstruktur: Eget kapital ca 1 mkr.

Beta startade i mitten på 90-talet med en datoroperativ underhållningsprodukt som 
affärsidé. I slutet av 90-talet expanderade Beta och valde då riskkapital som 
finansieringsform. I början användes främst statligt riskkapital eftersom investeringsrisken 
då var högre i företaget. När IT-kraschen kom år 2000-2001 gick bolaget i konkurs men 
köptes tillbaka av de ursprungliga ägarna som byggde upp företaget på nytt genom att de 
hade fullständigt ägarskap och kontroll över företaget. Eftersom det var lågkonjunktur 
kunde Beta köpa in externa konsulttjänster till en fjärdedel av vad de kostat två år tidigare 
och fick därmed en enorm fördel framför andra nystartade IT-företag. De nya ägarna har 
klarat av att driva företaget vidare i mindre skala och har nu funnits under fem år på 
marknaden. Idag finns tre huvudägare som tillsammans har ca 80 %, ledning 9 % och övri-
ga ägare 11 %. 
4.2.1 Kapitalbehov
De externa finansieringskällor Beta använt under åren har varit formellt såsom
Industrifonden, Almi och banken men merparten har varit informellt kapital i form av 
privata affärsänglar. Den förre VD:n tog kontakt med ett flertal formella riskkapitalbolag, 
både i Sverige och i Norge och det fanns seriöst intresserade investerare men arbetet 
utmynnade inte till någon relation.

För att locka till sig affärsänglar använde sig Beta av riskkapitalbolag som redan var inne 
som ägare. VD:n menar att det är lättare att få med nya finansiärer om det redan finns andra 
som investerat i företaget tidigare.

Utbetalningarna från finansiärerna har ofta varit målrelaterade. Det nuvarande bolaget fick 
vid starten precisera en budget för att ta fram en ny programvara för att kunna komma ut på 
marknaden igen. Där fanns då ett delmål efter sex månader och hade inte detta uppfyllts så 
hade återstoden av finansieringen inte utbetalats för projektet. Några avkastningskrav har 
dock inte ställts.

Betas VD upplever att tillgången på riskkapital idag är god men att finansiärerna generellt 
sett är försiktigare i sina placeringar än innan IT-kraschen.

4.2.2 Affärskompetens
Det främsta motivet för att ta in externa finansiärer har förutom kapitaltillskott varit 
kompetens såsom marknadskunnande, nätverk samt kontakter och VD:n anser att ett 
företag som har namnkunniga eller kända ägare ökar trovärdigheten på marknaden genom 
att företaget kan förväntas fortleva på lång sikt. De kunder som köper deras produkter 
förväntar sig att ha systemen i minst fem år. Den tekniska kompetensen har Beta inte 
förväntat sig att få från sina investerare.

För två år sedan fördes diskussioner om att ta in formellt riskkapital och då framhölls 
riskkapitalbolagens affärskompetens som en fördel. Tyvärr förstod inte alla ägare detta trots 
att det fanns speciellt en intressent som skulle ha kunnat tillföra mycket kompetens på 
utveckling inom marknadssidan. Visserligen ser han företaget som ett tillväxtföretag i dag 
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men tror att Beta hade expanderat mycket mer om riskkapitalister tagits in för två år sedan 
beroende på den affärskompetens de hade kunnat tillföra företaget. En investerare som har 
ett kontaktnät eller kompetens förutom pengar kan vara värt mycket mer än pengarna i sig 
men Beta anser att avsaknaden av aktivitet från deras investerare har medfört att 
lönsamhetseffekterna inte kunnat utkristalliseras. Dock anser Betas VD att den 
huvudsakliga anledningen till samarbete med en riskkapitalist är kapitaltillskottet.

4.2.3 Livscykelfas
Företagets livscykelfas befinner sig i expansionsfasen. Dock har företaget vissa år gått med 
förlust på grund av höga utvecklingskostnader. Före konkursen och IT-kraschen hade 
företaget stora affärsplaner och visioner att expandera utomlands samt att börsnotera 
bolaget. Efter bolagets nybildande har tillväxten gått långsammare eftersom ägarna blivit 
mer realistiska och använder de finansiella medlen på ett mer genomtänkt sätt. Avsikten är 
nu att bearbeta marknaden för att öka omsättningen ytterligare. VD:n upplever att det alltid 
är lättare att få in kapital i en såddfas än vad det är i en expansionsfas. I såddfasen fick 
bolaget statlig finansiering från Almi tillsammans med finansiering från grundarna i 
bolaget. I uppstartsfasen tillkom även finansiering från privata investerare.

Produkternas livscykelfas befinner sig i mognadsfasen men kommer att utvecklas så fort ett 
nytt regelverk blir klart, vilket påverkar produkternas konstruktion. I avvaktan på detta görs 
inga nyanställningar och heller ingen vidareutveckling av produkterna. Detta är yttre 
faktorer som inte Beta själva kan påverka. För att inte lägga pengar på utvecklingskostnader 
som kanske inte kommer att uppfylla framtida produktkrav anser ägarna att det är bättre att 
vänta några månader med att utveckla mjukvaran. När detta sker kommer 
produktutvecklingen att återgå till utvecklingsfasen.

4.2.4 Ägande och kontroll
Det fanns olika anledningar till att det inte blev något samarbete med riskkapitalbolagen 
men VD:n tror att en av de främsta förmodligen var att det var en skev ägarbild i det 
dåvarande Beta. Vidare upplevde VD:n att riskkapitalistens intresse förstärkte de nuvarande 
ägarnas tro på sitt eget företag och att ägarna kände sig hotade och själva ville hämta hem 
vinsten. VD:n menar att en riskkapitalist som går in i ett företag vill ha beslutsrätt och helst 
ha minst 51 % av ägandet eller en option på att de kan få detta. De vill se en homogen 
ägarbild med ett fåtal större ägare, inte en splittrad ägarbild med några huvudägare och flera 
mindre. Det blir då lättare för dem att agera och få den position de vill ha i bolaget. Vid en 
splittrad ägarstruktur med ett flertal mindre ägare så är riskkapitalbolagen inte så 
intresserade. Det beror på att de ofta går in i flera steg. När de går in i steg två eller steg tre 
så vill de att även övriga ägare ska gå in med motsvarande del och då vill de inte ha en 
passiv ägarskara som ”åker räkmacka” på deras investering.

Utspädningen av ägandet var en stor nackdel genom att ägarinflytandet minskade. Dock 
påverkade finansiärerna inte den dagliga verksamheten så mycket utan det var upp till 
ledningen att leda denna. Dock ställde Industrifonden en del krav på rapportering och det 
blev lite tuffare för ledningen i och med deras inträdande i företaget. VD:n menar att det 
finns olika typer av riskkapitalister och den typen av riskkapitalister som varit inne i Beta 
har satsat mer på affärsidén än på att jobba aktivt med bolaget och tillföra mer än bara 
kapital.
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Affärsänglarnas engagemang i Beta har varit varierande. Två av dem gick med några av de 
ursprungliga ägarna, varav en är nuvarande VD, vid köpet av företaget efter konkursen. 
Beta har idag endast informella affärsänglar, vilka är med i styrelsen.

Betas VD tror att huvudägarna i styrelsen kan ha svårt att skilja på bolagets bästa och sitt 
eget bästa och i den striden har de hjärtat närmast sig själva och då är det inte alltid de 
tänker på det som är bäst för bolaget utan ser mer till sin egen del. Betas VD är också 
medveten om att riskkapitalistens strategi för att gå in i ett företag är att antingen stycka det 
eller expandera det och därefter sälja av det.

4.2.5 Ledningens erfarenhet och kompetens
Betas VD har ingen akademisk examen men han tillhör inte huvudägarna i företaget utan 
fungerar som en operativ ledare.

Majoriteten av de som investerade i bolaget före konkursen investerade i ett onoterat bolag 
som de trodde skulle kunna växa och generera en stor avkastning på sikt. De ville därför 
vara med och investera men var inte själva beredda att skjuta till branschkompetens eller 
andra kontaktnät till verksamheten. VD:n har sett andra exempel där riskkapitalisterna ofta 
är delaktiga i bolaget och sitter i med i ledningen men det har inte varit så här utan 
finansiärerna har endast ifrågasatt rapporter men de har inte aktivt jobbat i verksamheten.

VD:n anser att det ofta är för sent om finansiärer inte är inne i verksamheten och agerar 
utan bara går på ett möte fyra gånger om året eftersom de då inte ser helheten. 
Programvaran i det första bolaget var inte tillräckligt bra och det visste alla som arbetade i 
den dagliga verksamheten men ägare och styrelse utgick bara ifrån de rapporter de fick 
ifrån ledningen och denna rapporterade på ett sådant sätt att det kunde tolkas som att allt 
var frid och fröjd. Så därför balanserade hela verksamheten på en slak lina. Betas 
nuvarande VD anser att företaget hade mått bra av om affärskompetens hade tillförts och 
inte enbart kapital eftersom ledningen själv brast i detta avseende.

4.2.6 Produkt och marknad
Det gamla bolagets ledning insåg att medel behövdes för att utveckla produkten färdigt och 
kunna marknadsföra den och ville då sprida ägandet på ytterligare riskkapital. Beta 
baserade före konkursen hela sin verksamhet på riskkapital eftersom detta behövdes för 
utvecklingen av produkten. Företaget var tvunget att ta fram ett system innan de kunde sälja 
det även om det på den tiden sålde produkten innan den var färdigutvecklad, för leverans 
senare när den var klar. Kostnaderna för att testa och utveckla produkten ute hos kunderna 
var höga och tog lång tid. Verksamheten finansierades då med 98 % av riskkapital.

Dessutom behövdes kapital för att kunna göra en bedömning av marknadssituationen 
eftersom en teknisk produkt utvecklas hela tiden och måste ut på marknaden snabbt för att 
inte bli gammal.
”Av tusen bra saker som uppfinns är det kanske bara tio som säljer.”

Idén till en ny produkt är ett oprövat kort och en finansiär är mer benägen att investera en 
mindre del för att förverkliga en idé till en produkt än att bidra till finansieringen ut på 
marknaden. Han menar att det är först när produkten ska ut på marknaden som det framgår 
om idén är bra och då behövs kapital för tillväxt. 
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4.3 Företag Gamma
Intervjun har gjorts med Gammas VD som är en man på ca 40 år som har en teknisk 
akademisk utbildning. Företagets omsättning är ca 7.5 mkr och balansomslutning ca 3 mkr. 
Kapitalstruktur: Eget kapital ca 0,5 mkr.

Gamma startade år 1990 som ett resultat av ett gemensamt examensprojekt på 
dataingenjörslinjen. Ägarbilden har förändrats genom åren och fram tills för ett år sedan 
fanns det många delägare i Gamma. Gamma har en bred verksamhet med fyra ”ben” att stå 
på som vart och ett kan ha en helt egen strategi och plan. Detta komplicerar verksamheten 
lite genom att alla vill fokusera på sitt område men de fyra benen har enligt VD:n varit 
anledningen till att företaget överlevt.

4.3.1 Kapitalbehov
Gamma har historiskt sett använt sig av ett antal olika finansieringskällor. De har blivit 
kontaktade av ett antal industriella aktörer som i sin tur har riskkapital bakom sig men 
själva kontaktade de i mitten av 90-talet ett riskkapitalbolag Omega och inledde ett 
samarbete med dem, vilket avslutades enligt en från början lagd exitplan. VD:n menar att 
det generellt är svårt att få riskkapitalbolagen att gå in med lite pengar och att mindre än tio 
till tjugo miljoner inte är intressant ur deras synpunkt. Gamma har inte jobbat med due-
dilligence eftersom riskkapitalisterna inte har begärt att de ska uppnå uppsatta mål under en 
viss tid utan när det gjorts nyemissioner för att få in mer kapital då har det skett inom ramen 
för verksamheten och inga specifika mål har lagts. 

Gammas VD kan se två lägen när det är bra att ha externa finansiärer. Det ena är när det går 
dåligt, för om de äger tillräckligt mycket och investerar pengar í företaget så är det inte så 
lätt för dem att bara hoppa av. De måste då följa med och då är det en stor fördel att ha med 
dem. I ett läge av stor expansion kan det också vara en fördel när det behövs nytt kapital för 
finansiering av denna. På sikt ser de alltid någon form av exit och även denna kan gagna 
företaget. 

Jämfört med affärsänglar så konstaterar VD:n att det finns mer pengar hos en riskkapitalist, 
vilket innebär att det går lättare att få ut pengar antingen det går dåligt eller bra för 
företaget. En affärsängel är oftast inte beredd att investera mycket kapital i en osäker 
verksamhet och då gör investeringen varken till eller ifrån. VD:n anser också att erfarenhet 
och historik har betydelse vid val av riskkapitalbolag och då är riskkapitalbolagets 
branschkännedom viktigare än antal år på marknaden. Gammas VD upplever att det 
numera finns en enorm tillgång på kapital på riskkapitalmarknaden men letar inte efter 
någon ny riskkapitalist utan har i nuläget valt att endast arbeta med sitt eget kapital, vilket 
har gått ganska bra det senaste året. Detta säger han beror på att han anser att 
riskkapitalisterna inte bidragit med så mycket affärskompetens som han räknat med utan de 
har till största delen bidragit med kapital. 

4.3.2 Affärskompetens
Gamma hade räknat med mer bidrag från riskkapitalisten i form av nätverk och kontakter
än de få som skapades. Den tekniska kunskapen har varierat mellan dålig och bra över tiden 
men VD:n anser att den är av underordnad betydelse för Gamma eftersom den redan finns 
inom företaget. Det är dock bra om riskkapitalisterna har förståelse för verksamheten i detta 
sammanhang eftersom de annars får svårare att göra en strategisk analys och tala om vad 
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företaget ska göra. Det viktigaste har istället varit att ledningsfunktionen har haft sälj- och 
marknadsstrategier. 

Förutom kapitaltillskottet så tror Gammas VD att det är bra att ha en stor riskkapitalist 
bakom sig när större företag ska bearbetas eftersom det skapar trygghet för dessa 
potentiella kunder. När Sigma stod bakom Gamma tror han att företaget fick en ökad 
trovärdighet men säger samtidigt att han ändå inte har upplevt det som något större problem 
därför att Gamma nu har funnits sedan 90-talet och själva har många referenser och stora 
befintliga kunder. Dock är det en klar fördel att ha en stark riskkapitalist med sig vid 
exempelvis offentliga upphandlingar.

Vid en jämförelse mellan affärsänglar och riskkapitalbolag så anser Gammas VD att det är 
bättre med ett riskkapital eftersom det då kan finnas en part att arbeta med. VD:n föredrar 
dock en industriell partner framför både riskkapitalist och affärsängel. Gamma har haft 
ambitionen att de personer som tagits in externt inte bara ska bidra med pengar utan de ska 
också bidra med någonting annat och det tycker VD:n inte riktigt har uppfyllts. Han anser 
att riskkapitalisterna inte är tillräckligt kompetenta för att ha en åsikt om hur företaget ska 
drivas eftersom de investerar i så många olika branscher att de inte kan kunna alla. 
Samarbetet mellan riskkapitalistbolagen och Gamma har varierat mellan bra och dåligt över 
tiden. VD:n kan se ett visst flockbeteende genom att de följer varandra men det behövs 
dock alltid en ”drivrem som drar lasset”. 

4.3.3 Livscykelfas
Gamma befinner sig nu i en stor expansionsfas när det gäller företaget. Produkterna ligger 
delvis kvar inom utvecklingsfasen men är på väg in i expansionsfasen beroende på att även 
om företaget har hållit på länge så har marknaden inte varit mogen förrän nu för dess 
produkter. Det sker dock en fortlöpande utveckling på produkterna eftersom det handlar om 
tekniska lösningar och dessa blir fort inaktuella om de inte ständigt utvecklas med ny 
teknik.

Gammas VD menar att en riskkapitalist normalt sett vill gå in i ett bolag som bara har 
kommit en liten bit på vägen men ändå har gjort en bra marknadsundersökning så att de vet 
om det finns någonting att stå på. Dock får företaget inte ha kommit så långt än att det har 
blivit värt någonting. Mogna företag som arbetar i en mogen bransch är antagligen inte 
intressanta enligt VD:ns åsikt. Eftersom Gamma har funnits under 17 år i en bransch som 
expanderar kraftigt tror VD:n ändå att det skulle vara möjligt att få in en riskkapitalist i 
företaget utan problem just på grund av att ledningen har erfarenhet, goda referenser och 
bra produkter. Dessutom expanderar marknaden, vilken inte varit mogen tidigare för 
Gammas produkter. Därför skulle Gamma, trots att företaget inte längre befinner sig i 
uppstartsfasen, ändå kunna attrahera en riskkapitalist men det vill de inte i nuläget.

Omega hade en exitplan och normalt brukar de göra exit efter ca tre till fem år. Sigma hade 
visserligen ingen exitplan men eftersom Gamma egentligen var ett alldeles för litet förvärv 
för Sigma och de inte visste vad ville med företaget så köpte Gammas ursprungliga ägare 
tillbaka sitt företag och det blev en naturlig exit för Sigma som inte haft någon strategi för 
att göra exit vid något speciellt tillfälle. Riskkapitalisterna ersattes efter deras exit av ett 
antal privata investerare.
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4.3.4 Ägande och kontroll
”Riskkapital orsakar bara en massa krångel genom att olika kriterier ska uppfyllas och 
energi måste läggas på en massa saker.” En nackdel med att ta in riskkapital i sitt företag 
är det administrativa merarbetet genom att riskkapitalisterna är intresserade av en massa 
rapporter. Gammas VD upplevde en stor skillnad mellan Omega och Sigma genom att 
Omega endast var intresserade av rapporter, vilket skapade mycket pappersarbete. Sigma
var mer intresserade av att det skulle bli någonting bra, tack vare att deras kontaktperson 
var insatt och intresserad av verksamheten och inte såg allting utifrån ekonomisk rapporter. 
Sigma tog inte över kontrollen trots att det var de som tillsatte en extern VD. Tyvärr 
tillsatte de en som inte var kompetent men han blev ersatt när de förstod detta. Gamma 
accepterade att Sigma tog den rollen i företaget. 

För närvarande är Gammas VD inte intresserad av att ta in någon ny riskkapitalist. En 
slutsats VD:n har dragit av de många årens erfarenheter är att inte ha något riskkapital i 
bolaget. Denna åsikt grundar han på att det orsakar mycket administration med rapporter 
samt utspädningen av ägandet som gör att drivkraften saknas hos delägarna genom att de 
fungerar mer som anställda som arbetar för sin lön än som ägare av företaget, vilka arbetar 
för ökad vinst.

4.3.5 Ledningens erfarenhet och kompetens
”Finns det inte trovärdighet till VD och ledning så går det åt skogen även om produkten är 
bra.” Tidigare ansåg Gammas VD att motivet för att ta in riskkapital var kompetens och 
pengar. Han har nu reviderat den uppfattningen genom sin erfarenhet av att det inte har 
blivit så mycket kompetens och menar att det endast är för att få in kapital. Gamma hade 
velat ha mer kompetens för den är alltid en viktig del i ett småföretags behov men tror 
numera att den får man själv tillgodose och Gammas VD har en teknisk akademisk examen 
som grund. Det som alla efterfrågar är hur produkterna ska marknadsföras och säljas. Sedan 
menar han att det finns andra intressanta bitar som kompetens att driva styrelsearbete men 
för Gammas del så fanns i ett tidigt skede en professionell styrelseordförande som styrde 
tills det kom in en annan kompetens. Detta var före Sigmas tid men den senaste externa 
VD:n Gamma hade var kompetent och det var Sigma som ordnade honom, så hade han 
fortsatt så hade det varit till nytta för Gamma.

Gammas nuvarande VD var inte VD under den period Sigma var inne som 
riskkapitalistbolag. Istället tillsatte Sigma ett antal externa VD:ar med ett varierande 
resultat. Allting flöt omkring och eftersom det gick dåligt för Sigma gjorde de en 
omorganisation och den gamla ledningen försvann. 

4.3.6 Produkt och marknad
Det är viktigt att det görs ett bra förarbete inför en presentation för finansiärer eftersom de 
investerar dels i en tro på produkten men även en tro på marknaden och de individer som 
driver företaget, vilket det sistnämnda för många är det mest angelägna. Där har Gamma en 
stor fördel eftersom företaget funnits under ganska lång tid och har en historik bakom sig 
som kan ge en ledning för hur det kommer att klara sig i framtiden. Gammas VD är 
medveten om att det som lockar riskkapitalbolagen mest är de bolag som ska gå från 
ingenting till hur mycket som helst. 

Gamma hade räknat med att få mycket mer kontaktyta än de fick ut mot marknaden, tack 
vare att Sigma hade en ganska stor portfölj med olika bolag som i vissa fall hade likartade 
produkter eller i varje fall likartade kunder som Gamma.
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4.4 Företag Delta
Intervjun har gjorts med Deltas VD som är en man på ca 30 år som har en teknisk
akademisk utbildning. Företagets omsättning är ca 0,5 mkr och balansomslutning ca 5 mkr. 
Kapitalstruktur: Eget kapital ca 2.5 mkr.

Delta startade år 2001 genom ett examensarbete som resulterade i en fungerande produkt. 
Delta fick tidigt kontakt med en finansiär som hjälpte företaget till en patentlösning och när 
produkten blev bärkraftig startades ett aktiebolag år 2003. Någon due-dilligence process har 
inte varit aktuell eftersom riskkapitalisten var med redan innan bolaget startade. Företaget 
har nu blivit börsnoterat men före noteringen på aktietorget gjorde externa partners en total 
genomlysning av bolaget. Delta har efter noteringen fått ca hundra nya delägare utöver de 
femton som fanns före noteringen. Av de femton tidigare delägarna var sju lite större och 
resterande lite mindre. Det finns nu tre fast anställda på bolaget samt konsulter som anlitas 
när det behövs.

4.4.1 Kapitalbehov
Delta blev i ett mycket tidigt skede kontaktade av ett riskkapitalbolag, vilket resulterade i 
ett samarbetsavtal. Delta blev förutom med den ordinära checkkrediten hos banken 
finansierat med riskkapital och riskkapitalistbolagets VD blev styrelseordförande i Delta. 
Han hade ett stort kontaktnät och erfarenhet av att organisera nya bolag. Så genom honom 
kom Delta i kontakt med ett affärsängelnätverk samt ytterligare två riskkapitalbolag som 
har varit huvudfinansiärer i Delta. Riskkapitalisterna har ställt upp vissa delmål som Delta 
skulle klara av inför utbetalningarna.

Delta har haft affärsänglar som investerat i företaget parallellt med riskkapitalisterna. Dessa 
kontakter etablerades genom riskkapitalbolagen som inte ville ta hela risken själva och 
därför föreslog affärsänglar som fanns i deras nätverk. Samtliga tre riskkapitalister är 
fortfarande kvar i Delta och nu har det kommit in ytterligare ett nytt riskkapitalbolag som 
sökt kontakt med Delta. VD:n konstaterar att det är i stort sett samma människor som sitter 
på en massa olika stolar i de här sfärerna. VD:n menar att det handlar mycket om relationer 
för att ett företag ska få med sig en riskkapitalist. 

Delta upplever att tillgången på kapital är mycket större nu än år 2001 när de först sökte 
kapital. De tror att det beror på IT-bubblan som sprack i slutet på 90-talet och att de var 
allmänt skeptiska till att investera i unga företagare. VD:n påtalar också att Delta startade 
efter IT-kraschen så därför har de i övrigt inte blivit påverkade av den.

4.4.2 Affärskompetens
Deltas förväntning på finansiärerna utöver att de skulle bidra med finansiering var att de 
skulle ha ett kunnande i affärsmässighet, bidra med sin erfarenhet som Deltas ägare själva 
saknade och förhoppningsvis även ha ett kontaktnät som kunde användas vid rena 
försäljningar. Dessutom förväntades riskkapitalisten ha branschkännedom och 
branschkunskap och den enda punkten de inte har uppfyllt är branschkunskapen, vilket 
Deltas ägare har förståelse för eftersom de är verksamma inom en specifik bransch. Delta 
kände också att riskkapitalisterna hade hundraprocentig kontroll när det gällde finansiering, 
hur de skulle uttrycka sig för att söka ytterligare riskkapital och hur ett bolag skulle riggas 
för att med små medel bli starkt och bra. Framför allt har de varit bollplank till Deltas ägare 
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och hjälpt till med marknadsföringen. Dessutom har Delta fått hjälp med det administrativa 
arbetet inför noteringen.

Deltas VD tycker inte att företaget haft några fördelar av kontakten med riskkapitalbolagen 
gentemot konkurrenterna men han är medveten om att när väl en riskkapitalist gått in i 
företaget så var det lättare att få med sig andra.

4.4.3 Livscykelfas
Delta har gått förbi både sådd och uppstartsfas och befinner sig nu i tillväxtfas och 
expansionsfas. Företaget har tagit in riskkapital under alla faserna. VD:n menar att de fick 
en extra skjuts och kunde ta en genväg i början genom sin kontakt med högskolan men att 
det annars är otroligt svårt för ett nytt företag att få visa en idé och få ut hur förträfflig den 
är. Ett patent är otroligt kostsamt och tar lång tid och innan en riskkapitalist går in så vill 
denne ha en viss säkerhet för att han inte betalar flera miljoner kronor för något som någon 
annan betalar hundra tusen för. Svårigheten i uppstartsfasen ligger i att lyckas finansiera 
patentet snabbt och detta har Delta fått hjälp med av den förste riskkapitalisten och ägarna 
slapp därmed att själva ta för stor risk.

Produktens livscykelfas är i en tidig fas internationellt sett men i Sverige har den kommit 
längre i den ständigt pågående utvecklingen. Det finns två ”ben” att stå på när det gäller 
produkten, vilket breddar marknaden för Delta.

I såddfinansieringen gav riskkapitalisterna uttryck för avkastningskrav men längre fram i 
företagets livscykel har dessa krav fallit tillbaka lite. Finansiärerna är nu mer inne i 
företagets verklighet och pratar istället om att till år X ska vissa mål ha uppnåtts. Dessa 
framtidsplaner är alla medvetna om att det är just prognoser för att bygga en potentiell 
marknad, för VD:n menar att i den utvecklingssnabba IT-branschen är dessa prognoser 
ingenting som någon kan kräva ska överensstämma med verkligheten. Han anser dock att 
det ändå är viktigt att ha helhetsblick över framtiden och att med hjälp av statistik påvisa att 
planerna är logiska och fullt möjliga att genomföra.

Samarbetet med riskkapitalbolagen blir mindre och mindre nu när Delta är noterat. VD:n 
tror att det ligger i processen att riskkapitalbolagens insatser är att stötta mycket framför allt 
i tidigt skede men i senare faser ska det vanliga bolaget ta över mer och mer.

Riskkapitalbolagen har inte haft någon uttalad strategi för när exit ska göras men de har 
sagt att de kommer att göra en sådan just därför att de arbetar som riskkapitalister. De har 
dock inte försökt tvinga fram en snabbexit, inte ens nu när de har noterat Delta på börsen, 
vilket brukar vara ett vanligt exittillfälle för riskkapitalister. Däremot anser de att det 
underlättar för dem om de vill göra en exit nu när Delta är på börsen och VD:n tror att det 
kan vara en av anledningarna till att de ville börsnotera företaget.

4.4.4 Ägande och kontroll
”Det är bättre att äga lite av mycket än mycket av lite.”

Det är riskkapitalisternas motivering för att företag ska ta in riskkapital. Eftersom Deltas 
grundare från början var utan erfarenhet så behövde de mycket stöd. De insåg då att istället 
för att själva gå ner i varenda fallgrop kunde de ta lärdom av någon annan. Detta kunde de 
göra genom att få både kunskap och pengar när de fick in en riskkapitalist samt att de 
minimerade den personliga risken. Ägarna ville inte ha den osäkra starten på livet att belåna 
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sig upp till en tre fyra miljoner per man med risk att förlora allt. Riskkapitalisterna och 
deras nätverk har varit mycket kapitalstarka, vilket gjort att Delta inte har haft några 
förväntningar på att köpa tillbaka företaget.

Trots att Delta har tappat en del av kontrollen så har de inte upplevt detta som ett problem 
utan det har snarare varit så att de sagt till när de behövt hjälp och då har riskkapitalisten 
kommit in och stöttat. Riskkapitalisterna har inte själva gått in i företaget och styrt men de 
har haft en kontrollfunktion och uppföljning över vart pengarna tagit vägen genom tätare 
styrelsemöte än vad som är brukligt, ca ett i månaden. Det har varit mellan sex och åtta 
personer i styrelsen/ledningsgruppen. Har en ny typ av kompetens eller resurs behövts så 
har de anlitat en sådan.

De affärsänglar som investerat i Delta har gjort detta som ett alternativ till att placera 
pengarna i fonder, aktier eller något annat. De följer därför inte upp sina investeringar på 
samma sätt som en riskkapitalist gör.

Riskkapitalbolagen har inte haft några krav på VD-posten utan de har intagit styrelseposter 
i stället där de deltagit i beslutsprocessen. Styrelseordföranden har haft en stor inflytande 
roll i bolaget och VD sitter med i styrelsen och i stort sett alla finansiärerna har en 
representant i styrelsen och har ett stort inflytande. Nu på senare tid när Delta gått mer och 
mer in mot marknadssidan så har styrelsen velat ha mer kontroll på detta och förslag har 
uppkommit att de vill ha en extern marknadschef som kompetens i företaget. 

Deltas VD menar att mycket av kontrollen tappas och att personkemin kan vara avgörande 
för hur samarbetet fortlöper. I Deltas fall har riskkapitalisterna varit mycket bra att 
samarbeta med men de har inte sin kompetens och expertkunskap inom Deltas 
verksamhetsområde utan där har de fått lita på Deltas ägare och sedan har riskkapitalisterna 
stått för affärskompetensen. Den fördelningen har varit mycket bra men nackdelen är att de 
blivit av med ägarandelar, tappat kontrollen över bolaget och de är medvetna om att det kan 
bli personliga konflikter och att det inte är deras egna bolag längre. De två grundarna äger 
idag 5 % var av bolaget och de startade med 100 %. Så VD:n poängterar att en 
riskkapitalist i företaget innebär att befintliga ägare går mot en mer traditionell anställning.

4.4.5 Ledningens erfarenhet och kompetens
Deltas två ägare har båda en gedigen akademisk bakgrund. Trots detta upplever de en brist i 
affärskompetens såsom kunnande i styrelsearbete och affärsbyggande, vilket de anser att 
riskkapitalistbolagen kunnat komplettera dem med på ett bra sätt.

Deltas VD säger att de inte var ute efter teknisk kompetens utan den har de köpt in av 
externa konsulter hela tiden. Riskkapitalisterna bidrog dock med ett mycket bra kontaktnät 
på tekniksidan som gav Delta en större fördel än de förväntat sig i arbetet med att få fram 
ett patent på produkten. Den kompetensen är också enklare att köpa in än ett kontaktnät 
med avsikt att få ut produkter på marknaden eller kontaktnät med rätt personer som kan 
attrahera ett köp av själva produkten.

4.4.6 Produkt och marknad
”En riskkapitalist bedömer personerna i bolaget till 80 % och idén till 20 % när denne tar 
ställning till om han ska investera eller ej.”
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Riskkapitalbolagen har inga problem att arbeta sinsemellan och det förekommer inga 
konflikter dem emellan. De kommer ifrån samma nätverk så att det ligger i deras intresse 
att samarbeta. De två grundarna har också varit tydliga i sin rollfördelning genom att det 
varit de som arbetat operativt inom företaget hela tiden. Det är också de två grundarna som 
möter marknaden och skapar förtroende och relationer med kunderna men det är 
riskkapitalisterna som öppnat dörrarna för dem genom att skapa kontakter. Däremot är det 
de riskkapitalister som gick in från början som har det finansiella huvudansvaret i Delta. 
Det har blivit ganska naturligt att de gått i de olika nätverken för att skapa en enhetlighet i 
finansieringen av verksamheten eftersom riskkapitalbolagen har ansvaret för att finansiera 
verksamheten av Delta. Detta ansvar brukar normalt ligga hos bolagen själva enligt VD:n. 

Det finns en del teknik i produkterna som grundarna inte utvecklat själva utan denna 
kompetens har köpts in av externa konsulter, vilket gjort det ännu dyrare att ta fram 
produkterna. VD:n anser att riskkapitalbolagen är allt för fokuserade på patent och att de 
lägger alldeles för mycket pengar och resurser i att ta fram patent som internationellt sett 
inte är så avgörande eftersom de stora bolagen ändå kan kringgå ett patent om de verkligen 
vill. Relativt små företag som Delta har ingen som helst möjlighet att processa mot dessa. 

En kritik som VD:n framför är att det läggs otroligt mycket resurser på utveckling av den 
här typen av bolag men att produkten också måste bli ordentligt utvecklad och menar att 
många gånger tar pengarna slut ungefär samtidigt som produktutvecklingen är färdig. 
Marknadsföring och försäljning är otroligt kostsamt och därför bör företaget ha med sig 
kapital för att finansiera även denna fas. VD:n säger att det kostar lika mycket att föra ut en 
produkt på marknaden som att utveckla den och att de resurserna har Delta inte fått till sig 
mer än till en liten del. Vidare menar VD:n att en produkt måste ut på marknaden och börja 
sälja inom det första halvåret annars kan flera års utveckling av produkten vara bortkastade.
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4.5 Sammanfattning av empirin
Nedan följer en tabell över finansieringsstrukturen i våra fyra studieföretag:

Ägande ALFA BETA GAMMA DELTA
Operativ ledning 40 % 9 % 100 % 10 %
Riskkapital 15 % 80 % 90 %
Övriga ägare 45 % 11 %

Nedan följer en sammanfattande tabell över studieföretagens synsätt på riskkapital:

Motiv
Kapitalbehov
ALFA BETA GAMMA DELTA
Personliga relationer med 
riskkapitalisten gjorde det 
lätt att skaffa riskkapital.

Utbetalningarna har varit 
målrelaterade men inga 
avkastningskrav har ställts.

Om det går dåligt kan en 
riskkapitalist stoppa in mer 
stora pengar, vilket en 
affärsängel oftast inte är 
beredd att göra.

Motivet är att minimera den 
personliga risken. Delta 
blev tidigt kontaktade av ett 
riskkapitalbolag.

Affärskompetens
ALFA BETA GAMMA DELTA
Brist på affärsmässig 
kompetens såsom 
marknads- och 
försäljningskompetens men 
Alfa har önskat denna 
kompetens av
riskkapitalbolaget.
Ytterligare personer och 
kompetens har tillförts från 
riskkapitalbolaget efter 
börsnoteringen.

Finansiärerna har inte 
bidragit med någon 
branschkompetens eller 
kontaktnät. Kompetens har 
framför allt önskats inom 
marknadssidan.

Beta anser att 
namnkunniga ägare 
(riskkapitalistbolag, ej 
affärsänglar) påverkar 
trovärdigheten positivt på 
marknaden.

Gamma hade en önskan om 
att få kompetens för att 
bedriva styrelsearbete och 
en önskan om kontaktnät 
och branschkännedom.

Bättre med riskkapitalbolag 
än affärsänglar om företaget 
vill ha en part att arbeta 
med.

Riskkapitalbolagen är lätta 
att samarbeta med och 
Delta upplever att de har 
fått mycket kompetens i 
form av kontakter och 
nätverk, ledningsarbete, 
styrelsekompetens och 
marknadskompetens.

Bidrar med kunskap, 
kompetens och kontaktnät.

Påverkande faktorer
Livscykelfas
ALFA BETA GAMMA DELTA
Alfa har lämnat såddfasen 
och är på väg in i 
expansionsfasen. Företaget 
har tagit in riskkapital 
redan i såddfasen och fort-
satt att göra så genom de 
olika faserna. Nästan alla 
produkter befinner sig i 
tillväxtfasen.

Ingen uttalad exitplan men 
börsnoteringen kan 
underlätta en sådan.

Beta befinner sig i 
expansionsfasen men 
produkterna är i mog-
nadsfasen för tillfället.

Ingen uttalad exitplan.

Gamma befinner sig i  
expansionsfasen men 
produkterna är delvis i 
utvecklingsfasen och på 
väg in i expansionsfasen.

Fanns en exitstrategi från 
ett av riskkapitalbolagen.

Delta befinner sig i 
tillväxtfas och expan-
sionsfas. Har tagit in 
riskkapital i alla faserna 
från samma 
riskkapitalbolag. Produkten 
är i en tidig fas.
Ingen uttalad exitplan men 
börsnoteringen kan 
underlätta en sådan.
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Ägande och kontroll
ALFA BETA GAMMA DELTA
Det egna ägandet minskar 
men Alfa har inga negativa 
erfarenheter av att 
riskkapitalbolaget har 
ägarandelar.
Tycker att ju tidigare ett 
företag lämnar ifrån sig ett 
ägande, desto sämre är det.

Riskkapitalbolaget ställer 
få krav i beslutsprocessen, 
vilket upplevs positivt.

Tuffare krav på 
rapportering.

Finansiärerna påverkar inte 
den dagliga ledningen så 
mycket.

Nackdel med utspädning 
av ägandet.

Mycket administrativt 
merarbete med rapporter 
mm Det blir en massa 
krångel genom att olika 
kriterier ska uppfyllas, 
vilket tar energi från 
verksamheten.
En utspädning av ägandet 
gör att drivkraften saknas 
hos delägarna och att de 
fungerar mer som anställda.

Mycket av kontrollen 
tappas.

Riskkapitalisten har stöttat 
ledningen men har inte tagit 
över styrningen.

Finns det en riskkapitalist 
med som ägare är det lättare 
att få med sig fler.

Ägarandelarna har minskat 
– det är inte deras eget 
bolag längre.

Ledningens erfarenhet och kompetens
ALFA BETA GAMMA DELTA
VD har en akademisk 
examen inom teknik och 
har ensam lett företaget 
hela tiden.

VD har en positiv syn på 
riskkapital.

VD har ingen akademisk 
examen men har en 
gedigen erfarenhet av 
företagsdrift och ledarskap.

Gammas VD har en teknisk 
akademisk examen.

Riskkapitalisterna är inte 
tillräckligt kompetenta att 
ha en åsikt om hur företaget 
bedrivs då de ofta 
investerar i så många olika 
branscher.

Deltas VD har en teknisk 
akademisk examen.

Produkt och marknad
ALFA BETA GAMMA DELTA
Vill bli ett globalt företag 
på marknaden och detta 
kräver riskkapital.

Det går snabbare att få ut 
en produkt på marknaden –
Time To Market.

Det går snabbare att få ut 
en produkt på marknaden 
vid samarbete med en 
riskkapitalist.

Gamma är medveten om att 
riskkapitalbolagen lockas 
mest av bolag som är nya 
men har en potentiell 
produkt.

Riskkapitalisterna fokuserar 
för lite på produkt och 
marknadsföring – när 
produkten är 
färdigutvecklad räcker 
pengarna inte till marknads-
föring.
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5 Analys
Under detta avsnitt analyseras och jämförs tidigare forskning inom området med empirin 
av denna studie. Upplägget i analysavsnittet följer vår modell av motiv och påverkande 
faktorer för att ta in riskkapital i företaget.

5.1 Kapitalbehov

Det främsta skälet för att ta in en riskkapitalist är kapitalbehovet enligt Fredriksen (2003).
Det finns dock många andra argument som talar för finansiering via ett riskkapitalistbolag, 
vilket också våra empiriska studier har bekräftat. Till exempel menar Betas VD att andra 
faktorer kan vara värt mycket mer än själva kapitaltillskottet men han gör också tillägget att 
utan pengarna skulle Beta inte involverat en riskkapitalist eller företagsängel. Samtliga 
studieföretag har under sin verksamma tid finansierat verksamheten med kapital från både 
affärsänglar och riskkapitalbolag. Al-Suwailem (1995) påtalar genom sin studie de positiva 
effekter företag med riskkapital får, genom att de får lägre ränta och därmed lägre 
kapitalkostnader. Eftersom det inte utgår någon ränta på riskkapital utan enbart på 
lånekapital, har detta varit positivt för våra studieföretag. Dessutom tycks de vara mindre 
känsliga beträffande kassalikviditet och balansräkningsförhållanden än företag utan risk-
kapital (ibid).
Alla fyra IT-företagen har använt riskkapital som finansiering någon gång under företagens 
historia eftersom de precis som Fredriksen (2003) skriver, har velat tillföra sina företag 
ytterligare resurser. De har dock haft möjlighet att välja mellan olika slag av finansiering 
och liksom Gordon Smith (1999) påtalar i sin studie har samtliga erhållit mer än ett 
investeringserbjudande. Innan de fyra företagen tagit beslut om finansieringsform har de 
beaktat en mängd faktorer mer eller mindre omedvetet. 

Formella riskkapitalbolag investerar mer kapital än informella affärsänglar enligt Bovaird 
(1990), Connect (2000) och Zackrisson (2003). Detta kan kopplas till Gammas slutsats att 
det är en fördel att ha formellt riskkapital som finansiering när det går dåligt eftersom
riskkapitalisten fortsätter skjuta till kapital för att behålla sin investering samt vid läge av 
kostnadskrävande expansion då finansiell styrka behövs. Alla har däremot inte behövt lägga 
ner ”otaliga timmar” som Gordon Smith beskriver. Dock stämmer detta in på Beta, där den 
förre VD:n kontaktade många riskkapitalbolag, inte bara i Sverige utan även i Norge. 

Alfa kände personligen ägaren till riskkapitalbolaget och med den kunskapen kunde Alfas 
VD känna sig tillfreds med de personliga egenskaper och kvalitéer denne besatt. Detta tar 
även Bovaird (1990) upp och menar att det viktigaste kriteriet för att involvera sig med ett 
riskkapitalbolag är just ägarnas personliga egenskaper som bland annat engagemang, lätta 
att arbeta med och pålitlighet. Detta stämmer helt med både Alfas och Deltas åsikter om hur 
samarbetet har fungerat. Riskkapitalbolaget har naturligtvis velat ha avkastning på sin 
investering men det har inte fastställt någon tidpunkt för exit. Kriteriet som behandlar 
riskkapitalbolagets erfarenhet och historik vid val av riskkapital är av stor vikt enligt 
Gamma medan däremot Alfas VD inte kunde uttala sig om detta eftersom
riskkapitalbolaget var nytt. 
Betas finansiärer har inte ställt några avkastningskrav men de har däremot haft krav på 
uppfyllandet av delmål utifrån budgeten för att erhålla vidare delutbetalningar, vilket 
överensstämmer med vad Dealflower (2003) kommit fram till. Även Deltas riskkapitalister 
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har ställt upp vissa delmål. I såddfinansieringen fick Delta avkastningskrav från 
riskkapitalbolaget men dessa har under företagets tillväxt fallit tillbaka och handlar numera 
om att uppnå vissa årsvisa mål.

Beta har främst haft informellt kapital från företagsänglar men de har även haft formellt 
statligt riskkapital enligt Dealflowers (2003) indelning. Det formella riskkapitalet har Beta 
använt för att locka till sig affärsänglar och Bovaird (1990) menar att en företagare med 
riskkapital förväntar sig att riskkapitalbolagen ska medverka till finansiering från andra 
källor. Alfa har blivit kontaktade av riskkapitalbolag som velat investera men de har visat 
sig vara för små hittills. Gammas erfarenhet är att det är svårt att få riskkapitalbolagen att 
investera mindre än tio till tjugo miljoner, vilket är för mycket för deras behov. Hughes 
(1996) visar i sin studie att tillgång på lån är större till snabbväxande företag än de som inte 
växer eller växer måttligt. Delta har haft affärsänglar som funnits i riskkapitalbolagens 
nätverk. 

5.2 Affärskompetens

En positiv effekt som riskkapitalbolaget medfört för Alfas del är att VD:n känner att Alfa 
har fått ökad trovärdighet och respekt på marknaden, vilket stämmer med vad Fredriksen 
(2003) skriver om att företag får en högre kreditvärdighet och trovärdighet på marknaden 
genom att ett riskkapitalbolag som går in i ett företag alltid gör en omfattande utvärdering 
först. Även Beta och Gamma anser att deras företag fått en ökad trovärdighet genom deras 
riskkapitalbolag men Delta tycker inte att kontakten medfört ökad trovärdighet, däremot 
blev det enklare att skaffa nya riskkapitalister när de väl fått med sig den första. Delta 
upplever också att det många gånger är samma personer involverade i olika 
riskkapitalbolag. Gammas VD talar om flockbeteende men att det behövs en ”drivrem” och 
menar med detta att någon måste vara först. Både Gamma och Delta inser vikten av att 
riskkapitalbolagen har en bra finansiell styrka men liksom Bovaird (1990) anser de att de 
personliga egenskaperna och karaktärerna är mycket viktigare i relationen med 
riskkapitalbolagen och de framhåller uthålligheten i investeringen som viktig. Alfa tog upp 
det positiva med att riskkapitalbolagets pengar kan underlätta tillväxten och förstärka 
företagets finansiella ”muskler”.

Samtliga företag anser att riskkapitalbolagen och änglarna innehar dålig kompetens inom 
området teknik, vilket instämmer med Jacobsson et al. (2001). Men de har heller inte 
förväntat sig någon, då de själva behärskar detta område, dock anser Gamma att lite mer 
teknisk kunskap skulle ha ökat förståelsen genom att det underlättat för riskkapitalisterna 
att lägga strategier för bolagen. Däremot har alla fyra studieföretagen förväntat sig ett 
mervärde i form av affärskompetens och kontakter. Detta önskemål har dock inte uppfyllts 
fullt ut mer än för Delta som uppger att de är mycket nöja med det affärsmässiga kunnandet 
och erfarenheten från riskkapitalbolagen. Om det inte finns någon värdetillförsel utöver 
kapitalet kan det enligt Fredriksen (2003) bli mycket kostsamt, vilket innebär att 
riskkapitalister har en viktig roll som stöd för företaget och även i dess styrelsearbete ge-
nom att de har en bredare erfarenhet av affärsutveckling. Gamma upplever en styrka genom 
att ha en stark riskkapitalist bakom sig vid stora upphandlingar, vilket har skapat värdetill-
försel för dem.
Samtliga fyra studieföretag har sett kontakter och nätverk som ytterligare ett motiv för att 
involvera sig med en riskkapitalist. Beta har dock saknat aktivitet från deras investerares
sida och någon analys på vilken effekt detta har haft på lönsamheten kan därför inte dras. 
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Detta kan kopplas till Fredriksen (2003) och Sapienza (1992) som har kommit fram till att 
företagarnas förväntningar främst ligger inom kompetensområdet med tillgång till 
ytterligare nätverk, partnerskap och ledarskapskompetens men studier både i Sverige och 
USA visar att riskkapitalisternas aktiviteter i företagen inte har någon effekt på företagens 
lönsamhet. Däremot har en positiv effekt kunnat skönjas gällande företagarens motivation,
ledning och styrning samt viljan och intresset för ytterligare kapitalanskaffning, vilket 
stämmer in på våra studieföretag. Delta har i hög grad kunnat dra nytta av de positiva 
effekterna samt av partnerskap och ledarskapskompetens. Det enda de saknat är 
branschkunskapen inom deras verksamhetsområde. Alfa upplever det mycket positivt med 
börsnoteringen eftersom riskkapitalbolaget numera tillfört ytterligare personer och 
kompetens. Gammas motiv till riskkapital har initialt varit kompetens och pengar men 
eftersom de inte har erhållit så mycket kompetens har motivet förändrats till enbart kapital. 
Detta stämmer med Wiklunds (1998) resonemang om att det är tillgången på kapital som 
främjar framgång medan resurser i nätverk inte har så stor betydelse för tillväxten. Gamma 
anser vid en jämförelse mellan affärsänglar och riskkapital att riskkapital är bättre genom 
att det ger en part att arbeta aktivt med men de föredrar helst en industriell partner eftersom 
riskkapitalisterna investerar i så många olika branscher att de inte kan ha kompetens i alla. 

Våra studieföretag talar mycket om de förväntningar de har på riskkapitalbolagen förutom 
själva kapitalet, vilket Lindholm Dahlstrand (2004) bekräftar genom att riskkapital även 
kan bestå av den kompetens som företaget tillgodogörs. Sapienza (1992) menar att den 
främsta anledningen till att ta in riskkapital är en önskan om mer kompetens och i andra 
hand kapitalbehovet men samtliga våra studieföretag har velat ha in kapital i första hand 
och mer kompetens i andra hand. Speciellt Gamma anser att det de har fått ut av sin relation 
med riskkapitalbolagen har varit kapital. 

5.3 Livscykelfas

Samtliga studieföretag anser sig befinna sig i expansionsfasen, med tillägg för Delta som 
även står med ett ben i tillväxtfasen. Enligt Isakssons (2006) modell är expansionsstadiet en 
bred period, då den innefattar både tidig expansion och sen expansion.

Enligt Ahrens (2005), Dealflower (2003) och Isaksson (2006) dominerar olika investerare 
vid olika faser. Detta stämmer inte på Alfa och Delta, som från såddstadiet har haft samma 
riskkapitalbolag bakom sig, som kontinuerligt gett tillskott genom alla livscykelfaser och 
som dessutom har hjälpt till att förmedla kontakter till nya investerare. En bidragande orsak 
till detta anser de själva vara att deras bolag har haft väldigt nära och goda relationer med 
sina riskkapitalister. Dessa båda bolag har nu tagits till börsen vilket i enlighet med vad 
forskningen säger, är en form av exitstrategi. Börsnoteringen sker vanligtvis i 
expansionsfasen enligt Isaksson (2006), vilket stämmer med dessa studieföretag. Den enda 
uttalade exitstrategin i våra studieföretag gällde Gamma och kom från ett riskkapitalbolag
inom bankvärlden.

Delta har som en följd av att de uppnått expansionsfasen även blivit kontaktade av ett nytt 
riskkapitalbolag genom kontakter med bolagets nuvarande riskkapitalisters nätverk. Betas 
livscykelfas stämmer i sådd och uppstartsfasen exakt med Nyman (2002) och Isakssons 
(2006) kapitalkedja eftersom företaget i såddfasen både hade statlig och entreprenöriell 
finansiering samt att de i uppstartfasen hade statlig finansiering och privata investerare. 
Gammas livscykelfas stämmer också exakt hela vägen till expansionsfasen, med undantag 
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för börsnoteringen. Det är även intressant att i samtliga studieföretag har lånekapital och 
statlig finansiering erhållits från såddfasen precis som i Isakssons (2006) kapitalkedja. Inget 
av våra studieföretag befinner sig i vad som Isaksson beskriver som mogna stadier. Genom 
alla livscykelfaserna finns i våra studieföretag en önskan om både affärskompetens samt 
nätverk och kontakter, vilket även Bovaird (1990) kommit fram till i sin studie. 
Kapitalbehovet har tyckts vara ett ännu starkare motiv genom de olika faserna även om 
tillgängligheten till riskkapital skiljer sig åt liksom Isakssons (2006) kapitalkedja visar. I 
sådd och upp-start har företagen behövt kapital för att utveckla produkten och kontakterna 
har behövts för att få rätt kompetens. När våra studieföretag expanderat på marknaden har 
de behövt kapital och eftersom en marknadsexpansion kan ske i olika faser, vilket också har 
skett i våra företag, innebär det att motiven kapitalbehov, affärskompetens och 
nätverk/kontakter har behövts genom företagens hela livscykler. De intervjuade VD:arna 
hade dock lite svårt att exakt särskilja sina företags olika livscykelfaser genom att de 
upplevde att de gick in i varandra precis som Ahrens (2005) också påtalar.

Enligt Ahrens (2005) och Dealflower (2003) så är produktens livscykel vanligtvis extremt 
kort i IT-företag allteftersom marknaden expanderar, vilket stämmer överens med våra 
studieföretag, där utveckling sker kontinuerligt med de olika produkterna (undantaget 
Beta), för att inte vara sårbara och för att bredda marknaden. Även på grund av att det är 
just tekniska lösningar som fort blir inaktuella om de inte ständigt utvecklas med ny teknik. 
Eftersom produkternas livscykelfas är så kort i studieföretagen är både kapital- och 
affärskompetensbehovet, speciellt marknadskompetens, en viktig faktor för motivet till att 
välja riskkapital som finansieringskälla i samtliga faser. Där har våra studieföretag inte 
upplevt någon skillnad beroende på om produkten är i tillväxtfas, expansions- eller i 
mognadsfas. Dessutom finns behovet av nätverk och kontakter genom hela produktens 
livscykel för att lättare kunna bearbeta marknaden. Bolagen har inte bara en produkt i sin 
portfölj utan allt ifrån ett par till fyra stycken, vilket är förklaringen till variationen mellan 
bolagen. Alfas produkter är i tillväxtfas och Betas har gått in i mognadsfas. Gammas är 
både i utvecklings- och expansionsstadiet, vilket förklaras av att de har fyra ”olika ben att 
stå på” och marknaden har inte varit mogen förrän nu för dess produkter. Delta är i en tidig 
fas internationellt sett men den har kommit längre i Sverige. 

Enligt Berggren et al. (2001) och Wijbenga (2004) så har riskkapitalbolagen på grund av 
risken varit restriktiva i att investera i tidiga faser, vilket inte överensstämmer med Betas 
och Gammas VD:ar som upplever att det är lättare få riskkapital i såddfasen än i 
expansionsfasen. Alfa har visserligen inte upplevt problem att få in riskkapital i sin såddfas 
men detta beror på den personliga relationen till riskkapitalbolaget.

När Alfa startades strax efter IT-kraschen upplevde de att riskkapitalbolagen inte var 
intresserade av att investera i deras företag. Både Gamma och Beta upplevde också 
svårigheter med anskaffning av kapital efter IT-kraschen. Denna svårighet bekräftas av 
Berggren et al. (2001) och Wijbenga (2004) som i sina studier har funnit att det kan vara 
problem med finansiering i tidigt skede för IT-företag eftersom de betraktas som 
högriskföretag. Finns bara tillväxtmöjligheter är risken oftast inte förknippad med problem 
enligt Zackrisson (2003) och alla fyra studieföretagen har uttalat sig ha tillväxtmöjligheter 
men med mer eller mindre uttalad vilja att växa. NUTEK (2005) visar höga siffror på 
omsättning i de svenska portföljbolagen men Jacobsson et al. (2001) anser att 
riskkapitalistbolagens aktivitet borde öka ännu mer och då speciellt i tidiga faser. Detta har 
både Alfa och Beta erfarenhet av genom att de hade begränsad möjlighet till riskkapital i 
såddfasen då de använde sig av det som Nyman (2002) benämner som lånekapital. När 
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företag inom IT-branschen däremot har etablerats är det lätt att få tillgång till riskkapital 
enligt Al-Suwailem (1995), Berggren et al. (2001) och Wijbenga (2004). Även detta 
stämmer med vad Alfa, Beta, Gamma och Delta upplever idag. De anser alla att det finns 
en stor tillgång på kapital på riskkapitalmarknaden som har återhämtat sig efter IT-
kraschen. 

Enligt Ahrens (2005), Bovaird, (1990) och Fredriksen (2003) är graden av styrning och
kontroll i början av livscykelfasen högre på grund av den högre risken och i slutet på 
livscykelfasen är mer mogna företag i behov av mindre rådgivning för ledningen, vilket 
stämmer på våra studieföretag och i synnerlighet på Delta som anser att samarbetet med 
riskkapitalbolagen blivit mindre efter noteringen på börsen.

När det gäller exit har våra fyra studieföretag olika erfarenheter av sina riskkapitalbolag. 
Alfa har inte haft någon diskussion om exit, Beta har haft statliga riskkapitalbolag och 
affärsänglar, vilka inte har samma strategi som riskkapitalbolag att göra exit. Omega hade 
en exitplan för Gamma och de ersattes därefter med affärsänglar. Deltas riskkapitalbolag 
har inte heller haft någon uttalad exitplan men genom att företaget blivit börsnoterat 
kommer det att bli enklare och naturligare för deras riskkapitalbolag att göra exit. Även 
Alfas riskkapitalist får nu en bättre exitmöjlighet eftersom företaget har blivit börsnoterat. 
Detta överensstämmer med det Sapienza (1989) har noterat, det vill säga att en exit 
vanligtvis sker ger genom en marknadsnotering.

5.4 Ägande och kontroll

Berggren et al. (2001) anser att det är positivt med riskkapitalbolag som delägare eftersom 
de tillför kompetens men kraven på inflytande är för höga. Tre av våra studieföretag såg det 
minskande ägandet och kontrollen som en negativ påverkande faktor inför motivet att välja 
riskkapital. Trots denna negativa påverkan har alla ändå under olika långa perioder valt att 
samarbeta med riskkapitalbolag eftersom de varit i stort behov av kapitaltillskott. Detta kan 
kopplas till det Berggren (2003) funnit i studier som visar att småföretagare trots sin 
generellt sett kontrollaverta attityd ändå väljer att samarbeta med en riskkapitalist eftersom 
detta kan vara enda möjligheten att tillföra nytt kapital och därigenom kunna växa trots att 
de då förlorar en del av sitt ägande. Tillförsel av affärskompetens och nätverk/kontakter har 
inte varit något starkt motiv ställt i relation till det förlorade ägandet utan det har klart 
framgått att det huvudsakliga motivet har varit kapitalbehovet. Det var endast Delta som 
såg att fördelarna riskkapitalbolagen kunde ge dem översteg det förlorade ägandet eftersom 
det är det enda företaget i vår undersökning som verkligen har kunnat dra stor fördel av 
affärskompetens, nätverk och kontakter. Kapitalbehovet var dock det starkaste motivet även 
för Delta när de tog in riskkapital eftersom de ville minska sitt eget personliga ekonomiska 
ansvar.
Valet av finansieringskälla har stor betydelse i den mening vem som egentligen äger 
företaget. Dessutom kan det i hög grad påverka vem som i realiteten styr och kontrollerar 
bolaget och rädslan för att mista denna kontroll kan påverka valet av finansiering enligt 
Berggren (2003) och Fredriksen (2003). I de fyra intervjuer vi gjorde framkom det olika val 
av finansieringskällor och åsikter om huruvida de var bra eller dåliga när det gällde att 
förlora en del av sitt ägande till dem. I flera fall var uppfattningen från de fyra VD:arna i 
företagen mycket nyanserade, till exempel så upplevde Delta inte alls några problem med 
att förlora kontrollen över sitt företag. Beta upplevde däremot en stor nackdel med 
riskkapital eftersom det blev en utspädning av ägandet samt ökat krav på rapportering från 



Analys

41

Industrifonden. Detta merarbete med rapportering till riskkapitalbolagen ansåg Gamma var 
den största nackdelen. Alfa uttalar ingen speciell synpunkt på administrativt merarbete, 
vilket överensstämmer med Berggren (2003), Sapienza (1989) och Tucker och Lean (2003)
som menar att beslut om att finansiera med riskkapital genererar att en del av makten och 
kontrollen som företagaren har, släpps över till riskkapitalisten för att denne ska vara villig 
att investera. Våra studieföretag upplevde också till viss del detta som en nackdel. Enligt 
Connect (2000) och Zackrisson (2003) investerar affärsänglar förhållandevis små 
kapitalsummor men de använder ofta sin erfarenhet och sitt kontaktnät för att utveckla de 
företag de investerar i. Detta stämmer inte in på våra studerade företag då de samtliga 
uttryckt att de haft brist på affärskompetens och att de varit mer eller mindre anonyma i den 
dagliga verksamheten. Det enda undantaget är delvis Beta som hade affärsänglar av vilka 
några engagerade sig så djupt att de var med och köpte ut företaget vid dess konkurs. 

Engagemanget har däremot varit betydligt mer intensivt ifrån riskkapitalbolagens sida när 
det gäller att bevaka sina investeringar. De har samtliga ställt mer eller mindre krav på 
rapportering och uppföljning. Dessutom har samtliga bolag när de innehaft riskkapitalister 
eller affärsänglar upplåtit styrelseposter till dessa finansiärer. Bovaird (1990) skriver att 
företagare accepterar att riskkapitalbolaget tar en styrelsepost men att de helst ser att de 
fungerar som rådgivare istället för att inta en aktiv roll i styrelsen. Deltas ledning som också 
är de ursprungliga grundarna av företaget ser dock inget negativt i att riskkapitalbolagen 
tillsatt styrelseordförande så länge någon av de själva fortsätter att vara VD. 
Riskkapitalbolaget i Gamma säkerställde också kontrollen genom att tillsätta en extern VD. 
När det blir problem i företag ökar riskkapitalisterna kontroll och styrning enligt Fredriksen 
(2003), vilket delvis bekräftas av vår studie. Deltas VD talar om att styrelsen har ökat 
kontrollen och att diskussioner förs av riskkapitalisterna att tillsätta en extern marknadschef 
allt eftersom Delta går mer in på marknadssidan. För Alfas del har det inte varit några 
kontroller om hur pengarna skulle användas men detta beror enligt deras VD på de 
personliga relationerna mellan honom och riskkapitalbolaget. Även Deltas VD talar om att 
en riskkapitalist bedömer personer i bolaget till 80 % och idén till 20 % vid en investering.

Efter en börsintroducering blir det minskat fokus på kontroll (Berggren et al., 2001; 
Wiklund, 1998) och både Alfa och Delta har nu blivit börsnoterade. Inför noteringen har 
speciellt Delta känt av en ökad kontroll men enligt teorin så bör den minska igen. Att inte 
Alfa har utsatts för samma kontroll beror som tidigare nämnts på de personliga relationerna
men de informella kontakterna har ökat. Som ett alternativ till börsnoteringen tittade Alfa 
på utländskt riskkapitalbolag, då de är på en global marknad men de amerikanska 
riskkapitalbolagen är mer kontrollorienterade vilket också bekräftas av Fredriksen (2003). 
Denna högre kontroll var en av orsakerna till att inte utländskt riskkapital togs in i Alfa.

Connect (2000) och Zackrisson (2003) talar om att det förekommer syndikering mellan 
affärsänglar och detta har Delta erfarenhet av genom att de kommit i kontakt med 
samarbetande affärsänglar genom sina riskkapitalisters nätverk. Delta har haft en hög 
tillväxt de senaste åren och också utökat antal ägarkategorier, vilket stämmer överens med 
vad Berggren et al. (2001) och Wiklund (1998) skriver om att ju snabbare tillväxt desto fler 
antal ägarkategorier. 

5.5 Ledningens kompetens
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Ledningens kompetens i ett företag är oerhört viktig för riskkapitalisterna enligt Berggren 
et al. (2001), MacMillan et al. (1985) och Willquist (2003). Företagsledaren är den som 
sätter den största prägeln på företaget (Michaelas et al., 1998), vilket speciellt Alfas VD 
gjort som ensamägare. Ledningens kompetens i våra studieföretag har varit avgörande för 
att attrahera riskkapitalister och att åtnjuta deras kontakter och nätverk. Företagsledarens
erfarenhet och kunskap är en viktig faktor för viljan och motivet att söka riskkapital enligt 
Michaelas et al. (1998) och detta stämmer med Alfas VD som är positiv till riskkapital, 
vilket i sig beror på den goda relationen till riskkapitalbolaget. Om inte ledningen är 
förmögen att kunna tillgodogöra sig riskkapitalistens affärskompetens och använda sig av 
dennes nätverk och kontakter blir detta inte heller något motiv för att inleda samarbete med 
en riskkapitalist (ibid). I dessa fall blir endast kapitalbehovet ett motiv men eftersom de 
VD:ar vi intervjuat samtliga visade stor medvetenhet och kompetens inom sina områden så 
har ledningens kompetens varit en positiv faktor som påverkat motiven affärskompetens, 
nätverk och kontakter för att söka riskkapital.

Alfa, Gamma och Deltas VD:ar har akademisk högskoleutbildning medan Betas VD 
erhållit sin kompetens via arbetslivserfarenhet. Deltas VD har i och med sin låga ålder inte 
från start haft någon gedigen arbetslivserfarenhet, varför de har upplevt mer stöd från sina 
riskkapitalister förutom när det gäller branschkunskapen än de övriga studieföretagen gjort. 
Gamma och Delta har positiva erfarenheter genom att deras riskkapitalbolag aktivt har 
engagerat sig i styrelsearbetet, vilket styrkt ledningen i deras arbete.

Alla våra studieföretags VD:ar har genom sin akademiska utbildning eller genom sin långa 
arbetslivserfarenhet en gedigen erfarenhet av företagsdrift och ledarskap, vilket precis som 
Willquist (2003) och MacMillan et al. (1985) menar attraherar riskkapitalister. Detta har 
också bidragit till att alla de fyra studieföretagen trots periodvis stillastående ändå kunna 
växa genom att de liksom Davidsson et al. (2001) beskriver, så har företagsledarna haft 
motivation och kompetens nog att skapa lönsamhet för företagen. Tyvärr så hade den förra 
ledningen i Beta inte den kompetens som krävdes för att attrahera riskkapitalisterna. 
Riskkapitalisterna bidrog till att stärka upp Deltas kompetens på tekniksidan i och med 
patentet på produkten, vilket gav ett tillskott i den kompetensmässiga utvecklingen som 
Berggren et al. (2001) förespråkar.

5.6 Produkt och marknad

Enligt Mattsson (2001), Nyman (2002) och Willquist (2003) har produkten och marknaden 
ett nära samband. Gamma instämmer i detta eftersom riskkapitalbolagen investerar i tron på 
produkten och marknaden. Alfa saknar patent på sin produkt och produktvärdet finns därför 
i den tekniska kompetensen och det är med denna Alfa konkurrerar på marknaden. Detta är 
motivet för Alfa att ta in riskkapital för att få ut produkten på marknaden och bli lönsam så 
fort som möjligt, vilket är en nödvändighet för att överleva. Detta talar också Jönsson 
(2002), Mc Mahon (2001) och Wiklund (1998) om att nyckeln till tillväxt är att ha en 
innovation som skapar försprång på marknaden för utveckling av produkten. Motivet för att 
ta in riskkapital är för att i första hand komma åt nytt kapital men även kompetens och 
kontaktyta precis som de fyra VD:arna talade om. Trots att Delta är det företag som upplevt 
den största nyttan med affärskompetens och nätverk så är dessa motiv inte det huvudsakliga
motivet för Deltas samarbete med riskkapitalisterna utan det är kapitaltillskottet och den 
minskade ansvarsbördan för detta. Alla fyra studieföretagen har behövt externt kapital för 
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att få ut sina produkter på marknaden inom rimlig tid, vilket varit en påverkande faktor för 
att söka riskkapital.

En yttre faktor är en förutsättning för att det ska finnas en marknad för produkten som 
företaget säljer och strategiskt arbete för att skapa efterfrågan av produkten på marknaden 
kan vara en inre faktor inom organisationen enligt Willquist (2003). Gamma saknade 
riskkapitalbolagets kontaktyta ut mot marknaden, vilket de förväntat sig eftersom deras 
riskkapitalbolag hade andra bolag med liknande produkter. Beta har behövt kapital för att 
kunna göra en marknadsanalys eftersom det är först när produkten ska ut på marknaden 
som det framgår om produkten är hållbar och då kan det enligt Ahrens (2005) vara för sent 
eftersom han talar om att tekniken och marknaden driver produktutvecklingen allt snabbare. 
Gamma har i dagsläget inte behov av riskkapital eftersom de har fyra ben (fyra produktgre-
nar) att stå på och andra motiv som affärskompetens, nätverk och kontakter ser de inte som 
lika viktiga. Tidigare har marknaden inte varit mogen för en av produkterna vilket innebar 
att det var mycket bra att ha ytterligare tre ben att luta sig mot.

Alfa är etablerade på en global marknad och har en produkt som innefattar ny teknik. De 
har enbart utvecklat produkter på beställning medan Beta sålde innan produkten var 
färdigutvecklad, vilket medförde konkurs och ändrad strategi till försäljning efter det att 
utvecklingen var helt klar. Detta tas också upp av (Tucker & Lean, 2003) som konstaterar 
att ibland har småföretagarna svårigheter att förmedla kvalitén på produkten till finansiären
beroende på bristfällig finansiell kompetens. Alfa har inte kunnat patentera sin produkt, 
vilket är en påverkande faktor till tillgången på riskkapital. De har upplevt en svårighet i att 
övertyga riskkapitalister utomlands om att deras produkt kan bli framgångsrik på 
marknaden eftersom de saknar patent, vilket har gjort att de avstått från utländskt 
riskkapital. Detta kan kopplas till det Tucker och Lean (2003) kommit fram till att 
småföretagare kan ha svårt att förmedla sin produkts kvalité till riskkapitalisten. Den 
riskkapitalist Alfa redan har baserar sin investering på relationen med företagsledaren 
istället för på produkten. Delta har patent på sin produkt, vilket den operativa ledningen 
anser är alltför kostnadskrävande och tar mycket resurser i anspråk i förhållande till nyttan. 
De stora bolagen kan ändå internationellt sett kringgå ett patent om de vill. I Gamma och 
Delta sker utvecklingen löpande.
Desto högre teknisk nivå på produkten desto mer löpande kontakt har riskkapitalbolaget 
med företaget (Sapienza, 1989), vilket stämmer på Delta eftersom de två grundarna arbetar 
operativt och möter marknaden och kunderna medan riskkapitalisterna har öppnat dörrarna 
genom sitt kontaktnät. Enligt Sapienza (1989) kan en öppen relation innebära större risk för
konflikter men trots den nära relationen har Delta aldrig upplevt några konflikter med sina 
riskkapitalister. Delta upplever dock att riskkapitalbolagen är kortsiktiga i sitt 
kapitaltillskott, utveckling är väldigt kostnadskrävande och står för 50 % av kapitalbehovet
medan marknadsexpansionen är lika kapitalkrävande. Oftast tryter kapitalet redan efter 
utvecklingen. 
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6 Slutdiskussion
I detta avslutande kapitel sammanfattas våra slutsatser och implikationer.

6.1 IT-branschens motiv till riskkapital och påverkande faktorer

Vår avsikt med studien var att beskriva vilka motiv, påverkande faktorer och synsätt som 
små IT-företag har när de väljer riskkapital som finansieringskälla. Utifrån våra resultat har 
vi kommit fram till att kapitalet är det viktigaste motivet för att välja riskkapital som 
finansieringskälla. Ytterligare kompetens har dock varit ett initialt önskemål, vilket 
överensstämmer med befintlig forskning men genom att affärskompetensen inte varit så 
tillfredsställande för tre av studieföretagen har det återstående motivet blivit framförallt 
kapitaltillförseln. Eftersom Gamma inte längre har samma kapitalbehov så har de valt att 
inte inleda något nytt samarbete med riskkapitalister. Det är oerhört viktigt att kapitalet får 
arbeta och generera positiva effekter på företagets utveckling och lönsamhet. Eftersom det 
inte finns någon forskning som påvisar korrelation mellan lönsamhet och investerat 
riskkapital kan detta bero på riskkapitalbolagens avsaknad av teknisk kompetens.

Vi har även kommit fram till att formellt riskkapital på lång sikt är bättre än informellt 
riskkapital genom att de har tillgång till större kapital och oftast ger ett mer långsiktigt 
åtagande gentemot företaget både i mot- och medgångar. I vår studie har formellt 
riskkapital gjort det möjligt att locka till sig ytterligare finansiering från bland annat 
informellt kapital. Företagen förväntar sig även att riskkapitalbolagen via sitt kontaktnät 
automatiskt ska ordna ytterligare kapital, vilket oftast inte varit fallet. Vidare drar vi 
slutsatsen att riskkapitalistens bidrag med affärskompetens är ett viktigt motiv tillsammans 
med kapitaltillskottet, när det gäller att välja ett riskkapitalbolag som partner men vi 
uppfattar ändå kapitalbehovet som det viktigaste motivet när det gäller våra studieföretag.

Forskningen påtalar att det kan vara svårare med finansiering under första tiden men 
slutsatsen vi kan dra är att det är tvetydigt eftersom hälften av våra företag har upplevt det 
som lättare att få in riskkapital i såddfas än i expansionsfas. Vi är dock övertygade om att 
det beror på att dessa företag sökte kapital innan IT-kraschen inträffade. Vidare är det 
intressant att kunna se att våra studieföretag erhållit finansiering överstämmande i det stora 
hela med forskningens modell över de olika livscyklerna. Livscykelfaserna som påverkande 
faktor till motiven kapitalbehov, affärskompetens och nätverk/kontakter har genomgående 
en påverkan på små IT-företag att söka riskkapital därför att företagen behöver kapital 
genom hela sin verksamma tid för att snabbt kunna få ut sina tekniska produkter med en 
ofta relativt kort produktlivscykel.

Beträffande livscykelfaser kan vi tydligt dra slutsatsen att ju tidigare i fasen investerarna 
går in med kapital desto högre kontroll på grund av den höga risken. Det generella synsättet 
enligt teorin är att det ställs krav på högt inflytande och kontroll från riskkapitalisternas sida 
men våra studier har visat att om det finns goda relationer mellan företagen och 
riskkapitalisterna är det inte lika relevant eftersom bättre relationer innebär mindre 
kontroller. Det har visat sig finnas ett samband mellan hög risk och sämre resultat – desto 
mer kontroll och styrning från investerarna. Dessutom är riskkapitalisten vid god relation 
inte så benägen att ställa krav på snabb avkastning utan nöjer sig med uppsatta delmål som 
svarar mot löpande utbetalningar. I samtliga företag har riskkapitalisterna varit anonyma i 
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den dagliga verksamheten men vi kan se att där det funnits starka relationer har det även
funnits en tätare dialog med riskkapitalisterna vilket innebär att vi kan dra slutsatsen att 
goda relationer spelar stor roll för intresse och engagemang från investeraren.

Det är vanligt bland IT-företag att de har en stark tillväxt som målsättning och att de är mer 
villiga att släppa på ägande och kontroll för att kunna åtnjuta riskkapitalet och skapa 
framgång för företaget. För att bevaka sina investeringar har investerarna haft stort 
engagemang genom krav på rapportering och uppföljning, styrelseposter och även i ett fall 
tillsättning av extern VD. Tid är en brist i dagens samhälle och vi kan därför dra slutsatsen 
att innehavet av en styrelsepost är ett sätt att bevaka sin investering men som vi inte anser 
är tillräcklig eftersom styrelsemöte ofta endast infaller ett fåtal gånger per år. Tre av våra 
studieföretag har dessutom förväntat sig mer engagemang från investerarens sida. Vår 
slutsats tillsammans med dagens forskare är att fokus på kontroll minskar efter att en 
börsintroduktion har skett, vilket har en naturlig förklaring eftersom en omfattande kontroll 
genomförs inför en notering och det är en exitstrategi för riskkapitalbolaget att ta ett företag 
till börsen. Vidare har vi funnit att det minskade ägandet och kontrollen är en negativ 
påverkande faktor till motivet att välja riskkapital. Trots denna kontrollaverta attityd väljer 
företagen ändå att inleda samarbete med riskkapitalbolag beroende på att behovet av kapital 
för att kunna växa är större än rädslan för att mista kontrollen.

Beträffande ledningens kompetens är det svårt att dra några klara slutsatser eftersom alla 
VD:ar vi intervjuat har antingen akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet, 
dock kan vi instämma med forskningen att erfarenhet och kompetens attraherar 
riskkapitalbolagen eftersom de lägger stor vikt vid denna punkt. Vidare kan slutsats dras att 
kompetensen hos dessa IT-företagsledare uteslutande ligger inom den tekniska 
kompetensen och förklarar varför de önskar mer affärskompetens. Eftersom ledningen i 
våra studieföretag besitter en hög kompetens har det varit en positiv påverkande faktor 
genom att de förmått inse fler fördelar än endast kapitalbehov som motiv, vilka kan uppnås 
genom samarbete med en riskkapitalist. Att de fördelar som förväntats såsom 
affärskompetens, nätverk och kontakter sedan inte har uppfyllts, har inte varit någon 
negativ påverkande faktor inför själva valet eftersom dessa brister konstaterats först efter att 
samarbetet pågått en tid.
I dagens samhälle är tid och timing oerhört viktigt och eftersom IT-produkter har kort 
livslängd är det nödvändigt att få ut produkterna på marknaden så snabbt som möjligt. 
Härav ser vi ett starkt samband mellan produkt och marknad kontra riskkapitalbolag
eftersom hög risk attraherar riskkapital. Riskkapitalbolagen ser risken som en möjlighet 
förutsatt att det finns starka tillväxtmöjligheter och det ger bättre avkastning på en ny 
marknad än på en redan etablerad. För att inte vara sårbara har samtliga studieföretag fler 
produkter i portföljen. Just för att produktlivscyklerna är så korta inom IT-branschen är 
kapitalbehovet ett starkt motiv för att söka riskkapital beroende på att det ofta behövs 
mycket pengar snabbt. På så sätt blir marknad och produkt en påverkande faktor att skaffa 
riskkapital och motivet affärskompetens blir inte heller här det huvudsakliga motivet.
Nätverk och kontakter kan eventuellt spela en lite större roll men kapitalbehovet förblir 
ändå det viktigaste motivet. Vi kan även dra slutsatsen korrelerat från forskningen och 
merparten av våra studieföretag att innehavet av riskkapital ökar trovärdigheten och 
respekten på marknaden.
IT-kraschen har starkt påverkat tillgången på riskkapital både enligt forskningen och enligt 
våra studieföretag men i dagsläget är tillgången på riskkapital inom IT-branschen större än 
någonsin tidigare. Vi kan se ett klart samband mellan tillgången på riskkapital och 
utvecklingen på företagen utom i Betas fall och det sistnämnda kan bero på styrelsens 
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bristande kompetens att förstå nyttan med vad ytterligare riskkapital hade kunna tillföra. 
Vilket i sin tur beror på att ägarna sitter på två stolar, dels som ägare där de bevakar sin 
ägarandel och dels som styrelseledamot där de ska agera för bolagets bästa.

6.2 Avslutande diskussion

Våra fyra studieföretag har alla haft riskkapital som finansiering i någon form men Beta har 
numera endast affärsänglar och Gamma har endast eget kapital eftersom de köpt ut sitt 
bolag. Beta är fortfarande positiv till riskkapitalbolag men frågan är om Gamma kanske i 
sina svar på något sätt varit mer negativ till riskkapital genom sin mångåriga erfarenhet av 
riskkapital. Både Beta och Gamma är mer mogna företag jämfört med Alfa och Delta och 
deras resa genom åren med IT-kraschen kan ha påverkat inställningen negativt hos de båda 
VD:arna. Visserligen är Alfas VD positiv men han har bara erfarenhet från en riskkapitalist 
som han dessutom har en personlig relation till sedan tidigare.

Vi ställer oss då frågan vilken betydelse IT-kraschen egentligen har haft för företag inom 
IT-branschen när det gäller synen på riskkapital. Utgår vi endast från vår undersökning så 
tyder den på att företag som överlevt IT-kraschen har en något mer försiktig syn på 
riskkapital och de tycks inte vara lika benägna att mista kontrollen över sina företag. Om 
denna studie gjorts på ett större antal företag kanske resultatet visat på samma tendens men 
i så fall borde undersökningen ha gjorts som en kvantitativ studie för att få fram tillräckligt 
stöd för en sådan hypotes.

Vidare kan de personliga erfarenheterna från VD:arna i våra företag ha påverkat svaren 
genom att de svarat utifrån sin egen åsikt och inte utifrån företagens. Detta kan ha betydelse 
för speciellt Beta och Gamma där det finns flera ägare kvar som varit med sedan starten
före IT-kraschen. När det gäller Delta så är det bara två ägare och deras företag är 
förhållandevis ungt och VD:n tycks inte ha samma behov av att äga sitt företag som de 
övriga. Istället har han sett det mer angeläget att hans och den andre ägarens affärsidé har 
fått möjlighet att förverkligas och därigenom verkar Delta mer positivt till riskkapital än de 
övriga företagen vilket kan bero på att de redan sedan studietiden haft goda kontakter med 
riskkapitalister som inte bara gett dem kapital utan även mycket stöd och kompetens under 
hela resans gång. Återigen så finns det grund för att misstänka att i en bredare studie skulle 
inte samma positiva inställning till riskkapital ha förekommit som det gjort i vår studie.

6.3 Implikationer

 När företagen ska välja riskkapital så bör de tänka på vilka deras motiv verkligen är, 
det vill säga om det är kapital de behöver eller om det är kompetens, alternativt en 
kombination av dem båda. Om det är kompetens de behöver så måste företagen ta 
ställning till vilket slag av kompetens de behöver. Det finns marknadskunnande, 
säljstrategier, ledningskompetens, styrelsekompetens samt tillgång till nätverk och 
kontakter.

 Företagen bör vara medvetna om olika faktorer som påverkar, vilka kan ge både 
positiva och negativa effekter. Dessa effekter kan bestå i att snabbt få ut produkten 
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på marknaden eller hjälp med styrelsearbete. Negativa effekter som minskat eller 
förlorat ägande måste dock vägas mot de positiva effekterna.

 Företagen bör vidare ta ställning till informellt eller formellt riskkapital eftersom 
riskkapitalbolagen har olika förutsättningar inom kompetens och kapitalresurser. 
Formella riskkapitalister har mer kapital att tillskjuta både i med och motgångar.

 Behovet på kapital är ofta lika stort oberoende var i livscykelfasen företaget 
befinner sig medan däremot tillgången skiftar i de olika faserna när vi utgår från 
både teori och vår studie. När företaget ska ta ställning till om riskkapital ska tas in 
bör insikt finnas om var i livscykelfasen företaget befinner sig, för att söka externt 
kapitaltillskott där det är lättast att erhålla sådant.

6.4 Förslag till fortsatt forskning

Vi har i vår studie funnit att kapital tillsammans med affärskompetens och 
kontakter/nätverk är det som företagen framförallt efterfrågar när de söker finansiering till 
sin verksamhet. Då vi endast har undersökt fyra små företag inom IT-branschen kan vi 
dock inte generalisera vår slutsats på alla företag. Det skulle därför vara intressant att göra 
en kvantitativ studie av ett större antal företag för att ta reda på vilken nytta 
riskkapitalbolagen verkligen tillför små företag, inte bara inom IT-branschen.

En annan intressant infallsvinkel skulle vara en studie med fokus ur riskkapitalbolagens 
perspektiv. Teorin pekar på att det finns olika finansieringsbehov i olika faser och vi tror att 
en studie om hur de ser på risken med att gå in med finansiering i olika faser vore av 
intresse. Dessutom skulle det vara intressant att studera vilken påverkan de har på 
portföljföretagens styrelser. Med det menar vi hur de utövar makten och ställa den i relation 
till agentteorin. Dessa studier tror vi skulle ge en mer heltäckande bild av den nytta som 
tillförs portföljbolagen genom deras relation med riskkapitalistbolagen.
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INTERVJUGUIDE

1. Berätta om företagets historia, t ex hur det startade.

2. Vilken livscykelfas anser ni att Ert företag befinner sig i? 

3. Vilka livscykelfaser befinner sig Era produkter i? 

4. Hur ser ägarbilden ut i företaget? 

5. Beskriv vilka finansieringskällor Ni har använt totalt sett.

6. Har Ni upplevt problem med att finansiera Er verksamhet och i så fall hur?

7. Vilka motiv hade företaget för att ta in riskkapital? 

8. Vilka nackdelar såg Ni med att ta in riskkapital?

9. Vilken nytta/bidrag har Ni haft av riskkapitalbolaget, mer än att det har tillfört externt 
kapital till företaget? 

10. Hur fick Ni kontakt? 

11. I vilket skede tog Ni in riskkapitalet?

12. Hur har tillgången av riskkapital på marknaden förändrats sedan Ni startade Ert bolag? 

13. Hur har tillgången på riskkapital skiljt sig åt mellan de olika faserna?

14. Vilka kriterier och förväntningar hade Ni på finansiärerna?

15. Vilka krav har de satt på Er för att uppnå deras mål?

16. Vilket ytterligare utbyte med finansiären skulle Ni velat ha?

17. Hur har samarbetet med riskkapitalbolaget utvecklats över tiden och hur ser det ut idag?

18. Hur deltar riskkapitalisten i Era beslutsprocesser?

19. Har Ni något ytterligare att berätta som vi inte har tagit upp i vår intervju?


