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Förord 
 
Här skulle vi vilja ta tillfället i akt och tacka alla personer som hjälpt oss med den här 
uppsatsen. 
 
Vi vill först och främst tacka våra fyra respondenter för att de har delat med sig av sina 
kunskaper inom ämnet till oss. Utan deras medverkan hade den här studien inte kunnat 
genomföras. 
 
Vi skulle även vilja tacka våra handledare, Joakim Winborg och Mats Westerberg, som 
kommit med värdefulla åsikter och tips under vår process med den här studien. 
 
Till sist vill vi även tacka våra opponentgrupper, för era synpunkter och feedback under 
processens gång. 
 
 
Halmstad 2008-05-20 
 
 
 
Lena Augustsson Charlotte Winbladh 



 

Sammanfattning 
 
Venture capitalbolagen kan förutom kapital bidra med andra viktiga mervärden till sina 
portföljbolag. Tidigare forskning som har undersökt relationen mellan venture capitalbolag 
och deras portföljbolag har kommit fram till att det kan skilja sig åt beroende på i vilken 
investeringsfas företaget befinner sig i. I den här studien har författarna valt att svara på 
följande problemformulering: Hur ser portföljbolagen på venture capitalbolagets bidrag/roll 

i olika livscykelfaser? Syftet är att beskriva och undersöka portföljbolagens uppfattning om 
venture capitalbolagens bidrag/roll samt undersöka om det skiljer sig åt beroende på om 
företaget befinner sig i uppstart- eller expansionsfasen. Undersökningen gjordes av kvalitativ 
karaktär. Valet av respondenter gjordes med hjälp av olika kriterier. För att ett företag ska 
befinna sig i uppstartsfasen valde vi att de skulle ha varit verksamt i ett till fyra år samt att de 
skulle ha noll till sex anställda. Kriterierna för expansionsfasen var att de skulle ha varit 
verksamma i fem till åtta år och att de skulle ha sju till tolv anställda. För att ett företag ska 
tillhöra expansionsfasen valde vi även att de skulle ha offentliggjort minst fyra 
årsredovisningar, ökat omsättningen under de tre senaste åren samt att företaget under samma 
period skulle ha fördubblat omsättningen. Venture capitalbolagen ska även vara aktivt 
verksamma i de företag vi valde. Vid insamlandet av empirin valde vi att ha fyra stycken 
intervjuer, varav två personliga och två via telefon. Vidare använde vi oss av en intervjuguide. 
Resultatet visade att venture capitalbolagens roll är att sitta med i styrelsen, fungera som ett 
rådgivande organ samt övervaka portföljbolagen. Venture capitabolagen bidrar även med 
kunskap och nätverk. Författarna har även kommit fram till att det kan skilja sig åt mellan 
livscykelfaserna. Företagen som befinner sig i uppstartsfasen har tätare kontakt med sina 
venture capitalbolag än vad företagen i expansionsfasen har. Vidare kan författarna även 
konstatera att det endast är företagen i uppstartsfasen som får hjälp med att komma i kontakt 
med företagspartners.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att föra en diskussion som leder oss till vår 
problemformulering. Vidare kommer vi att beskriva syftet med den här studien, och förklara 

vissa centrala delar. 

1.1 Bakgrund 
 
Småföretagen är av stor betydelse när det gäller att skapa sysselsättning och tillväxt i 
samhället (Levin & Westström, 2003). Enligt Nyman (2002) är många entreprenörer 
frustrerade i starten av sitt företagande och det finns många problem som måste lösas innan 
verksamheten kan påbörjas.  Utmaningarna som Nyman (2002) talar om ligger bland annat i 
produktutveckling, marknadsföring samt lansering av produkter/tjänster. Detta är dock inte 
det största problemet entreprenören ställs inför, utmaningarna är nämligen resurskrävande 
(Nyman, 2002) och för att lyckas måste företagen få tillräckligt med kapital (Nyman, 2002; 
Berggren, 2003).  
 
Många småföretag utgår från den så kallade pecking order modellen när de ska rangordna 
valen av finansiering (Berggren, 2003). När det gäller externt kapital väljer de i första hand 
bankfinansiering och anledningen till detta är att de vill behålla så mycket kontroll som 
möjligt över företaget. Nya företag ställs ofta inför problemet att de inte har den ekonomiska 
historiken som krävs för att få tillgång till kapital (Sørheim, 2005). Detta tillsammans med 
osäkerheten kring framtiden gör att det är ännu svårare för dem att få finansiering från bank. 
Tillgången på riskvilligt kapital har därför blivit viktigt (Gabrielsson, 2003).  
 
Enligt Nyman (2002) är riskkapital alla investeringar i onoterade bolag som bidrar till eget 
kapital. Enligt Fredriksen (1997) kan riskkapital även vara pengar som investeras i företag 
som inte har traditionella källor till kapital, vilket till exempel kan vara aktiemarknad och 
banker. Riskkapital har alltid varit tillgängligt för entreprenörer, medan existensen av venture 
capitalmarknaden är relativt ny. Det finns två typer av riskkapital, formellt respektive 
informellt (Gabrielsson, 2003). Det formella riskkapitalet utgörs av venture capitalbolag som 
går in som delägare i företag som har potential att utvecklas (Isaksson, 2000).  Det informella 
utgörs av rika privatpersoner, så kallade affärsänglar, som investerar i ett företag som de inte 
har någon familjemässig relation till (Landström, 1997).  
 
En studie från Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen visar att det är riskkapitalbranschen 
som bidrar till de nya jobben [1]. De bolag som finansierats med riskkapital har ökat antalet 
anställda med 10 % per år under de senaste fem åren. Detta kan jämföras med 0,4 % för 
börsföretagen. Enligt Nutek (R 2005:22) fanns det i Sverige år 2004 656 stycken portföljbolag 
och de hade över 117 000 anställda. 
 
De som investerar med riskkapital kan antingen vara aktiva eller passiva (Willquist, 2003). De 
som är aktiva tillför mer än bara kapital till företaget medan de passiva inte gör det (Isaksson, 
2000). Bortsett från kapital kan venture capitalbolaget alltså tillhandahålla mervärde till sina 
portföljbolag (Wijbenga & van Dierendonck, 2005), vilket kan variera beroende på vilken 
investeringsfas företaget befinner sig i (Rosenstein et al, 1989; Gullander & Söderblom, 
2003).  Exempel på mervärde är informationsbehandling, rekrytering samt andra strategiska 
beslutsmetoder (Wijbenga & van Dierendonck, 2005).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
I Willquists (2003) studie undersöktes bland annat hur riskkapitalister samordnar med 
entreprenörer efter investeringsbeslutet och hur detta påverkar företagets utvecklingsprocess. 
Resultatet visade att riskkapitalisterna påverkade utvecklingsprocessen, dock bara till en viss 
del. Det finns både en direkt och en indirekt påverkan. Direkt påverkan innebär att de går in 
och säger vad som ska göras och på vilket sätt. Indirekt påverkan kan till exempel innebära att 
venture capitalbolaget hjälper portföljbolaget att komma i kontakt med nya kunder. 
 
Enligt Fredriksen (1997) finns det flera artiklar som har undersökt relationen mellan 
riskkapitalister och portföljbolag. Det har då till exempel handlat om vilken grad av inverkan 
riskkapitalister har på ekonomisk och icke-ekonomisk utveckling av portföljbolagen, och om 
synen på chefer i portföljbolagen och riskkapitalister avviker från varandra.  
 
Fredriksen, Olofsson och Wahlbin (1991) gjorde en studie där de undersökte vilken roll 
venture capitalbolag har i utvecklingen av portföljbolaget. Resultatet var att det finns stora 
variationer mellan olika riskkapitalisters inflytande. När det gällde tillväxt och ekonomiskt 
resultat gick det inte att bevisa att en aktiv riskkapitalist bidrar med mer till utvecklingen av 
portföljbolagen än en passiv. På frågan om venture capitalbolag påverkar utvecklingen av 
portföljbolagen så är svaret väldigt lite. Områden som venture capitalbolagen kan påverka är 
kontroll och kapital. 
  
Ehrlich, DeNoble, Moore och Weaver (1994) gjorde en undersökning som bland annat 
handlade om hur portföljbolagen ser på venture capitalbolagens och affärsänglarnas 
involvering. Resultatet visade att investerarna är aktiva när det gäller att tillhandahålla 
alternativa källor av egenfinansiering, övervaka finansiellt och operationellt utförande, samt 
att fungera som ett rådgivande organ för entreprenörsteamet.  
 
Ett företag passerar olika faser under sin livstid och för att lättare kunna förklara denna 
utveckling har forskare utvecklat olika livscykelmodeller (Beverland, 2000; Willquist, 2003). 
De olika faserna ställer olika krav på företaget och syftet med livscykelmodellen är att visa 
vad som krävs för att ett företag i respektive fas ska kunna nå en framgångsrik utveckling 
(Ahrens, 1992). I en studie gjord av Rosenstein et al (1989) undersöktes omfattningen och 
nyttan av venture capitalbolagets involvering i företagens styrning och de tittade bland annat 
på hur det skiljer sig åt beroende på om företaget befinner sig i tidig eller sen investeringsfas. 
Resultatet var att företagsledarna ansåg att de fem viktigaste områden av venture 
capitalbolagets involvering var att fungera som ett rådgivande organ för ledningsgruppen, 
samverka med investeringsgruppen, övervaka finansiellt och operativt utförande, samt 
rekrytera/ersätta företagsledare. Vidare visade studien på att företagsledaren uppfattade 
venture capitalbolagets involvering som högre och mer användbar i tidigare snarare än senare 
investeringsfaser. Det handlade då om förhandling med anställda, lokalisera källor till 
lånefinansiering, tillhandahålla kontakt med nyckelförsäljare och kunder, samt utvärdera 
produkt och marknads möjligheter. 
 
Gullander och Söderblom (2003) undersökte venture capitalbolagens roll som partner i 
företagets utvecklingsprocess. En viktig utgångspunkt var att venture capitalbolagen inte bara 
bidrar med kapital utan även med management support av olika slag. Resultatet visade att 
både ekonomiska och icke ekonomiska bidrag begränsas till vissa faser samt processer, vilket 
beror på portföljbolagets förnyelsestrategi.  
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I Fredriksen, Klofsten, Landström, Olofsson och Wahlbins (1990) studie undersöktes 
portföljbolagens syn på relationen mellan portföljbolag och venture capitalbolag i Sverige. 
Precis som Gullander och Söderblom (2003) kom även Fredriksen et al. (1990) fram till att 
riskkapitalister ger mer än bara kapital. Exempelvis bidrar de med kompetens, support samt 
tillhandahåller viktiga nätverk (Fredriksen et al, 1990). Resultatet visade även att 
riskkapitalister på strategisk nivå är aktiva i portföljbolagets styrelse och arbetar med 
ekonomisk rapportering. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många studier som handlar om relationen 
mellan venture capitalbolagen och deras portföljbolag. Willquist (2003) säger att venture 
capitalbolagen påverkar portföljbolagens utvecklingsprocess, även om det bara är till en viss 
del. Även Fredriksen (1997) säger att venture capitalbolaget i liten grad påverkar 
utvecklingen. Vidare säger han att venture capitalbolaget utöver kapitalet bidrar med 
kompetens, support samt tillgång till nätverk, medan Ehrlich et al (1994) nämner bidrag som 
råd samt tillhandahållandet av alternativa källor till finansiering. Enligt Rosenstein et al 
(1989) uppfattar företagsledare att venture capitalbolagens involvering är högre och mer 
användbar i tidigare snarare än senare investeringsfaser. Involveringen innefattade då bland 
annat att lokalisera källor till lånefinansiering samt förmedla kontakt med kunder. Även 
Gullander och Söderblom (2003) säger att venture capitalbolagets bidrag begränsas till vissa 
investeringsfaser. Med anledning av ovannämnda studier vill författarna till den här uppsatsen 
se hur portföljbolagen uppfattar venture capitabolagens bidrag/roll i olika livscykelfaser. 
Motivet till att författarna valde att titta på livscykelfaser beror på att de flesta andra studier 
som tidigare har undersökt venture capitalbolagens bidrag har använt sig av investeringsfaser. 
Ett annat motiv till att genomföra den här studien är att de studier som har undersökt venture 
capitalbolagens bidrag i olika faser har antingen tittat på en blandad grupp av branscher eller 
enbart på högteknologiska företag, därför har författarna till uppsatsen valt att endast titta på 
en bransch. Vårt bidrag med den här uppsatsen är att visa företag som ännu inte har 
riskkapital, vad de kan få ut av ett samarbete med ett venture capitalbolag och om det är mer 
fördelaktigt att ta in riskkapital vid en viss livscykelfas. Vi kommer därför att försöka svara på 
följande problemformulering och syfte: 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur ser portföljbolagen på venture capitalbolagets bidrag/roll i olika livscykelfaser? 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med den här studien är att beskriva och undersöka portföljbolagens uppfattning om 
venture capitalbolagens bidrag/roll. Vidare kommer vi att undersöka om bidraget/rollen skiljer 
sig åt beroende på om företaget befinner sig i uppstart- eller expansionsfasen. 
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1.5 Definitioner 
 

Bidrag/roll – venture capitalbolagets roll är att sitta med i styrelsen samt fungera som ett 
rådgivande organ (Wijbenga, Postma, van Witteloostuijn, Zwart, 2003). Venture 
capitalbolaget har även en roll som innebär att de övervakar portföljbolagen (Wijbenga, van 
Dierendonck, 2005). Bidraget som venture capitalbolaget ger är bland annat varierad kunskap 
(Fried & Hisrich, 1995) och nätverk (Wijbenga, van Dierendonck, 2005).  
 
Portföljbolag – Företag som venture capitalbolagen väljer att göra sina investeringar i 
(Isaksson, 2000).  
 
Små företag – Definitionen 50/25/50 innebär att företagen endast får överstiga ett av tre 
kriterier för att anses vara ett litet företag. Kriterierna är 50 anställda, 25 miljoner kronor i 
balansomslutning samt 50 miljoner kronor i nettoomsättning. (Far, 2006). 
 
Venture capitalbolag – ”Venture capital-företag är således företag som specialiserat sig på 

att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd (riskkapital och kompetens) till företag med 

utvecklingspotential” (Isaksson, 2000, s. 1). ”Riskkapital omfattar företagets egna kapital 

samt mellankapitalet. Att eget kapital även kallas för riskkapital beror på den genuina risk 

som företagets ägare tar i förhållande till övriga finansiärer (långivare) av företaget” 
(Isaksson, 2000, s. 2). 
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi att sammanställa den information vi funnit relevant inom ämnet.  

 

2.1 Aktivt och passivt venture capitalbolag 
 
Venture capitalbolag kan både vara aktiva och passiva i sina portföljbolag (Willquist, 2003). 
De venture capitalbolag som är aktiva tillför mer än bara kapital (Fredriksen, 1997; Isaksson, 
2000). Aktiva venture capitalbolag är ofta kopplade till tidig investering medan passiva 
venture capitalbolag är kopplade till senare (Nagtegaal, 1999). Graden av risk är här ett klart 
tecken på hur venture capitalbolagen är involverade i sina investeringar för att minimera 
riskerna. Man kan generellt säga att det är mer risk vid involvering i ett yngre företag än i mer 
mogna företag (Nagtegaal, 1999). Om en passiv investerare inte är tillräckligt engagerad kan 
utvecklingen av företaget hämmas.  
 
Venture capitalbolagens viktigaste uppgift vid en investering är att minimera riskerna 
(Nagtegaal, 1999). Olik övriga investerare, kan inte venture capitalbolagen kräva tillbaka sina 
pengar. Banker kan kräva tillbaka sina krediter och om de gör det i tid, förlorar de inte sina 
pengar. Enligt Nagtegaal (1999) spelar investerarna sitt spel på aktiemarknaden och de kan 
sälja sina aktier när de vill. Säljer de i goda tider kan de tjäna pengar på det. För de flesta 
investerarna, innebär en minimering av risken att kunna flytta investeringen, det vill säga 
flytta pengarna till en säkrare plats. Vidare säger Nagtegaal (1999) att likviditeten av venture 
capitalbolags investeringar är väldigt låg. Venture capitalbolagens pengar är ofta låsta till en 
investering under en viss tid. Om venture capitalbolag kan minimera riskerna, kan de också ha 
förmågan att maximera avkastningen. Men att vara aktiv i ett portföljbolag är ofta väldigt 
dyrt, vilket gör att de som väljer att vara passiva lägger ner mycket energi före själva 
investeringen (Sweeting & Wong, 1997). Anledningen till detta är att venture capitalbolaget 
då måste hitta företag med bra potential, eftersom de inte bidrar med mer än bara kapital. 
Nagtegaal (1999) säger även att det är viktigt att venture capitalbolagen är så djupt 
involverade i portföljbolaget som möjligt för att minimera risken och maximera avkastningen. 
Detta skiljer sig åt både portföljbolag emellan men även från situation till situation. Allt 
handlar om att vara i en position där man förändrar saker så att investeringen blir till det 
bättre. Även de passiva venture capitalbolagen håller sig uppdaterade på hur det går för 
portföljbolaget när det gäller bland annat affärsplaner samt ekonomiska rapporter (Sweeting 
& Wong, 1997).  
 

2.2 Bidrag/roll 
 
Venture capitalbolagen tillhandahåller viktiga mervärden till sina portföljbolag (Wijbenga, 
van Dierendonck, 2005). Bidraget till verksamheten och ledningen tenderar att vara särskilt 
fördelaktig för ledningsgrupper som har en låg nivå av bestämmande i företaget samt liten 
erfarenhet av branschen. Tanken är att venture capitalbolagens bidrag till portföljbolaget 
bland annat ska leda till ökad lönsamhet och bättre finansiell ställning (Berggren, 2003). 
Enligt Fried & Hisrich (1995) varierar värdet från företag till företag eftersom bidraget 
används för att fylla gapet mellan de resurser ett företag behöver och resurserna som redan 
finns tillgängliga. Vidare varierar effekten av venture capitalbolagets insatser beroende på 
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venture capitalbolagets makt över företaget. De menar även att bidragen påverkar 
portföljbolagets prestationer.  
 
På grund av att det finns flera typer av finansieringskällor, har venture capitalbolagen ett 
viktigt inflytande på sina portföljbolag (Fried & Hisrich, 1995). Förutom att erhålla 
finansiering kan venture capitalbolaget bidra med många andra insatser.  
 

2.2.1 Styrning och råd 
 
När venture capitalbolag investerar i ett företag kräver de normalt en plats i styrelsen 
(Wijbenga et al 2003; Nagtegaal, 1999). Styrelsen deltar i den strategiska beslutsprocessen. 
Vidare ska styrelsen fatta och formulera viktiga strategiska beslut, vilket ska hjälpa företaget 
att anpassa sig till den föränderliga omgivningen (Wijbenga et al, 2003). Vidare ska de 
tillhandahålla strategisk och operativ planering (Wijbenga, van Dierendonck, 2005), utvärdera 
samt förbättra befintliga strategier (Wijbenga et al, 2003).  
 
Venture capitalbolagen ska fungera som ett rådgivande organ (Wijbenga et al, 2003; Ehrlich 
et al, 1994; Fried & Hisrich, 1995, Fredriksen, 1997). Venture capitalbolagen kan då ge råd 
vid beslut om nya företagsledare men även komma med idéer om skötseln av olika 
driftsproblem (Fried & Hisrich, 1995). Det kan till exempel handla om att företagsledaren 
behöver råd om hur han/hon ska hantera ett flertal kunder som hotar med att byta till en annan 
leverantör om de inte beviljar prissättningen. 
 

2.2.2 Övervakning 
 
För att lyckas bra med en investering är det viktigt att investerarna är medvetna om vad som 
händer i portföljbolaget (Nagtegaal, 1999). Verktygen för övervakning är därför väldigt 
viktiga. Venture capitalbolaget övervakar portföljbolagets utveckling och avbryter 
finansieringen när informationen om framtida utsikter är för negativa (Wijbenga, van 
Dierendonck, 2005). Venture capitalbolagens övervakningsaktiviteter består i normala fall av: 
övervakning av finansiellt utförande, övervakning av arbetsutförandet samt värdering av 
portföljbolagets strategi och produktmarknads möjligheter (Wijbenga, van Dierendonck, 
2005; Wijbenga et al, 2003). Detta sker enligt Wijbenga et al (2003) på uppdrag av aktieägare 
eller intressenter. Enligt Rosenstein (1989) värderar inte alltid venture capitalbolaget 
produktmarknadens möjligheter utan det skiljer sig åt mellan de olika investeringsfaserna. Då 
entreprenörerna ofta i första hand fokuserar på den tekniska kärnan, kan utvecklingen och 
implementeringen av administrationssystem samt övervakning av verksamheten, med hjälp av 
venture capitalbolagets involvering, kanske hjälpa dem att effektivisera sin affärsverksamhet 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005; Wijbenga et al, 2003). Entreprenörer som är mottagliga 
för venture capitalbolagens övervakningsstöd har lättare för att behålla sitt företag på rätt spår 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005). 
 
Många studier har använt sig av agentteorin då de ska undersöka relationen mellan 
entreprenören och venture capitalbolaget (Barry, 1994). Agentteorin har utarbetats för att 
beskriva relationen mellan principal och agent, där agenten arbetar på uppdrag av principalen 
(Eisenhardt, 1989). Dessa samverkar men har olika mål och riskbedömningar. Enligt 
agentteorin finns det två typer av problem som kan uppstå mellan principal och agent. Det 
första problemet är the agency problem, vilket kan uppstå på grund av två orsaker: 1) 
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principal och agent har olika mål, 2) det är svårt och dyrt för principal att kontrollera vad 
agenten egentligen gör. Det andra problemet är risk sharing, vilket uppstår då de olika 
parterna har olika riskuppfattningar.  
 
Fredriksen (1997) riktar kritik mot att använda agentteorin för att beskriva relationen mellan 
venture capitalbolag och portföljbolag. Vidare säger han att grunden i agentteorin är att 
ägande och kontroll skiljer sig åt vilket resulterar i att agenten fattar beslut som inte alltid är 
det bästa för principalen. I interaktionen mellan venture capitalbolag och portföljbolag 
innebär detta att chefer för portföljbolagen kan fatta beslut som inte venture capitalbolaget 
stödjer. Detta resulterar senare i att de försöker kontrollera portföljbolaget genom ökad 
övervakning.  
 

2.2.3 Kunskap 
 
Venture capitalbolagen tillhandahåller varierande samt specifik kunskap till sina portföljbolag 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005), vilket anses vara ett viktigt bidrag enligt både venture 
capitalbolaget och entreprenören (Fried & Hisrich, 1995). Genom att venture capitalbolag ofta 
specialiserar sig inom en viss sektor av industrin har de en särskild förmåga att assistera/styra 
portföljbolagen inom specifika områden (Nagtegaal, 1999). Exempel på sådana områden är 
produktutveckling och marknadsföring (Nagtegaal, 1999, Berggren 2003). Vidare ska venture 
capitalbolagen utvärdera samt förbättra dessa områden i syfte att ändra förutsättningarna för 
företaget (Wijbenga et al, 2003). De ska även hjälpa till med att utveckla (Gullander & 
Söderblom, 2003) samt introducera nya produkter och tjänster på marknaden (Wijbenga, van 
Dierendonck, 2005). Produktutvecklingen innebär självständigt arbete och nära samarbete 
med kunderna (Gullander & Söderblom, 2003).  
 

2.2.4 Nätverk 
 
Samtidigt som entreprenörernas egna nätverk är viktiga för företagets framgång, har även 
venture capitalbolagen nätverk som är tillgängliga för portföljbolaget (Fried & Hisrich, 1995). 
Venture capitalbolagets nätverk är särskilt viktiga för ett företag som försöker anskaffa 
pengar. Med hjälp av nätverken ska venture capitalbolagen underlätta rekryteringen av 
personal till verksamheten och detta gäller i första hand högsta ledning, men även chefer på 
lägre nivåer (Fried & Hisrich, 1995, Wijbenga, van Dierendonck, 2005). Samtidigt som 
venture capitalbolagen kanske inte aktivt söker efter chefer, har de genom nätverken 
kännedom om potentiella chefer (Fried & Hisrich, 1995). Genom nätverken ska venture 
capitalbolaget även hjälpa till att förena företaget med dess yttre omvärld och säkra kritiska 
resurser (Wijbenga, van Dierendonck, 2005; Wijbenga, 2003). Vidare ska nätverken 
underlätta utveckling och underhåll av långsiktiga relationer.  
 
Emellanåt förser venture capitalbolaget även företaget med kunder (Fried & Hisrich, 1995; 
Wijbenga et al, 2003, Berggren, 2003). Enligt Rosenstein et al. (1989) är det inte alla företag 
som får hjälp med detta utan det skiljer sig åt beroende på vilken investeringsfas företaget 
befinner sig i. Nätverken kan även hjälpa till med att hitta förvärvs- eller företagspartner 
(Fried & Hisrich, 1995; Wijbenga et al, 2003). Dock händer detta inte så ofta men när det väl 
gör det kan det bli ganska viktigt (Fried & Hisrich, 1995).  
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Enligt Erlish et al (1994) ska venture capitalbolagen även erhålla alternativa källor av 
egenfinansiering. Med hjälp av nätverken har de även kontakt med andra investerare 
(Wijbenga et al, 2003, Berggren, 2003) och kan på så sätt hitta nya finansieringspartners 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005). Huruvida venture capitalbolaget lokaliserar källor till 
lånefinansiering eller inte skiljer sig åt mellan de olika investeringsfaserna (Rosenstein, 1989).  
 

2.3 Livscykelmodellen  
 
Många forskare som till exempel Beverland (2000) samt Masurel och van Montfort (2006) 
har undersökt frågan om hur företagens livscykel ser ut och har då valt att dela upp denna 
utvecklingsprocess i olika faser (Beverland, 2000; Masurel & van Montfort, 2006). Genom att 
dela upp utvecklingen blir det lättare att få en inblick i den förändringsprocess som företaget 
går igenom (Ahrens; 1992, Willquist, 2003). Meningen med livscykeln är att den ska visa vad 
som krävs för att ett företag i respektive fas ska kunna nå en framgångsrik utveckling, då de 
olika faserna ställer olika krav på företaget (Churchill & Lewis, 1983). Det kan till exempel 
handla om ledarskap, struktur samt mål. Enligt Beverland (2000) har traditionella teorier 
misslyckats med att ta med saker som till exempel ålder, storlek och komplexitet när de ska 
förklara organisatorisk effektivitet. 
 
Beverland (2000) utvecklar i sin studie en livscykelmodell som består av fyra faser: födelse, 
uppstart, expansion och tillväxt. Modellen byggs utifrån intervjuer med 68 olika vinodlare på 
Nya Zeeland. Beverland (2000) kom i sin studie fram till att efter själva födelsen kan en 
uppstartsfas identifieras hos de vinodlare som lyckades vinna på marknaden. Företaget går 
sedan över till expansionsfasen. Denna fas involverar en ökad produktion, ett ökat antal 
skickliga medarbetare, utveckling av ett starkt varumärke och en stor mängd 
marknadsföringsaktiviteter. För företagen i detta steg finns det en risk för överhettning genom 
att de utvecklar ett för stort varusortiment. Framgångsrika företag i denna fas fokuserar på att 
utveckla några få produkter. Detta steg kännetecknas alltså av en stark tillväxt, tydligt fokus 
samt fokusering på att nå mänskligt kapital. 
 
Efter detta ökade framgångsrika företag sin produktion, vann kontroll över tillgången på 
druvorna och utvecklade starka varumärken som gjorde dem mindre beroende av att visa 
resultat på efterfrågan (Beverland, 2000). Framgångsrika vinodlare utvecklade även 
sekundära märken som de använde när det var dålig skörd. På samma sätt som organisationen 
blev äldre ökade de även antalet anställda. Mindre framgångsrika företag tenderade att 
använda lånefinansiering för att täcka kostnaderna.  
 
Enligt Beverland (2000) är det svårt att identifiera kännetecken på de faser som uppkommer 
efter expansionsfasen och anledningen är att de flesta vinodlarna fortfarande expanderar. 
Vissa vinodlare sprider sin verksamhet genom att ta in fler aktieägare eller eget kapital. Detta 
verkar bli en trend och det är möjligt att nya tillväxtfaser kan komma att identifieras.   
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Stage 
 

Pre-birth Start-up Expansion Growth 

Time period 6 months once 
resources gathered 

0-5 years 5-8 years 8 years + 

Key focus Resource gathering Production 
Cash flow 

Brand building 
Production growth 
Market expansion 

Focus 
ROI 
Marker orientation 
Debt reduction 

Production None Replanting 
Vineyard focus 
Some winery 
development 

Winery development 
Vineyard expansion 
Bottling lines 
Storage 

Winery expansion  
Further vineyard 
expansion 
Quality control 
system 

Marketing None Public relations, wine 
shows and  
Press, cellar door 
sales 

Wine shows, press, in 
store marketing and 
limited advertising 

International wine 
shows and press, 
public relations, cellar 
door and advertising 

Distribution None Cellar door Cellar door to 
traditional retail 

Export 
Retail 
Little cellar door 

Staff functions Owner and wine-
marker 

Production, generally 
part time 

Production, 
marketing, generally 
full time 

Some management 
staff 

Challenge Gain resources Survival Gaining distribution 
channels 

Systems and planning 

Figur 1 Beverland´s livscykelmodell. Källa: Beverland, 2000. 

 
Till skillnad från Beverland (2000) har Masurel och van Montfort (2006) i sin livscykelmodell 
bland annat tagit med antalet anställda. Syfte med Masurel och van Montfort´s (2006) studie 
är att analysera skillnader mellan steg i små och medelstora företags livscykel inom service 
sektorn. Författarna frågade respondenterna om deras åsikt om företagets nuvarande steg i 
utvecklingen. Studien visar att företagen förändras i enlighet med livscykeln. Enligt Masurel 
och van Mantfort (2006) är den genomsnittliga åldern på ett företag i start-fasen 3,1 år och i 
tillväxtfasen 7,4 år.   
 
Samtidigt som ett företags utveckling går från start- till tillväxtfasen, och sedan till 
mognadsfasen, sker det enligt Masurel och van Montfort (2006) förändringar i 
försäljningsökningen. Den genomsnittliga försäljningen i start-fasen är 154 242 € och i 
tillväxtfasen 574 139 €.  Då företaget passerar mognadsfasen och går över till nedgångsfasen 
minskas spridningen av verksamheten och företaget går tillbaka till ett begränsat antal 
områden, typer av kunder samt aktiviteter. Samma mönster tillämpas i sammanställningen av 
arbetskraften, där antalet anställda i genomsnitt är 2,8 i start-fasen och 8,4 i tillväxtfasen. 
Arbetsproduktiviteten flödar också i livscykeln: den ökar i takt med att företaget går från 
start- till mognadsfasen och minskar då företaget når nedgångsfasen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 10 

2.4 Sammanfattning 
 
Enligt Wijbenga och van Dierendonck (2005) tillhandahåller venture capitalbolagen viktiga 
mervärde till sina portföljbolag. Förhoppningsvis leder venture capitalbolagens bidrag till 
bland annat ökad lönsamhet samt bättre finansiell ställning (Berggren, 2003).  
 
Venture capitalbolagen kräver normalt en plats i styrelsen då de investerar i ett företag 
(Wijbenga et al, 2003; Nagtegaal, 1999). Styrelsen ska tillhandahålla strategisk och operativ 
planering (Wijbenga & van Dierendonck, 2005) samt utvärdera och förbättra befintliga 
strategier (Wijbenga et al, 2003). Venture capitalbolagen har även en rådgivande roll 
(Wijbenga et al, 2003; Ehrlich et al, 1994; Fried & Hisrich, 1995, Fredriksen, 1997). Detta 
innefattar rådgivning vid beslut om nya chefer men även råd gällande skötsel av olika 
driftsproblem (Fried & Hisrich, 1995). 
 
Venture capitalbolaget övervakar ofta portföljbolagets utveckling för att kunna avbryta 
finansieringen då de anser att riskerna är för stora (Wijbenga, van Dierendonck, 2005). Oftast 
rör det sig då om övervakning av finansiellt utförande och arbetsutförande samt värdering av 
portföljbolagets strategi och produktmarknadens möjligheter (Wijbenga, van Dierendonck, 
2005; Wijbenga et al, 2003). Enligt Rosenstein (1989) är det inte alltid så att venture 
capitalbolaget värderar produktmarknadens möjligheter utan det skiljer sig åt i de olika 
investeringsfaserna. Med hjälp av venture capitalbolagets övervakning kan portföljbolagets 
affärsverksamhet effektiviseras. Vidare har de entreprenörer som är mottagliga för venture 
capitalbolagets övervakningsstöd lättare för att hålla sitt företag på rätt spår (Wijbenga, van 
Dierendonck, 2005). 
 
Vidare tillhandahåller venture capitalbolagen varierad kunskap, vilket uppfattas som ett 
viktigt bidrag enligt både venture capitalbolagen och entreprenören (Fried & Hisrich, 1995).  
Då venture capitalbolagen ofta är specialiserade inom vissa områden, har de en förmåga att 
assistera/styra portföljbolagen i specifika områden såsom produktutveckling och 
marknadsföring (Nagtegaal, 1999, Berggren, 2003). Det kan till exempel innebära att de ska 
hjälpa till att utveckla (Gullander & Söderblom, 2003) samt introducera nya produkter/tjänster 
på marknaden (Wijbenga & van Dierendonck, 2005).  
  
Enligt Wijbenga och van Dierendonck (2005) tillhandahåller venture capitalbolagen nätverk, 
vilka anses vara särskilt viktiga för företag som är i behov av mer kapital. Nätverken hjälper 
portföljbolagen på många olika sätt. De viktigaste bidragen är rekrytering av chefer (Fried & 
Hisrich, 1995; Wijbenga, van Dierendonck, 2005), förena företaget med dess yttre omvärld, 
säkra kritiska resurser, underlätta utveckling och underhålla långsiktiga relationer (Wijbenga, 
van Dierendonck, 2005; Wijbenga, 2003), förse företaget med kunder (Fried & Hisrich, 1995, 
Wijbenga, 2003, Berggren, 2003) samt tillhandahålla kontakter med andra investerare 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005, Berggren, 2003).  Huruvida venture capitalbolaget 
förmedlar kontakter med kunder samt nya investerare eller inte beror enligt Rosenstein (1989) 
på vilken investeringsfas portföljbolaget befinner sig i. 
 
Alla företag passerar olika faser under sin livstid och för att lättare kunna förklara denna 
utveckling har forskare tagit fram olika livscykelmodeller (Beverland, 2000). Beverland 
(2000) har valt att dela upp sin livscykelmodell i följande fyra faser: födelse, uppstart, 
expansion samt tillväxtfasen. I uppstartsfasen är företaget mellan 0-5 år, i expansion mellan 5-
8 år och tillväxtfasen 8 år och äldre. Beverland´s (2000) livscykel karaktäriseras av att bland 
annat produktionen och antalet anställda ökade i takt med att företaget blev äldre. Dock finns 
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det svårigheter att identifiera kännetecken för faser som kommer efter expansionsfasen. 
Masurel´s och Montfort´s (2006) livscykelmodell består också av fyra faser vilka är: start, 
tillväxt, mognad samt nedgång. Livscykelmodellen visar bland annat att antalet anställda ökar 
i takt med att företaget blir äldre, dock minskar det då företaget passerar nedgångsfasen. 
Antalet anställda i start-fasen är i genomsnitt 2,8 och i tillväxtfasen 8,4. 
 
Författarna har i denna uppsats valt att i huvudsak utgå från Beverland´s (2000) 
livscykelmodell för att sedan göra en egen konstruktion. Vidare har författarna även valt att 
titta på Masurel´s och Montfort´s (2006) modell för att få vägledning när det gäller antalet 
anställda.  
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera vårt val av ämne och vilka metoder vi valt att 
använda oss av. Vidare förklarar vi hur vi samlat in data. Kapitlet kommer även att innehålla 

en beskrivning av urvalet vid våra intervjuer. Avslutningsvis kommer vi att diskutera 

trovärdighet, analytisk generalisering och noggrannhet samt alternativa metodval. 

3.1 Uppsatsmetod 
 
Vi har valt att främst använda oss av en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) innebär detta 
att uppsatsskrivarna först tittar i teorin och sedan går ut i verkligheten och ser om empirin 
stämmer överens med den redan insamlade teorin. Detta ska underlätta insamlandet av 
empirin, på så sätt att det blir lättare att komma på relevanta frågor. Vi har även använt oss av 
en induktiv metod, som enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) innebär att man utgår 
från empirin. Att vi använt oss av den här ansatsen beror på att vi efter insamlad empiri gjort 
vissa justeringar i vårt teoriavsnitt. Det har då handlat om att både lägga till information samt 
att ta bort ej väsentlig information. Dessa två metoder kan slås samman till en metod som 
kallas abduktiv metod (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Den uppsatsmetod som vi har valt att använda oss av är den kvalitativa metoden. Anledningen 
till att vi valde denna metod var för att vi ville få en mer djupgående uppfattning om hur 
portföljbolagen ser på venture capitalbolagens bidrag/roll. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 
det just detta som är syftet med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att 
datainsamlingen sker i form av ”mjuk” data, vilket är intervjuer och analys av textmaterial. 
Ett annat syfte med den kvalitativa metoden är att få en förståelse och inte ett förklarade 
(Andersen, 1998). Detta ledde till att vi valde att fokusera oss på några få företag, för att då 
kunna få en mer grundlig undersökning och en ökad förståelse. 
 
Fördelar med den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) är att den är öppen och 
forskarna får fram en ”riktig” förståelse för fenomenet eller situationen. Författaren uttrycker 
även en annan fördel med den här metoden och det är att uppsatsskrivarna kan gå tillbaka och 
ändra problemställning och datainsamlingsmetod under arbetets gång. Detta har vi i den här 
uppsatsen utnyttjat. Men det finns enligt Jacobsen (2002) även nackdelar med den kvalitativa 
metoden, och det är att den är resurskrävande och intervjuerna tar ofta lång tid. Jacobsen 
(2002) säger även att i och med att ett fåtal personer intervjuas går det inte att göra en 
generalisering. 
 

3.2 Litteraturgenomgång 
 
Sekundärmaterialet som vi har samlat in har hämtats ur litteratur, artiklar samt internet källor. 
Sekundärmaterial är sådan information som redan är framtagen av andra, den återfinns i 
exempelvis litteratur (Backman, 1998). Vi använde oss av bibliotekskatalogen Hulda samt 
databaserna Artikelsök, Google Scholar, Affärsdata och ABI/Inform ABIInform för att få 
fram vårt sekundärmaterial. Vi har även valt att titta på andra D-uppsatser för att få tips om 
vilken litteratur som använts tidigare. De ord som vi främst har sökt på för att få fram 
sekundärmaterialet är riskkapitalbolag, venture capital, riskkapital, entreprenörskap, bidrag, 
engagemang, commitment, roller, role, private equity, livscykelmodell, life cycle, IT-företag, 
små och medelstora företag samt finansiering. 
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3.3 Fältstudie 

3.3.1 Val av företag och intervjupersoner 
 
Eftersom vårt syfte var att se om det skiljer sig åt mellan uppstart- och expansionsfasen var 
detta naturligtvis vårt första kriterium. Anledningen till att vi valde just dessa faser var att vi 
ansåg att det var i dessa som portföljbolagen hade störst behov av riskkapital. Detta grundar 
vi på det Nyman (2002) säger om att fler venture capitalbolag är verksamma i tidiga 
investeringsfaser och det är även i dessa tidiga utvecklingsfaser som de flesta venture 
capitalbolag gör sina investeringar.  
 
När vi angav våra kriterier för faserna utgick vi ifrån Beverland´s (2000) samt Masurel & Van 
Mantfort´s (2006) respektive livscykelmodell. Vi fick dock göra några justeringar för att 
kriterierna skulle passa våra företag. Vi valde att sätta upp följande huvudkriterier: 
 
Fas Ålder Antalet anställda 
Uppstart 1-4 0-6 
Expansion 5-8 7-12 
 
Vi valde även att använda oss av Dagens Industris [2] definition på ett så kallat gasellföretag 
för att få ett mått på expansion för våra företag i expansionsfasen. Vi valde då att företagen 
skulle ha offentliggjort minst fyra årsredovisningar, ökat omsättningen under de tre senaste 
åren samt att företagen under samma period även fördubblat omsättningen.  
 
Vi hade även som krav att venture capitalbolaget skulle vara aktivt i portföljbolaget och 
anledningen är att det endast är de aktiva som bidrar med mer än kapital. Ytterligare ett 
kriterium vi hade var att det skulle vara inom en och samma bransch, IT-branschen. 
Anledningen till att vi valde just IT-branschen var för att det enligt Nuteks undersökning (R 
2005:22) är en av de branscher det satsas mest riskkapital i. 26 % av alla investeringarna för 
sådd och start-up gjordes i IT-företag mellan åren 1999-2004. Utöver detta gjordes 19 % av 
investeringarna i kategorin tjänsteföretag, där man även hittar IT-företag. Även inom 
expansionsfasen är IT en av de största branscherna.  
 
Kriterierna på respondenten var att det skulle vara den person på företaget som hade mest 
kontakt med venture capitalbolaget. Personerna som intervjuades hade följande befattningar: 
VD, ekonomichef/kontorschef samt två stycken grundare/VD. I och med att de flesta av våra 
respondenter ville vara anonyma valde vi att göra alla anonyma. Vidare ville vi försöka 
begränsa oss till ett geografiskt område, vilket var västkusten. Anledningen till detta var att vi 
först och främst ville ha personliga intervjuer, vilket vi inte skulle kunna ha annars. Detta 
främst på grund av begränsade finansiella resurser.  
 
För att hitta lämpliga portföljbolag gick vi till en början in på Svenska riskkapitalföreningens 
hemsida, där vi kunde hitta olika venture capitalbolag. Vi kontaktade sedan några av venture 
capitalbolagen, men de var inte villiga att hjälpa oss att välja ut passande portföljbolag. Detta 
ledde till att vi fick byta strategi. Vi valde därför att utgå från Svenska riskkapitalföreningens 
hemsida för att hitta venture capitabolagens hemsidor. På dessa hemsidor kunde vi sedan få 
reda på vilka portföljbolag de hade. Vi kunde få fram några portföljbolag redan på Svenska 
riskkapitalföreningen hemsida, men alla venture capitalbolagens portföljbolag fanns inte med 
där. När vi hade fått fram samtliga portföljbolag inom IT-sektorn sökte vi efter dem i 
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databasen Affärsdata för att på så sätt få fram om företaget stämde in på våra kriterier. Vi 
undersökte alltså den teoretiska populationen, som Jacobsen (2002) uttrycker det.  
 
Efter att ha lagt många timmar på att hitta företag som stämde överrens med våra kriterier fick 
vi tillslut fram ett antal tänkbara portföljbolag. Dock var inte alla som vi ringde till villiga att 
hjälpa oss och anledningen var oftast tidsbrist. Vi valde att intervjua två portföljbolag inom 
två olika faser i deras utveckling, vilket gör att vi totalt gjorde fyra intervjuer.  
 
Som vi nämnde tidigare var vår önskan att ha personliga intervjuer med samtliga företag. 
Dock blev det inte så. Anledningen var att det var svårt att hitta företag med våra kriterier 
inom det geografiska området så det blev i stället två företag på västkusten och två på 
östkusten. Ett av de största problemen var att vi fokuserade på en viss bransch, vilket vi även 
försökte släppa och istället fokusera på två olika branscher. Men inte heller detta gjorde att vi 
kunde hitta företag inom det geografiska området. Telefonintervjuerna gjordes med företagen 
i uppstartsfasen och de personliga intervjuerna gjordes med företagen i expansionsfasen. Vi 
valde i analysen att namnge Alfas respondent för respondent A, Betas för respondent B och så 
vidare för att kunna särskilja respondenterna från varandra.  
 

3.3.2 Insamling av empiri 
 
I insamlandet av vår empiri gjordes två personliga intervjuer och två telefonintervjuer för att 
på så sätt kunna få stöd i om teorin och empirin stämde överrens eller om det eventuellt fanns 
några skillnader. Primärmaterial är enligt Jacobsen (2002) sådant material som samlats in för 
första gången genom exempelvis intervjuer, observationer eller frågeformulär. 
 
Vi har använt oss av en öppen intervju, vilket innebär att vi satte oss ner med företagets 
representant och pratade om deras uppfattning och venture capitalbolagets bidrag/roll. Enligt 
Jacobsen (2002) görs denna vanligtvis med personlig kontakt, men kan även utföras via en 
telefonintervju. Vi valde att i första hand ha personliga intervjuer på grund av att vi tyckte det 
kändes mer personligt och kunde på så sätt se hur respondenten reagerade när vi ställde 
frågorna. Men i och med att vi inte hade möjlighet att göra personliga intervjuer med alla, 
blev det telefonintervju med två av företagen.  
 
Jacobsen (2002) säger även att det finns olika val som ska göras innan en intervju genomförs. 
Till exempel ska ställning tas till var intervjun ska hållas och om några hjälpmedel ska 
användas. Det finns både för- och nackdelar med både personlig och telefonintervju (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2006). Fördelar med personlig intervju är till exempel att intervjun går 
ganska snabbt att genomföra, den kan användas till komplicerade frågor, intervjun kan skapa 
förtroende mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad samt att intervjuaren kan se 
kroppsspråket. Nackdelarna med den här typen av intervju är höga kostnader för exempelvis 
resor, att det är lättare att påverka den som intervjuas samt att det kan vara svårt att få en 
intervjutid. Fördelar med telefonintervjun är bland annat att det går fort att genomföra, hög 
svarsfrekvens samt låg kostnad för intervjun (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
Nackdelar med denna intervjuform är att det inte går att visa bilder eller skalor, det går inte 
heller att ställa för komplicerade frågor samt att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor.  
 
Vi valde att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 1), där vi hade förberett frågor i en viss 
ordningsföljd och respondenten fick sedan svara med egna ord. Detta kan man enligt Lundahl 
& Skärvad (1999) kalla för en semistandardiserad intervju, det vill säga en blandning av en 
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helt standardiserad och en helt ostandardiserad intervju. Vi genomförde de personliga 
intervjuerna på företagen för att få en mer avslappnad miljö för den som blev intervjuad och 
detta är enligt Jacobsen (2002) viktigt. Vid telefonintervjuerna använde vi en högtalartelefon 
för att båda författarna skulle höra vad respondenten sa. Under samtalets gång kom det upp en 
del följdfrågor, som vi inte hade med i intervjuguiden. Exempel på detta är: hjälper venture 
capitalbolagets nätverk er vid rekrytering? Om ja, vid vilken position i företaget? Vid varje 
intervjutillfälle var båda uppsatsskrivarna närvarande. Vidare använde vi oss av en 
bandspelare vid samtliga intervjuer. Detta för att slippa sitta och anteckna hela tiden, dock 
skrev vi ner stödord. Detta på grund av det som Jacobsen (2002) säger om att det kan 
uppkomma fel i tekniken, vilket gör att det är viktigt att ha backup på intervjun. Innan vi 
spelade in samtalen frågade vi samtliga respondenter om vi fick spela in intervjun, vilket inte 
var något problem. Anledningen till att båda var närvarande vid intervjuerna berodde på att 
det var lättare att komma på fler följdfrågor, uppfatta vad respondenten sa och menade. Efter 
varje intervju satte vi oss ner för att jämföra våra anteckningar och eventuellt lyssna på 
bandet. En fördel med detta var att vi då hade det färsk i minnet och kunde lättare komma 
ihåg vad som hade sagts. Efter att vi hade sammanställt intervjuerna skickade vi ut 
kompletterade frågor till respondenterna. Efter att ha lagt till den nya informationen skickade 
vi empirin till respektive företag för att kontrollera att vi inte hade missuppfattat något. 
 

3.3.3 Analysmodell 
 
Genom våra intervjuer fick vi in en mängd information. Enligt Jacobsen (2002) handlar 
analys av kvalitativ data om tre saker, nämligen beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt en kombination av dessa. Detta använde vi oss av för att lättare få en 
struktur på empirin. Vi började med att göra en beskrivning av det material vi fått in. Sedan 
tog vi bort den information som inte var relevant för att lättare kunna påbörja en analys. Till 
sist sammanställde vi materialet så att vi kunde sätta ihop det till en sammanhängande text. Vi 
valde att först jämföra företagen i uppstartsfasen och sedan företagen i expansionsfasen. 
Slutligen jämförde vi faserna med vad som tidigare hade sagts i teorin. Vi valde att endast 
jämföra hur våra IT-företag ser på venture capitalbolagens bidrag/roll idag, det vill säga vi 
valde att utesluta hur det var innan. Anledningen till detta var att ett av IT-företagen endast 
har haft riskkapital sedan 2006 och var redan då i expansionsfasen enligt våra kriterier. 
 

3.4 Trovärdighet 
 
Validitet innebär att forskarna mäter det som de önskar att mäta (Jacobsen, 2002; Stenbacka, 
2001). I kvalitativa studier stämmer inte detta på grund av att här vill forskarna inte mäta 
något (Stenbacka, 2001) I kvalitativa studier talar man istället om trovärdighet, som kan 
skapas väldigt lätt. Med avsikt att skapa förståelse för ett fenomen är man intresserad av 
förståelse för en annan persons verklighet baserat på ett specifikt problemområde. Detta 
innebär att förståelsen för ett fenomen är giltigt om respondenten är en del av problemområdet 
och om denne ges möjlighet att tala fritt enligt hans/hennes egna kunskaper. Trovärdighet 
uppnås då forskaren använt en metod för ”icke-tvingade” intervjuer med strategiskt väl valda 
respondenter. Vi anser oss i den här studien ökat trovärdigheten genom att vi har pratat med 
den person på företaget som har mest kontakt med venture capitabolaget för att på så sätt få ut 
rätt information och så mycket information som möjligt. Sedan har vi även använt oss av 
öppna intervjufrågor, det vill säga våra respondenter fick prata fritt. Ytterligare en faktor som 
gör att vi har ökat trovärdigheten på uppsatsen är att båda författarna till uppsatsen 
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medverkade vid intervjuerna. Vid telefonintervjuerna använde vi oss av en högtalartelefon, så 
att vi kunde spela in även dessa intervjuer, vilket vi anser har höjt trovärdigheten på 
uppsatsen. Till sist sammanställde vi varje intervju direkt efter den var genomförd och sedan 
skickade vi ut den till respektive respondent, för att på så sätt minska fel som kunde ha funnits 
i materialet. 
 

3.5 Analytisk generalisering 
 
Den klassiska frågan är huruvida slutsatserna av en studie är generell för en population 
(Stenbacka, 2001). Detta sätter tryck på urvalet, det vill säga det måste vara representativt för 
hela populationen, vilket inte kan göras i kvalitativa studier. Det görs därför en skillnad 
mellan statistisk generalisering och analytisk generalisering, där då analytisk generalisering är 
relevant i kvalitativa studier. Detta blir möjligt genom strategiska urval av representanter till 
studien och inte genom statistiska urval (Stenbacka, 2001). Vi har därför valt ut företag och 
respondenter som är lämpliga för vår problemformulering och vårt syfte. 
 

3.6 Noggrannhet 
 
Ett annat begrepp som ofta används är reliabilitet (Stenbacka, 2001). Reliabilitet innebär att 
det ska gå att lita på undersökningen (Jacobsen, 2002; Andersen, 1998), men detta begrepp 
har ingen relevans i kvalitativa studier. Anledningen är att det är omöjligt att behandla 
forskning och metoder olika (Stenbacka, 2001). 
 
I både kvantitativa och kvalitativa studier är både systematisering och noggrannhet relevant 
(Stenbacka, 2001). Kvalitativa forskare ska vara noggranna och systematiska för att bli 
medvetna om uppsatsprocessen. Denna medvetenhet är viktig när de sedan ska presentera 
studien. Vi har i den här uppsatsen försökt vara noggranna när vi skrivit och lyssnat på 
intervjuerna för att kunna återge intervjumaterialet på ett korrekt sätt. 
 

3.7 Alternativa metodval 
 
Vi är fullt medvetna om att det finns nackdelar med den kvalitativa metoden. Vi tror ändå att 
denna metod är den bästa för oss i och med att vi vill få en ökad förståelse om hur 
portföljbolagen ser på venture capitalbolagens bidrag/roll.  
 
En nackdel som vi kan se med att vi använt oss av en öppen intervju är att det kan bli svårare 
att jämföra intervjuerna med varandra. Detta för att vi inte hade några förskrivna svar, men å 
andra sidan tycker vi att vi hade påverkat svaret för mycket om vi hade haft svarsalternativ. 
En annan nackdel kan vara att det tar längre tid att sammanställa en öppen intervju än en 
strukturerad, detta på grund av de fria svaren vi fick. Men vi tycker ändå att fördelarna 
överväger nackdelarna. Anledningen till detta är att det är lättare att få en dialog med 
företagsrepresentanterna om man inte har svarsalternativ.  
 
Vi håller inte riktigt med om det som Erikson & Wiedersheim-Paul (2006) säger om 
telefonintervju. Vår erfarenhet i den här uppsatsen visar att de två telefonintervjuer som vi har 
haft tog ungefär lika lång tid som våra två personliga intervjuer. Vidare tror vi att längden på 
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intervjun beror på vad respondenten är för person det vill säga hur mycket denne ”svävar” ut 
från själva frågan. Vid våra telefonintervjuer försökte vi vara ännu tydligare när vi ställde 
frågorna. Vi frågade även respondenten om vi märkte att denne blev ”tyst”, om vederbörande 
förstod frågan och om vi märkte att respondenten inte svarade på det vi ville så förtydligade vi 
frågan. 
 
I och med att vi valde att titta på hur portföljbolagen uppfattar venture capitalbolagens 
bidrag/roll i olika livscykelfaser som portföljbolaget befinner sig i så blev det svårt att få tag i 
portföljbolag. Vi tror att det hade varit lättare att hitta portföljbolag om vi hade valt att 
undersöka bidraget/rollen överlag och inte inriktat oss på livscykelfaser. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa det material vi har samlat in med hjälp av våra 
intervjuer. Vi ger först en kortare presentation av företagen. Intervjuguiden återfinns som 

bilaga. 

 

4.1 Alfa – ett företag i uppstartsfasen 
 
Alfa startades år 2006 och hade då fyra stycken anställda. Bokslutsperioden 2006 visade en 
nettoomsättning på cirka 270 000 kr, vilket är deras enda ”klara” bokslut. Alfa har haft sitt 
venture capitalbolag sedan år 2006. Venture capitalbolaget som är ett mindre bolag är den 
näst största ägaren av Alfa och det är respondenten själv som har den största ägarposten. Alfa 
är en av världens mest populära uppdragsgivare när det gäller att erbjuda sina användare att 
lägga upp bilder på Internet. Alfas mjukvara erbjuder en stor variation när det gäller utseendet 
på sidan. Vidare finns det möjligheter för användaren att göra sin presentation mer personlig. 
Intervjun gjordes med den person som har mest kontakt med venture capitalbolaget, vilket 
blev företagets grundare och VD. Respondenten är i grunden entreprenör och saknar 
ekonomisk utbildning.  
 

4.1.1 Behov 
 
Respondenten anser att Alfa har behov av framtida finansiering, nätverk samt strategisk 
rådgivning, vilket är venture capitalbolagets främsta bidrag. Vidare säger han att de även 
fungerar som ett viktigt bollplank. På frågan om venture capitalbolagets bidrag/roll har gett 
företaget ökad lönsamhet svarar respondenten att de inte är där än, i och med att de inte har 
gått med vinst än. Dock har värderingen på företaget ökat. Enligt respondenten var det 
venture capitalbolaget som kontaktade Alfa och anledningen till att de sa ja till riskkapital 
berodde på att åsikterna som venture capitalbolaget hade stämde överrens med de som 
respondenten hade. 
 

4.1.2 Styrning och råd 
 
Venture capitalbolaget har två representanter i Alfas styrelse av totalt fem personer. Dock är 
det främst en av dessa personer som respondenten har kontakt med och denne person är både 
styrelseordförande och venture capitalbolagets representant. Kontakten med venture 
capitalbolaget sker några gånger per vecka och utöver detta har de styrelsemöte cirka en gång 
per månad. Kontakten som sker varje vecka sker mest via telefon, men de har även kontakt 
via mail och personliga möten. I och med att Alfa har representanter från venture 
capitalbolaget i sin styrelse får de till viss del hjälp med strategisk och operativ planering. 
Dock säger respondenten samtidigt att det är svårt att säga vad venture capitalbolaget ger 
företaget eller vilken input de har i och med att de har samma syn på företagets strategi. 
Själva styrelsearbetet innefattar att respondenten någon vecka innan styrelsemötet gör klart 
agendan.  Respondenten får då hjälp med det ekonomiska eftersom han inte har någon 
ekonomisk bakgrund utan är entreprenör i grunden. Företaget får på så sätt en struktur över 
arbetet. 
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När det gäller beslutsfattandet är det alltid majoriteten som avgör. Dock säger respondenten 
att venture capitalbolaget har vetorätt, vilket innebär att de kan lägga ner ett förslag. För att få 
igenom ett beslut krävs det alltså att de får med sig majoriteten av rösterna. Eller som 
respondenten uttryckte det, ”venture capitalbolaget kan bromsa förslag, men kan inte köra 

över oss”, vilket respondenten tycker är bra. 
 
Respondenten anser även att venture capitalbolaget fungerar som ett rådgivande organ. 
Venture capitalbolaget ger då främst råd när det gäller frågor om företagets strategier. Vidare 
säger respondenten att de även ger råd när det gäller frågor som rör personal samt rekrytering.  
 

4.1.3 Övervakning 
 
Respondenten anser att venture capitalbolaget övervakar Alfa genom styrelsemötena och att 
de lämnar en muntlig rapport veckovis, för att se hur företagets arbete utförs. Vidare tycker 
respondenten att detta fungerar bra, men känner ibland att han skulle vilja rapportera lite 
mindre och arbeta mer. På frågan om de arbetar bättre i och med att de har en ”piska” på sig 
svarar han att de generellt sett inte gör det, utan säger istället att venture capitalbolaget 
uppmuntrar företaget att ta kontakt med ytterligare investerare. Alfa känner sig motiverade 
och venture capitalbolaget behöver inte hjälpa till med att hålla företaget på rätt spår. Vidare 
säger respondenten att ”vi känner oss rätt så motiverade ändå och tycker att vi vet vilken väg 

vi ska gå utan extra input, men det är självklart bra med fler kloka huvuden som tittar på vad 

man gör”. 

 
Det finns inga direkta skillnader mellan Alfas och venture capitalbolagets målsättningar. Det 
enda han kan se är att venture capitalbolagets mål är att arbeta upp ett värde i företaget för att 
sedan kunna sälja det och på så sätt göra så stor vinst som möjligt. Dock ser respondenten inte 
detta som något problem och menar att detta ligger i venture capitalbolagens natur, vilket de 
var medvetna om redan innan de började sitt samarbete med venture capitalbolaget. 
 
Venture capitalbolaget tog enligt respondenten en stor risk när de gick in i Alfa. Dock har han 
efter att Alfa sökt mer riskkapital märkt att andra venture capitalbolag är mindre riskbenägna, 
vilket han tror hänger samman med att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt på sina 
affärer. Att de är mindre riskbenägna tror respondenten även kan hänga samman med IT-
kraschen. Vidare säger han att IT-kraschen har påverkat Alfa på så sätt att det har varit svårt 
att få fler investeringar vilket har lett till att allt tar längre tid i och med att de måste kontakta 
fler finansiärer. Detta har i sin tur lett till att produktutvecklingen blivit lidande.  
 

4.1.4 Kunskap 
 
Den kunskap som respondenten anser att venture capitalbolaget bidrar med är förståelse för 
att bilda bolag, vilket innebär en allmän ledning i rutiner kring att leda ett aktiebolag, det vill 
säga bolagsstämma, styrelsemötesprotokoll och så vidare. Respondenten säger även att 
venture capitalbolaget har bidragit med bolagskunskaper och marknadskunskaper. Venture 
capitalbolagets kunskap har inte lett till produktutveckling, utan här litar de på att företaget 
själva har den kunskap som krävs för att utveckla nya produkter. Det enda som venture 
capitalbolaget har hjälpt till med när det gäller produkter, är positionering av produkterna.  
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4.1.5 Nätverk 
 
Respondenten anser att Alfa har haft nytta av venture capitalbolagets nätverk då de fått hjälp 
med rekrytering, hitta nya företagspartners samt andra venture capitalbolag. Dock är det 
främst rekryteringen som har hjälpt företaget och det handlar då om rekrytering av personal. 
VD:ns ”högra hand” är en av de personer som anställts med hjälp av venture capitalbolagets 
nätverk. Vidare säger respondenten att Alfa inte är främmande för att rådfråga venture 
capitalbolagen när det gäller rekrytering av chefer, även om detta inte skett än. När det gäller 
andra företagspartners har Alfas teknik och ett annat företags teknik kunnats slås samman och 
på så sätt gynnat båda parter. Respondenten säger även att kontakterna med andra venture 
capitalbolag har lett till att Alfa fått nya finansiärer.  
 

4.2 Beta - ett företag i uppstartsfasen 
 
Beta startades år 2005 och hade då endast en anställd. Bokslutsperioden 2005/2006 visade en 
nettoomsättning på cirka 1 800 000 kr och året efter hade företaget en nettoomsättning på 
cirka 3 300 000 kr. Antalet anställda år 2006/2007 var fyra stycken. Venture capitalbolaget 
som är ett relativt stort bolag gick in i Beta år 2007. Beta levererar lösningar till kunder som 
strävar efter att snabbt och effektivt öka prestandan på sina webbapplikationer. Företaget 
erbjuder ett antal automatiserade tjänster och lösningar som ska förbättra prestanda och öka 
tillgängligheten för webbapplikationer och servermiljöer. Intervjun gjordes med den person 
som hade det närmsta samarbetet med venture capitalbolaget, vilket är Betas VD.  
 

4.2.1 Behov 
 
Enligt respondenten har Beta bland annat behov av kapital, vilket venture capitalbolaget ger. 
Med hjälp av kapitalet kan företaget utveckla sin produkt eller marknad. Venture 
capitalbolaget har även kunskap om styrelsearbete och då framförallt företagsbyggande. 
Vidare säger respondenten att venture capitalbolaget hjälper Beta genom att stötta företaget i 
dessa processer samt genom att de aktivt arbetar med att bygga kontaktnät och affärsnätverk, 
både när det gäller kunder och partners. 
 
Enligt respondenten är det väldigt svårt för ett företag att på kort sikt lyckas expandera och 
samtidigt gå med vinst. Venture capitalbolagen kan hjälpa företaget att nå en viss nivå genom 
att vara med i det strategiska beslutsfattandet. Vidare säger respondenten att de även bidrar 
med kontaktnät vilket hjälper företaget att hitta nya partners, men även underlättar rekrytering 
av personal. 
 

4.2.2 Styrning och råd 
 
Venture capitalbolaget har representanter i Betas styrelse och enligt respondenten ser 
styrelsearbetet ut som det brukar göra. Med detta menar han att det överlag inte finns några 
större skillnader huruvida företaget har riskkapital eller inte. Enligt respondenten har Beta 
kontakt med venture capitalbolaget varje vecka och kontakten byggs oftast upp runt möten. 
Utöver möten sker informationsinhämtning eller informationsrapportering även via telefon 
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och mail. Vidare säger han att venture capitalbolagets roll är att leda företaget framåt. De 
hjälper även företaget att sätta upp mål samt strategier för hur företaget ska nå målen.  
 
Enligt respondenten sköts beslutsfattandet via styrelsearbetet och påverkas därigenom. Det är 
styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet i Betas fall, men respondenten säger att det kan skilja 
sig åt mellan företag beroende på vem som är den största ägaren. Dock är det vanligt att 
venture capitalbolaget ställer vissa krav när de finansierar ett företag och det kan till exempel 
vara att venture capitalbolaget har vetorätt.  
 
Respondenten anser även att venture capitalbolaget fungerar som ett rådgivande organ, eller 
”som en ägare” som respondenten uttryckte det. Venture capitalbolaget ger främst råd inom 
branschen. Vidare säger respondenten att detta hjälper företaget genom att de får kontakt med 
andra företag och på så sätt kan Beta bygga upp ett kontaktnätverk.  
 

4.2.3 Övervakning 
 
Respondenten anser inte att venture capitalbolaget övervakar företaget. Utan säger istället att 
det är styrelsen som övervakar företaget. Anledningen är att respondenten inte tycker det är 
någon skillnad på om det är ett venture capitalbolag eller någon annan som är den 
dominerande ägaren. Vidare säger respondenten att styrelsen tittar på det finansiella området 
samt gör uppföljning av Betas affärsplan. 
 
Enligt respondenten finns det inga skillnader mellan venture capitalbolagets och Betas 
målsättningar. Dock säger han att det kan och har uppstått olika intressekonflikter, men att det 
i dagsläget inte finns några sådana heller.  
 
Respondenten anser inte heller att det finns några skillnader när det gäller attityden till risk 
mellan Beta och venture capitalbolaget. Dock säger han att det skulle kunna uppstå i och med 
att venture capitalbolaget vill se en mer aggressiv tillväxt medan portföljbolaget kanske vill 
växa i ett långsammare tempo. Denna skillnad påverkar beslutsfattandet genom att 
portföljbolaget och venture capitalbolaget har olika uppfattningar om hur portföljbolagets 
strategi ska se ut. Vidare säger han att skillnaden när det gäller attityden till risk ofta beror på 
hur portföljbolaget ser ut. 
 

4.2.4 Kunskap 
 
Enligt respondenten bidrar venture capitalbolaget även med kunskap och det är främst 
kunskap om finansiering och branschen. Respondenten anser inte att venture capitalbolagets 
kunskap har hjälpt Beta med produktutveckling utan det ligger på bolaget själva. I och med att 
venture capitalbolaget är lika med ägare så sysslar de mest med det långsiktiga. Vidare säger 
respondenten att venture capitalbolaget även bidragit med marknadskunskap. 
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4.2.5 Nätverk 
 
Beta har stor hjälp av venture capitalbolagets nätverk. Enligt respondenten hjälper nätverken 
företaget genom att förmedla nya kunder och partners. Nätverken underlättar även företagets 
rekryteringsprocess. Enligt respondenten handlar det då i huvudsak om rekrytering av chefer. 
Dessa bidrag leder i sin tur till att företaget får en bättre finansiell ställning.  
 

4.3 Gamma - ett företag i expansionsfasen 
 
Gamma startades år 2003 och hade år 2005/2006 tio stycken anställda. Företaget hade år 2003 
en nettoomsättning på cirka 147 000 kr och bokslutet 2005/2006 visade en nettoomsättning på 
cirka 4 400 000 kr. Gamma har haft sitt venture capitalbolag sedan år 2003. Venture 
capitalbolaget är ett litet bolag och äger cirka 30 procent av Gamma. Företaget har tre olika 
verksamheter, den första kallas ”omvärldsbevakning”, vilket innebär att ”spindlar” är ute på 
Internet och söker efter nyhetsartiklar som sedan sparas i en databas. Den andra verksamheten 
kallar respondenten ”mediaservices” och det är produkter som gör exempelvis att Internet 
användaren blir mer aktiv på en webbsida. Den tredje och sista verksamheten kallas för 
”financialservices”, och är en mjukvara som kan analysera stora mängder data och på så sätt 
få fram analysunderlag för köp/sälj av exempelvis aktier på börsen eller för valutahandel. 
Intervjun gjordes med den person som har det närmaste samarbetet med venture 
capitalbolaget, nämligen företagets ekonomichef. Respondenten har en hel del kunskap om 
ekonomi och är i grunden civilekonom. 
 

4.3.1 Behov 
 
Då Gamma i dagsläget inte gör några vinster är företaget beroende av venture capitalbolagets 
nätverk vid nyemissioner och liknande kapitalbehov. Venture capitalbolagets största bidrag 
till företaget är enligt respondenten en bättre finansiell ställning. Vidare säger respondenten 
att han inte tror att företaget i det tidiga stadiet hade kunnat lyckas med detta utan venture 
capitalbolagets hjälp. Det venture capitalbolaget har hjälpt företaget med är att hitta 
riskkapital samt ingångar till blivande kunder.  
 

4.3.2 Styrning och råd 
 
Enligt respondenten har venture capitalbolaget två representanter i Gammas styrelse och 
styrelsearbetet består av strategisk planering. Gamma har styrelsemöte ungefär åtta till tio 
gånger per år, utöver detta har de kontakt med styrelseordföranden, som även är en 
representant från venture capitalbolaget, cirka en gång per månad. Kontakten med styrelsen 
eller bara styrelseordföranden sker enligt respondenten via personliga möten. Vidare säger 
respondenten att styrelsen fattar beslut om företagets verksamhetsinriktning. När Gamma 
startades var de bara inriktade på omvärldsbevakning, men har nu flera verksamheter och det 
är styrelsen som fattade detta beslut. Styrelsen fattar även beslutar om hur mycket företaget 
ska satsa på de olika verksamheterna.  
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På frågan om vilken roll venture capitalbolaget har i beslutsfattandet svarade respondenten att 
på den operationella nivån har de inget beslutsfattande, utan det är ledningsgruppen som fattar 
besluten. Men på den strategiska nivån har venture capitalbolaget en roll, eftersom det då rör 
sig om större affärer som har stor påverkan på företaget. Det är alltså oftast ledningsgruppen 
som tar de slutgiltiga besluten, dock påverkas det av hur mycket pengar som är inblandat i 
affärsuppgörelsen samt vad det är för typ av affär.  
 
Enligt respondenten fungerar venture capitalbolaget som ett rådgivande organ och det handlar 
då främst om råd inom det finansiella området, försäljningsområdet samt företagsinriktning. 
När det gäller företagsinriktning ger venture capitalbolaget exempelvis råd huruvida Gamma 
ska skapa en ny företagsinriktning eller om de ska fokusera på de verksamheter som är 
upparbetade idag. Detta sker i samråd mellan ledningsgruppen och styrelsen.  
 

4.3.3 Övervakning 
 
Respondenten säger att Gamma övervakas av venture capitalbolaget genom att de har två 
representanter i styrelsen. De har även tillgång till VD-rapporten. Rapporten innehåller allt 
som händer i företaget och då bland annat företagets finansiella ställning. På frågan om 
övervakningen leder till att alla arbetar bättre svarar respondenten ja. Enligt respondenten 
behövs det ett tuffare företagsklimat, vilket även gynnar de anställda genom att de får bättre 
betalt i form av bonus och belöningar. 
  
Målsättningarna mellan Gamma och venture capitalbolaget är överensstämmande. Men 
respondenten säger samtidigt att Gammas mål är att växa och så småningom komma in på 
börsen, medan venture capitalbolagets mål är att få upp värdet på Gamma för att få ut så 
mycket som möjligt vid en försäljning. Respondenten tror att en försäljning kan vara aktuell 
inom en snar framtid i och med att de har haft venture capitalbolaget i fem år. Vidare tror inte 
respondenten att de olika målen påverkar beslutsprocessen, men kan tänka sig att det kunde ha 
gjort det om företaget hade varit äldre och haft en stabil verksamhet innan venture 
capitalbolaget gjorde sin ingång. 
 
Respondenten anser inte att det finns några skillnader när det gäller attityden till risk mellan 
Gamma och venture capitalbolaget, och poängterar att det i slutändan alltid är Gamma som 
bestämmer. Enligt respondenten finns det självklart ett större motstånd till att satsa pengar när 
risken är stor att man inte får någon avkastning. I Gammas fall har venture capitalbolaget 
satsat mycket tid samt pengar vilket får följden att de inte vill släppa taget kring Gamma 
förrän de får en viss avkastning. Respondenten tror att venture capitalbolaget ser efter en exit 
så snart som möjligt och säger ”de har anställt mig och en ny VD vilket medfört att de kunnat 

ta ett steg tillbaka och bara ägnat sig åt styrelsearbete och frågor kring mer strategisk 

karaktär”. ”Jag tror också att de vill se om någon annan kan lyckas bättre än de själva 

gjort”.  

 

4.3.4 Kunskap 
 

Enligt respondenten har venture capitalbolaget bidragit med en del kunskaper och då främst 
när det gäller branschen, försäljning, marknadskunskap samt det finansiella området. Detta 
har gjort att företaget fått kunder och större kontrakt, vilket i sin tur leder till att intäkterna 
ökar. Enligt respondenten är det först nu som företaget börjar visa ett +/- 0 i rörelseresultat. 
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Venture capitalbolaget har även viss kompetens när det gäller bolagsfrågor, vilket har hjälpt 
Gamma. På frågan om venture capitalbolagets kunskap har lett till produktutveckling, svarar 
respondenten att deras produkter är så komplexa att venture capitalbolaget inte har haft de 
kunskaper som krävs, utan det är mest inom branschen i stort som venture capitalbolaget har 
kunnat bidra med kunskap.  
 

4.3.5 Nätverk 
 
Respondenten anser att Gamma har fått stor nytta av venture capitalbolagets nätverk. Med 
hjälp av nätverken har Gamma först och främst kommit i kontakt med nya finansiärer runt om 
i världen, men även några potentiella kunder. Vidare säger respondenten att venture 
capitalbolagets nätverk förenklar företagets arbete när det gäller att få in kapital i bolaget. 
Venture capitalbolaget fungerar även som en kontaktperson när det gäller potentiella 
kundföretag och detta har enligt respondenten lett till att Gamma har fått bättre finansiell 
ställning. Hittills har rekrytering av nyckelpersonal endast skett via Gammas styrelse, vilket 
gör att representanterna från venture capitalbolaget varit med i processen. Dock säger 
respondenten att de inte använt sig av venture capitalbolagets nätverk för att hitta potentiell 
personal.  
 

4.4 Delta - ett företag i expansionsfasen 
 
Delta startades år 2002 och hade år 2005/2006 nio stycken anställda. Bokslutsperioden 
2002/2003 visade en nettoomsättning på cirka 1 400 000 kr och perioden 2005/2006 visade en 
nettoomsättning på cirka 8 700 000 kr. Delta har haft sitt venture capitalbolag sedan år 2006. 
Venture capitalbolaget som är ett relativt stort bolag äger idag tjugo procent av företaget. 
Delta är ett Internet baserat marknadsförings företag som använder en teknik för spårning. 
Företaget vill erbjuda en marknadsledande service när det gäller att mäta effektiviteten på 
online marknadsföring. Intervjun gjordes med den person som har mest kontakt med venture 
capitalbolaget, nämligen företagets VD. Företagets VD har i grunden en ekonomisk 
utbildning vilket gör att han har en hel del kunskap.  
 
När respondenten i denna intervju talar om venture capitalbolag så handlar det om de venture 
capitalbolag som har preferensaktier och inte fonder. Just nu är företaget i förhandling med 
venture capitalbolag som har fonder i och med att de inte är nöjda med venture capitalbolaget 
som har preferensaktier.  
 
Respondenten poängterar att om ett företag ska förhandla i en ny finansieringsrunda och det 
nuvarande venture capitalbolaget väljer att fortfarande vara med, kan det komma in en ny 
investerare som kräver hårda preferensaktier och företrädesregler. Detta kan då leda till att 
venture capitalbolaget byter sida, det vill säga de är inte kvar på företagets sida, vilket skapar 
problem. Detta säger respondenten leder till en konstig ställning och kan även leda till en 
dålig stämning. Respondentens förslag till lösning på det här är att företag inte ska låta sitt 
venture capitalbolag investera ytterligare om de kräver hårdare villkor än vad som krävdes 
innan, men då kommer det upp ytterligare en fråga. Vilket venture capitalbolag vill det? Och 
det är just detta som respondenten tycker är problemet och det utnyttjar venture 
capitalbolagen. 
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4.4.1 Behov 
 
Enligt respondenten har Delta främst behov av pengar och kontakter. Det bidrag som 
respondenten främst tycker att venture capitalbolaget ger är pengar samt sparring, vilket leder 
till att företaget tvingas till en högre nivå. På frågan om venture capitalbolaget ger Delta ökad 
lönsamhet svarar respondenten ett klart nej. Han menar att de snarare ger en kraftigt 
försämrad lönsamhet i och med att företaget går in på en ny marknad som inte tidigare är 
testad av företaget, men som på sikt ska bli bättre. Dock stärks den finansiella styrkan enligt 
respondenten. 

4.4.2 Styrning och råd 
 
Delta har representanter från venture capitalbolaget i sin styrelse. Hur ofta Delta har kontakt 
med venture capitalbolaget beror på Delta själva. Enligt respondenten sker den mesta 
kontakten med venture capitalbolaget via styrelsemöte, som de har ungefär var sjätte vecka. 
Kontakten med venture capitalbolaget sker genom alla former av kommunikation, det vill 
säga telefon, mail samt personliga möten. Enligt respondenten är det ingen skillnad på 
styrelsearbetet i Gamma och vad som görs i ett ”vanligt” företag det vill säga i ett företag utan 
venture capitalbolag. Anledningen till detta är att styrelsearbetet inte får påverka ägandet, då 
de inte sitter på en ägarpost. Vidare säger respondenten att han inte riktigt vet vad en 
styrelseplats hjälper företaget med, då det inte är styrelsen som har gett mest utan det är 
arbetsgrupperna, vilka har bidragit med sparring och affärsutveckling. Dock säger han att 
venture capitalbolagets representanter hjälper till med den strategiska och operativa 
planeringen samt utvärderar och förbättrar företagets strategier.  
 
Enligt respondenten är det företaget som har det slutgiltiga beslutet. Dock kan venture 
capitalbolaget stoppa beslut genom att de har vetorätt. Venture capitalbolaget har både 
vetorätt på bolagsstämman och i styrelsen. Enligt respondenten är det på bolagsstämman som 
venture capitalbolaget har mest att säga till om. 
 
Respondenten anser även att venture capitalbolaget fungerar som ett rådgivande organ. Med 
detta menar han att Delta kan få hjälp inom alla områden som företaget vill ha råd inom, dock 
är det främst inom företagets bransch. Venture capitalbolaget har fungerat som ett bollplank, 
vilket har hjälpt företaget genom att de har kunnat diskutera nya idéer samt tankar. Det har 
även lett till nya kontakter, kompetens samt att företaget har anställt fler personer. 
 

4.4.3 Övervakning 
 

Enligt respondenten övervakar venture capitalbolaget företaget i den mening att de ställer 
krav på ekonomisk rapportering. Vilket innebär att de även övervakar hur Delta utför arbetet 
och anledningen till detta är att de som ägare är intresserade av hur det går. Vidare säger han 
att venture capitalbolaget övervakar mer när företaget inte uppnår sina mål och när det går 
sämre för företaget. Respondenten tycker inte att arbetat har påverkats av venture 
capitalbolagets övervakning, utan alla anställda måste alltid arbeta för ägarna. 
 
Det finns inga skillnader när det gäller målsättningarna enligt respondenten. Skulle det finnas 
skillnader har man ett stort problem. Alla mål måste vara realistiska och komma från företaget 
själva för att ha bästa effekt, det vill säga målen kan inte komma externt utan de måste 
komma internt.  
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Enligt respondenten finns det dock skillnader när det gäller attityden till risk mellan venture 
capitalbolaget och Delta. Venture capitalbolaget har lägre riskbenägenhet än vad Delta själva 
har. Skillnaderna ligger i att venture capitalbolaget ska ha företrädesrätt samt preferensaktier, 
vilket gör att risken inte ligger på samma nivå mellan Delta själva och venture capitalbolaget. 
Skillnad när det gäller risk påverkar helt klart beslutsfattandet och det är därför som Delta nu 
har valt att avsluta samarbetet med detta venture capitalbolag. Respondenten avslutar med att 
säga att alla tillväxtföretag måste vara riskbenägna för att kunna växa och utvecklas.  
 

4.4.4 Kunskap 
 
Respondenten anser även att venture capitalbolaget har bidragit med kunskap och då främst 
kunskap inom Deltas bransch. Denna kunskap har inte lett till produktutveckling utan 
respondenten säger att kunskapsbidraget är främst marknadskunskap. 
 

4.4.5 Nätverk 
 
Genom venture capitalbolagets nätverk har Delta fått nya anställda, finansiärer samt 
bankkontakter. När det gäller nya anställda gäller det främst rekrytering av nya chefer. Dock 
är det alltid företaget som har sista ordet eftersom det är företaget som arbetar med den som 
anställs och det är viktigt att den anställde passar in. Respondenten säger även att venture 
capitalbolagets nätverk inte har lett till nya kunder. Utan det är mer att venture capitalbolaget 
initierat en kontakt med potentiella kunder, men sedan är det företaget som har gjort resten.  
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4.5 Sammanställning av empirin  
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5. Analys 
I analysen jämför vi vår referensram med den empiri vi samlat in genom intervjuer. Vi jämför 

även respondenternas svar med varandra för att se likheter och skillnader. 

 

5.1 Uppstartsfasen med företagen Alfa och Beta 

5.1.1 Behov 
 
Gemensamt för Alfa och Beta är att de är i behov av kapital. Respondent A anser inte att 
företaget fått ökad lönsamhet med hjälp av venture capitalbolaget, utan att de snarare har fått 
en ökad värdering av företaget. Enligt respondent B kan venture capitalbolaget hjälpa 
företaget till en viss nivå genom att fatta strategiska beslut. I och med att de får kapital som 
gör att de kan utveckla sin produkt och marknad, leder det enligt respondenten indirekt till 
ökad lönsamhet och bättre finansiell ställning.  
 

5.1.2 Styrning och råd 
 
Gemensamt för Alfa och Beta är att båda har representanter från venture capitalbolaget i 
respektive styrelse. Enligt respondent A har de kontakt med venture capitalbolaget några 
gånger per vecka och utöver detta har de styrelsemöte cirka en gång per månad. Även 
respondent B har kontakt med venture capitalbolaget varje vecka, vilket ofta byggs upp runt 
möten. Utöver dessa möten sker även informationsinhämtande eller 
informationsrapporterande via telefon och mail.  
 
Både Alfa och Beta har nytta av att venture capitalbolagen har representanter i styrelsen. 
Respondent A uttrycker det som så att venture capitalbolaget har åsikter om vad som är bäst 
för företaget och fungerar därigenom som ett bollplank, medan respondent B säger att de 
hjälper till med planering samt byggandet av företaget. När det gäller styrelsearbetet hjälper 
venture capitalbolaget Alfa med den ekonomiska biten samt företagsstrukturen. I Betas fall 
hjälper venture capitalbolaget företaget framåt och ser till att de uppsatta målen nås. När det 
gäller beslutsfattandet säger respondent A att det är majoriteten som avgör om ett beslut ska 
gå igenom eller inte, dock har venture capitalbolaget vetorätt. Respondent B däremot säger att 
det är styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.  
 
Både respondent A och B säger att deras respektive venture capitalbolag fungerar som ett 
rådgivande organ. Alfa får hjälp med företagets strategi, men även personalfrågor samt frågor 
kring rekrytering. I Beta sker råden i huvudsak inom branschen, vilket gör att Beta bland 
annat får hjälp med att komma i kontakt med andra företag.  
 

5.1.3 Övervakning 
 
När det gäller venture capitalbolagets övervakning går meningarna lite isär. Respondent A 
anser att företaget övervakas av venture capitalbolaget, medan respondent B inte anser det, 
utan säger istället att det är styrelsen som övervakar företaget. Övervakningen i Alfa sker 
genom att företaget varje vecka måste lämna en muntlig rapport. Det venture capitalbolaget 
övervakar är då bland annat företagets strategier. Enligt respondent B övervakar styrelsen 
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genom att titta på det finansiella området samt göra uppföljning av Betas affärsplan. 
Respondenten A tycker inte att företaget arbetar bättre på grund av övervakningen utan säger 
istället att venture capitalbolaget uppmuntrar Alfa att göra ytterligare ansträngning för att 
exempelvis få nya finansiärer.  
 
I Alfa har det inte uppstått några målkonflikter i och med att det inte finns några skilda 
målsättningar mellan företaget och venture capitalbolaget. Respondent B säger också att det 
inte finns några skillnader när det gäller målsättningarna, dock kan och har det uppstått olika 
intressekonflikter. Enligt respondent A finns det skillnader när det gäller attityden till risk 
mellan företaget och venture capitalbolaget. Venture capitalbolaget är mindre riskbenägna, 
vilket företaget har märkt när det försökt få mer riskkapital. Respondent B säger däremot att 
det inte finns några skillnader när det gäller attityden till risk.  
 

5.1.4 Kunskap 
 
När det gäller kunskap som bidrag anser både respondent A och B att de fått kunskap inom en 
rad olika områden. I Alfas fall gäller det kunskap om bolagsbildning samt marknadskunskap. 
Bolagskunskapen innefattar allmän ledning i rutiner kring hur ett aktiebolag ska drivas när det 
till exempel gäller bolagsstämma samt styrelsemötesprotokoll. När det gäller Beta bidrar 
venture capitalbolaget främst med kunskap om finansiering och branschen, men även 
marknadskunskap. I varken Alfa eller Beta har venture capitalbolagens kunskap lett till 
produktutveckling, utan det ligger i båda fallen på företaget själva. Anledningen till detta är 
enligt respondent A att venture capitalbolaget litar på att företaget själva har den kunskap som 
krävs för att utveckla sina produkter, medan respondent B säger att eftersom venture 
capitalbolaget är lika med ägare så sysslar de mest med det långsiktiga. Vidare säger både 
respondent A och B att venture capitalbolagen har marknadskunskap som hjälper företagen. 
 

5.1.5 Nätverk 
 
Både respondent A och B anser att de har haft stor nytta av venture capitalbolagens nätverk. 
Enligt respondent A har nätverken hjälpt företaget att hitta andra venture capitalbolag, vilket 
lett till att de fått nya finansiärer. Detta är inget som respondent B har nämnt. Gemensamt för 
Alfa och Beta är att venture capitalbolagens nätverk har hjälpt företaget med rekrytering. 
Dock finns det en skillnad och det är att Alfa har fått hjälp med rekrytering av ”vanlig” 
personal, medan Beta fått hjälp med rekrytering av chefer. Vidare säger både respondent A 
och B att nätverken har lett till att företaget fått kontakt med nya företagspartner. Respondent 
B nämner även att venture capitalbolagets nätverk bidrar till att företaget fått nya kunder, 
vilket inte respondent A nämner.  
 

5.2 Expansionsfasen med företagen Gamma och Delta 

5.2.1 Behov 
  
Respondent G anser att venture capitalbolagets största bidrag till företaget är att de fått en 
bättre finansiell ställning. Respondent G och D är båda av den uppfattningen att venture 
capitalbolagets bidrag/roll inte lett till en ökad lönsamhet. Vidare säger respondent D att det 
istället lett till en kraftig försämrad lönsamhet men att den finansiella styrkan har stärkts. 
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Respondenten D lyfter fram kapital och sparring som det främsta bidraget, vilket leder till att 
företaget tvingas till högre nivåer.  
 

5.2.2 Styrning och råd 
 
Både Gamma och Delta har representanter från venture capitalbolaget i respektive styrelse. 
Enligt respondent G har de kontakt med venture capitalbolaget cirka åtta till tio gånger per år 
och utöver detta träffar han venture capitalbolagets representant cirka en gång per månad. 
Respondent D säger att han har kontakt med venture capitalbolaget ungefär var sjätte vecka 
och då i samband med styrelsemöten. 
 
I Gammas fall består styrelsearbetet av strategisk planering. De fattar även beslut om 
företagets verksamhet, exempelvis hade Gamma till en början bara en verksamhetsinriktning, 
men har nu flera. Enligt respondent D innefattar styrelsearbetet i Delta företagets strategier. 
När det gäller vem som tar det slutgiltiga beslutet säger respondent G att det på den 
operationella nivån är ledningsgruppen som bestämmer, medan det på strategisk nivå är 
venture capitalbolaget. Respondent D säger däremot att det är företaget som tar det slutgiltiga 
beslutet. Dock säger han att venture capitalbolaget har vetorätt, det vill säga, de kan stoppa ett 
beslut.  
 
Gemensamt för både respondent G och D är att de anser att venture capitalbolagen fungerar 
som ett rådgivande organ. Företagen får råd inom en rad olika områden. Respondent G säger 
att de främst får råd inom det finansiella området, men även försäljningsområdet samt 
företagsinriktningen. Respondent D uttrycker det som att de får hjälp inom de områden som 
de vill ha råd inom, men att det i första hand är råd inom företagets bransch. Venture 
capitalbolagets råd har lett till att Delta fått nya kontakter samt att de fått ökad kompetens 
genom de tankar och idéer som de har diskuterat.  
 

5.2.3 Övervakning 
 
Både respondent G och D upplever att de övervakas av venture capitalbolagen. Respondent G 
säger att övervakningen sker genom att venture capitalbolaget har två representanter i 
styrelsen. Vidare har de tillgång till VD-rapporten som bland annat innehåller företagets 
finansiella ställning. Enligt respondent D övervakar venture capitalbolaget Delta genom 
ekonomiska rapporter. Vidare säger respondent D att övervakningen skärps i de fall det går 
sämre för företaget eller om de inte uppnår sina mål. Respondent G anser att det är bra att 
företaget övervakas och tror på så sätt att alla arbetar bättre och sammanfattar det genom att 
säga att det krävs ett tuffare företagsklimat för att personalen ska arbeta bättre. Detta i sin tur 
gynnar de anställda genom att de får bättre betalt i form av bonus och belöningar.  Respondent 
D däremot tror inte att företaget arbetar bättre och anledningen till detta är att alla anställda 
alltid måste arbeta för ägarna.  
 
Varken Gamma eller Delta har några skilda målsättningar med sina respektive venture 
capitalbolag. Men respondent G säger samtidigt att deras mål är att växa och så småningom 
komma in på börsen och att venture capitalbolagets mål är att få upp ett högt värde på 
företaget innan en försäljning sker.  
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Respondent G anser inte att det finns någon skillnad i attityden till risk mellan företaget och 
venture capitalbolaget, dock säger han att det självklart finns ett större motstånd till att satsa 
pengar när risken är stor att avkastning uteblir. I Delta däremot finns det skillnader i 
risktagandet mellan venture capitalbolaget och företaget själva. Venture capitalbolaget är 
mindre riskbenägna än vad företaget är. Detta påverkar i sin tur beslutsfattandet och det är 
därför som Delta nu har valt att avsluta samarbetet.  
 

5.2.4 Kunskap 
 
Både respondent G och D anser att de har haft nytta av venture capitalbolagens kunskap. 
Respondent G tycker att deras venture capitalbolag främst bidragit med kunskaper inom 
branschen samt marknadskunskap, vilket även Delta håller med om. Vidare anser respondent 
G att deras venture capitalbolag bidragit med kunskap inom försäljning samt det finansiella 
området, vilket har gjort att företagets intäkter har ökat. Gamma har även fått hjälp med olika 
typer av bolagsfrågor. Varken respondent G eller D anser att venture capitalbolagets 
kunskaper har lett till produktutveckling. Vidare säger respondent G att anledningen till att de 
inte fått någon hjälp med produktutvecklingen är för att företagets produkter är så komplexa 
att venture capitalbolaget inte haft de kunskaper som krävs.  
 

5.2.5 Nätverk 
 
Venture capitalbolagets nätverk har varit till nytta både för Gamma och Delta. Enligt 
respondent D har nätverken underlättat företagets rekryteringsprocess och det handlar då om 
rekrytering av nya chefer. Respondent G säger däremot att företaget inte använt sig av venture 
capitalbolagens nätverk vid rekrytering av nyckelpersonal, dock är venture capitalbolaget med 
i processen genom att de sitter med i styrelsen.  
 
Vidare säger respondent G att venture capitalbolagets nätverk har lett till nya kunder och att 
de fungerar som kontaktperson för potentiella kunder/kundföretag, vilket har ökat företagets 
finansiella ställning. Respondent D säger däremot att nätverken inte lett till nya kunder, utan 
det är mer så att venture capitalbolaget har initierat en kontakt med en potentiell kund, men 
det är sedan Delta som gjort resten.  
 

5.3 Analys mellan uppstart- och expansionsfasen 

5.3.1 Behov 
 
Gemensamt för både uppstart- och expansionsfasen är att företagens främsta behov är kapital. 
Ökad lönsamhet tillföljd av venture capitalbolagens bidrag/roll är inget som stämmer in på 
varken uppstart- eller expansionsfasen, vilket Berggren (2003) lyfter fram. Berggren (2003) 
nämner även bättre finansiell ställning som ett resultat av bidraget/rollen. Detta stämmer in på 
både uppstart- och expansionsfasen. Att teorin och empirin skiljer sig åt beror på det som 
Fried & Hisrich (1995) säger, att olika företag kan få ut olika värden från venture 
capitalbolagen. Detta på grund av att bidraget används för att fylla det gap som finns mellan 
de resurser som företaget redan har och de resurser som de behöver. 
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5.3.2 Styrning och råd 
 
Företag i både uppstart- och expansionsfasen har representanter från venture capitalbolaget i 
respektive styrelse. Detta stämmer överens med det som Wijbenga et al (2003) och Nagtegaal 
(1999) säger om att när venture capitalbolag investerar vill de oftast ha en plats i styrelsen. 
När det gäller hur tät kontakt portföljbolagen har med respektive venture capitalbolag skiljer 
det sig åt. Företagen som befinner sig i uppstartsfasen har kontakt med sina venture 
capitalbolag varje vecka, medan företagen som befinner sig i expansionsfasen bara har 
kontakt åtta till tio gånger per år. Enligt Nagtegaal (1999) är venture capitalbolagen mer 
aktiva då de investerar i ett företag som befinner sig i ett tidigare steg i utvecklingen och mer 
passiva i senare steg. Gemensamt för faserna är att företagen anser att styrelsearbetet 
innefattar strategisk planering. Enligt Wijbenga et al. (2003) hjälper styrelsen företaget att 
fatta och formulera strategiska beslut. Detta ska i sin tur hjälpa företaget att anpassa sig till 
omgivningen samt utveckla redan befintliga strategier.   
 
Venture capitalbolagen fungerar som ett rådgivande organ för företag som befinner sig i så 
väl uppstart- som i expansionsfasen. Att fungera som ett rådgivande organ är något som även 
Wijbenga et al (2003), Ehrlich et al (1994), Fried & Hisrich (1995) samt Fredriksen (1997) 
lyfter fram. Företag i både uppstart- och expansionsfasen upplever att de får råd när det gäller 
branschen. Vidare har rollen som rådgivande organ även lett till att de fått nya kontakter.  
 

5.3.3 Övervakning 
 
Företag i både uppstart- och expansionsfasen upplever att venture capitalbolaget övervakar 
alternativt indirekt övervakar företaget. Enligt Wijbenga och van Dierendonck (2005) 
övervakar venture capitalbolaget portföljbolagets utveckling och avbryter finansieringen när 
informationen om framtida utsikter är för negativa. Vad venture capitalbolagen övervakar är 
främst det finansiella området, men även hur portföljbolagen utför sitt arbete. 
Övervakningsaktiviteterna består oftast av: övervakning av finansiella utföranden, 
övervakning av arbetsutföranden samt värdering av portföljbolagets strategi och 
produktmarknads möjligheter (Wijbenga, van Dierendonck, 2005; Wijbenga et al, 2003). Att 
venture capitalbolagen värderar portföljbolagets strategi och produktmarknads möjligheter 
(Wijbenga, van Dierendonck, 2005; Wijbenga et al, 2003) är inget som nämns. Vidare säger 
Rosenstein et al (1989) att venture capitalbolagen inte alltid värderar produktmarknadens 
möjligheter utan det beror på investeringsfasen. 
 
Gemensamt för uppstart- och expansionsfasen är att inget av företagen upplever att det finns 
skillnader när det gäller målsättning mellan dem och venture capitalbolaget. Eisenhardt 
(1989) tar upp två olika problem som kan uppstå mellan agent (portföljbolaget) och principal 
(venture capitalbolaget). Målkonflikten är ett av problemen som lyfts fram, vilket inte 
stämmer in på någon av faserna. I både uppstart- och expansionsfasen finns det företag som 
upplever att det finns skillnader i attityden till risk, men även de som anser att det inte finns 
någon. Skillnader i attityden till risk är det andra problemet som Eisenhardt (1989) lyfter 
fram, vilket alltså går att se i båda faserna. 
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5.3.4 Kunskap 
 
Gemensamt för båda faserna är att företagen anser sig ha haft nytta av den kunskap som 
venture capitalbolaget bidragit med, vilket stödjer det som Wijbenga och van Dierendonck 
(2005) säger om att venture capitalbolagen kan ge varierad och speciell kunskap till 
portföljbolagen. Det finns även fler likheter mellan faserna och det är att företag i både 
uppstart- och expansionsfasen anser att venture capitalbolaget bidragit med 
marknadskunskap. Just marknadskunskap är något som Nagtegaal (1999) och Berggren 
(2003) anser att venture capitalbolagen kan bidra med. Vidare har företag i varken uppstart- 
eller expansionsfasen fått hjälp med produktutvecklingen och anledningen till detta är enligt 
några av respondenterna att venture capitalbolaget inte har tillräckligt med kunskap om 
produkterna, samt att venture capitalbolaget litar på att företaget själva utvecklar dem på bästa 
sätt. Detta innebär att Nagtegaal´s (1999), Berggrens (2003) samt Gullander & Söderbloms 
(2003) studier inte stämmer när det gäller att venture capitalbolagen hjälper sina portföljbolag 
med produktutveckling. I både uppstart- och expansionsfasen nämns det att venture 
capitalbolaget även bidragit med kunskap när det gäller olika bolagsfrågor samt kunskap inom 
det finansiella området. Enligt Nagtegaal (1999) är venture capitalbolag ofta specialiserade 
inom en viss del av industrin, vilket gör att de har en förmåga att assistera/styra sina 
portföljbolag inom specifika områden. I varken uppstart- eller expansionsfasen har företagen 
nämnt att de har fått hjälp med att introducera nya produkter/tjänster till marknaden, vilket 
Wijbenga och van Dierendonck (2005) tar upp. 
 

5.3.5 Nätverk 
 
Venture capitalbolagens nätverk hjälper företag i både uppstart- och expansionsfasen. Nätverk 
är ett viktigt bidrag enligt Fried & Hisrich (1995), Wijbenga & van Dierendonck (2005) samt 
Berggren (2003). Gemensamt för båda faserna är att nätverken underlättat rekrytering av 
nyckelpersonal. Det handlar då om rekrytering av ”vanlig” personal samt chefer. Att 
nätverken underlättar rekryteringen är något som även Fried & Hisrich (1995) samt Wijbenga 
& van Dierendonck (2005) talar om. Dock menar de att det främst gäller rekrytering av högsta 
ledning samt chefer på lägre nivåer (Fried & Hisrich, 1995, Wijbenga & van Dierendonck, 
2005). 
 
Venture capitalbolagens nätverk har även hjälpt företag i båda faserna med att få kontakt med 
nya kunder samt investerare. Enligt Fried & Hisrich (1995), Wijbenga et al. (2003) samt 
Berggren (2003) kan nätverken förse portföljbolagen med kunder. Vidare säger Wijbenga & 
van Dierendonck (2005), Wijbenga et al. (2003) samt Berggren (2003) att nätverken även 
bidrar med kontakt till nya investerare. Huruvida venture capitalbolagen förmedlar kontakt 
med kunder samt investerare beror enligt Rosenstein et al (1989) på i vilken investeringsfas 
företaget befinner sig.  
 
När det gäller huruvida nätverken hjälpt portföljbolagen att komma i kontakt med nya 
företagspartner skiljer det sig åt mellan faserna. Endast företagen i uppstartsfasen har fått 
hjälp med detta. Enligt Fried & Hisrich (1995) och Wijbenga et al. (2003) kan nätverken 
hjälpa portföljbolagen med att hitta förvärvs- eller företagspartners. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser som vi dragit utifrån vårt syfte med 
uppsatsen. Vi kommer slutligen att redogöra för implikationer samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med den här studien har varit att beskriva och undersöka vilka uppfattningar 
portföljbolaget har om venture capitalbolagens bidrag/roll samt undersöka om det skiljer sig 
åt beroende på om företaget befinner sig i uppstart- eller expansionsfasen.  
 
Utifrån vår studie kan vi dra följande slutsatser: 
 

• Venture capitalbolagens roll är att sitta med i styrelsen för att hjälpa företagen med 
dess strategier samt att fungera som rådgivande organ. Området som venture 
capitalbolaget ger råd inom varierar, dock är samtliga portföljbolag överrens om att 
det är råd inom branschen. Venture capitalbolagen har även en roll som innebär att de 
övervakar, alternativt indirekt övervakar portföljbolagen och det handlar då om det 
finansiella området samt hur arbetet utförs. Vidare finns det inga direkta skillnader när 
det gäller målsättning mellan venture capitalbolag och portföljbolag. Det kan dock 
förekomma olika attityder till risk. 

• Kunskap inom specifika områden samt tillhandahållandet av nätverk är två viktiga 
bidrag som venture capitalbolagen ger sina portföljbolag.  

• Det finns vissa skillnader mellan uppstart- och expansionsfasen. Företagen i 
uppstartsfasen har tätare kontakt med venture capitalbolagen än företagen som 
befinner sig i expansionsfasen. Vidare är det endast portföljbolagen i uppstartsfasen 
som har fått hjälp med att komma i kontakt med nya företagspartners. 

  

6.2 Diskussion 
 
Venture capitalbolagen tillhandahåller viktiga bidrag/roller som hjälper portföljbolagen i dess 
utveckling. Vi anser att dessa är väldigt viktiga och att portföljbolagen ska utnyttja detta så 
mycket som möjligt. Vi har fått uppfattningen att om ett företag bara vill ha kapital kan de 
lika gärna gå till banken. Men tar de in riskkapital får de kapital, råd, kunskap samt tillgång 
till nätverk. De får även ett bollplank som de kan diskutera tankar och idéer med, vilket borde 
vara en förmån för ett relativt nystartat företag. Att venture capitalbolag ställer sina krav, tror 
vi bara är något som man får acceptera. Det känns som att erfarenhet inom branschen gör att 
företaget inte gör ”nybörjar misstag” i och med att det kanske är någon från venture 
capitalbolaget som redan har gjort dem, vilket vi tror gynnar företaget och de utvecklas 
snabbare. 
 
Venture capitalbolagen övervakar även sina portföljbolag, vilket vi tror hänger samman med 
exit, det vill säga den framtida försäljningen av portföljbolaget. I och med att venture 
capitalbolaget satsat både pengar, tid och kraft vill de naturligtvis få ut så mycket som möjligt 
av försäljningen. Att våra respondenter uppfattar övervakningen på olika sätt tror vi beror på 
vad de själva är för personer. En del personer måste ha riktlinjer och hårda krav för att 
prestera medan andra tycker att de gör ett bättre jobb om de får arbeta mer självständigt. Vi är 
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själva av den uppfattningen att det är bra om det finns krav samt riktlinjer och anser att man 
blir mer motiverad att fortsatta att arbeta om man då och då får en ”morot”. Sedan får det 
heller inte blir för mycket det vill säga det får inte kännas helt omöjligt och/eller meningslöst, 
men det är en avvägning som måste göras. Att det finns skillnader när det gäller attityden till 
risk tror vi kan hänga samman med att venture capitalbolagen har satsat pengar vilket gör att 
de är rädda för att portföljbolaget ska misslyckas. I de fall portföljbolagen misslyckas förlorar 
venture capitalbolaget stora summor pengar. Vidare tror vi även att de är mer försiktiga med 
att ta risker i och med att de vill ha så stor avkastning som möjligt då de i framtiden säljer 
portföljbolaget.  
 
Utifrån vår studie kan vi se att det finns vissa skillnader mellan uppstart- och expansionsfasen. 
Exempelvis har portföljbolagen i uppstartsfasen tätare kontakt sina venture capitalbolag. Detta 
tror vi hänger samman med att det är ett ungt portföljbolag, med en ny marknad och att 
venture capitalbolaget nyligen investerat i företaget. Portföljbolagen i de tidigare faserna är 
mer utsatta vilket gör att venture capitalbolagen vill ha mer kontroll över företaget. Vidare har 
endast portföljbolagen i uppstartsfasen med hjälp av nätverken kommit i kontakt med nya 
företagspartners. Anledningen till detta tror vi kan vara att dessa företag fortfarande utvecklar 
sina produkter/tjänster, vilket gör att de stöter på olika problem som måste lösas. I och med att 
venture capitalbolagen ofta har flera portföljbolag inom samma bransch kan det vara så att de 
har två företag med olika problem som kan komplettera varandra.  
 

6.3 Implikationer 
 

• Företagen bör tänka på att olika venture capitalbolag ofta är inriktade på olika 
branscher. Det kan därför vara en fördel om venture capitalbolaget inte har allt för 
många olika branscher, eftersom de då kan ha mer specifik kunskap som kan vara till 
hjälp. 

• Företag bör tänka på att det kan förekomma skillnader i attityden till risk mellan 
företaget själva och venture capitalbolaget, som då kan påverka beslutsfattandet. Detta 
kan i sin tur skapa problem. 

• Innan företagen går med på finansiering från venture capitalbolag tycker vi det är 
viktigt att diskutera igenom vilka mål och riktlinjer venture capitalbolaget har för 
företaget och då se om dessa stämmer överens med företagets egna. Stämmer de inte 
överens tror vi det är bättre att leta vidare. 

• Tänk på att försöka ”utnyttja” venture capitalbolagens kunskaper och nätverk, då de 
kan underlätta utvecklingen och vara till stor hjälp. 

• Det finns inga större skillnader mellan uppstart- och expansionsfasen när det gäller 
bidrag/roll. Dock tror vi ändå att ju tidigare företaget tar in riskkapital desto mer nytta 
har man, då företagsledarna kanske saknar kunskap och erfarenheter. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Det hade varit intressant att göra en större studie inom IT-branschen för att kunna göra 
en generalisering. Anledningen till att det har varit intressant är för att vi har hittat 
skillnader mellan teori och vår empiri och därför hade det varit intressant att se om vi 
lyckats fånga dessa skillnader. 

• Det hade även varit intressant att göra vår studie igen fast med fler livscykelfaser, för 
att se om det finns ytterligare likheter och skillnader. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Företag:________________________________________ 
Namn: _________________________________________ 
Befattning: ______________________________________ 
 

Aktiva/passiv 

� Hur upplever ni venture capitalbolagets roll i ert företag? 
o Aktiv? 
o Passiv? 
o Hur yttrar detta sig? 

� Hur ofta har ni kontakt med venture capitalbolaget? 
o Hur sker kontakten? 
o Telefon? 
o Mail? 

Bidrag 

� Berätta om vilket bidrag/roll ni tycker att venture capitalbolaget ger företaget. 
o Ökad lönsamhet? 
o Bättre finansiell ställning? 

� På vilket sätt ger venture capitalbolaget mervärde för företaget? 

Styrelsearbete 

� Har venture capitalbolaget någon representant med i styrelsen? 
o Hur ser styrelsearbetet ut? 
o På vilket sätt hjälper de er verksamhet genom att sitta med i styrelsen? 
o Vilken är venture capitalbolagets roll i beslutsfattandet? 

� Vilken typ av beslut medverkar venture capitalbolaget i? 
� Vem tar de slutgiltiga besluten? 

o Anser ni att venture capitalbolagen fungerar som ett rådgivande organ? 
� Om ja, inom vilka områden ger de råd? 
� Vilket sätt har detta hjälpt er verksamhet? 

Övervakning 

� På vilket sätt övervakar venture capitalbolaget ert företag? 
o Vilka områden inom verksamheten övervakar de er? 
o Hur påverkar detta företaget? 
o Känns det som att ni för mer gjort i och med att ni har en ”piska” på er? 

� Finns det skillnader när det gäller målsättningar mellan ert företag och venture 
capitalbolaget? 

o Om ja, vad är det för skillnader? 
o Om ja, vad är anledningen? 
o Om ja, hur påverkar detta beslutsfattandeprocessen? 

� Finns det skillnader när de gäller attityden till risk? 
o Om ja, vad är det för skillnader? 
o Om ja, vad är anledningen? 
o Om ja, hur påverkar detta beslutsfattandeprocessen? 
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Kunskap 

� Vad anser ni venture capitalbolaget har bidragit med för kunskap till ert företag? 
o Inom vilka områden bidrar de med kunskap? 
o På vilket sätt har deras kunskap hjälpt er verksamhet? 

� Lett till produktutveckling? 
� Marknadskunskap? 

Nätverk 

� På vilket sätt hjälper deras nätverk ert företag? 
o Hur leder detta till nytta för ert företag? 
o Har deras nätverk lett till några nya kontakter? 

� Om ja, vad för typ av kontakter? 
� Nya finansiärer? 
� Nya kunder?  

Övrigt 
� Har ni något som vi inte har frågar om, som ni skulle vilja tillägga? 
� Får vi publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 
� Får vi återkomma, om vi känner att vi har några kompletterade frågor? 

 

 


