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ABSTRACT 

 

Titel  Får alla vad de vill ha? – En studie om riskkapitalbolagens 
påverkan på högteknologiskt nyföretagande. 

 
Nivå   C-uppsats 

 
Författare   Rebecka Adam och Johanna Lind 

 
Handledare  Maria Smolander 

 
Datum  2014 - maj 

 
Syfte Riskkapital har vart av stor betydelse för högteknologiska 

nyföretagande dock har antalet riskkapitalbolag minskat väldigt 
mycket sedan IT-bubblan sprack år 2000. Huvudsyftet i uppsatsen 
var därför att undersöka hur IT- och kommunikationsbranschen 
hanterar den minskade riskkapitalmarknaden. Delsyftet i uppsatsen 
undersöker vilken betydelse riskkapitalbolagen har på nystartade 
företag inom IT- och kommunikationsbranschen. 
Forskningsfrågorna i uppsatsen handlar om hur nyföretagande 
hanterar finansieringen, hur de väljer samt söker finansiering och 
hur de påverkas av konkurrenter och deras 
riskkapitalfinansieringar. 

 
Metod Studien bygger på metodtriangulering med insamling av kvalitativ 

data genom tolv intervjuer och kvantitativ data genom 
årsredovisningar.  

 
Resultat & slutsats Av de tolv studerade företagen har fem företag fått riskkapital. 

Företagen har valt olika finansieringskällor och kontrollaversionen 
har haft betydelse vid valet att endast använda intern finansiering. 
Studien har visat att även finansieringskällor kan söka efter företag 
att investera i. Majoriteten av företagen med riskkapital har använt 
sig av externa parter vid sökningen. Merparten av företag har ej 
märkt av konkurrenters riskkapitalinvesteringar. 

 
Nyckelord: Riskkapital, finansiering, IT- och kommunikationsbranschen, nyföretagande. 
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ABSTRACT 
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Purpose  Venture Capital has been of big importance for new ventures in 

high technology industries, but has decreased markedly in 
numbers since the end of the”dot-com” bubble. The main purpose 
of this thesis was to examine how the IT and communications 
industry manages the reduction in the private equity market. The 
second purpose was to study the importance of venture capital on 
new ventures in the IT and communication industry. The research 
questions concerns how new ventures manages their financing, 
how they choose financing and which method they use to pursuit 
it, as well as how competitors influence them and with their 
venture capital funding.  

 
Method  The study was based on method triangulation with both qualitative 

data through interviews and quantitative data through researching 
annual reports.  

 
Results and conclusions  Of the twelve researched new ventures has five gotten venture 

capital. The companies have chosen different financial sources and 
control aversion was the main cause of internal financing. This 
study shows that financing sources also can contact companies to 
invest in. The majority of businesses with venture capital has used 
external assistance when seeking venture capital investments. 
Most of the businesses have not been affected from competitors’ 
venture capital investments.  

 
Keywords: private equity, venture capital, finance, IT- and communications industry, 

entrepreneurship. 
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Definitioner 
 

Innovation - I ett samhälle ska innovationen både skapa värde och 
accepteras samtidigt som att vara något principiellt nytt. Att 
användaren av innovationen byter frivilligt till denna är ett 
kriterium (Frankerlius se Benner 2005). 
 

IT- och 
kommunikationsbranschen - 

Denna bransch ingår följande affärsområden; 
Datakonsultverksamhet, dataprogrammering, 
datordrifttjänster, IT- & datatjänster, telekommunikation – 
trådbunden, trådlös, satellit, utgivning av annan programvara 
och utgivning av dataspel (Business Retriever, 2014). 

Riskkapitalbolag - Författarna utgår från den engelska benämningen av venture 
capital. Formellt venture capital är investeringar vilka 
kommer från venture capital-företag, 
riskkapitalbolag.(Landström, H & Löwengren, M, 2012). 
Riskkapitalbolag satsar kapital samt deltar i utvecklingen av 
andra företag (Nationalencyklopedin 2014).  

Riskkapital - Kapitalet vilket kommer från riskkapitalbolaget. 

Affärsängel - En privatperson vilken satsar sitt kapital i onoterade företag. 
Denne ger ett bidrag i form av kapital och/eller kompetens 
(Saublens, C & Reino, M, 2000)  

Affärsängelinvestering - Investering från affärsängel. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den ekonomiska tillväxten har en betydande inverkan av entreprenörskap och nyföretagande 

samt skapandet av nya arbetstillfällen (Söderblom 2012). Entreprenörskap och nyföretagande 

har diskuterats i över 100 år och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Två av de 

mest framgångsrika samhällsvetarna inom ämnet är Joseph Alois Schumpeter och Frank 

Hyneman Knight från tidiga 1900-talet. Båda diskuterar betydelsen av entreprenörskap i den 

ekonomiska tillväxten samt hur det skulle finansieras. Schumpeter menar att entreprenören 

skapar förändring och öppnar upp för nytt på marknaden genom innovationer. Bankerna 

finansierar innovationer, menar Schumpeter, de har förmågan att kunna avgöra vem är den 

bästa entreprenören och vems idé kommer att lyckas bäst. Knight motsäger denna 

förutsägbarhet och menar att det råder en stor osäkerhet för nyföretagande och att bara vissa 

kommer att lyckas. Både Schumpeter och Knight är överens att den viktigaste 

finansieringskällan är externt kapital inom entreprenöriella projekt (Brouwer 2002). 

 

Intresset har fortsatt varit stort de senaste årtiondena för den inverkan entreprenörer har på 

den ekonomiska tillväxten i form av arbetsskapande samt innovationsskapande. De mest 

bidragande företagen till detta är de nya företag var satsningen är på snabb och hög tillväxt 

och är oftast inom den högteknologiska sektorn. Att vara finansiellt begränsad brukar vara en 

generell uppfattning för nya företag, speciellt företag där det finns en hög risk av 

misslyckande, immateriella tillgångar samt det finansiella gap vilket existerar mellan 

finansiärer och entreprenören. Detta gäller speciellt innovativa företag (Söderblom 2012). Det 

finansiella gapet innebär att informationsasymmetri råder mellan entreprenören och 

finansiären. Detta innebär att entreprenören ofta har mer information om småföretaget medan 

finansiären har mer kunskap om marknaden och branschen där småföretaget är befintligt inom 

(Landström 2003). Joakim Winborg förklarar även finansieringsgapet och menar att risken 

ökar för finansiären när det är svårt att veta all information. Han menar även att från 

småföretagarens sida kan det finnas brist på kunskap inom olika finansieringskällor, men 

även motvilligheten att ta in externt kapital i form av ägarkapital (se Landström 2003).  

 

Det finns många olika finansieringskällor att välja mellan och i en studie av Klofsten och 

Lindholm Dahlstrand år 2000 redovisas de vilka används i svenska tekniska företag och det är 
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självfinansiering, kundfinansiering, banklån, affärsänglar, statliga bidrag och lån och venture 

capital (Lindholm Dahlstrand 2004). Jämfört med den traditionella industrin får unga företag 

inom den högteknologiska sektorn mer aktiebaserad finansiering enligt flera forskare (se 

Söderblom 2012). Unga högteknologiska industrier, bland annat IT- och telekommunikation, 

är av speciellt intresse för riskkapital och de föredrar att investera i innovativa 

entreprenöriella företag eller företag med hög tillväxtpotential och ökad skalbarhet 

(Söderblom 2012).  

 

Den marknad riskkapitalbolagen befinner sig på har påverkats av sina upp- och nedgångar 

trots att den marknaden är relativt ung. Vid förra sekelskiftet var denna marknad väldigt stark 

i samband med satsningar, investeringar och värderingarna under IT-bubblan. IT-bubblan 

berodde på att flera högteknologiska företag startades och börsnoterades när intresset för 

internets framfart fanns i samhället. Till riskkapitalbranschen kom mycket kapital för att 

investera i den nya teknologin. Dock överinvesterades det i okända koncept vilket ledde till 

kraschen år 2000, vilket kom att påverka den globala riskkapitalmarknaden. Sedan IT-

bubblan sprack har riskkapitalmarknaden minskat rejält, cirka 65 % mellan åren 2002 och 

2009. Många investerare tog bort sina pengar och ansåg denna marknad för riskabel. Dryga 

tio år senare har denna marknad ännu inte återhämtat sig helt trots att riskkapitalbolagen har 

bidragit till några av de mest kända företagen i världen med succéerna Microsoft, Apple och 

Google och även de svenska företagen Spotify och Skype (Söderblom 2012). 

 

1.2 Problembakgrund 
Enligt politiska beslutsfattare samt entreprenörskaps forskare har riskkapital varit av väsentlig 

betydelse (Söderblom 2012). Men efter IT-bubblan har riskkapitalmarknaden minskat rejält 

samtidigt har IT- och kommunikationsbransch stått för en av landets viktigaste näringar 

(Vinnova 2010). Intresset för denna bransch har varit stor och under året 2012 var IT- och 

kommunikationsbranschen den mest investerade med 46 % av investeringsvolymen från 

riskkapitalbolag. Trots detta har mellan åren 2005 och 2012 riskkapitalinvesteringar i sådd- 

och tillväxtfasen minskat med 60 %. År 2008 investerades 4,8 miljarder kronor för att sedan 

år 2012 investera endast 1,8 miljarder kronor. Det har varit framförallt minskning av de 

privata riskkapitalbolagen (Tillväxtanalys 2013). 

 

Med en minskad riskkapitalmarknad, framförallt i sådd- och tillväxtfasen, har företag behövt 

ta till andra finansieringsmedel. Tidigare forskning har diskuterat att valet av kapital för 
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finansiering påverkar företagets utgång (Croce et al 2013 & Inderest och Mueller 2009). Det 

är en skillnad när valet mellan aktiva investerare jämfört med passiva investerare kommer att 

påverka företagets kommande framgång. Att ha aktiva investerare leder ofta till högre tillgång 

till kapital och kan även investera strategiskt högt för att slå ut konkurrenter från industrin 

menar Inderest och Mueller (2009). Även påverkan på konkurrenternas framtida tillväxt och 

investeringar kan bli effekter av denna strategiskaöverinvestering riskkapitalbolag kan göra. 

Företagen med aktiva investerare har ofta högre tillväxt, större marknadsandel samt högre 

vinstmarginal vid konkurrens på produktmarknaden och kommer under en längre tid att 

dominera i branschen mot konkurrenter utan aktiva investerare (Inderest och Mueller 2009).  

 

Tidigare forskning har även menat att riskkapitalföretagen väljer företag med större 

produktivitet vilket forskningen av Croce et al (2013) motvisar. Det har visat sig att 

riskkapitalfinansierade företag har en markant högre produktivitetstillväxt efter första 

investeringen jämfört med andra icke riskkapitalfinansierade företag. Detta menar den 

tidigare forskningen har varit för att riskkapitalbolagen valt de företag med högre 

produktivitetstillväxt, men enligt Croce et als (2013) studie var det ingen utmärkande skillnad 

i produktivitetstillväxten innan investeringen. De bidrag utöver kapitalet riskkapitalbolagen 

bidrar med är intensivast de första två åren (Croce et al 2013). 

 
1.3 Problemformulering 
Riskkapitalbolag har varit av stor betydelse för nyföretagande och finansieringsvalet de står 

för kan vara av väsentlig betydelse för företaget. Att företag väljer aktiva investerare istället 

för passiva investerare kan påverka företagets kommande framgång. Efter år 2000 har 

riskkapitalmarknaden minskat radikalt samtidigt har just denna finansieringskälla varit av stor 

betydelse för högteknologiska företagsuppstarter. Med denna minskning anar författarna att 

alla inte kan få riskkapitalbolagsinvestering och undrar hur detta påverkar företagaren vid sitt 

val av finansiering vilket denna uppsats kommer att behandla. 
 
1.4 Forskningsfrågor 
➢ Hur hanterar nystartade företag deras finansiering inom IT- och 

kommunikationsbranschen efter år 2000?  

➢ Hur väljer företagen vilken sorts finansiering de skall använda sig av? 

➢ Hur söks riskkapitalfinansiering av nystartade företag inom IT- och 

kommunikationsbranschen? 
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➢ Hur påverkas företagen av konkurrenterna och deras riskkapitalfinansieringar inom 

samma bransch? 

 
1.5 Syfte 
Huvudsyftet i denna uppsats är att undersöka hur företag inom IT- och 

kommunikationsbranschen hanterar den minskade riskkapitalmarknaden efter år 2000. 

Delsyftet i denna uppsats är att undersöka vilken betydelse riskkapitalbolagen har hos 

nystartade företag inom IT- och kommunikationsbranschen efter år 2000.  

 
1.6 Avgränsning 
De avgränsningar vi har valt att göra är att fokusera på svenskregistrerade aktiebolag i 

Stockholmsstad vilka har startats mellan åren 2002 till 2012 i IT- och 

kommunikationsbranschen.      

 
1.7 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats inleds med en bakgrundsproblematik vilken leder till valet av frågeställningar 

och syftet i denna uppsats. I kapitel två redovisas vilken metod författarna valde för att på 

bästa sätt kunna genomföra denna studie. I efterföljande kapitel sker en fördjupning av 

tidigare forskning om ämnet och teorier för att öka förståelsen av undersökningen. I kapitel 

fyra redovisas den insamlade empirin bestående av en sammanfattning av tolv intervjuer och 

presentation av de tolv företagens omsättningar. Följande kapitel tar analysperspektivet och 

skapar en förståelse för respondenternas svar i kombination med tidigare redovisad forskning 

och teorier. Slutsatsen av denna uppsats följs i kapitlet efter där frågeställningarna besvaras 

från analysen. Uppsatsen avslutas med en diskussion där betydelsen av resultaten i studien 

diskuteras samt generaliseras med förslag för kommande forskning. 
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2. Metod 
Genomgång av metoden tydliggör hur vi skall komma fram till att besvara vår frågeställning. 

Med hjälp av en kombinerad strategi av kvalitativ samt kvantitativ inriktning skapas en metod 

genom intervju samt datainsamling från årsredovisningar. 

 
2.1 Forskningsstrategi och val av ansats 
Denna studie handlar om att undersöka hur företag inom IT- och kommunikationsbranschen 

hanterar finansieringsfrågan efter år 2000, när riskkapitalmarknaden har minskat markant. För 

att undersöka detta har författarna börjat med att ha genomfört en fördjupning i ämnet av 

möjliga finansieringsalternativ och främst riskkapitalfinansieringars betydelse för branschen. 

Utifrån dessa teorier och tidigare forskning har vi deducerat fram till syftet och frågeställning 

samt val av undersökningsmodell. Denna deduktiva ansats användes i frågeställningarna för 

att jämföra med empirin för att sedan sammanställa hur verkligheten ser ut, på det sättet 

prövas de gjorda hypoteserna (Bryman & Bell 2005). 

 

Den deduktiva ansatsen används vanligast i kvantitativa studier men för att författarna ska 

kunna fördjupa sig kring hur företagen har hanterat finansieringsfrågan ses metoden för detta 

behöva vara av en mer av detaljerad natur. Det finns två olika forskningsmetoder, den 

kvantitativa och den kvalitativa. I den kvantitativa används kvantifierbardata till exempel 

enkäter och statistik (Patel & Davidson 2003). Men för författarna var det viktigt att få fram 

åsikterna kring finansieringen samt kunna vara mer anpassbar för att få in bredare svar och 

kunna utveckla teorierna. Att även kunna utveckla teorier, när mycket har hänt med 

finansieringen och se om det stämmer överens efter den minskade riskkapitalmarknaden, är 

denna studie även av induktivt inslag. Detta när tyngden också läggs på generering av teorier 

och fokus ligger på hur individer tolkar situationen (Bryman & Bell 2005). För detta används 

oftast kvalitativ forskningsstrategi. Denna forskning uppfattas som processinriktad och 

tolkande med betoning på ord och inte kvantifiering vid insamling av data för analys. Den 

kvalitativa ansatsen är en metod vilken bygger på induktiva ansatser och forskaren oftast är 

omedveten om vad för data kommer fram i granskningen (Patel & Davidson 2003). 

 

Av kvalitativa datainsamlingar finns det många olika tillvägagångssätt och författarna ansåg 

att semi-strukturerade intervjuer var mest anpassad för studien. Detta val bestod av att genom 

kvalitativa intervjuer får man fram respondentens egna uppfattningar och får möjlighet att 

framföra vad den ser relevant. Detta samtidigt vid intervjutillfället kan författarna vara mer 
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fria och ställa följdfrågor samt anpassa ordningsföljden av frågorna beroende på intervjun 

(Bryman & Bell 2005). För att ta upp de aktuella ämnena i denna forskning under intervjuerna 

användes en intervjuguide, se Bilaga 1. Denna intervjuguide används för att ha en lista över 

de ämnen intervjun ska beröra men friheten att anpassa sig efter intervjun är möjlig. Att flera 

respondenter skulle komma att intervjuas är den semi-strukturerade intervjun att föredra 

genom att jämförbarheten kan kontrolleras mellan intervjuerna (Bryman & Bell 2005).  

 

2.2 Intervjuerna 
Att ha valda teman att utgå ifrån vid intervjuerna ansåg författarna var av stor betydelse 

genom att forskningsfrågorna redan var givna. För detta använde sig författarna av en 

intervjuguide att förhålla sig till under intervjun. Intervjuguiden skapades med indelningar 

efter ämnena med först frågor om respondenten och dess företag följt av finansiering. Detta 

ledde sedan till frågor om riskkapital och följdes av konkurrenters riskkapitalfinansieringar 

och respondentens uppfattning om dess konkurrenter. Frågorna var utformade med öppna svar 

samt undvek att vara ledande i formuleringen. Författarna valde att båda vara delaktiga i 

samtliga intervjuer för att öka tolkningsmisstag samt med uppdelningen att en intervjuade och 

den andra förde anteckningar. Alla respondenter tillfrågades innan intervjun om inspelning 

var tillåten vilket den var för att sedan efter intervjuerna transkriberas av författarna. Vid 

intervjutillfället hade författarna läst på om de intervjuade företagen samt var etiskt medvetna 

om att finansiering kan vara ett känsligt ämne för det inte alltid är publikt i onoterade företag. 

För att visa vår etiska medvetenhet hade vi bestämt att alla företag och respondenter kommer 

att behandlas anonymt samt redogjorde vad studien handlade om i förhand.  

 

Att författarna valde att spela in intervjuerna var för att förbättra tolkningen av intervjun. 

Författarna kände ändå till att medvetenheten av att ha en mikrofon framför sig kan påverka 

respondenten vid att skapa oro (Bryman & Bell 2005). Intervjuernas längd pendlade mellan 

20 minuter till 45 minuter, mycket beroende på om de har haft riskkapitalfinansiering eller 

inte. Bryman & Bell (2005) redogör att korta intervjuer kan också ge viktig information, detta 

förklaras med att vid accepterande att bli intervjuad brukar respondenterna vara 

samarbetsvilliga och öppna men först vara spända över mikrofonen (Bryman & Bell 2005). 

Genom att tolkningsfel är lätt hänt valde författarna att skicka transkriberingarna till varje 

respondent för att minimera dessa tolkningsfel.  
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2.3 Urval 
Denna uppsats har fokus på IT- och kommunikationsbranschen och därav var alla företag 

tvungna att vara aktiva inom denna bransch. De avgränsningar författarna valde att göra var 

att avgränsa sig till svenska aktiebolag belägna i Stockholm på grund av bekvämlighet att 

kunna boka möten med de under kortvarsel. För att se hur nystartade företag har valt sin 

finansiering efter år 2000 när IT-bubblan sprack valde författarna att företaget får ej ha startat 

innan år 2002. Detta år motiveras av att It-bubblans mest drastiska påverkan på en minskad 

riskkapitalmarknad hände över ett flertal år, men speciellt åren 2000 och 2001. Vi valde att 

begränsa oss till att företaget senast skulle startas år 2012 för de har haft minst ett verksamt år 

samt tillgänglighet på minst en årsredovisning för att kunna öka vår kunskap om företaget. 

Dessa begränsningar gjordes över Retriever Business utökade söknings funktion på företag. 

Denna urvalsprocess för populationen redovisas i Figur 2.3.1. 

 

Figur 1. Urvalsprocess 

  
Källa: Egen sammanställd tabell från vår urvalsprocess. 

 

Populationen består av 4 743 stycken företag. Författarna valde ett stratifierat slumpmässigt 

urval sedan för att nå alla storleksvariablar och fördelade jämt antalet kontaktade i de olika 

grupperna på antalet anställda; mikro (1-9 anställda), små (10-49) anställda, medelstor (50-

249 anställda) och stor (< 250 anställda). Detta gjordes för att kunna dela upp företagen för att 

täcka hela marknaden. Författarna valde i första mail listan nå ut till 20 olika företag 

fördelade på fem i varsin storlek. Anledningen till att välja ut för studien är intresserade av 

alla företag inom IT- och kommunikationsbranschen därav stratifierade vi populationen ur ett 

visst kriterium. I dessa strata gjorde författarna ett systematiskt urval med att dela strata 

populationen med antalet företag vilka behövdes kontaktas (Bryman & Bell 2005). 

Författarna valde att komplettera även av bekvämlighetsskäl genom att maila till alla företag 

IT- och kommunikationsbranschen 

Aktiebolag 
• Mikro   Små    Medel   Stor 

Grundats mellan 2000-2012 

I Stockholm 
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med finansiering från detta statliga finansieringsinstituts hemsida. Detta för att garantera, för 

riskkapitalinvesteringar inte är publik information, att författarna fick tag på några företag 

med riskkapital, i detta fall statligt riskkapital. Denna uppsats har fokuserat på den privata 

riskkapitalmarknaden och därav kommer statliga riskkapitalfinansieringar redovisas under 

statliga bidrag för att skilja dessa åt. Bortfallen var många och endast sex intervjuer blev 

inbokade. På grund av det höga bortfallet valde författarna att göra ytterligare en mail omgång 

efter samma process igen men till 36 företag på Retriever Business hemsida.  

 

Detta resulterade i att tolv stycken företag blev intervjuade varav två stycken över telefon. En 

kort presentation av företagen finns i bilaga 2. Fördelningen blev att sju högt uppsatta 

respondenter från riskkapitalfinansierade företag och fem respondenter från icke 

riskkapitalfinansierade företag. Två av dessa riskkapitalfinansierade företag kom från det 

statliga finansieringsinstitutet, under begränsningen Stockholm och IT- och Kommunikation. 

Att urvalet skedde genom ett stratifierat slumpmässigt urval innebär att företagen blir 

representerade proportionellt. Genom att använda sannolikhetsurvalet slumpmässigturval går 

det att generalisera resultaten över populationen (Bryman & Bell 2005). Men i denna studie 

var det för mycket bortfall samt för liten urvalsstorlek, att varje företag representerar nästan 

400 stycken företag.  

 

Författarna valde att intervjua högt uppsatta personer inom företagen med titlarna CFOs, 

CEOs, Head of Finance och Managing Director. Att intervjua högt uppsatta personer inom 

företagen var relevant för att kunna genomföra denna undersökning för företagens 

finansieringsalternativ ofta är ledningens kunskap. Att få tillgång till speciella aspekter från 

chefer och på de högre nivåerna inom en organisation är det viktigt att skapa en positiv 

reaktion vid förfrågan (Bryman & Bell 2005). Författarna valde att skicka mail till företagen 

med att berätta anledningen till att vi kontaktar dem, undersökningens syfte samt valdes det 

att frågorna bifogades på en gång. Detta när mottagarna kan skapa en förståelse om 

problematiken samt möjligtvis skapa ett intresse för det resultat studien kan frambringa.  

2.3.1 Bortfallsanalys 
Av de totalt 72 stycken kontaktade företagen ställde tolv stycken företag upp på intervju. 

Författarna anser att det kan vara på grund av flera anledningar. En anledning gäller den korta 

tid att planera in ett möte när författarna ville ha en intervju inom kommande tre veckorna 

från första utskicket och inom två veckor i det andra utskicket. De företagen vars svar erhölls 
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menade flera i sina svar att deras företag inte var relevant för studien eller att företagen hade 

mycket med månadsavslut att göra, intervjuerna skulle ske i andra halvan av april 2014.  

 

2.4 Kompletterande kvantitativ forskningsstrategi 
Genom valet av att komplettera den kvalitativa metoden med kvantitativdatainsamling för att 

göra en bedömning av branschens samt riskkapitalmarknadens utveckling de senaste tio åren. 

Metodtriangulering benämner kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman & 

Bell 2005). Att utveckla den kvalitativa forskningen med kvantitativ metod kan användas för 

att fylla luckor och därmed komplettera till den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell 2005) 

Vid val av kvantitativ strategi anser författarna kunna skapa en förståelse för marknaden och 

se efter olika påverkningar och marknadstrender vilka kan ha påverkat de intervjuade 

företagen. Vid datainsamlingen har vi använt oss av sekundärdata; i form av tidigare 

forskning, kurslitteratur, företags årsredovisningar, statistik från Svenska 

riskkapitalföreningen (hädanefter SVCA) i form av tillväxtanalysrapporten. 

 

Författarna gjorde en datainsamling och beräkningar på omsättningen från respondenternas 

bolag, vilket visar oss företagets totala samlade intäkter. Detta kan ge författarna en indikation 

på hur det går för de intervjuade företagen samt om de kan se generella kopplingar till de 

finansieringar de fått med deras omsättning och om den påverkas på något sätt. Information 

var också samlad från Tillväxtanalysrapporten (2013) där statistik finns om 

riskkapitalbranschen och med fokus på IT- och kommunikationsbranschen. Fördelar med att 

använda sekundärdata är att data är ofta av högkvalitet med representativt urval, urvalen är 

även stora i förhållande till vanlig studie med nationell eller täcker stora delar av landet samt 

är undersökningen utförd av skickliga och erfarna forskare eller stora institutioner (Bryman & 

Bell 2005). 

 
2.5 Metod för analys 
Metoden för analysen i denna uppsats var att genom de genomförda intervjuerna samt 

insamlade datan försöka skapa en förståelse utifrån teorierna samt den insamlande tidigare 

forskningen. Genom att använda den insamlade datan från intervjuerna får författarna fram 

åsikterna från respondenterna och kan jämföras. Anledningen till valet av managament teorier 

var för att kunna analysera respondenterna från deras syn. Tillsammans med tidigare 

forskningens resultat har de testats mot respondenterna i denna studie för att skapa en 

förståelse hur det ser ut i Sverige efter år 2000. Om riskkapitalfinansieringar har samma 
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betydelse för respondenterna vilket menas av tidigare forskning. Att kombinera dessa 

strategier samtidigt med mer fakta om riskkapitalmarknaden anser författarna kunna svara på 

denna studies frågeställningar samt syfte.  

 
2.6 Metodkritik 

2.6.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten i denna studie påverkas av många faktorer och delas in i; stabilitet, intern 

reliabilitet samt internbedömarreliabilitet. Stabiliteten syftar till att resultatet håller sig om 

denna studie skulle göras igen vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell 2005). Stablititeten i 

uppsatsen är relativt svag för undersökningssyftet var att riskkapitalbranschen har minskat 

väldigt mycket och studien går ut på att undersöka hur det påverkar nyföretagandes 

finansiering. Ifall denna studie skulle göras på samma sätt, inom snarare framtid, skulle det 

nog bara vara en mindre skillnad i uppfattningen om riskkapital. Utförandet av studien skulle 

troligtvis skapa snarlika svar men på grund av att undersökningsområdet är i rörelse är tiden 

när detta görs avgörande. Interna reliabiliteten anspelar hur väl respondenterna i studien 

relaterar till vissa indikatorer jämfört med andra (Bryman & Bell 2005). Det är 

respondenternas förklaringar av hur företaget har valt att göra ifall de har tagit in finansiering 

eller inte. Detta mått skapar en relativt hög intern reliabilitet och uppfattningen av kapitalet 

har varit en viktig del men respondenterna har varit tydliga om vad de föredrar. Skalan av hur 

bra de uppskattar respektive inte är däremot svårare att jämföra vilket minskar studiens 

internbedömarreliabilitet dock har inte studien använt skalperspektiv. 

Internbedömarreliabilitet anspelar de subjektiva bedömningarna för klassificering av flera 

personers beteende (Bryman & Bell 2005). 

2.6.2 Validitet 
Validitet består av tre olika delar, den interna validiteten, den externa validiteten och den 

ekologiska validiteten. Det interna validiteten syftar till om studiens resultat har ett 

orsakssamband emellan sig (Bryman & Bell 2005). Att svaren från respondenterna har samma 

orsaksamband stämmer troligtvis inte. Detta för respondenterna har både privata samt 

affärsmässiga påverkningar.  

 

Den externa validititen däremot, på grund av urvalsmetoden, har både sina fördelar och 

nackdelar. Det stratifierade slumpmässiga urvalet ökar dess validitet på studiens 

generaliserbarhet men dock var det många bortfall och för liten urvalsgrupp. Även 
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bekvämlighetsurval kring det statliga finansieringsinstitutet skedde minskar detta också den 

externa reliabiliteten genom möjlig generalisering till de med statlig riskkapital men inte 

nödvändigtvis för hela branschen. Detta för att endast 17 bolag inom IT- och Kommunikation 

är aktiva i Stockholm har fått statliga investeringar från detta statliga finansieringsinstitut. 

Extern validitet återspeglar hur väl urvalet representerar populationen (Bryman & Bell 2005).  

 

Den ekologiska validiteten berörs beroende på hur pass mycket påverkan sker i respondentens 

naturliga situation (Bryman & Bell 2005). Vid genomförandet av en intervju är det många 

onaturliga påverkningar på respondenten, både intervjuguiden och inspelningar påverkar den 

naturliga situationen. Vid att alla intervjuer, utan de över telefon, genomfördes på respektive 

respondents företag befinner sig respondenten i en bekant miljö vilket är positivt.  

2.6.3 Källkritik 
Källkritiken hänvisas främst mot användandet av sekundärdata i denna studie. Materialet är 

att inte lika bekant på samma sätt som om det var egeninsamlat. Det kan hända att 

sekundärdata har flera analysnivåer och detta måste has i beaktning då både individ och 

organisation nivå kan förekomma (Bryman & Bell 2005). Tidigare forskning har alla vart 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter vilket författarna har även haft krav på för att försäkra 

sig om dess kvalité. Teorierna är väl etablerade med flera forskningar samt böcker vart de 

både omnämns samt diskuteras. Sammanställningen av en rapport från Tillväxtanalys vilken 

är baserad på deras insamlade statistik. Tillväxtanalys är en myndighet med uppdrag från 

regeringen att analysera och utvärdera tillväxt. Detta anser författarna vara en tillförlitlig källa 

för att framföra riskkapitalbranschens påverkan. Ekon dr. Anna Söderblom från 

Handelshögskolan i Stockholm har författat en rapport för Näringspolitiskt forum, en del av 

Entreprenörskaps forum. Entreprenörskapsforum är en brobyggande nätverksorganisation 

inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretag för att föra samman teori och praktik 

(Entreprenörskapsforum). Dokumentinsamling från organisationer kan användas för att skapa 

en historisk återkoppling om beslut och handlingsinriktningar samt organisationsförändringar 

(Bryman & Bell 2005). Vid användandet av årsredovisningar har de främst använts till att 

skapa en historisk återkoppling över företagens omsättning. Årsredovisningar i övrigt behövs 

dock ha i åtanke att det är ett sätt för företag att förmedla information ut till intressenter och är 

därmed inte bara en lagligdokumentation utan även ett sätt att marknadsföra sig. Författarna 

använde endast företagens omsättning för resultatet fast har skaffat sig en uppfattning av 

respektive företag genom deras årsredovisningar.  
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3. Teoretisk referensram 
Fyra teorier presenteras nedan vilka tar upp synvinklar från finansiering, konkurrens, 

ledningen och investerarna. För att skapa en förståelse av tidigare resultat rörande 

nyföretagsfinansieringar har vi sammanfattat åtta studier för att skapa en teoretisk 

bakgrundsförståelse. Den teoretiska referensramen är till för att kunna analysera den 

insamlade empirin för att öka förståelsen. 

 
3.1 Teori 

3.1.1 Principal-Agentteorin 
Redan Adam Smith, grundaren av nationalekonomin, talade om Principal-Agentteorin med att 

management inte alltid beter sig för ägarnas intresse. Michael Jensen, år 1976, la grunden för 

Principal-Agentteorin genom att analysera skapandet av aktieägarnas tillgångar. 

Agentkostnader kommer från intresseskillnader mellan ägarna och ledningen och därav 

skapas agentproblematiken. Ägarnas målsättning är att öka värdet på företaget för 

avkastningen kontra ledningen vilka anser att tillväxt och att företaget överlever viktigast. 

Agentkostnaderna påverkar både med en minskande effekt på företagets värde samt påverkar 

också ägarna negativt. Genom att ägarna anställer en ledning vilka är kunnigare än de själva, 

tappar de kontrollen av företaget, samt får svårt att se vilka aktiviteter sker inom företaget. 

Ledningen har därmed en större mängd information av tillgängliga projekt än ägarna och 

ledningen ska fatta besluten kring dessa. I denna teori uppstår en informationsasymmetri där 

det är genom ojämnvikten i informationen mellan agenten och principalen där problematiken 

uppstår. Informationsasymmetri finns bland annat både innan kontraktskrivning, adverse-

selection, och efter, moral hazard. Adverse-selection utmärks när principalen inte har tillgång 

till all information agenten har innan avtalet (Hamberg 2004).  

 

Moral hazard handlar om att hålla avtalet och inte göra annat utanför kontraktet. För att 

kontrollera och försöka minska moral hazard skapar parterna ett utvecklade kontrakt med 

krav, för att minska det skilda intresset. Ett annat sätt att minska agentkostnader är genom 

övervakning samt bindningsaktiviteter. Redovisning, årsmöten och styrelsen är ett exempel på 

övervakning. Det är viktigt att ledningen förstår att de är övervakade av ägarna för att minska 

dessa kostnader. Bindningsaktiviterer handlar om att försöka få ledningen mot samma mål 

ägarna har genom att ge aktier till ledningen fast detta är ett dyrt sätt att ändra deras 

målsättning (Hamberg 2004). 
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3.1.2 Finansieringskällor och faser 
Finansieringskällorna företag kan använda sig utav varierar mycket beroende på vilken sorts 

finansiering företag väljer att använda. I företagens utveckling kan man se finansieringen i 

form av inriktning i olika faser. Vissa finansieringar är att lämpligare framför andra i olika 

skeden i utvecklingen hos företagen. För entreprenören finns flera finansieringsmöjligheter 

vid uppstarts företag, vilka också är i liten grad beroende på vilket typ av finansiellt system 

ett land har. En del länder har ett mycket starkt banksystem och en mer offentlig finansiering 

medan andra länder kan ha ett mer ägarorienterat finansiellt system med betydligt mer kapital 

från privata investerare samt olika former av riskkapital. För nystartade företag har Sverige 

traditionellt sätt haft en finansiell marknad (Lindholm-Dahlstrand, 2011). Marknaden i 

Sverige baseras på institutionella finansieringskällor vilka är bankfinansiering och offentliga 

resurser, även om det märks av en del förändringar mot ett starkare ägarorienterat finansiellt 

system (Landström & Löwengren, 2009).  

 

Finansieringen varierar under olika utvecklingsstadier hos företaget i sådd-, tillväxt-, 

expansion- samt exitfasen. Finansieringen på egen hand kallas självfinansiering och är ett 

tillvägagångssätt vilket används klart i högsta grad av nyföretagare från start till år framåt. I 

tidiga skeden av företagets utveckling blir de egna finansieringsmöjligheterna för 

entreprenören av stor betydelse. Detta kapital kan fås från familj och vänner. Med 

självfinansiering avses privat kapital samt företagets genererade och förvärvade vinster. 

Entreprenören anskaffar sig resurser utan att använda sig av externa finansieringar. Dock är 

denna typ av finansiering sällan enbart den använda källan, för teknikföretagen i Sverige 

genomsnitt använder sig av 2,4 olika finansieringskällor. Med detta menas kompletterad 

självfinansiering med en annan typ av extern finansiering till kapital. När företaget kommit 

lite längre i den egna utvecklingen kan den informella riskkapitalmarknaden bli aktuell för 

företaget (Lindholm-Dahlstrand, Å 2011). Det är också intressant att många nystartade 

företag inom teknik tenderar att finansieras av de första kunderna vilka står för utvecklingen 

och framkallningen av prototypen. När företaget etablerat sig på marknaden öppnar sig 

möjligheten till mer traditionella finansieringskällor, bank, leasing och leverantörskrediter. Av 

de externa finansieringssätt har banklån varit viktigast under utvecklings/uppstartsfasen trots 

att bankfinansieringen är ett svårt erhållningsmedel vid uppstart av företag på grund av större 

risker. När företagen visar god tillväxt potential kan det på senare tid bli aktuellt för venture 

capital och kanske till och med en börsnotering (Landström, H & Löwengren, M, 2012). 
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Såddfasen 

Såddfasen, även kallad uppstartsfasen är risken för investeraren relativt stor. I denna fas är 

produkten inte riktigt på väg för att tillverkas och säljas, dock väldigt nära, vilket gör att 

företagen är vid stort behov av finansiering och strategiplanering. Såddkapitalet kan bestå av 

många olika typer av finansiering exempelvis lånemedel, bidrag och investeringar i företagets 

egna kapital. Det kan utgöras av både statliga och offentliga medel samt privata investeringar. 

Entreprenörens egna besparingar och lån eller bidrag från släkt och/eller vänner utgör det 

vanligaste exemplet på privata såddinvesteringar. Dock är det lättare för investeraren att 

bedöma tekniken och marknaden för ett företag. Att risken är hög gör att om venture-capital 

ska komma in och investera går de ofta in tillsammans med andra för att minimera riskerna 

för det egna kapitalet (Landström & Löwengren, 2012). Staten investerar skattepengar i form 

av såddkapital för att utgångspunkten för de är att staten ska gå in med pengar där marknaden 

inte klarar av att fylla behovet. Etablerade långivare, riskkapitalfonder och institutionella 

fondgivare bedömer risken och investeringskostnaderna alltför höga, vilket gör att dessa 

sällan investerar vid uppstartsfasen. Eftersom såddinvesterare hanterar marknads- och 

teknikrisk medför det att den totala risken relaterat med den normala avkastningen framträder 

den oattraktiv för marknadens placerare (Lindholm-Dahlstrand, 2011). I en kartläggning från 

2002 förvaltar svenska riskkapitalbolag cirka 150 miljarder kronor. Merparten av detta 

används för utköp (buy-outs) där en del av den existerande verksamheten köps ut. Endast en 

liten del av det totala riskkapitalet används för företag i tidigare skeden. Trenden visar att 

antalet såddinvesteringar minskar medan senare faser tenderar att visa ett stabilare mönster. 

Mellan första kvartalet år 2001 och andra kvartalet år 2002 minskade det investerade 

såddkapitalet i Sverige med 90 procent, från 125 miljoner kr till 13 miljoner kr, från 27 

såddinvesteringar till endast fyra (Landström, H & Löwengren, M, 2012). 

 

Tillväxtsfasen 

I detta skede har företagets produkt/tjänst i princip redan kommit ut på marknaden och därför 

får investeraren en lägre risk än i tidigare skeden. Att bedöma och finansiera nystartade 

företag har visat sig mycket svårt och den finansiella privata marknaden har haft svårt att 

klara denna typ av finansiering. Oftast är risken fortfarande för hög för traditionella 

finansinstitut för att de ska vara speciellt villiga att intressera sig av att investera i företaget 

(Landström och Löwengren, 2012). I denna fas är investeringarna väldigt kapitalintensiva 

eftersom företaget behöver resurser för att organisera sin försäljning, utveckla 
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marknadsföringsfunktioner och stabilare produktionssystem. Att få bankfinansiering i detta 

skede är svårt men ändå en av de vanligaste formerna för extern finansiering i nystartade 

företag. Att bedöma unga entreprenöriella företag är ingen lätt uppgift och vad finansiärerna 

gör är att de får ett typ av dilemma. De ska hålla sig borta ifrån att bevilja krediter till projekt 

vilka kan senare visa sig vara misslyckade samtidigt ska de undvika att säga nej till krediter 

till projekt i framtiden vilka kan visa sig bli framgångsrika (Lindholm-Dahlstrand, 2011).  

 

Expansionsfasen 

Företaget är etablerat på marknaden och behöver främst kapital för att expandera och skapa 

mer tillväxt (Lindholm-Dahlstrand, 2011). I denna fas behövs mycket kapital, dock inte lika 

mycket som det behövs i tillväxtfasen men ändå betydande mycket resurser för att kunna 

expandera och skapa tillväxt i företaget. Företagen vänder sig ofta till riskkapitalbolag där 

bland annat formellt kontra informellt venture capital och private equity går under samma 

kategori. Formellt venture capital är investeringar vilka kommer från venture capital-företag 

medan informellt venture capital är investeringar vilka kommer ifrån privatpersoner, företags- 

eller affärsänglar (Landström, & Löwengren, 2012). Venture capital-företag är intresserade av 

företag tillväxtorienterade företag vilka har kommit en bit på vägen i sin utveckling och nu 

planerar på expansion (Lindholm-Dahlstrand, 2011).  

 

Exitfasen 

Ett företag hamnar i denna fas om en del eller hela företaget blir uppköpta av ett venture 

capitalbolag. Det är den fas venture capitalbolag brukar använda sig av för det är en speciell 

typ av riskkapitalinvesterare vilka normalt brukar göra tidsbegränsade minoritetsinvesteringar 

i onoterade bolag. De har mål att inom en överskådlig framtid avyttra sin investering. Dessa 

investeringar är tidsbegränsade och venture capitalbolaget planerar alltid in en exit, där 

minoritetsandelen försäljs. En exit görs när den önskade utvecklingen venture capitalbolaget 

investerat i har uppnåtts eller när sambandet mellan venture capitalföretaget och 

portföljföretaget inte ger något mervärde (Landström & Löwengren, 2012). Vanligtvis sker 

också en exit i samband med en börsintroduktion eller om företaget de har investerat i köps 

upp av ett annat bolag (Lindholm-Dahlstrand, 2011).  

3.1.3 Pecking-Order teorin 
En av de viktigaste drivkrafterna bakom att starta företag är ett behov att vara oberoende eller 

autonomi. Den svenska och skandinaviska småföretagaren anses vara mer kontrollaverta än 
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andra småföretagare enligt studier. Småföretagets tillväxtambition samt kontrollaversion är 

nära relaterade och tillsammans har de ett negativt samband. Externa finansiärer kan bidra 

med en ökad tillväxttakt åt småföretagare med en minimal eller ingen kontrollaversion för de 

småföretag vilka är öppna med att ta in finansiärer till företaget. Kontrollaversionen är inget 

problem när tillväxten är företagets främsta mål. Kontrollaversionen kan förändras under 

tiden och om den skulle göra det kan det vara ett resultat av tillväxt för kontrollaversionen 

minskar (Landström, 2003). Att maximera småföretagens handlingsfrihet är en viktig 

målsättning vid val av kapitalkälla för finansiering. Detta förklaras i Pecking-Order teorin av 

Myers och Majluf (1984), med att företag först väljer internt genererade medel vilket följs av 

olika låneformer och även lån och eget kapital i hybridformer. Nytt eget kapital är det sista 

som företagaren väljer. Det är de skilda målen mellan ledningen och investerare vilka 

påverkar företagets kapitalstruktur (Myers & Majluf, 1984). Teorin består av tre antaganden: 

 

1. För att ledningen ska ha kontroll över kassaflöden föredrar de intern finansiering istället för 

extern finansiering. 

 

2. Att tidigare investeringars kassaflöden ska motsvara framtida förväntade investeringar är 

resultatet av att föredra intern finansiering. Detta påverkar aktieägarna när ledningen inte 

försöker maximera utdelningarna utan istället endast sträva efter att ägarna ska bli nöjda med 

mängden. Det interna kassaflödet styrs av ledningen vilka anpassar kassaflödet ut till ägarna. 

 

3. Av externt kapital föredrar ledningen att ta in säkra och mindre krävande finansieringar för 

att sedan arbeta sig ner i preferensordningen, det vill säga Pecking-Order. Detta är för att 

ledningen vill hålla kontrollen i företaget. Pecking-Order ordningen är följande: 

1. Internt genererade medel 

2. Redan godkända bankkrediter 

3. Ytterligare banklån från redan befintlig största långivaren 

4. Emission av obligationer 

5. Emission av konvertibla skuldebrev 

6. Emission av preferensaktier 

7. Emission av stamaktie till huvudägare 

8. Emission av stamaktier till nya ägare (Myers & Majluf 1984) 
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3.1.4 Skapande förstörelse 
Skapande förstörelse utgår ifrån nationalekonomin och kapitalismens utgångspunkt. 

Schumpeter har skapat detta uttryck och menar att kapitalismen inte är en metod eller form 

för ekonomiska förändringar. Drivkrafterna kommer inte från förändringar framkomna av 

krig och revolutioner, eller av ökning av befolkning och kapital utan ifrån innovationer 

(Schumpeter 2008). Schumpeter menar att ”Den grundläggande impuls som sätter i gång den 

kapitalistiska motorn och fortsätter driva den kommer från de nya konsumtionsvarorna, de 

nya metoderna för produktion eller transport, de nya marknaderna, de nya formerna för 

industriell organisation som den kapitalistiska företagsamheten skapar.” (Schumpeter 2008). 

Schumpeter beskriver utvecklingen från olika revolutionära historiska framgångar, till 

exempel träkolsugnen till masugnen i järn- och stålindustrin, det moderna kraftverket bytte ut 

vattenhjulet i kraftproduktionen, samt företagarutvecklingen från fabriker till US steel. Det 

han kommer fram till är att det ekonomiska systemet revolutionerar konstant inifrån med att 

förstöra de gamla innovationerna med skapandet av det nya (Schumpeter 2008). 

 

Processen visar att den är föränderlig och att det inte går att veta resultaten innan lång en tid 

efter och är meningslöst att mäta något under en viss tidpunkt. Schumpeter menar att till 

skillnad från läroböcker är inte konkurrens grundat på produktionsmetoder, industriella 

organisationsformer eller oföränderliga villkor de ofta bygger på. Konkurrensen är enligt 

Schumpeter: 

- den nya tekniken,  

- den nya varan,  

- den nya råvarukällan, eller  

- den nya typen av organisation (Schumpeter 2008). 

 

Det viktiga är de avgörande kostnads- eller kvalitetsfördelarna vilka konkurrensen styr. Samt 

att produktionen ökar och priserna sänks i det långa loppet (Schumpeter 2008). Skapande 

förstörelse är en utvecklingsprocess vilken drivs av innovation och imitation i en cyklisk 

tillväxt (Sandelin et al 2008). 

3.1.5 Teoriernas aktualitet på studien 
Genom kombinationen av Principal-Agentteorin samt Pecking-Order teorin anser vi skapa ett 

relevant underlag genom att betrakta olika finansieringsmöjligheter och dess innebörd vilket 

problematiken vi undersöker utgår ifrån. Riskkapital är inte den första finansieringskällan att 
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ta in enligt både Principal-Agentteorin samt Pecking-Order teorin. Detta för att det råder 

informationsasymmetri mellan riskkapitalbolaget och det sökande företaget där agenten och 

principalen kan uppleva skilda meningar. Samtidigt menar Pecking-Order teorin att 

användandet av internt genererade medel kommer först och sedan banklån för att sedan gå 

över till andra låneformer. Vad som gör riskkapital attraktivt är att de medför mer än bara 

kapital, utan även ofta humankapital och kunskapen vilka företagen kan sakna. Att det skiljer 

sig mellan riskkapitalfinansierade företag mot icke riskkapitalfinansierade hoppas vi genom 

dessa teoriers ledningsperspektiv kunna skapa en förståelse av hur företagen väljer 

finansieringskälla. Även teorin om i vilka faser investerare satsar kapital skapar en inblick om 

hur det var tidigare för att sättas in i perspektivet av förståelsen av hur det brukar gå till i 

teknikföretag. Genom teorin skapande förstörelse, anser vi ta upp ett intressant 

konkurrensperspektiv vilket är av relevans i teknologibranscherna IT- och kommunikation. 

Att ta in en aspekt om hur nya innovationer konkurrerar ut de gamla anser vi tillföra en 

ytterligare förklaring av innovationstrycket vilket uppstår i riskkapitalfinansierade branscher. 

 
3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Påverkan på marknader och branscher 
Riskkapitalbolag i USA har investerat cirka 394,6 miljarder dollar mellan 1980-2005 och 

därmed varit av väsentlig betydelse för den amerikanska ekonomin. Detta har bidragit till att 

industrier har varit mer innovativa samt antalet patenter har ökat i de investerade företagen. 

Genom investeringar från riskkapitalbolagen har det skapats innovationspress på industrin 

och avkastningen har minskat på redan etablerade företag. Genom indikatorerna 

aktieavkastning och företagsålder har forskarna kunnat se att riskkapitalfinansieringen skiljs 

åt på påverkan hos olika företag. De redan mogna företagen i branschen klarar att stå emot 

när riskkapitalinvesteringar når branschen medan de finansiellt svaga minskar sin 

aktieavkastning mer än de inte är finansiellt svaga (Loughran & Shive 2011). 

 

Det Popov och Roosenboom (2013) gör i sin studie är att identifiera vilken påverkan 

riskkapitalinvesteringar har på entreprenörskap och nyföretagande. Resultaten tyder starkt på 

att riskkapitalinvesteringarna bidrar till att komma med nya idéer till marknaden i form av 

unga företag. De kommer fram till att riskkapital har en stor påverkan på nyföretagande, detta 

leder till en ökning i antalet nya företag mellan 3 % till 19 % i en medelstor industri, beroende 

på vilken estimering forskarna utgår ifrån. Där det är skydd på immateriella rättigheter, lägre 
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skatt på kapitalvinster samt länder där högre inträdeskostnader finns tenderar att ha en relativt 

högre procentenhet. Riskkapitalinvesteringarna har också en inverkan på tillväxten i landet 

och branschen vilket företaget befinner sig i, i den benämningen inriktat på att nya företag 

startas. Författarna Popov & Roosenboom (2013) vill även tillägga att inträdespriserna på en 

marknad påverkas negativt av ekonomiskt beroende. Det forskarna menar är att ju högre 

inträdespriser på marknaden, desto mer ökar antalet nyföretagande av den anledningen att i de 

länder där inträdespriser är relativt högre är även skatterna lägre. Inträdespriserna påverkas 

också positivt av tekniska möjligheter. Är dessa förmågor högre och graden av innovativa 

möjligheter starka inom en bransch, ökar antalet nyföretagande (Popov & Roosenboom 

2013). 

3.2.2 Sociala bindningars betydelse 
Shane och Cable (2002) undersöker i sin studie entreprenörens direkta och indirekta nätverk 

till investerare vid investeringar i nyföretagande. De undersöker detta genom en fältstudie på 

50 stycken entreprenöriella högteknologiska företag och kompletterar med 202 

såddstegsinvesteringar. Studien publicerades år 2002 och baseras på organisationsteori och 

informationsasymmetrin vilka uppstår mellan entreprenören och investeraren. Författarna 

hävdar att det finns två olika mekanismer vilka påverkar investerarnas val av företag och 

beslut. Dessa är informationsöverföringen av de sociala banden samt den sociala 

skyldigheten. Studien bevisar utgångssyftet av att de sociala banden saknas i den ekonomiska 

förklaringen och visar att dessa band påverkar finansieringsbesluten i såddfasen. De menar att 

även organisationsforskningen har överdrivit denna betydelse med att lägga för stor vikt på 

den sociala faktorn. Studien testade de två mekanismerna och anseendets betydelse. De kom 

fram till att informationen samlas in av investerare genom att utnyttja sina sociala band, men 

att investeringsbesluten inte var en social skyldighet (Shane & Cable 2002). 

 

Resultatet stödjer Schumpeters perspektiv mer än Knights på entreprenörskapet. Schumpeter 

menade att andra skulle bidra med resurser om strävandet efter det nya visade tillfället. Att 

överkomma marknadsmisslyckanden är vad dessa sociala relationer bidrar med i nya 

företagsfinansieringar och att entreprenören inte behöver besitta både tillfället och kapitalet. 

Det studien också finner i sitt resultat är att anledningen till att riskkapitalister ofta väljer 

rekommenderade projekt är av minskad informationsasymmetri, samtidigt som företag redan 

har publik information behövs ingen referens (Shane & Cable 2002). 
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3.2.3 Aktiva ägandets innebörd 
Inte bara det finansiella kapitalet vilka riskkapitalbolagen tillför har stor betydelse för 

företagen, utan deras aktiva ägarroll är också viktig. Att utvecklingen har skilt sig mellan den 

höga utvecklingsgraden på den amerikanska marknaden mot den lägre europeiska 

utvecklingen kan konstateras. Men utvecklingen i Europa har varit viktig samt den inverkan 

den har på entreprenöriella företag. Utan riskkapital menar Bottazzi och Da Rin (2002) att 

många av dagens dynamiska och nystartade företag aldrig hade skapats. Deras studie jämför 

amerikanska och europeiska siffror och dess utveckling av riskkapitalinvesteringar under 

1990-talet där de hittar ett stort gap mellan dessa kontinenter, fast detta gap med tiden 

minskar. Det Bottazzi och Da Rin (2002) kommer fram till i deras slutsats är att europeiska 

bolag med riskkapitalfinansiering saknar mer mänskliga än ekonomiska resurser. 

 

Croce et al (2013) undersöker riskkapitalföretagens påverkan genom ”screening” eller ”value 

added” effekt på produktivitetstillväxten på Europeiska entreprenöriella företag. Dessa 

företag är högteknologiska samt befinner sig i sex olika länder i Europa. Tidigare forskning 

har visat att riskkapitalfinansierade företag har presterat bättre genom att de var bättre redan 

innan investeringen, menar kritiker. Många forskningsrapporter har visat att riskkapital 

finansierade företag efter den första investeringen har haft en överlägsen prestation efter. 

Studien kommer fram till att det inte är någon utmärkande skillnad i produktivitetstillväxten 

innan finansieringen från riskkapitalbolag mellan företagen med riskkapitalfinansiering eller 

inte. Till skillnad från tidigare studier vilka främst utgår från den amerikanska marknaden när 

riskkapitalföretagen är väldigt duktiga på screening. Screening innebär att 

riskkapitalföretagen aktivt söker efter bra investeringar på marknaden och att 

riskkapitalföretagen ofta är bra på att hantera den informationsasymmetri vilket kan uppstå 

mellan företagaren och riskkapitalbolaget.  

 

Studien visar också att efter den första investeringen från riskkapitalbolagen är 

produktivitetstillväxten mycket högre jämfört med liknande icke riskkapitalfinansierade 

företag. Value added innebär att riskkapitalbolag inte bara övervakar sina portföljbolag utan 

även bidrar med viktiga ledaruppgifter. Dessa value added-tillgångarna är från första 

investeringen under de två första åren intensivast från riskkapitalbolagen (Croce et al 2013). 
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3.2.4 Skillnad mellan aktiva och passiva investerare 
Inderst och Muellers (2009) forskning visar vikten av det aktiva ägandet av 

riskkapitalfinansieringar och dess fördelar hos nyföretagande. Deras forskning undersöker 

tidiga investeringar och företagens tillväxttakt i nya branscher. Modellen utgår ifrån ett 

beskrivande resultat för riskabla nyföretagare med relativ liten chans att lyckas. Modellen 

visar att de aktiva investeringarna har flera fördelar för detta nyföretagande och från deras 

undersökning att det skiljer sig på företag vilka får riskkapitalfinansiering och andra aktiva 

investerare mot de med passiva investerare. I tidiga skeden är nyföretagande med aktiva 

investerare mer benägna att göra högre investeringar samt få tillgång till högre kapital, 

samtidigt är de också är mer sannolika att investerarna lämnar företaget i tidigare skede. Att 

företag inte får tag på aktiva investerare blir ett hinder och speciellt ifall riskkapitalbolaget 

investerar strategiskt högt i början för de slår ut konkurrenter från industrin (Inderest och 

Mueller 2009).  

 

Strategisk överinvestering i företaget betyder att konkurrensen framtida tillväxt och 

investeringar kan förhindras. I mycket konkurrensutsatta branscher och i branscher där tidiga 

investeringar har långvariga effekter är strategiska överinvesteringar mer lönsamma och detta 

på grund av inlärningskurvor, nätverkseffekter och stordriftsfördelar. Det är även skillnader 

mellan de nyföretagare vilka har aktiva mot passiva investerare med det totala investerings 

belopp under en längre tid vilket ofta är lägre hos de med passiva investerarna. Även 

nyföretagarna med aktiva investerare har ofta högre tillväxt, större marknadsandel samt högre 

vinstmarginal vid konkurrens på produktmarknaden. Nyföretagande med finansiering av 

aktiva investerare, enligt deras modell, kommer under en längre tid domineras i branschen 

jämt emot deras konkurrenter med passiva investerare (Inderest och Mueller 2009). 

3.2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Författarna har nedan sammanställt en tabell av den tidigare förklarade forskningen som 

uppsatsen skall använda sig av: 
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Studie av:  

 
 
 
År:  

Tabell 2: Tabellsammanfattning av 
tidigare forskning 

Resultat: 

 
 
 
Tillämpning i denna studie: 

 

Loughran och 
Shive 

 

2011 
 

Innovationspress på industrier och minskning av 
aktieavkastning på de finansiellt svaga utan riskkapital.  
 

 

 

Hur företagen upplever 
konkurrenters finansieringar. 

 

Popov och 
Roosenboom 

 

2013 
 

Vid riskkapitalinvesteringar ökar antalet nya företag i den 
branschen. Tekniska förmågor och innovativa möjligheter 
leder till fler nyföretagande inom en bransch. 

 

Hur företagen upplever sin 
konkurrens och om flera nya 
företag startats med att erbjuda 
samma produkt/tjänst. 

 
 

Shane och 
Cable 

 

2002 
 

Investerare samlar in information om företaget genom sina 
sociala band men investeringsbeslutet är ingen 
socialskyldighet. Investerarna investerar i företag vid minskad 
informationsasymmetri. 

 

 

Om företagen haft sociala band 
med sina investerare. 

 

Bottazzi och 
Da Rin 

 

2002 
 

Europeiskaföretag saknar mer mänskliga resurser än 
ekonomiska när de finansieras via riskkapital. 

 

Om företagen varit ute efter de 
mänskliga resurserna mer än de 
ekonomiska resurserna vid 
sökandet av finansiering. 

 

Croce et al. 
 

2013 
 

Innan investering är det ingen utmärkandeskillnad i 
produktivitetstillväxten mellan företag som finansieras av 
riskkapital eller inte. Mellan liknande företag är 
produktivitetstillväxten mycket högre vid investering från 
riskkapitalbolag. Under de första två åren från första 
investeringen är value added tillgångarna störst från 
riskkapitalbolagen. 

 

Om de företag med 
riskkapitalfinansiering presterat 
bättre än de utan och om 
företagen upplevt att 
riskkapitalbolagen har bidragit 
med andra fördelar förutom 
kapitalet. 

 

Inderst och 
Mueller 

 

2009 
 

I tidiga skeden i nyföretagande med aktiva investerare är de 
mer benägna att göra högre investeringar samt tillgå högre 
kapital. Strategisköverinvestering kan förhindra konkurrenters 
tillväxt och investeringar. Nyföretagare med aktiva investerare 
kommer att dominera i branschen under en längre tid samt ha 
högre tillväxt, större marknadsandel samt högre 
vinstmarginal. 

 

Om företagen upplevt någonting 
av andra företags finansieringar 
och om hur företagen ser på sina 
konkurrenter 

 
 

 
Källa: Egen sammanställd tabell av tidigare forskning. 
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4. Empiri 
För att besvara hur företagen valt finansiering börjar resultatet med en sammanfattande 

genomgång av de intervjuade företagen tillvägagångssätt för finansiering. Detta leder vidare 

till den kvantitativa kompletteringen där företagens omsättning redovisas samt utvecklingen 

av riskkapitalmarknaden. 

 
4.1 Sammanställning av intervjuerna 
De tolv intervjuade företagen är alla aktiva inom IT- och kommunikationsbranschen. Tre av 

dessa företag startades innan år 2000 och IT-bubblan fast de har haft olika varianter av 

omstartande efter år 2000. Företag fem har endast tagit över organisationsnumret från den 

tidigare företaget och vid detta steg byttes namnet och affärsmodellen på företaget. företag 

elva bytte affärsmodell när grundaren valde att inte vara aktiv längre. Den nya VD:n valde att 

ändra från produktförsäljningsföretag till ett tjänsteföretag. Företag nio har funnits väldigt 

länge men har gått igenom många förvärvsfaser och under år 2004 knoppades företaget av 

och såldes. Med detta har författarna valt att se det första av de redovisade företagen med 

benämningen nystartade under år 2000, medan de andra två företagen har författarna i åtanke 

att i följande redovisning redan har ett etablerat varumärke på marknaden när de ändrade 

affärsmodell samt avknoppades. De andra företagen har grundats under 2000-talet från 

grunden och har utvecklats därefter.  

 

Ägarstrukturen i de intervjuade företagen har varierat med åren. Vissa har kvar alla ägare 

samtidigt som en del har köpts ut eller valt att hoppa av, av andra anledningar. I alla utom ett 

av de intervjuadeföretagen finns minst en grundare kvar i företaget idag. Om företaget valt 

eller sökt finansiering till bolaget så har respektive grundare varit med vid 

finansieringsbesluten utan ett av företagen. Majoriteten av bolagen som intervjuats har blivit 

fler ägare än vad de var i start och det har berott på olika förhållanden från företag till företag. 

Vissa har sett ägartillökningen som en investering då kapital kommit in till företaget samtidigt 

som en del sett det som en tillökning i kompetens för bolagets utveckling men även som ett 

bytte av ägare utan finansierings perspektivet. Majoriteten av grundarna till företagen har 

varit bekanta eller arbetat inom samma bransch sedan tidigare.  
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I nedanstående avsnitt redovisas först de företag med riskkapitalfinansiering i bemärkelsen av 

affärsänglar och riskkapitalbolag; de med endast affärsänglar, de med affärsänglar och 

riskkapital för att efterföljs av företag med endast riskkapitalbolag. Denna redovisningsform 

valdes för att underlätta förståelsen samt undvika upprepningar. Eter riskkapitalfinansieringar 

kommer övriga finansieringskällor med redovisande av intern finansiering, banker, statliga 

lån och bidrag, industriella partners samt leasing och förvärv. En sammanställning efterföljer 

där även företagens omsättning inkluderas för att fylla på förståelsen för företagen. 

4.1.1 Finansieringskällor 
Affärsänglar 
Två företag har tagit in affärsänglar samt varit i kontakt med riskkapitalbolag, företag ett och 

företag två. Dessa har gjort detta ur olika anledningar, företag ett ur kompetensperspektiv och 

företag två ur kapitalperspektiv. Företag ett  har tagit in tre affärsänglar, varav den första var 

med i ett industriuppköp i tidigare skede hos företaget och denne har trott på idén sedan dess. 

De andra två affärsänglarna togs in i företaget år 2012 för deras kompetens. En av dessa 

affärsänglar hade varit en väldigt högt uppsatt chef på ett av de största bolagen inom IT, 

Microsoft, och det var hans kompetens som söktes. Han hade även tidigare arbetat 

tillsammans med respondenten i företag ett. Den andra affärsängeln har kompetensen främst 

om investeringar och riskkapital. Företag ett fick erbjudanden av uppköp och valde att söka 

efter affärsängeln för dennes kompetens saknades i företaget. Affärsängeln var vän med en i 

företagets anhörig. Men änglarna hade inte kommit till företaget om de inte trott på idén till 

företaget menar ändå respondenten. Det andra företaget med affärsänglar, företag två, menar 

respondenten att majoriteten av kapitaltillförsel kommit från privata investerare, det vill säga 

affärsänglar. Denna kapitaltillförsel kom i ett tidigt skede i företaget samt i varierad storlek. 

Respondenten hade sökt nästan alla tänkbara kapitalkällor. Vissa av affärsänglarna har 

investerat flera omgångar i de tre emissionerna företaget har gjort under sina fyra och ett halvt 

år, medan någon har avstått från att göra flera investeringar. Intervjurespondenten menar att 

de erfarna privatinvesterarna vet att allt inte investeras i den första finansieringsomgången, 

trots att värderingen av företaget skulle vara väldigt attraktivt, utan känner till att flera 

tillfällen att tillföra kapital kommer att ske. 

 

Dessa två företag har gemensamt att båda har varit i kontakt med riskkapital, men dock på två 

olika sätt. Företag ett hade frågat efter riskkapitalbolagsfinansiering fast inte aktivt sökt, 

menar respondenten. De har varit på ett möte med ett riskkapitalbolag, vilket hade kunnat 
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leda till en investering. Produkten företaget utvecklat kan användas globalt, dock endast aktivt 

i norden med en önskan om att öka och nå flera länder. Respondenten menar att de råkar var i 

en populär sektor för riskkapital och får samtal från ett bolag i veckan kring 

expansionsperspektivet, de ringer från hela världen. Det tar en tid innan avslutet kommer med 

riskkapital och respondenten fortsätter att berätta att vid intresse kan riskkapital tänkas ta in 

för att accelerera utlandsetableringen. Men företaget upplever ändå att de är lite för små för 

att ta in den typen av bolag för de gärna vill hålla in sina aktieandelar. Respondenten 

utvecklar och menar att denne upplever ett hål mellan startkapital från en bank med 300 tusen 

kronor i kredit, vilket inte räcker för att utveckla en produkt att kommersialisera först efter två 

år. Samtidigt med de investeringsförslagen de får nu, ger bort en för stor del av företaget 

vilket de inte anser är värt det utan att det finns ett sorts glapp. Respondenten menar ändå att 

affärsänglarna fyller detta glapp lite, fast att det är svårt med arbetsinsats kontra hur mycket 

pengar det är värt. Att hitta balansen mellan investerare vilka har tendens att övervärdera 

pengar, medan kunskap och bolaget övervärderas av entreprenören, gör detta väldigt svårt. 

Detta resonemang att det finns ett glapp upplevde även respondenten i företag två. 

 

Företag två hade sökt riskkapital, fast en konkurrent redan hade fått detta från samma 

riskkapitalbolag vilket gjorde att de inte kunde investera i det intervjuade företaget för deras 

intressen skulle konkurrera med varandra. Företaget har pilotkunderna fast inga riktiga kunder 

i omfattning och därmed inte riktigt kommit igång med affärerna än menar respondenten, fast 

de är lite för tidiga för riskkapital. Riskkapitalbolagen anser att deras produkt är väldigt 

spännande men att det är lite för tidigt utvecklingsmässigt och de gärna vill att företaget ska 

ha kommit längre. De vill ha en “projekt market fit” med en omsättning för att minska deras 

risk. En “project market fit” är en lösning vilken löser behovet på marknaden och med att 

kunna visa med verkliga siffror med att ha en omsättning. Respondenten utvecklar att många 

bolag faller bort men att idén låter bra samt att kunderna finns men det är svårt att få de att 

köpa produkten än. Respondenten berättade: 

 

”Så riskkapitalbolagen vill ju gå in när de ser att kurvan faktiskt börjar peka uppåt och inte 

bara något typ av löfte som visar att det kan göra det. Där vill dom gå in och då går de oftast 

in med lite mer pengar.” 

 

Respondenten anser dock att sitt företag är för litet och för tidigt att söka denna typ av pengar 

fast kommit för långt för att statliga lån. Respondenten utvecklar: 
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”Vi är just nu ute och söker fem miljoner då och det är lite svårt att hitta det för det är lite för 

mycket för den typiska privata investeraren och det är lite för lite för den typiska 

riskkapitalisten.” 

 

Respondenten menar att den bästa formen av finansiering är kunder och trots att produkten 

inte är helt klar skulle en kund vilken var intresserad av produkten kanske ge lite extra pengar. 

 

Affärsänglar och riskkapitalbolag 

Två företag har fått både affärsänglar och riskkapitalbolag. Affärsänglarna togs in av olika 

anledningar. Ena företaget, företag tre, fick redan affärsängel i utvecklingsstadiet av 

produkten. Sedan när produkten var färdigutvecklad kom ytterligare affärsängelkapital. Detta 

medan de andra företaget, företag tolv, sökte affärsänglar fast inte för deras kapital, utan för 

deras sociala funktion från deras egna företag. Några av affärsänglarna har liknande företag 

och har använt sina nätverk för att hjälpa företaget. Företag tolv har flera erbjudanden från 

riskkapitalbolag med finansiering är en av änglarnas uppgift att promota och hjälpa de att 

sortera bland ansökningarna. Företag tolv fick riskkapital år 2010 och gav kapital för en 

ägarandel berättade respondenten. De tog in riskkapital och affärsänglarna efter drygt ett år på 

marknaden för att öka affärsutvecklingen och återinvestera tillbaka i företaget. 

 

Riskkapitalbolaget togs in genom kontakt till affärsängeln i företag tolv, dock var detta innan 

de började få massa erbjudanden från riskkapitalbolag vilket de idag har. En i 

riskkapitalbolagets styrelse kände även en av grundarna. Anledningen till att många söker om 

att investera i företaget nu, menar respondenten, är att de har en felaktig uppfattning vad 

företaget gör. Riskkapitalbolaget togs år 2010 för att öka utvecklingstakten och förbättra 

resultatet vilket det dock inte lyckades med. När författarna frågade om framtiden och om de 

tänkt ta in någon mer finansiering för framtidsplanerna berättade respondenten att de inte vill 

ha mer pengar och utvecklade: 

 

“Vi har ju gått från ett förlustbolag till ett plusbolag, och liksom klarat oss själva och då vill 

vi hellre fortsätta på den vägen där.” 

 

När de hade riskkapital fick de mycket pengar men respondenten menar att det är enkelt att bli 

lite mer vårdslös med andras pengar och slösar lite mer. Genom att arbeta självständigt ett tag 
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till kommer de kunna få mer pengar för en mindre procent av företaget när de kan visa att de 

har gått plus i något år eller två.  

 

Företag tre fick efter ett år på marknaden när företaget hade prövats, fem miljoner dollar av 

ett riskkapitalbolag för deras expansionsplaner. Samtidigt riskkapitalbolaget gick in med 

kapital i företaget gjorde även några affärsänglar detta. Att riskkapitalbolaget kom in menar 

respondenten var för att de redan hade testat marknaden. Företaget hade sökt riskkapital för 

att öka sina marknadsandelar för de är ensamma på marknaden idag men anar att 

konkurrenter kommer att börja dyka upp inom något år eller två. Vid val av finansiering hade 

de undersökt mycket både på hur andra teknikföretag har gjort och efter vilka 

riskkapitalföretag kunde vara intresserade. De undersökte över cirka 80 stycken olika 

riskkapitalbolag med bland annat vilka nischer de har, vilka tidigare investeringar de gjort och 

vilka specialiseringar de gjort. Sökningen av riskkapital tog ungefär ett och ett halvt år innan 

de fick tillgång till det och med den senaste sökningen tog de hjälp av en 

investeringsrådgivare. De riskkapitalbolag de sökte var globalt men fokus på Stockholm, 

London och USA. Att det tog ett och ett halvt år innan investeringen gjordes, menar 

respondenten, hade med lite olika faktorer, de hade inte visat sig tillräckligt på marknaden, de 

hade inte en tillräcklig utarbetad kommunikationsstrategi samt att de sökte för lite kapital. 

Respondenten berättade att sökningarna behandlades olika av de olika riskkapitalbolagen, 

vissa såg presentationen men hörde aldrig av sig sen, vissa svarade bara på mailet, vissa gav 

feedback och bad de att återkomma om de justerade vissa punkter. Likt de företagen med 

affärsänglar i avsnittet ovan, företag ett och två, berättar respondenten att han upplever att det 

finns ett glapp mellan finansieringsalternativen. Att de svenska riskkapitalbolagen satsar mer 

på låg risk och en större summa och affärsänglarna satsar ett mindre belopp. Respondenten 

syftar på att emellan riskkapitalbolagen och affärsänglarna finns det ett glapp. 

 

Riskkapitalbolag 

Av de tre företagen med riskkapitalbolag utan affärsänglar har två av företagen antingen 

märkt av professionalism eller sökt efter riskkapitalbolag på grund av denna anledning samt 

kapitaltillförseln. Dessa två företag sökte även riskkapital för att expandera affärsmodellen 

kraftigt respektive för att utveckla produkten och organisationen. Företag elva menade att från 

riskkapitalbolag fås inte bara kapital utan också en professionalism samt nätverk och 

kompetens. Deras finansiering skedde i en klumpsumma men efter har även två nya 

finansieringsrundor skett för att finansiera nya behov under tiden. De använde sig av en 



 

36 

investeringsrådgivare för att hitta riskkapital. Det andra företaget, företag fem, fick kapital 

från ett riskkapitalbolag vilka specialiserar sig just på mindre teknikföretag vilka har fastnat i 

utvecklingen berättade respondenten. De hade sökt under en längre tid efter någon att kliva in 

i företaget men av olika anledningar skedde det inte förrän år 2011 berättade respondenten. 

När respondenten berättar om när riskkapitalet kom in till företaget och den professionalism 

de tillförde berättade han: 

 

“Som gick in då och, jag var inte med då men det, jag hör ju på de som varit med länge att 

det förändrade kraven och kraven på professionalism och vad gäller driva ett företag, både 

rapportering, styrelsearbete och man ska ha planer och strategi och inte bara vara 

opportunist och tro att det löser sig i morgon för det har det gjort förut.” 

 

Det tredje företaget med riskkapital utan affärsänglar, företag nio, har haft en annan sorts 

riskkapitalrelation än de andra. Detta genom att ett företag sålde av två verksamheter till ett 

riskkapitalbolag år 2004 till 50 % och resterande 50 % 2007. Företaget var en del av en 

paraplykonstellation med flera förvärv till riskkapitalbolaget när de tog över men de andra 

förvärven finns inte kvar idag i företaget. Riskkapitalbolaget gjorde ett förvärv av företaget 

och köptes ut från ett annat företag och det var ej i finansieringssyfte till det intervjuade 

företaget. Riskkapitalbolaget finansierade företaget med banklån, det vill säga riskkapitalägt 

fast bankfinansierat berättade respondenten. 

 

Övrig finansiering: 

Intern finansiering 

Åtta av tolv företag har använt sig av den interna finansieringen, av uppsparat kapital av 

grundarna eller andra delägare vilka har tillkommit med kapital till företagen i senare skeden. 

Anledningen till att majoriteten av företagen valt att finansieras på detta sätt är för att inget 

behov har funnits av annat kapital eller önskan om att kunna bestämma själv ville bevaras.  

Företag fyra, sex och åtta har använt sig av endast denna typ av finansiering deras verksamma 

år. Företag fyra har funderat på att ta in en annan typ av finansiering till företaget men i 

slutändan inte gjort det. Företag fyra har ansett att ta in riskkapital hade gjort att de mycket 

fortare hade kommit fram men styrkan att inte ta in riskkapital, anser respondenten, har gjort 

att de är mer fria och får bestämma själva över företaget och har en större makt över vad de 
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gör. Företag sex har även sökt riskkapital fast för anledningen av värdering för de hade hört 

att riskkapitalbolaget hade efterfrågat liknande verksamhet företaget bedriver. Men även 

under företagets tid har de blivit erbjudna riskkapital men har valt att tacka nej för att slippa 

vara starkt resultatinriktat och kunna bestämma själva åt vilket håll företaget skulle gå. Även 

faktorer att bygga en miljö och arbetsklimat efter deras egna önskemål var viktigt. Ifall de 

hade accepterat riskkapitalfinansieringen menar respondenten att de hade kunnat hamna där 

de är idag redan efter två och ett halvt år från start fast till en bekostnad av att andra 

bestämmer över företaget och vilket håll de skulle gå.  

 

Kunder 

Ett finansieringsalternativ är att få in kapital via kunder. Elva av tolv företag har fått in kapital 

via sina kunder genom att sälja produkten eller tjänsten. Företag ett har använt finansiering av 

sina kunder för att få ut sin produkt på marknaden för att specialisera produkten till kunden 

fast samtidigt kunna utveckla grundprodukten. När kunderna kom behövde de ta in en kunnig 

person inom kundhantering och därav kom intervjurespondenten in till företaget, han kände 

redan en av grundarna sedan tidigare och följt företaget. Detta företag hade testkunder från 

första dagen men samtidigt har varit betalande kunder från dag ett. Företag två har inte fått ut 

sin produkt på marknaden än och har i dagsläget ett par testkunder på lokal distans med en 

liten inkomst från dessa, dock inga intäkter från vanliga kunder då dessa inte finns hos 

företaget. Den första kunden var ett samarbetsprojekt med ett stort väletablerat företag, vilken 

respondenten arbetat tidigare med. Företag åtta berättade att genom att ägarna var 

väletablerade inom branschen hade de kunder från början, samt att vissa av ägarna kom från 

eget bolag och tog med sina kunder men även personerna utan egna företag hade knutna 

personkontakter vilka återkom några år senare bland annat. 

 

Bank och checkkredit 

Två av tolv företag har använt sig av banklånsfinansiering. Lånen har använts i olika 

företagsskeden, vissa har använt det vid uppstart och andra för utveckling. Företag tre sökte 

bankfinansieringen när produkten de hade, redan var utvecklad och nu skulle testas på 

marknaden för att se om det gick praktiskt. Företag nio har finansierats via banklån för det 

riskkapitalbolag dem finansierades av, valde att belåna företaget genom banklån. Företag ett, 

tio, åtta och elva har en checkkredit hos respektive bank som kan användas av företagen vid 

behov. Samtliga av dessa företag har påpekat att summan checkkrediten är på för respektive 
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företag är för låg i generella termer när de jämför med hur mycket det kan hjälpa till med när 

ett behov kommer hos ett företag. Den enda finansieringsform företag tio haft och använt sig 

av är en checkkredit hos en bank. Detta i vissa projekt de har haft långa kredittider och 

checkkrediten har kommit att användas för att betala ut löner till de anställda. Företag ett, åtta 

och elva har en innehavande checkkredit hos banken fast har aldrig haft behovet av att 

använda denna kredit.  

 

Statlig finansiering 

Tre av tolv företag har använt sig av någon typ av statlig finansiering. Dessa är företag två, 

företag tre och fem. Företag två har använt sig av statlig finansiering tre gånger under sin 

utveckling. Det första lånet var ett lån från ett statligt institut vilka har specialiserat sig på att 

stimulera dessa typer av projekt vilket företag två bedriver. Andra finansieringen var en insats 

mot royalty och en direkt investering de fått från ett statligt finansieringsinstitut. Företaget 

fick även ett forskningsbidrag från en annan statlig myndighet. Företag tre har fått ett lån från 

ett statligt finansieringsinstitut. Det sistnämnda, företag fem, har fått två finansieringar från 

samma  statliga finansieringsinstitut. Först fick de ett lån från ett statligt finansieringsinstitut 

och sedan i senare skede en statlig investering från ett annat statligt finansieringsinstitut för 

utveckling och expansion av företaget. 

 

Industriell partner 

Tre företag har haft finansieringskällan industriell partner. Två av dessa företag har kunnat 

använda denna finansiering för att utveckla produkten. Det ena företaget, företag ett, 

finansierades genom bland annat att det köptes till cirka 50 procent av ett företag inom samma 

industri och bidrog till att utvecklandet kunde fortsätta fram tills kundintäkter kom in. Detta 

köptes senare tillbaka då industripartnern gick i konkurs och deras andelar hamnade i 

konkursbo. Det andra företaget, företag två, har haft en industriell partner i ett samarbete i ett 

projekt tillsammans och kunde finansiera utvecklingen av produkten genom detta tidiga 

samarbete. Denna industriella partner var ett stort etablerat företag inom samma bransch, men 

ville ha produkten för ett kompletteringssyfte. Det tredje företaget med en industriell partner, 

företag tio, tog in detta när en av ägarna valde att lämna företaget och ägs sedan år 2007-2008 

till en majoritet av ett annat företag. Detta gjordes dock inte i finansieringssyfte menar 

respondenten utan för att göra om ägarstrukturen från de tre ägarna till två och detta genom 
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att ta in det andra företaget att bli ägare. Det andra bolaget hade varit intresserat av att 

förvärva hela det intervjuade bolaget men blev majoritetsägare istället.  

 

Övriga finansieringssätt 

Dessa övriga finansieringssätt har skilt sig från andra företag, det gäller investmentbolag, 

fusioner samt leasing. Investmentbolaget gick in i på grund av ett byte av ägare och tog över 

från riskkapitalbolaget, vilka var den tidigare ägaren av företag nio, avvecklade fonden på 

grund av tiden. Denna om-finansiering var på grund av ägarförändring och det inte bolaget i 

sig vilka sökte finansieringen. När företaget såldes från riskkapitalbolaget var företaget ute i 

en bred försäljningsprocess, berättar respondenten, att det var de finansiella aktörerna 

investmentbolag och riskkapitalbolag samt även industriella bolag. Företaget har under åren 

finansierats av förvärvsfinansieringar och sedan rörelsefinansieringar för att klara de löpande 

investeringarna. Dessa rörelsefinansieringar, berättar respondenten, att företaget fusionerades 

in i företaget år 2007 gick det inte bra för och fick säljas av till en lägre summa. Företag tio 

har också använt sig av ett övrigt finansieringssätt genom att de använt sig av leasing. 

Respondenten menade att leasing är ett sätt de har löst kapitalbehovet för de har använt 

leasing av bland annat kontorsutrustning, kaffemaskiner, tjänstebilar. 

4.1.2 Sammanställning av finansieringskällor 

En sammanställning finns på nästa sida i Tabell 3, av användandet från respondenternas sida 

inom finansieringskällorna. 
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 IF K B/CK SF IP R A ÖF 

Företag 1 X X X  X  X  

Företag 2 X X  X X X X  

Företag 3  X X X  X X  

Företag 4 X X       

Företag 5 X X  X     

Företag 6 X X       

Företag 7  X       

Företag 8 X X X      

Företag 9  X X   X  X 

Företag 10 X X X  X   X 

Företag 11  X X   X   

Företag 12 X X    X X  
 

Källa: Egen sammanställd tabell från intervjuerna. 
Nyckel:  
IF = Intern finansiering K = Kunder (inkl. pilotkunder) B/CK = Bank/Checkkredit 
SF = Statlig finansiering IP = Industriell partner R = Riskkapital 
A = Affärsänglar Ö = Övriga finansieringssätt (Leasing, Investmentbolag) 
 

 
  

Tabell 3. Sammanställning av finansieringskällor 
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4.1.3 Konkurrens 
 
Företagens perspektiv på konkurrenter - hur ser de på konkurrenterna?  

Av de tolv företagen anser nio stycken att de har konkurrenter. Företagen har lite olika syn på 

sina konkurrenter och vissa ser att de har flera direkta konkurrenter medan andra har 

konkurrenter på olika delar av sin affärsmodell. Majoriteten av företag med konkurrenter har 

både mindre företag vilka startade ungefär samtidigt och ett flertal stora etablerade företag. 

Tre av företagen berättade att de tog inspiration av konkurrenterna med att anamma de 

lyckade tillvägagångssätten. Ett av företagen, företag sex, hade ett alternativt sätt att arbeta 

med sina kunder när företaget arbetar tillsammans med sina konkurrenter och har en 

affärsuppgörelse, vilket har skapat att de kompletterar varandra. Detta företag inspireras 

samtidigt av sina konkurrenter om de ligger steget framför eller går extra bra och tar till sig 

det i kommande företags beslut.  

 

De redan etablerade företagen lägger till den nya produkten och tjänsten berättade 

respondenten på företag fem. Respondenten från företag två berättar hur de ser på 

konkurrensen mellan de etablerade och de andra start-ups och respondenten menar att: 

 

“Ja men det är ju liksom två grupper av konkurrenter kan man säga då, så att säga med (ett 

företags namn) och de andra etablerade, där konkurrerar vi om kunder så som jag ser det, 

medan med dom andra start-ups, där konkurrerar man om liksom uppmärksamhet i bloggar 

och liksom tekniktidningar och om kapital då.“ 

 

Företag åtta menar att den marknaden de är aktiva inom har ändrats och blivit mer integrerat. 

Vid uppstart var det ovanligt att erbjuda hela paket men marknaden formade efter och ändrade 

sig. Deras verksamhet var att erbjuda två olika grenar, den ena till 60 % och den andra till  

40 %. Den mindre av dem har blivit ersatt med den större för marknaden har ändrats i 

efterfrågan.  

 

Företag utan konkurrenter 

Tre företag anser sig inte ha några direkta konkurrenter. Företag tre anser sig få konkurrenter 

om något år eller två. För att förbereda sig på detta har de valt att ta in riskkapital för att ta 
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marknadsandelar samt för att expandera snabbare. Företag tolv förklarar konkurrensen genom 

att vissa har försökt, fast inte lyckats kunna konkurrera för de inte förstår hur företaget tjänar 

pengar på detta och att det är svårt. Det teknik företaget har byggt upp tog tre år att skapa och 

för dem har gjort detta internt slipper de vara beroende av andra samt kan ingen kopiera den. 

Dock ser detta företag att de har indirekta konkurrenter, ingen kan erbjuda helheten, men 

konkurrenter på olika delar. Företag elva ser inga konkurrenter i Sverige men i resten av 

Europa finns ett fåtal för de är väldigt nischade arbetar få företag med att erbjuda detta. 

 

Konkurrenter och deras kapitaltillförsel 

De flesta av företagen anser sig inte har påverkats av andra företags riskkapitalfinansieringar. 

Tre av företagen har dock märkt av detta men på olika sätt. Det ena företaget har märkt 

genom att hålla koll på sina konkurrenter och kan ana att en konkurrent har fått riskkapital 

genom att se på styrelse och vad har skett med företaget år efter år. Dock menar respondenten 

att de inte märker av det ur ett konkurrensmässigt perspektiv utan mer bara på pappret. 

Företag två har märkt av det ur ett finansierings svårighetsperspektiv och respondenten 

berättade att investerarna tycker ofta att det har varit intressant när de hör om produkten första 

gången, men till det andra mötet har de läst på mer och ser konkurrenterna och vill veta hur 

de skiljer sig. Företaget påverkades av att de inte fick en riskkapitalinvestering när en annan 

del av riskkapitalbolaget redan hade investerat i en annan start-up konkurrent. Respondenten 

menar dock att i allmänt ska riskkapitalbolagen inte fokusera på de mindre konkurrenterna på 

den stora marknaden utan på de redan stora etablerade.  

 

Företag ett har direkt påverkats av konkurrenters riskkapitalfinansieringar. Respondenten i 

företag ett berättar om att konkurrenterna har haft mycket riskkapital bakom sig. Detta är 

främst amerikanska konkurrenter och respondenten tror att det kan skilja sig i 

investeringsfilosofier mellan USA och Europa. En konkurrent i USA fick 200 miljoner dollar 

i sin senaste finansieringsrunda. Hur reaktionen på det är, menar respondenten, kan skilja sig 

åt, genom en naiv reaktion och säga att det inte skulle påverka en eller att företaget lägger ner 

för det inte är någon idé att fortsätta. Men stort kapital spenderas ofta lite osunt och blir lätt 

bortkastat mer än med en minimal budget och hur företagen spenderar detta. Respondenten 

berättar dock: 

 

”Om man ska vara riktigt tydlig, det som mycket pengar har gjort hos framförallt två eller tre 

konkurrenter har ju gjort litegrann, trots att vi har en bättre teknik vågar jag påstå, blivit lite 
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omsprungna av dom här, rent globalt sätt. Den positionen som vi en gång i tiden hade 

hoppats på att ta, kan vi inte längre ta.” 

 

Dock har de med riskkapitalinvesteringar inte bara påverkats negativt utan även marknadsfört 

och synliggjort produkten och skapar en igenkänning och lett till fler köpare söker kontakt 

även med deras företag. 

 
4.2 Företagens omsättning 
Företagens omsättning kommer ifrån respektive årsredovisningar där nyckeltalet omsättning 

har tagits ut från respektive företag. Företagen har författarna för enkelhetens skull delat upp 

efter omsättning, de med högre och de med lägre omsättning. Varför författarna gjort så, är 

för att tydliggöra för enklare syn på hur det ser ut för företagen och för att de etablerade 

företagen har en mycket högre omsättningsnivå. Läggs alla företag ihop blir det otydligt för 

läsaren att se hur det ser ut för de företag som har en lägre omsättning, vilket var majoriteten 

av företagen. I Diagram 1 kan vi se högomsättningsföretagen företag fem, nio, elva och tio 

och i Diagram 2 finns resterande företag som författarna ansett har en lägre omsättning för 

tydliggörandet i tabellerna. Företagen med riskkapital är företag tolv, fem, nio, tre och elva. 

Dessa företag har gula kryss i formlerna på sina kurvor för att det var där de fick riskkapitalet. 

Företag tre har inget kryss i sin kurva för att riskkapitalet kom år 2014.  

 

 
Källa: Eget sammanställt diagram från företagens omsättning från Retriever Business (Retriever Business, 2014) 
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Källa: Eget sammanställt diagram från företagens omsättning från Retriever Business (Retriever Business, 2014) 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den insamlade datan med hjälp av de redovisade teorierna tidigare 

i uppsatsen. Detta för att fördjupa förståelsen i empirin samtidigt för att kunna svara på 

undersökningsfrågorna. 

 

Enligt teorin av Landström & Löwengren (2009) och Lindholm-Dahlstrand (2011) fanns det 

fyra olika faser finansiering sker i. Från resultatet av de intervjuade företagens finansiering 

använde de ett snitt på 3,6 antal olika finansieringskällor mot Lindholm-Dahlstrand (2011) 

redovisade snitt på 2,4 stycken från år 2000. I de nedan kommande faserna analyseras 

finansieringarna för att skapa en ökad förståelse hur finansieringskällorna ser ut idag samt hur 

de har prioriterats. 

 

5.1 Såddfasen – Självfinansiering och kunder 
Inom såddfasen var de vanligaste finansieringsmedlerna självfinansieringen; privat 

finansiering och kundfinansieringen. Inom denna fas har respondenterna haft flera olika typer 

av finansieringskällor, dock främst självfinansieringen och kundfinansiering. Elva av tolv 

företag använde sig av kundfinansieringen på olika sätt men det var sju av dessa vilka 

använde finansieringen för att kunna starta upp sig själva i just såddfasen. Dock har fyra 

företag använt sig av kundfinansiering vid nästa fas då produkten var tvungen att utvecklas 

först. Företag två var det enda av de intervjuade företagen vilken inte hade fått några kunder 

från marknadsintroduktion än. Företag två hade endast haft kunder i form av pilot kunder för 

att pröva produkten.  

 

Att finansiera genom privata medel har åtta av företagen gjort i såddfasen för att försöka 

lyckas starta upp företaget. Tre av företagen har valt att endast använda denna sorts 

finansiering. Landstöm (2003) talar om kontrollaversion och menar att tillväxtambitionen och 

kontrollaversionen har ett negativt samband. De tre företagen har valt att finansiera internt 

med anledningen till att själva kunna bestämma över bolaget vilket tyder på hög 

kontrollaversion. Att de valde att endast använda självfinansiering har inte endast att göra 

med kontrollaversionen, att styra företaget själva, utan även att de har vart konsultföretag där 

startkapitalet inte har vart av stort behov där kundintäkter ofta kommer in och täcker 

kostnaderna. Att det är brist på tillväxtambition vilket Landström (2003) menade, var detta 

dock svårt att säga utan att kapitalbehovet spelar en stor roll. Företagen vill inte ge bort 
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ägarandelar när de inte är i stort behov av kapitalet. Företag fyra var ett exempel där 

respondenten menade att de har diskuterat om att ta in en annan typ av finansieringskälla till 

företaget men det har inte blivit av när ägarandelen har rangordnats högre än kapitaltillförseln 

i samma storlek. De menar dock att ta in riskkapital skulle ha ökat takten vilket även företag 

sex menade. Detta stämmer med Landström (2003) att kontrollaversionen ändå är starkare än 

tillväxtambitionen. Företag sju var en avknoppning och skapades till ett dotterbolag och har 

därav endast behövt finansierats internt, både av önskan samt av att de hade redan befintliga 

kunder att finansieras av. Företag sju är det tredje företaget med endast intern finansiering, 

utöver företag sex och fyra. 

 

I denna fas har även andra finansieringskällor används. Två stycken företag, företag tre och 

företag två har fått privata investeringar i detta skede i form av affärsänglar för att kunna 

utveckla produkten. Att ta in privata investerare i denna fas menar Landström & Löwengren 

(2002) att de kan ha lättare att bedöma deras teknik och marknaden. Företag två har även fått 

statliga bidrag och lån från två statliga finansinstitut utöver pilotkunder och samarbetet med 

ett stort teknik företag. Att få kapital från staten menade Lindholm-Dahlstrand (2011) att det 

finns en lucka vilket inte marknaden klarar att fylla själv. Denna lucka är svår att definiera 

och även andra finansieringskällor har tagits in trots såddfasens utmärkande höga risk. 

Företag tre är det andra företaget vilka fick affärsängelfinansiering för att finansiera 

utvecklingen av produkten. Företag tre sålde även konsulttimmar för att finansiera denna 

utveckling och visar därmed att ingen affärsängel har gått in ensam utan andra 

finansieringskällor har också använts. Detta menar Landström och Löwengren (2002) är 

vanligt, speciellt för riskkapitalbolag, att flera finansieringskällor används för att minimera 

riskerna för det egna kapitalet. 

 

Företag nio skapades av en buy-out från ett riskkapitalbolag från ett redan börsnoterat företag. 

Att riskkapitalbolag valde att investera i form av buy-out var det vanligaste riskkapital 

investeringen år 2002 enligt Landström & Löwengrip (2002). Börsnoterade företag har mer 

information tillgänglig för marknaden och tyder på mindre risk för att mycket information 

finns redan om företaget och var etablerade på marknaden. Därav minskar risken för 

investerare med att göra en buy-out  

 

I såddfasen kan man tyda att kontrollaversionen har en större påverkan än tillväxtambitionen i 

de företag med endast internt genererat kapital. Självfinansiering och kunder var det 
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vanligaste finansieringskällorna i denna fas fast två av tolv företag har även fått 

affärsängelfinansiering dock samtidigt har de fått någon form av annan kapitaltillförsel. Detta 

var troligtvis för att minska risken med att inte vara de ända finansieringskällan till företagen 

och därmed stå med all risk. Även ett företag har finansierat sin uppstart från riskkapitalbolag 

i form av buy-out från ett börsnoterat företag då risken var lägre. 
 

5.2 Tillväxtsfas – Statlig finansiering, bank- och checkkredit. 
Privata finansieringar har svårt att klara av investeringar i denna fas och det är fortfarande för 

hög risk för att vilja investera menar Landström & Löwengren (2012). Den vanligaste 

finansieringskällan i tillväxtfasen är bankfinansiering, dock menar Lindholm-Dahlstrand 

(2011) att det var svårt att få denna finansiering samtidigt var det svårt för banker att bedöma 

entreprenöriella projekt. Lindholm-Dahlstrand (2011) menar att banker ändå ska undvika ge 

krediter till misslyckade projekt samt ska de bevilja projekt vilka kan bli framgångsrika. Sex 

av de tolv intervjuade företagen har sökt finansiering från bank. Två av företagen har sökt lån, 

fem företag har sökt checkkredit fast endast ett företag har behövt använda krediten. Att 

endast ett företag har behövt använda checkkrediten var för att kunna täcka långa kredittider 

från kunder. Att alla företag var aktiva vid denna uppsats utförande tyder på att 

investeringarna från bankerna var av framgångsrika projekt för att alla företag var fortfarande 

aktiva samt att företag tio, enda företag vilken har utnyttjat sin kredit, har en positiv 

omsättningskurva.  

 

Två företag har valt banklån, företag tre och nio. Företag tre banklån var för att finansiera 

marknadsintroduktionen vilket kan ses som ett högrisk lån. Detta företag har dock andra 

finansieringar tidigare samt konsultkunder, vilket kan ses som ett tecken på att pengar kan 

komma in genom detta vilket kan vara en säkerhet eller riskminskande faktor för bankens 

beslut. Det andra företaget med banklån, företag nio, valde denna finansiseringskälla genom 

riskkapitalbolagets, dåvarande ägare, incitament. Företag nios risk kan ses som mindre för 

banken genom att vara riskkapital ägt, för att det visar att andra intressenter har finansierat, 

det vill säga delar på risken. Även att företag nio, vilket redan nämnts, var redan ett etablerat 

företag med kunder vilket också minskar osäkerheten och risken. Att hälften av företagen har 

valt bankfinansiering i denna fas stämmer bra med Pecking Order teorin av Myers & Majluf 

(1984) vilket ska vara det alternativ efter internfinansiering.  
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Andra finansieringsalternativ har också valts av de intervjuade företagen i denna fas. Företag 

ett var det enda bolag med riskkapital i denna fas och detta gjorde att företaget kunde få ut sin 

produkt på marknaden. Denna finansiering hjälpte företaget mycket för den gjorde att 

företaget kunde fokusera på produkten och marknadsföringen. Detta menade Lindholm-

Dahlstrand (2011) att för just detta syfte gör att investeringarna var väldigt kapitalintensiva. 

Att endast ett av företagen hade riskkapitalbolagsfinansiering i detta skede stämmer med 

Landström & Löwengren (2012) vilka menade att risken är fortfarande för hög för den 

finansiella privata marknaden. Detta menade de gjorde det ovanligt med denna sorts 

finansiering i detta skede. Detta kan vara anledningen till att inte flera företag har fått 

riskkapitalfinansiering under denna fas. En annan finansieringskälla fick företag tio i form av 

en industriell partner i denna fas och erbjudandet kom då kapitalbehovet förelåg. Detta är ett 

alternativt sätt att få in finansiering i företaget där ägarandelar ofta försvinner från ägarna. 

Detsamma gäller även företag fem vilka använde sig av en annan typ av finansiering och det 

var genom att anställda blev delägare till företaget och på detta sätt skapade en 

kapitaltillförsel för ägarandelar. 

 

I denna fas kan konstateras att bankfinansiering var det vanligaste i företagen samt att det var 

endast i denna fas bankfinansiering har använts. Att få företag har fått annan sorts 

finansiering kan ses vara till grund av den fortsatt höga risken för investerare. Även att 

bankfinansiering är valet efter internfinansiering enligt Myers & Majluf (1984) Pecking Order 

teori vilket visade sig stämma med företagen till en majoritet. 

 

5.3 Expansionsfasen – Riskkapital, affärsänglar och annan finansiering. 
I denna fas är företagen etablerade på marknaden där tillväxt och expansion är i fokus och 

kräver kapitaltillförsel menar Lindholm-Dahlstrand (2011). I denna fas söks kapital från 

riskkapitalbolag, affärsänglar eller privat personer menar Landström & Löwengren (2012). De 

intervjuade företagen har startats från år 2002 tills år 2012 och därav har inte alla hunnit nå 

denna fas.  

 

Företag fem fick en statligt riskkapitalfinansiering genom ett statligt finansieringsinstitut just 

för att utveckla och expandera företaget. Företag ett har redan affärsänglar sedan tillväxtfasen 

och vid intervjutillfället berättade att de befinner sig vid expansionsplaner och blir därav 

kontaktade av riskkapitalbolag. Att de blir kontaktade av riskkapitalbolag kan vara det 
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Lindholm-Dahlstrand (2011) menade med att det är just tillväxtorienterade företag med planer 

på expansion just riskkapitalbolag har intresse av. Just i detta skede har risken minskat samt 

att företagen var befintliga på marknaden och samtidigt kan vara av intresse för entreprenören 

därav möjligheten att erbjuda en mindre andel av företaget för en större summa pengar 

jämfört med tidigare faser. Både företag fem, elva och  tre för att finansiera deras 

expansionsplaner. Rwspondenten för företag tre menar att de fick riskkapital i denna fas för 

att de redan hade testat marknaden. Samtidigt med riskkapitalfinansieringen kom även några 

affärsänglar in med kapital till företag tre. Företag tolv hade också både riskkapital och 

affärsänglar för att öka affärsutvecklingen och skedde därmed i expansionsskedet. Dock 

fungerade inte detta som tänkt och därmed vid deras intervjutillfället berättade respondenten 

att de kommande tillväxtplaner företaget har kommer de finansiera själva trots erbjudanden 

från riskkapitalbolag. Detta för att sedan möjligtvis söka riskkapitalfinansiering fast kunna ge 

en mindre procent av företaget för detta.  

 

Majoriteten av riskkapitalfinansiering har skett i denna fas där risken är mindre och 

marknaden var redan prövad för företagen. Detta samtidigt med Myers & Majluf (1984) att ta 

in externt kapital kommer ofta in mycket senare i preferensordningen. Trots att många företag 

har fått riskkapital anser tre företag att det fanns ett glapp mellan affärsänglarnas och 

riskkapitalbolagens finansiering. Respondenten för företag tre menade att de svenska 

riskkapitalbolagen satsar mer högre investeringar med mindre risk och affärsänglarna ett 

mindre belopp. Respondenten för företag ett menar att de är tvungna är ge bort för stor del av 

företaget till riskkapitalbolagen fast affärsänglarna fyller denna lucka lite ändå. Det svåra 

menar respondenten är att värdera hur mycket arbetsinsatsen är värd kontra pengar. 

Investerarna övervärderar pengarna medan entreprenören övervärderar kunskapen och 

bolaget. Företag etts respondent menar att det finns ett glapp mellan finansieringarna, innan 

riskkapitalbolagen kommer in och tar för stor del. Företag två har upplevt svårigheter att få 

kapital på grund av att riskkapitalbolagen vill att företaget ska ha omsättning och ha 

introducerats på marknaden. Detta medan de privata investerarna har ofta lite lägre belopp. 

Respondenten fortsätter och menar att företaget ändå har kommit för långt för att ta in statliga 

lån. Dessa företags mening av det finansiella glappet visar att det ändå finns en brist i 

finansieringen vilket kan ha kommit att vara efter riskkapitalmarknadens minskning och 

därmed inget täcker upp detta hål. Då risken fortfarande är hög för företagen men behöver 

kapital för att fortsätta utvecklas samt även ibland kunna göra en entre på marknaden saknas 

det en kapitalkälla att fylla detta hål. 
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Denna fas har företagen i majoritet fått från riskkapitalbolag och affärsänglar. Investeringarna 

behövs fortfarande i företagen samtidigt med den minskade risken vilket passar just denna 

sorts extern finansiering bra.  

 
5.4 Exitfasen 
Endast ett av de tolv företagen har nått denna fas och det är företag nio. Detta då 

riskkapitalbolaget sålde av företag nio till ett Investmentbolag. Denna investering var 

tidsbegränsad vilket Landström & Löwengren (2012) menade var riskkapitalbolagens val att 

sätta upp tidsbegränsning när de ska göra en exit. Dock menade Landström & Löwengren 

(2012) att riskkapitalbolaget har minoritetsägande fast i företag nios fall har de vart ensamma 

ägare av företaget.  

 

5.5 Informationsasymmetrin och det sociala nätverket 
I Principal-Agent teorin menar Hamberg (2004) att Adverse Selection var när principalen inte 

har tillgång till information vilket agenten har innan ett avtal. Detta kan ses relevant mellan de 

intervjuade företagen och sökandet efter riskkapital. Det Shane & Cable (2002) menade i sin 

studie var att sociala bindningar har används av investerare för att minska den 

informationsasymmetri som fanns mellan entreprenören och investeraren, det vill säga mellan 

Agenten och Principalen. Två företag tog in riskkapitalbolag samt affärsänglar de redan hade 

sociala band med. Det var kontakter antingen genom arbete, privata eller anhöriga. Att 

affärsänglar har tagits in på grund av sina nätverk och varit duktiga på att dra nytta av de 

sociala band de besitter. Anledningen till investering är dock ingen social skyldighet utan att 

informationen kan samlas in genom kontakter menade Shane & Cable (2002) i sin studie. 

Detta menar även respondenten för företag ett att affärsängeln inte hade kommit till företaget 

om de inte hade trott på idén. Det har inte varit ovanligt att antingen att ta in affärsänglar med 

mycket kompetens av riskkapitalbolag och hantering av investeringar eller med både 

affärsängel och riskkapitalbolag kontakter. Detta kan troligtvis förklaras med minskningen av 

agentkostnader Hamberg (2004) talar om existerar på grund av intresseskillnader mellan 

ägarna och ledningen. Att agentkostanderna minskar vid bekantskap av motparten kan ske av 

redan befintlig kännedom av personen och vetskapen hur det fungerar i företaget eller hos 

investeraren. Både entreprenören och investeraren kan samla information om varandra likt 

Shane & Cable (2002) menade med att utnyttja sina sociala band för att samla in information.  
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De båda företagen med riskkapital och affärsänglar, företag tolv och tre har genom hjälp av 

extern part, antingen genom affärsängel eller rådgivare fått in riskkapitalfinansiering. Även de 

företag med bara affärsänglar, företag ett och två, har företag ett varit bekant med den ena 

från ett tidigare industriköp, en affärsängel var en tidigare chef samt en affärsängel genom 

bekant med en anhörig till respondenten. Andra samband med de sociala banden hade företag 

två där respondenten tidigare arbetat på ett stort företag vilka kom att bli deras första kund i 

ett projekt tillsammans. Företag nio vilka grundades av ett riskkapitalbolag genomförde en 

buy-out från ett börsnoterat företag menar Shane & Cable (2002) vara utan betydelse av 

sociala band då de har publik information och informationen finns därmed redan tillgänglig. 

 

Att det finns många exempel på de sociala band vilka har använts av investera samt av 

företagen hjälper att minska den informationsasymmetri som ofta råder både inom Hambergs 

(2004) mening av Adverse Selection med skillnad i information tillgång mellan principalen 

och agenten vid överenskommelse. Det social bandet Shane & Cable (2002) bekräftade vikt 

framgår även i denna studie av att vara av stor betydelse genom att de uppkommer under olika 

stadier. Från början när företagen startas, de första kunderna, affärsänglar och riskkapital har 

flera företag berättat om hur de har haft någon sorts socialt band. Att använda 

finansieringsrådgivare för att hitta riskkapital kan vara ett alternativ till att troligtvis minska 

också denna informationsasymmetri. Genom att företagaren inte har stor kännedom kring 

investerare eller hur de ska bedömas kan en extern part komma och hjälpa med deras 

kompetens och på detta sätt minska agentkostnaden Hamberg (2004) talade om uppstår vid 

informationsasymmetri. Sju företag har haft antingen riskkapital, affärsänglar eller båda och 

över hälften av företagen har använt extern hjälp av antingen sociala band eller 

investeringsrådgivare.  

 

I Principal-Agentteorin beskrivning av Hamberg (2004) talar han även om Moral hazard, ett 

sätt att övervaka och minska agentkostnader genom bland annat övervakning. Respondenten 

för företag fem berättade om att den upplevde professionalism vid riskkapitalbolagets inträde. 

Att rapportering, styrelsearbete, ha planer och strategier kan alla tolkas att vara ett sätt att 

minska agentkostnaderna och vara övervakande Hamberg (2004) beskrev, att inte någon ska 

handla opportunistiskt. Företag elva menade också att riskkapitalbolagen tillförde 

professionalismen genom kompetens och nätverk, vilket var en anledning till varför denna 

kapitalform söktes. Dessa moral hazard övervakningen av Hambergs (2004) beskrivning 
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stämmer samtidigt överens med studien av Croce et al (2013) vilka menade att de hade value 

added tillgånger att bidra med också. Dock menade Croce et al (2013) att riskkapital bidrog 

även med dessa ledaruppgifter utöver övervakningen. Det studien visar att denna övervakning 

samtidigt var en uppskattad value added tillgång riskkapitalbolagen tillförde. Denna 

professionalism menar även studien av Botazzi & da Rin (2002) med att företagen var ute 

efter mer än bara kapitaltillgångarna från riskkapitalbolagen. Sedan var det flera företag där 

de valde att inte ta in riskkapital på grund av samma anledningar, att de kommer in och 

bestämmer i företaget vilket begränsar handlingsfriheten. Det är även denna agentkostnad 

vilket verkar göra att företagen väljer bort riskkapitalbolag. Enligt respondenterna har det 

varit ett övervägande med riskkapitalbolagens för- och nackdelar. Vissa företag vilka har 

funderat på riskkapitalinvestering har sett fördelarna med att det går snabbare men 

motargumentet är deras kontrollaversion, att bestämma själv varit till övervägande prioritet.  

 

5.7 Konkurrenter 
Majoriteten av företag upplever sin konkurrens av både små företag vilka startade omkring 

deras uppstart samt ett antal etablerade större företag. Företagen hade lite olika uppfattning 

kring konkurrensen men många influenseras av dem. De tre företagen vilka inte har ansett sig 

ha några direkta konkurrenter är detta för det ena är ensamma om att erbjuda den produkt de 

har och det andra företagets tjänst är svår kopierad, men att de har indirekta kunder samt den 

tredje är väldigt nischad. Detta är intressant för Popov och Roosenboom (2013) menade att i 

riskkapitalinvesteringar ökar antalet nya företag i branschen. Detta varav två av företagen är 

ensamma och har varit aktiva i ett antal år utan att konkurrenter har kommit. Båda dessa 

företag har fått riskkapital. Det tredje nischade företaget har inte heller någon konkurrent på 

hemmamarknaden i Skandinavien vilket är intressant men har inte fått riskkapital heller. 

Däremot har majoriteten av respondenterna nämnt någon forma av konkurrens och att vara 

ensam på marknaden var mer ovanligt.  

 

De företag med redan etablerade större konkurrenter inom samma marknad la till denna tjänst 

eller produkt i företaget och utvecklar med att erbjuda samma. Att de etablerade anpassar sig 

efter vad ett mindre företag har att erbjuda är ett tecken på Skapande förstörelseteorin av 

Schumpeter (2008) att den egentliga konkurrenten är nya innovationer, vilket gör att företaget 

måste utvecklas med innovation eller imitation. Detta gäller även med de mindre aktörerna 

vilka startades både samtidigt och närliggande med att erbjuda liknande tjänst eller produkt. 
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Även ett av de intervjuade företagen utvecklade och menade att de inspireras av sina 

konkurrenter vilka ligger framför och har de företagen i åtanke i kommande beslut. Ett företag 

berättade även om hur marknaden de är aktiva inom har ändrats och blivit mer integrera. De 

erbjöd ett komplett paket med flera delar medan konkurrenterna startade hade de uppdelats. 

Sedan har branschen ändrat sig och blivit mer integrerad. Att företaget behöver anpassa sig 

även och vara medvetna av nya varor samt teknik och därigenom anpassa sig efter det enligt 

teorin av Schumpeter (2008).  

5.7.1 Hur upplever företagen konkurrenters finansieringar? 
De flesta av företagen upplever inte att de har påverkats av andra företags 

riskkapitalfinansieringar. De tre företagen vilka har märkt av denna kapitaltillförsel kan 

konstateras att den ena inte märker detta ur en konkurrensmässig syn, den andra menar att 

riskkapitalbolagen vill veta vad som skiljer dem åt mot konkurrenterna vid val av 

finansiering. Det tredje företaget har dock påverkats starkt av konkurrenters 

riskkapitalfinansieringar vilket stämmer med den tidigare forskningen av Inderest och Mueller 

(2009). Forskarna menade att genom riskkapitalbolags strategiskaöverinvestering 

överinvesteringar kan de förhindra konkurrenters tillväxt och investeringar. Respondenten för 

företag ett menade att de blev omsprungna samt kan inte ta den globala position vilket de 

hade hoppats på tidigare när dessa riskkapitalinvesteringar skedde. Dock menade 

respondenten att det kunde vara skillnad i hur företaget tog åt sig detta och menade att stora 

investeringar används mer osunt. Detta stämmer även med företag tolv som menade att 

företagen vilka får kapital är lite mer vårdslös med andras pengar och slösar lite mer.  

 

Den strategiska överinvesteringen påverkar företag när de kan ta stora marknadsandelar men 

att det även är positivt för företag med liknande produkter eller tjänster, att det blir mer 

välkänt och marknadsförs indirekt på grund av detta. Även Loughran och Shive (2011) 

menade att företagen med riskkapital skulle märka av negativt av konkurrenters 

riskkapitalfinansieringar. Att företagen inte märker av tyder på att de inte är finansiellt svaga 

och kan stå emot. De flesta av företagen hade inte märkt av någon riskkapitalfinansiering hos 

konkurrenterna.  

5.7.2 Går det bättre med riskakapital? 
De företag med riskkapitalfinansiering har inte påverkat omsättningen rejält, vilket borde 

visas enligt tidigare teorier. Att det inte har skett inom det första året visar den kapitalfördel 

tidigare forskningen av Croce et al (2013) som menade skulle öka efter första investeringen. 
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Detta kunde ej urskiljas genom anledningen till företagets prestation samt att de inte har haft 

en bättre produktivitet innan heller. Det har troligtvis med både vilken fas de är i samt vilka 

sociala band de har eller med hjälp av rådgivarna med att minska informationsasymmetrin. De 

företag med riskkapitalbolagsinvestering fick detta i expansionsfasen.  

 

Det författarna kan se genom kurvorna och omsättningen samt när riskkapitaltillförseln kom 

är att riskkapitalet inte gjort någon markant skillnad i omsättningen. Företag tre kan inte 

analyseras då det företaget själva inte kan se om det gått bättre för företaget på grund av att 

den investeringen är så färsk. De andra företagen har följt kurvans och omsättningens gång 

som den varit innan riskkapitalet kom in förutom företag nio. Där ses en markant positiv 

skillnad i omsättningen och den har ökat med nästan 50 %, dock kan detta också ha andra 

bakomliggande förklaringar. Respondenten för företag nio nämnde att under samma period 

som riskkapitalet kom in till företaget gjordes också förvärv av riskkapitalbolaget och kapital 

kom också in via det till företaget. 
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6. Slutsats 
Detta kapitel tar upp vad författarna kommit fram till för att besvara forskningsfrågorna. 

Frågorna besvaras i kronologisk ordning. 

 

• Den markanta minskningen av riskkapitalbranschen har ej haft en stor påverkan på de 

studerade företagen. Flera finansieringskällor har använts i företagen och har i 

genomsnitt varit fler än tidigare. Den interna finansieringen har elva av tolv företag 

använt sig av vid uppstart. Fem av företagen har fått riskkapitalfinansiering av de sex 

riskkapitalsökande företagen. Fyra av företagen har valt att använda sig av en organisk 

tillväxt. Detta innebär att fem av åtta företag med externa finansieringskällor har fått 

riskkapital. 

 

• Företagen har valt olika finansieringsalternativ. Kontrollaversionen har påverkat valet 

av att endast använda internfinansiering. Att företag väljer att söka vissa 

finansieringsformer har bevisats i denna studie samtidigt har även studien framkommit 

att finansieringskällorna även kan söka upp företagen. 

 

• De fyra företag där riskkapital har sökts har två använt sig av investeringsrådgivare, en 

av sociala band och den tredje sökt på egen hand. Det femte företaget var genom 

förvärv av ett annat företag. Tre av fyra har använt sig av externa parter för att söka 

riskkapitalfinansiering.  

 

• Majoriteten av företag har både små nystartade samt ett antal större etablerade 

konkurrenter. Dessa konkurrenter har dock inte haft någon påverkan på företagen 

förutom för mestadels inspiration. Merparten av företag har inte märkt av 

konkurrenters riskkapitalfinansieringar vilket tidigare forskning har menat att 

företagen ska göra. Denna studie har visat att endast tre stycken har påverkats av 

denna sorts finansiering varav en av större kapitalinsatser i konkurrenters företag.  
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7. Diskussion  
Trots minskat kapital efter IT-bubblan då riskkapitalet var väldigt vanligt i företag har nu 

riskkapitalet avtagit för att sedan hitta en typ av balans inom branschen. Fastän riskkapitalet 

anses vara relativt snålt på marknaden har ändå fem av tolv företag fått riskkapitalet de sökt 

och endast en sökande som vart utan. Detta är fortfarande en hög nivå då de som velat ha 

riskkapital har nästan alla fått det.  

 

Denna studie har däremot visat att genom nätverken i företagen kan de ta in både kapital, 

kunskap och personal. Att nätverk ska ha en stor betydelse samt den externa hjälpen vid 

sökande av riskkapital ansåg författarna var på grund av den troligtvis minskade 

informationsasymmetrin. Detta skulle kunna ses vara av vikt i hela branschen och även i 

andra. Externa hjälpmedel för att minska informationsasymmetrin mellan två parter eller 

nätverkets funktion i företagens viktiga beslut är viktigt.  

 

Det författarna såg som gemensam variabel, vilket också varit intressant att tagits upp via 

respondenternas sida är det finansiella glappet. Utan att nämna någonting har tre av tolv 

respondenter upplevt det glapp mellan finansieringskällorna riskkapital och affärsänglar. Det 

dessa menar är att riskkapitalisterna söker investeringar i högre summor och affärsänglarna i 

betydligt lägre summor. Detta glapp har samtliga företag upplevt i sin finansiering främst när 

de varit i expansionsfasen. Att ha i tanke är att detta glapp kanske också förekommer inom 

andra branscher samt även innan IT-bubblans inträde.  

 

Att liknande påverkan av det minskade riskkapitalet kan nog generaliseras lite till hela 

branschen. Detta pågrund av vårt urvalsmetod men ändå har denna studie visat att en kapital 

krävande bransch som IT och kommunikation har nästan alla som sökt riskkapital också fått 

detta. Att säga att detta gäller över hela branschen är som sagt svårt fast  

 

Metoddiskussion  

Det metodval författarna gjort har kunnat ha förbättrats vid antalet respondenter i generell 

anslutning till populationens storlek. Urvalet har varit liten i jämförelse med populationen och 

en inriktning inom populationen hade varit ett alternativt val, författarna kunde exempelvis 

endast valt ut tjänstebolagen eller produktskapande mikroföretag. Urvalet i uppsatsen är inte 
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tillräckligt representativt för populationen. Populationens storlek är 4743 och vi har haft 12 

respondenter, varav sex stycken från mikroföretagen. Samtidigt som det inte heller blir 

representativt för småföretagen som var mellan 1-9 anställda genom att de är 2898 stycken av 

hela populationen. Det har också varit en komplikation att företagen författarna fått intervjua 

kom från olika storlekar; mikro, små, medel och stora företag. Representativiteten hade varit 

högre om valet på att rikta sig in på en av de olika storlekarna inom branschen. 

Uppsatsförfattarna valde att ha med alla bolagsstorlekar i uppsatsen i önskan om att kunna 

generalisera nyföretagen inom branschen. Eftersom populationens storlek var relativt stor i 

jämförelse med urvalsstorleken som författarna haft, kan det vara svårt att för författarna att 

avgöra.  

 

Framtida forskning 

För framtida forskning rekommenderas att inriktningen på en typ av bolagsstorlek gör att 

representativiteten blir högre. Generaliseringen skulle också bli mer tillförlitlig för 

populationen skulle minska. Det som också skulle vara intressant att studera är 

affärsängelfinansieringen som visat sig vara stor betydelse att avgöra från våra respondenter 

fast mest med deras sociala nätverk och kunskaper. En till variabel som skulle kunna 

utvecklas genom framtida forskning skulle vara nätverket hos IT- och 

kommunikationsbolagen, på vilket sätt de kommer in vid finansieringsbehovet hos företagen 

och vad det är som avgör att nätverken används mycket vid finansiering. Har man använt 

dessa sociala band av samma mängd tidigare eller har de dykt upp mer nu efter IT-bubblan 

skulle vara intressant om framtida forskning fokuserade på.  

En annan intressant vinkel för framtida forskning är gapet mellan riskkapitalister och 

affärsänglar vilket del av våra respondenter kände att de upplevde. Det som skulle vara 

intressant är om forskning skulle kunna se vad detta beror på och grunden till varför det 

kommit upp som upplevelse för företagen. Det skulle vara intressant och se om detta är ett 

resultat av den minskade riskkapitalbranschen i Sverige eller om det har vart liknande 

tidigare. Att studera vidare kring detta glapp skulle kanske även ge en idé om framtida 

finansieringskällor att täcka upp detta. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Information om vår uppgift - C-uppsats om It- och kommunikationsbranschen med fokus på 

riskkapitalfinansiering och påverkan på företagande. 

Tillåtelse att spela in. 

 

Bakgrund om respondenterna: 

- Berätta gärna lite om ert företag? 

- Berätta lite om dig själv i företaget? 

- (Hur länge har respondenten arbetat i företaget?) 

 

Frågor om riskkapital 

Är grundarna kvar i företaget? Har de varit aktiva inom denna bransch innan uppstarten? 

Hur kommer det sig att ni startade företag inom IT- och kommunikationsbranschen? 

Vilka finansieringsalternativ valde/sökte ni vid uppstart? Varför? 

Hur ser företagets finansierings historik ut? 

Har ni sökt riskkapital? Om ja, När och i vilket skeende fick ni riskkapitalfinansiering?  

Varför sökte ni riskkapitalfinansiering? 

IT- och kommunikationsbranschen är en relativt tät riskkapitalinvesteringsbransch, märker ni 

av detta som företag? 

Hur ser ni på era konkurrenter?  

Har ni påverkats av andra företag inom er bransch och i sådana fall hur? 

Hur har ni positionerat sig jämfört med konkurrenterna? 

Har ni påverkats av andra företags riskkapitalfinansieringar och i sådana fall hur? 

Har ni sökt/fått patent? Om ja, när?  

Vilken marknad är ni aktiva inom, nationellt? Internationell? 

Hur har ni valt placeringen av företaget? 

 

Vi kommer att be om ett godkännande av vår transkribering innan vi använder den i 

uppsatsen 

Anonymitet (personlig och företag) 
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Bilaga 2. Intervjuade företagen 
 

Företag 1 - Produktföretag 
Företaget grundades av fem stycken tekniker år 2006 och under de första ett och ett halvt åren 

arbetade de endast med utvecklingen. Grundarna hade mötts genom olika teknikbolags 

utlandsvistelser tillsammans och när de kom tillbaka till Sverige ville de göra någonting ihop. 

 

Företag 2 - Produktföretag 
Ett av företagen skapades som ett avknoppningsföretag med en patenterad produkt. 

Avknoppningen skedde under 2009 då de immateriella tillgångarna fördes över till företaget 

och aktiekapital betalades in av ägarna. 

 

Företag 3 - Produktföretag 
Företaget har skapat en produkt och bildades 2010 genom att ägarna såg ett hål på marknaden 

där produkten kunde utvecklas i syfte att fylla. 

 

Företag 4 - Produktföretag 
Respondenten beskriver företaget som produktorienterad med att leverara en tjänst till ett visst 

kundurval. Företaget etablerades 2010 av tre ägare genom att köpa ett lagerbolag och 

konvertera det till ett aktiebolag genom att lägga in lika delar av det behövda kapitalet. 

Företaget började mer som en hobbyverksamhet av ägarna 2009 vid sidan av andra 

heltidsarbeten och idén byggdes upp från att företaget såg en möjlighet och den har formats 

till företaget idag. 

 

Företag 5 - Produktföretag 
Ett produktföretag som startades av fem ägare 2000-2001 genom att de kom på en idé om en 

produkt inom den bransch de arbetade inom. Vid uppstart var detta en relativ ny produkt på 

marknaden som olika delar av kunderna har mognat för under tiden. 

 

Företag 6 - Tjänsteföretag 
Företaget startades 2007 av tre personer och har varit aktiva inom branschen ganska länge. 

Företaget startades då en möjlighet uppenbarade sig för respondenten som hade arbetat som 

anställd tidigare, då tidigare arbetserfarenhet skulle kunna komma till nytta och omvandlas till 

entreprenörskap istället. 
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Företag 7 - Tjänsteföretag 
Grunden av företaget har funnits sedan 1997 då fyra stycken startade företaget för att sedan 

blivit indelat i två dotterbolag år 2010. Detta är grunden till företagets finansiering där 

dotterbolagen skapades för att bygga en grund för tillväxt. 

 

Företag 8 - Tjänsteföretag 
Företaget startades av åtta personer år 2007 och var likvärdigt uppdelat med lika ägarandelar 

och löner. Företaget bygger inte på anställda utan delägare under lika villkor. Anledningen till 

att företaget startades var en sammanslagning av tre grupperingar från olika företag men 

kände varandra väl. Vissa av ägarna var anställda i stora företag och vissa egna bolag men 

ingen var helt nöjd med sin situation antingen ville man påverka mer eller vara en del av ett 

större bolag. Påverkan av hur de skulle arbeta samt arbetssituationen helt själva var roten till 

företagets uppstart.  

 

Företag 9 - Tjänsteföretag 
Företaget etablerades och registrerades 2007 genom att grundföretaget, som varit aktivt i 

nästan 50 år, sålde av en del av verksamheten till ett riskkapitalbolag 2004 till 50 % och 

resterande 50 % 2007. Företaget var en del av ett paraply med flera förvärv till 

riskkapitalbolaget när de tog över men de andra förvärven finns inte kvar idag i företaget. 

 

Företag 10 - Tjänsteföretag 
Företaget startades 2002 då ägarna var aktiva inom samma bransch och såg tillsammans att 

det fanns en efterfråga på vad de kom att erbjuda. De startades genom att de köpte upp ett 

befintligt bolag och ändrade det helt. 

 

Företag 11 - Tjänsteföretag 
Företaget erbjuder tjänster inom IT och arbetar med att hjälpa sin utvalda kundgrupp med att 

minska kostnader och öka intäkter. Detta gör de genom att erbjuda outsouring av en del av 

företaget till dem för att minska kostnaderna och hjälper med mer försäljning för att öka 

intäkterna. Företaget har omorganiserat sig från företagsstarten och istället för att sälja en 

produkt arbetar de nu med att sälja tjänsten som produkten skapar sedan cirka år 2003. 

 

 



 

64 

Företag 12 – Tjänsteföretag 
Företaget etablerades 2008 och arbetar med att erbjuda en tjänst åt sin kundgrupp. Företaget 

såg en möjlighet att detta erbjudande saknades mot den riktade kundgruppen och därav 

startades företaget. Ägarna drevs till att starta företaget från att vara entreprenörer redan innan 

och ville ha ett projekt tillsammans. De drivs även av att se om denna excentriska idén kunde 

fungera även om den kanske inte borde ha gjort det. 


