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SAMMANFATTNING 
 
Småföretagen spelar en stor roll av Sveriges ekonomiska utveckling då dessa företag skapar 
många nya arbetstillfällen. Det är emellertid väldigt få småföretag som utvecklas till 
medelstora och stora företag. Den vanligaste förklaringen till att företagen inte växer är 
bristen på kapital. Ungefär en tredjedel av Sveriges nystartade företag har inte kunnat lösa sitt 
finansieringsbehov. Detta beror på att många små och nystartade företag har svårt att erhålla 
finansiering via banklån. Ett alternativt sätt för småföretagare att finansiera sina tillväxtplaner 
är venture capital. Det innebär att ett riskkapitalbolag bidrar med eget kapital och på så sätt 
blir delägare i företaget. Svenska studier har visat att venture capitalfinansierade företag har 
en större tillväxt än liknande företag med andra finansieringslösningar. Det finns dock en viss 
motvilja hos en del entreprenörer att dela ägandet av företaget med en extern finansiär. Denna 
problembakgrund har lett oss fram till vår problemformulering som lyder som följer: 
 
Har venture capitalfinansierade småföretag en högre tillväxt i jämförelse med småföretag 
som valt en annan finansieringsform? 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda huruvida venture capital är ett framgångsrikt 
finansieringsalternativ för att nå tillväxt hos svenska småföretag som befinner sig i 
tillväxtfasen. Uppsatsen har två delsyften. Det första delsyftet är att undersöka om 
företagarnas motvilja mot extern finansiering är befogad i den meningen att det har en negativ 
påverkan på företagets utveckling. Det andra är att undersöka om företagens ålder vid 
investeringen har någon betydelse för tillväxten. 
 
Med en positivistisk kunskapssyn har vi genomfört en kvantitativ studie med ett deduktivt 
angreppssätt.  Uppsatsens teoretiska referensram behandlar olika teorier främst kring tillväxt, 
entreprenörers preferenser, venture capital, samt portföljbolags utveckling.  Den empiriska 
studien har genomförts med utgångspunkt i Svenska Riskkapitalföreningens medlemsregister, 
där vi har sökt efter riskkapitalbolagens portföljbolag. Vi har därefter med hjälp av databasen 
Affärsdata inhämtat information från investeringsåret och för år 2005 för dessa portföljbolags 
omsättning, tillgångsmassa och antal anställda. Dessa tre variabler är studiens mått på tillväxt. 
Siffrorna har sedan sammanställts i Excel och analyserats utifrån den teoretiska 
referensramen. 
 
Studiens slutsatser är att portföljföretagen som finansierats med venture capital har en högre 
tillväxt än småföretag med andra finansieringsformer. Då vi har funnit att portföljföretagen 
har en högre tillväxt än referensgruppen så drar vi även slutsatsen att motviljan gentemot 
extern finansiering inte är befogad eftersom att investeringen inte har en negativ effekt på 
företagets utveckling. Den sista slutsatsen som vi drar är att små och unga företag har större 
nytta av venture capitalinvesteringar än äldre och större företag, vilka bör överväga andra 
former av finansieringsalternativ som ger de en bättre tillväxt. 
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1. INLEDNING 
I det här avsnittet ger vi läsaren en introduktion till ämnesområdet som skall behandlas i 
uppsatsen. Vi skall presentera problembakgrunden samt problemformuleringen. Läsaren får 
också ta del av syftet med uppsatsen samt begreppsförklaringar.  
 
1.1 Problembakgrund 
De mindre företagen spelar en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen eftersom dessa 
skapar fler arbetstillfällen än de stora företagen, hela två tredjedelar av alla nya jobb i Sverige 
skapas av företag med mindre än 200 anställda.1 Satsningar med bland annat starta-eget 
bidrag är en åtgärd för att stimulera nyföretagandet i Sverige. Problemet ligger dock inte i att 
det startas för få företag, utan att företagen inte växer. Väldigt få av småföretagen utvecklas 
till att bli medelstora och stora företag.2  
 
Det finns flera möjliga förklaringar till varför företagen inte växer. Den vanligaste 
förklaringen till den låga tillväxten är bristen på kapital. Enligt en undersökning av Nutek 
ökar behovet av externt tillfört kapital vid investeringar i småföretagen samt vid 
genomförande av tillväxtplaner3. 26 procent av landets nystartade företag och 16 procent av 
företagen i tillväxtfasen har inte kunnat lösa sitt finansieringsbehov.4 Forskare menar att det 
föreligger ett finansiellt gap mellan finansiärer och företag.  Det finansiella gapet uppstår till 
följd av att efterfrågan på långsiktig extern finansiering överstiger utbudet.5  
 
Enligt Andersson är finansiering avgörande för att ett företag ska kunna genomföra en 
tillväxtstrategi. Detta gör anskaffningen av finansiella resurser till en mycket viktig fråga för 
växande företag. Företagets förmåga att skaffa finansiella resurser är också delvis beroende av 
företags storlek och det är oftast så att stora företag har det lättare än de små företagen i detta 
avseende.6  
 
Samtidigt som företagare upplever att de har svårigheter med att erhålla finansiering så är 
somliga entreprenörer ovilliga att finansiera företaget genom extern finansiering med 
riskkapital som kräver delat ägandeskap av företaget. Berggren har i sin avhandling studerat 
småföretagares syn på olika typer av finansiering. Studien visar att de flesta företagare 
föredrar finansiering som inte innebär att finansiären får kontroll i företaget, som till exempel 

                                                             
1
 Davidsson Per, Lindmark, Leif och Olofsson, Christer. Näringslivsdynamik under 90-talet. (Stockholm: Nutek 

förlag 1996), 57 
2 Vegholm F, Berggren B och Silver L. Tillväxt i mindre företag.  Stockholm:  Kungliga tekniska högskolan 
2003. 1 
3 Nutek. Kapitalförsörjning i småföretag. Stockholm: Nutek förlag, nr 5, 2006 
4  http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_43037.e24  2007-06-13 
5 Winborg, Hans Småföretaget och kapitalet (Stockholm: SNS förlag 2003), 29 
6 Andersson, Svante. Det växande företaget. (Lund: Studentlitteratur 2001), 103 
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bidrag eller långa leverantörskrediter.7 Resultaten i Berggrens studie överrensstämmer med 
pecking order-teorin, som menar att företag väljer finansieringsform enligt en speciell ordning 
där man i första hand väljer internt genererat kapital och i sista hand väljer finansiering med 
nytt eget kapital, som till exempel venture capital.8  
 
Venture capital är investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista, det vill säga 
börs eller annan marknadsplats. Investeraren bidrar inte endast med kapital utan även med ett 
aktivt ägarengagemang genom till exempel styrelsearbete. Venture capitalinvesteringar är ofta 
tidsbegränsade i den meningen att investeraren har som målsättning att inom en viss 
tidsperiod avyttra sin investering. De företag som genomför venture capitalinvesteringar 
specialiserar sig alltså på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd bestående av både kapital 
och kompetens till företag som de anser har utvecklingspotential.9 
 
Trots att en del entreprenörer känner motvilja till att finansiera sitt företag med externt eget 
kapital har de svenska riskkapitalbolagen investerat cirka 6,2 miljarder kronor per kvartal 
sedan år 2001. 10 Enligt en undersökning från Nutek har riskkapital visat sig att vara ett 
lyckosamt sätt att finansiera sitt företag på. Mellan år 1998 till 2002 har portföljbolagens 
totala antal anställda ökat med 162 procent.11  
 
Mot bakgrund av vad som presenterats vill vi undersöka vad som händer med tillväxten i de 
små företagen när entreprenörerna slutar sträva efter maximal handlingsfrihet och istället 
tillåter riskkapitalbolagen att investera i företaget med både kompetens och kapital.  
 
1.2 Problemformulering 
Har venture capitalfinansierade småföretag en högre tillväxt i jämförelse med småföretag som 
valt en annan finansieringsform? 
 
1.3 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda huruvida venture capital är ett framgångsrikt 
finansieringsalternativ för att nå tillväxt i svenska småföretag. Förutom huvudsyftet har 
uppsatsen även två delsyften.  
 
- Det första delsyftet med uppsatsen är att undersöka om företagarnas motvilja mot extern 
finansiering är befogad i den meningen att det har en negativ effekt på företagets tillväxt.  
 
- Uppsatsens andra delsyfte är att undersöka om företagens ålder vid investeringen har någon 
betydelse för tillväxten. 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till svenska venture capital- och portföljföretag vilket 
exkluderar de utländska företag som erhållit riskkapital från svenska företag. Studien har även 
avgränsats till att endast innefatta de företag som erhållit venture capital innan år 2003. 

                                                             
7
 Björn Berggren, ”Småföretagare fruktar extern finansiering”,  Entré- Forskning om entreprenörskap och 

småföretag nr.3,( 2002).   
8. Myers, Stewart C, “The capital structure puzzle”, The Journal of Finance, Vol 39, no.3, (1984): 581 
9 Isaksson, A.  Ett PM om venture capital. Umeå: Handelshögskolan vid Umeå Universitet. (1999): 2 
10

 Nutek. Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1998-2003. Stockholm: Nutek förlag, nr 11, 2003.  
11

 Nutek. Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1998-2003. 



  
 

 

 

 

 Carlsson & Holmström 
  

 

 

 

 7 

Tillväxt i tillgångsmassan, omsättning samt antalet anställda kommer att studeras för de 
företag som ligger inom ramen för EU:s klassificering av småföretag. 
 
1.5 Begreppsförklaringar 
 
Småföretag:  Enligt EU:s definition företag med färre än 50 anställda, med en 

årlig omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro samt en 
balansomslutning som understiger 10 miljoner euro.12 

 
Riskkapital: Företagets eget kapital. Den som tillför riskkapital till ett företag 

blir oftast även delägare i företaget.13  
 
Venture capital: Investeringar med riskkapital i företag som inte är noterade på 

börsen eller annan marknadsplats. Venture capital är inte enbart en 
kapitalinsats, det förutsätter också ett aktivt ägarengagemang från 
investeraren.14  

 
Portföljföretag: Företag som erhållit riskkapital och återfinns i ett riskkapitalbolags 

”portfölj” eller innehav.15  
 
Tillväxt:                          Tillväxt definieras i studien som ökning i omsättningen, 

tillgångsmassan och antal anställda. De två vanligaste måtten på 
om ett företag har vuxit eller inte är omsättning och anställda. 
Omsättningen benämns ofta som det mått forskare använder sig av 
mest vid studier om tillväxtföretag. Det har även presenterats 
studier som visar på att antalet anställda är ett minst lika vanligt 
mått på tillväxt i akademiska artiklar som omsättning.16 I ett flertal 
studier nämns även tillgångsmassan som ett vanligt mått på 
tillväxt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 Svenskt näringsliv 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00005/Sm_tt_om_sm_f_retag_2_5021a.pdf sida 5 
13 Isaksson,  Ett PM om venture capital , 1 
14 Ibid., 2 
15 Ibid. 
16 Vegholm, Tillväxt i mindre företag, 6 
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2. METOD 
I det här avsnittet skall vi motivera vårt ämnesval för läsaren. Vi skall redogöra för vilken 
kunskapssyn vi använder oss av i vår forskning och beskriva vår förkunskap i ämnet. Vi skall 
även presentera vårt tillvägagångssätt samt motivera vårt val av metod för studien.  

 

2.1 Ämnesval  
När vi började fundera på ämne till vår kandidatuppsats var vi säkra på två saker, att vi ville 
undersöka olika finansieringsformer samt hur dessa påverkade företagets tillväxt.  Efter att vi 
tillsammans diskuterat ämnesvalet kom vi fram till att vi vill inrikta oss på endast en specifik 
finansieringsform. För att erhålla en ökad kunskap om de olika finansieringsformerna valde vi 
att granska litteratur samt göra sökningar på Internet. Detta för att skapa en grund att stå på 
innan vi valde vilken specifik form av finansiering vår uppsats skulle belysa. Den 
finansieringsformen som vi ansåg mest intressant var venture capital. 
 
Initialt undersöktes vilken forskning som gjorts på området samt vad tidigare studenter valt att 
belysa inom ämnet. Det vi fann var att uppsatserna mestadels behandlade området ur 
riskkapitalbolagens synvinkel. För att undvika upprepningar av tidigare studier valde vi att 
istället studera venture capital ur småföretagarnas perspektiv. Då vi inledningsvis bestämt oss 
för att granska finansieringsformers påverkan på småföretags tillväxt var det särskilt 
inspirerande att ämnet var relativt outforskat. 
 
2.2 Kunskapssyn 
Den kunskapssyn en forskare har grundar sig på den verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
som forskaren besitter. Verklighetsuppfattningen syftar till det sätt som forskaren uppfattar 
verkligheten och vetbarhetsuppfattningen till det sätt forskaren studerar denna verklighet på.17  
 
Vår avsikt med studien är att pröva teorier genom att samla in empiri och analysera data. Vi 
ska som forskare sträva efter att vara så objektiva som möjligt och hålla våra egna värderingar 
utanför studien. De slutsatser vi kommer fram till skall vara mät- samt observerbara. 
 
Det finns i huvudsak två typer av kunskapssyn; positivismen och hermeneutiken.18 Vi anser 
att vår kunskapssyn stämmer väl in på den positivistiska kunskapssynen där kunskapen skall 
vara verklig och tillgänglig för våra sinnen samt vårt förstånd. 19 Inom den positivistiska 
teorin skall kunskapen även vara empiriskt mätbar och forskaren skall vara objektiv.20 En 
hermeneutisk forskare är istället subjektiv och använder medvetet sina värderingar och sin 

                                                             
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt.  Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur 2003), 10f. 
18 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 10f. 
19 Patel R och Tebelius U. Grundbok i forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur 1987), 30. 
20 Wallén Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur 1993), 31. 
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förförståelse i forskningsprocessen.21 Den hermeneutiska kunskapssynen är i stora drag tvärt 
emot vår positivistiska syn på forskning och det tillvägagångssätt vi har tänkt oss för vår 
studie. Utan tvivel anser vi oss tillhöra den skara av forskare med positivistisk kunskapssyn då 
vi avser genomföra en studie och dra slutsatser av resultaten baserat på empirisk insamlad 
data. Då våra resultat och slutsatser endast baseras på observerbara data kommer dessa att 
vara objektiva utan inflytande av våra värderingar eller vår förförståelse.   
 
2.3 Förförståelse 
Ingen människa är född med ett förhållningssätt till världen.22 Begreppet förförståelse 
används för att beteckna alla de föreställningar som forskaren har eller utvecklar fram tills 
dess att forskningen påbörjats. Det finns två olika sorters förförståelse, den allmänna och den 
teoretiska.23 
 
Den allmänna förförståelsen grundar sig i författarens sociala bakgrund, personliga 
erfarenheter samt utbildning.24 Vi anser att vår allmänna förförståelse i ämnet är relativt liten.  
Vår erfarenhet av småföretag är relativt begränsad då ingen av oss arbetat i ett längre än några 
veckor. Den kunskap vi besitter kring småföretags finansieringsproblem samt 
finansieringsformers påverkan på tillväxten hos ett företag är endast ytlig. Kunskapen som vi 
dock besitter om småföretagande och dess finansieringsproblem har vi erhållit under våra 
studier i företagsekonomi där ämnet endast berörts flyktigt. 
 
Den teoretiska förförståelsen grundar sig i erfarenheter inhämtade från läroböcker, 
föreläsningar etc.25 Jämfört med vår allmänna förförståelse är den teoretiska i ämnet 
finansiering ganska stor efter studier i företagsekonomi. Vår kunskap är dock begränsad i den 
specifika finansieringsformen venture capital. Däremot anser vi att vi har tillräckliga 
kunskaper om företagsekonomi och företagande i allmänhet för att kunna hantera 
problematiken som vi ska behandla i uppsatsen.  
 
Vi anser att vår förförståelse inte kommer få några effekter på genomförandet av studien. 
Eftersom vi inte har några större egna erfarenheter av småföretagande i synnerhet eller 
fördjupad kunskap om venture capital är vi säkra på att vi skall kunna genomföra vår studie 
utan att blanda in våra egna värderingar och behålla ett objektivt synsätt. Vi har inte varit 
bundna till någon speciell teori innan forskningsprocessen börjat utan kritiskt granskat alla 
tidigare studier och varit öppna för nya infallsvinklar.   
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 

2.4.1  Konkret metod 
Den avgörande orsaken till om forskaren väljer att bedriva kvalitativ eller kvantitativ 
forskning är det forskningsproblem som forskaren valt och preciserat. Om forskaren söker 
kunskap som skall mäta, beskriva och förklara fenomen är det kvantitativ inriktning han ska 

                                                             
21 Patel och Tebelius. Grundbok i forskningsmetodik, 30. 
22 Johansson Lindfors.  Att utveckla kunskap, 25. 
23 Ibid., 76. 
24 Ibid., 25ff. 
25 Ibid., 76. 
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välja. Är målen med forskningen att inventera, uttyda och förstå fenomen är det istället en 
kvalitativ inriktning som forskningen skall ta.26  
 
Den kvalitativa metoden lägger tyngden på att generera teorier.27 Forskningen är mer inriktad 
på ord än siffror samt att forskaren vill förstå den sociala verkligheten.28 Vi har istället valt 
den kvantitativa metoden eftersom att vi fram för allt vill mäta hur framgångsrikt det är att 
använda finansieringsformen venture capital i småföretag. I vår studie avser vi att pröva 
teorier vilket stämmer överens med den kvantitativa forskningsstrategin.29 Utgångspunkten 
för studier kommer vara de relevanta finansieringsteorierna som finns på området. Teorierna 
kommer att jämföras med studiens resultat som vi erhåller genom att kvantifiera siffror vilka 
vi hittar i årsredovisningar från portföljföretag.  
 
Den kvantitativa metoden genererar en mindre mängd information om många enheter jämfört 
med den kvalitativa metoden där en större mängd information om få enheter erhålles.30 Med 
hjälp av en kvantitativ ansats kommer vår studie undersöka hur tillväxten påverkas i flertalet 
venture capitalfinansierade småföretag. Om vi istället valt den kvalitativa forskningsstrategin 
hade det med allra största sannolikhet blivit väldigt svårt att utifrån vår frågeställning komma 
med några värdefulla slutsatser. Det hade blivit problem med att generalisera våra resultat 
utifrån några få djupgående intervjuer31.  Vi hade troligtvis fått lägga fokus på varför det är 
framgångsrikt eller inte framgångsrikt med venture capitalfinansiering i småföretag, vilket 
hade ändrat syftet med hela studien. 

 

2.4.2 Angreppssätt 
En forskare har att välja mellan två olika angreppssätt vid genomförandet av en vetenskaplig 
studie. Dessa två angreppssätt är deduktiv och induktiv forskningsansats och är i princip 
varandras motsatser.32  
 
Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår ifrån vad han vet inom ett område och 
det teoretiska överväganden som rör detta område. Deduktion handlar i stora drag alltså om 
att gå från teori till observationer och resultat. Ett induktivt angreppssätt innebär att teorin blir 
ett resultat av en forskningsinsats, där resultat och observationer leder till en teori.33 En teori 
utvecklas med ett induktivt angreppssätt för att förklara ett fenomen. 34 
 
Vi anser att det deduktiva angreppssättet passar vår studie bäst och har därför valt detta 
angreppssätt. De förkunskaper vi besitter anser vi inte vara tillräckliga för att kunna generera 
egna teorier vilka bidrar med nya infallsvinklar till de redan existerande teorierna på området.  
Med det deduktiva angreppssättet har vi en stabil teoretisk grund att utgå ifrån vid 
genomförandet av vår studie vilket vi tror kommer att ge studien större trovärdighet och göra 
                                                             
26 Patel & Tebelius. Grundbok i forskningsmetodik, 30. 
27 Bryman , A och Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber, 2005), 40. 
28 Ibid., 297ff. 
29 Ibid., 85-86. 
30

 Holme, Idar-Magne och Solvang Krohn, Bengt, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
(Lund: Studentlitteratur 1997), 78. 
31

 Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 320. 
32

 Backman, Jarl, Rapporter och Uppsatser,(Lund: Studentlitteratur 1998), 48. 
33

 Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 23-25 
34

 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 40. 



  
 

 

 

 

 Carlsson & Holmström 
  

 

 

 

 11 

våra resultat lättare att generalisera. Det deduktiva angreppssättet går även hand i hand med 
det den kvantitativa forskningsmetod som vi valt samt vår positivistiska kunskapssyn. 
Deduktion hör ihop med en objektiv verklighetsuppfattning vilket underlättar vårt val av 
kunskapssyn och angreppssätt.35  
 
2.4.3 Insamling av sekundärkällor 
Sekundärdata är data som inte är insamlad av forskaren, utan sedan tidigare insamlad och 
analyserad för andra ändamål.36  
 
Vår insamling av sekundärdata inleddes med en sökning i Umeå Universitets 
bibliotekskatalog album med sökorden venture capital, tillväxt och småföretag. Därefter gick 
vi vidare till att söka med samma sökord i Business Source Premier via UB och där vi fann 
flera användbara vetenskapliga artiklar. Merparten av våra källor har vi hittat genom 
källhänvisningar som andra forskare hänvisat till. När vi hittat en forskare eller författare som 
forskat eller skrivit kring vårt område har vi sökt efter allt som denne skrivit och har på så sätt 
funnit mycket litteratur. Vi har i relativt liten omfattning även använt sökmotorn Google för 
att finna artiklar men har då endast använt källor som vi anser vara tillförlitliga, till exempel 
undersökningar från Nutek.  
 
2.4.4 Källkritik 
En källa definieras som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för 
denna uppgifts auktoritet”.37 För att uppnå saklighet och objektivitet i förhållande till sina 
källor använder sig forskaren av källkritik. 38 
 
Som forskare bör man göra ett kritiskt teorival bestående av två faser, sökningen och 
användandet. Teorisökning innebär att forskaren fastställer utgångspunkterna för teorivalet 
och teoriurvalet. Fastställandet av utgångspunkterna för teorivalet är nära förknippat med 
problemformuleringen. Vi har använt vår problemformulering som utgångspunkt under hela 
insamlingsprocessen av källor. Den andra delen av teorisökningen, själva teoriurvalet handlar 
om det systematiska letandet efter källor samt förmågan att avgöra när sökningen är klar och 
kan avbrytas. Vi använde främst resurserna från Umeå Universitets bibliotek som grund för 
vår teorisökning. (Mer utförlig beskrivning av insamlingsprocessen finns i föregående 
avsnitt.) Själva sökandet efter teorier tog oss lång tid men gav oss samtidigt många 
infallsvinklar till problemet. Vi avslutade teorisökningen när vi kände att nya sökningar inte 
gav ny litteratur, utan vi kom gång efter gång tillbaka till källor vi redan uppmärksammat. 
Detta kallas teoretisk mättnad och är en bra brytpunkt vid teorisökningar.39   
 
Teorianvändandet är den andra fasen av det kritiska teorivalet. Här tar man ställning till tre 
väsentliga förhållanden – ursprunget, den teoretiska grunden och aktualiteten. Ursprunget 
handlar om användandet av första eller andrahandskällor. Att referera till andrahandskällor 
bör i största mån undvikas.40 Vi har i största möjliga mån försökt att använda oss av 
originalkällor och lagt mycket tid på att leta upp dessa. Det är endast i det fall där vi inte har 

                                                             
35 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
36 Ibid., 117-118. 
37 Holme och Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 125. 
38 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur 2002), 20. 
39 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 88. 
40 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 88-89. 
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lyckats finna förstahandskällor, vanligtvis där författaren har gjort en sammanställning av vad 
flera olika forskare kommit fram till som vi har refererat till andrahandskällor. I det fall där vi 
inte funnit originalkällan har vi försökt undersöka om någon annan författare också har 
refererat till källan på samma sätt. Detta har vi gjort för att undvika förvanskningar av 
ursprungsförfattarens ståndpunkt.   
 
Den empiriska grundens betydelse för ett verks relevans är det andra förhållandet att ta 
ställning till vid källkritik. Det handlar om primära och sekundära källor. En teori är primär 
om forskaren själv svarar för den empiriska grunden. Det är svårt att ta ställning till den 
empiriska grundens betydelse och i praktiken tillämpas vanligtvis principen om både primära 
och sekundära källor.  Vi har använt oss av både primära och sekundära källor i vår uppsats. I 
första hand har vi dock sökt efter studier där forskaren själv genomfört undersökningen, alltså 
primära källor.  
 
Aktualiteten i de verk som modellen/perspektivet baseras på är det tredje förhållandet att ta 
ställning till. Principen skall vara den att forskaren skall söka efter den senaste forskningen 
inom ett område men inte på bekostnad av äldre och värdefulla kunskaper och erfarenheter41. 
Vi har försökt att hitta nya forskningsrön till vårt teorikapitel men flera av de mer aktuella 
teorierna bygger på gammal forskning. För att komma så nära ursprunget som möjligt har vi 
då gått tillbaka till den gamla forskningen. Vi anser att vi har en tillfredsställande blandning 
av både äldre och mer aktuell forskning i teorikapitlet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
41

 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 89-90. 
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3. TEORI 
 
Detta kapitel behandlar studiens teoretiska referensram. Vi kommer att redogöra för 
relevanta teorier som berör småföretags finansieringsval samt riskkapitalinvesteringar. 
 
3.1 Småföretagskategorier 
Landström har gjort en indelning av småföretag beroende på företagens storlek och tillväxt 
med utgångspunkt i den välkända Boston-modellen. 
 
  Storlek 
 
  Små  Stora 
 
Tillväxt  
 
 Låg  
  
 
 
 Hög 
 
 
 

Figur 1: Företagskategorier baserade på storlek och tillväxt.42 
   
Företagen som Landström delat in under levebrödsföretag är små företag med låg tillväxt. 
Verksamheten i dessa företag bedrivs i begränsad skala med maximalt 20-30 anställda med 
given inriktning samt kundkrets. Den största andelen av dessa företag är inte expansiva och 
varken de finansiella eller operativa riskerna är särskilt stora för levebrödsföretagen. 
 
Den kategorin av företag som vi främst vill undersöka i vår studie är utvecklingsföretagen, 
Landström menar att den största delen av småföretagen tillhör den kategorin. 
Utvecklingsföretagen kännetecknas av att de är små och har en hög tillväxttakt samt utvecklar 
egna produkter som skall marknadslanseras. De finansiella riskerna är höga i 
utvecklingsföretagen. Företagen tar dessutom stora produktionsrisker, de är väldigt beroende 
av vissa nyckelpersoner och har en ryckig utveckling.43 

                                                             
42

 Landström. Småföretagens försörjning med riskkapital, 9. 
43

 Ibid., 9, 19. 
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Kategorin mogna småföretag omfattar företag som är så stora att det krävs ett delegerat ansvar 
och formaliserade administrativa system. Eftersom de mogna småföretagen har en låg tillväxt 
är de operativa samt finansiella risker små. Den sista kategorin är enligt Landström 
framgångsföretagen. Dessa företag når snart den övre gränsen för att klassificeras som ett 
småföretag och har en färdigutvecklad produkt. De operativa riskerna för framgångsföretagen 
är stora medan de finansiella riskerna är något mindre.44  
 
3.2 Faser för riskkapitalinvesteringar i småföretag  
Det finns enligt Nyman i huvudsak tre olika faser då riskkapitalbolag investerar i småföretag. 
Dessa faser är tidig utveckling, expansion samt mogna faser. Företag särskiljer i regel sina  
investeringar beroende på i vilken fas dessa infaller.45  
 
3.2.1 Tidig utveckling 
Finansiering i företag som befinner sig i de tidiga utvecklingsfaserna kallas för 
såddfinansiering. Denna finansiering tillhandahålls för tidiga utvecklings- och utvärderings-
åtgärder och sker innan företaget har startats. Även finansieringen av nästa fas för 
framtagande av produkt, hänförs ofta till såddfinansieringen. Finansieringen i detta stadium är 
den mest riskfyllda. Potentiella risker är bland annat avsaknaden av eller dålig kontroll på 
projektet. 
 
Uppstartsfinansiering sker även den i fasen tidig utveckling. Enligt Nyman präglas 
uppstartsfinansieringen av att densamma sker i ett nystartat företag eller i ett företag som varit 
verksamt en kort tid. Det finns även andra investeringar som hänförs till de tidiga 
utvecklingsfaserna, till exempel kapital som används för att tillverka och lansera produkter 
kommersiellt. 
 

3.2.2 Expansion 
Nyman menar att det ibland krävs ytterligare kapital för att ett redan etablerat företag skall 
kunna växa och ha möjlighet att expandera. Dessa investeringar hänförs till fasen expansion, i 
vilken man skiljer på tidig och sen expansion.  
 
Tidig expansion innebär att investeringarna sker i samband med företagets andra 
investeringsrunda. Företaget är redan etablerat men går fortfarande med förlust och är därför i 
behov av ytterligare kapital. Investeringar som sker i sen expansion har oftast inte till uppgift 
att täcka upp för förluster utan är till för att företaget skall kunna expandera.46  
 
3.2.3 Mogna faser 
Investeringar i mogna faser består till största del av olika former av utköp. Även turnaround-
investeringar är vanliga i den här fasen. Turnaround-investeringar är till för att hjälpa 
företaget ur en negativ spiral då det stagnerat i utvecklingen.47 
 

                                                             

Landström. Småföretagens försörjning med riskkapital, 9, 19. 
45 Nyman, Michael. Riskkapital- Private equity- och venture capital- investeringar (Stockholm: Elanders 
Gotab2002), 44. 
46 Ibid., 45-47. 
47Nyman, Riskkapital- Private equity- och venture capital- investeringar, 47ff. 
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Allt efter företagen utvecklas förändras även deras finansiella behov vilket Berger 
demonstrerar i den finansiella tillväxtcykeln. 
 
3.3 Småföretagens finansiella tillväxtcykel 
Enligt Berger har små företag en finansiell tillväxtcykel genom vilken deras finansiella behov 
förändras. Tillväxtcykeln visar hur de olika faserna som företaget passerar igenom förändrar 
finansieringsbehovet och finansieringsmöjligheterna för företaget. Berger menar att det finns 
fyra faser i ett företags livscykel; lanserings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfasen.  
I lanseringsfasen utvecklas en affärside och produkterna testas på marknaden för att sedan 
produceras samt lanseras i tillväxtfasen. Under mognadsfasen säljer företaget produkterna och 
kassaflödena är säkrare än tidigare. I den slutliga nedgångsfasen säljer företagets produkter 
sämre och marknadsandelarna minskar.  
 
Omsättning 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 
  
  
         Lanseringsfas    Tillväxtfas              Mognadsfas               Nedgångsfas          Tid/finansieringsbehov 
 
Figur 2: Företagets finansiella tillväxtcykel48 
 
Enligt Berger måste små och nystartade företag i lanseringsfasen förlita sig på eget kapital, 
krediter från leverantörer och finansiering från företagsänglar. Berger menar att det är sällsynt 
att små företag får tillgång till lån via banker eller krediter innan de når ett stabilt skede i 
produktionen. När företaget når tillväxtfasen är det möjligt att få finansiering genom venture 
capital och via banklån. Venture capital är oftast tillgängligt först när företagets produkter 
finns ute på marknaden och kapitalet används till produktion och marknadsföring.  
 
För medelstora företag i mognadsfasen samt för stora välkända företag finns det ett flertal 
möjligheter till att stilla finansieringsbehovet. Företagen som befinner sig i denna fas kan till 
exempel använda vinster från tidigare år eller dra nytta av de skattefördelar som banklån 
innebär. I nedgångsfasen anser Berger att finansieringen bör bestå av lån som dock kan 
innebära en högre ränta för företaget då det är svårare att få lån beviljat i denna fas.49 
 
Bergers resonemang kring företags livscykel stöds av Frielinghaus et al som anser att när ett 
företag rör sig genom sin livscykel förändras deras finansiering. Ett företag som är ungt och 

                                                             
48

 Författarnas egna figur 
49

 Berger, Allen och Udell, Gregory.”The economics of small business finance: The roles of private equity and 
debt markets in the financial growth cycle.” Journal of banking and finance vol 22 (1998): 10ff. 
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har en hög tillväxt är mer beroende av extern finansiering eftersom att deras 
investeringsbehov överstiger det tillgängliga kapitalet som finns i företaget. Frielinghaus et al 
har också funnit att när ett företag mognat har det funnit en balans mellan tillväxt och vinster 
vilket gör att investeringarna kan finansieras med hjälp av interna medel.50 Det val som 
företaget gör vid investeringar mellan eget kapital och skulder diskuteras närmare i static 
trade-off teorin. 

 

3.4 Static Trade-off theory 
Enligt den teori som Modigliani och Miller presenterade 1958 förväntas inte företagens 
kapitalstruktur variera mellan olika företag eller under ett enskilt företags livscykel. Denna 
teori fick dock kritik för att den inte beaktade skatteeffekter. När Miller introducerade 
skatteeffekt till den ursprungliga teorin fann han att företag borde försöka öka sin 
skuldsättningsgrad så mycket som möjligt. Denna slutsats ifrågasattes dock av andra forskare 
på området som ansåg att företagens konkurskostnader ökar ju högre skuldsättningsgraden är, 
vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket ett företag kan låna. Myers 
vidareutvecklade teorin till The Static Trade-off Theory vilken anser att företag försöker 
uppnå en optimal kapitalstruktur som maximerar företagets värde genom att balansera 
skattefördelar med de konkurskostnader som förknippas med en ökad skuldsättning.51 
 
Static trade-off teorin beskriver ett företags val mellan skulder och eget kapital samt de för- 
och nackdelar som förknippas med de olika finansieringsalternativen. Enligt Myers får de 
företag som väljer att låna pengar en skattesköld som skyddar de mot till exempel konkurs. 
Myers anser också att högrisk företag bör låna mindre än liknande mer stabila företag. Risk 
definieras av Myers som variansen i marknadsvärdet för företagets olika tillgångar. Denna 
riskdefinition innebär att materiella tillgångar är bättre vid lånefinansiering eftersom de inte 
förlorar lika mycket i värde som immateriella tillgångar.52  
 
Frielinghaus et al anser att the static trade-off theory innebär att företag som befinner sig i de 
tidigare faserna av livscykeln inte har råd med skulder på grund av att deras konkurskostnader 
är för höga samt att vinsterna är för låga för att utnyttja de skattefördelar som en ökad 
skuldsättning medför. Detta skulle kunna förklara varför unga och små företag söker sig till 
riskkapitalfinansiering. När företaget mognat och vinsterna ökat så blir fördelarna från 
skatteskölden större. Konkurskostnaderna minskar också i de senare skedena av livscykeln. I 
de allra sista skedena av livscykeln avtar och minskar tillväxten samt vinsterna vilket gör att 
fördelarna med en ökad skuldsättningsgrad avtar. Frielinghaus et al avslutar resonemanget 
kring the static trade-off theory med att skuldsättningsgraden i företagens kapitalstruktur bör 
följa ett mönster under livscykeln som är låg i de inledande stadierna för att sedan bli högre 
när företaget är mer etablerat och stabilt för att sedan minska igen när företaget befinner sig i 
slutstadierna av livscykeln.53 Static trade-off teorin vidareutvecklades senare av Myers till 
pecking order teorin. 
 

 

                                                             
50 Frielinghaus, A., Mostert, B och Firer, C. “Capital structure and the firm’s life stage” South African Journal of 
Business Management ( 2005): 11 
51 Frielinghaus, Moster och Firer. “Capital structure and the firm’s life stage.” (2005): 11-12. 
52 Myers Stewart C. “The capital structure puzzle”. The Journal of Finance, Vol 39 no.3 (1984): 577, 581. 
53 Frielinghaus, Moster och Firer. “Capital structure and the firm’s life stage.” (2005): 12. 
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3.5 Pecking order 
Myers utvecklade 1984 pecking order-teorin som har sitt ursprung i static trade-off teorin som 
Modigliani och Miller var först med att presentera. Myers ansåg att företagare föredrar internt 
genererade medel framför extern finansiering. I de fall när intern finansiering inte räcker till 
använder företagen i första hand bankfinansiering som anses vara den säkraste formen av 
extern finansiering. Nytt eget kapital återfinns sist av finansieringsmöjligheterna för 
företagen.54 Pecking order-teorin beskriver hur företag väljer finansieringsform enligt en 
speciell ordning, en sorts hackordning där företaget börjar högst upp och fortsätter nedåt vid 
behov.   
 
 
 Internt generad  
 Finansiering 
 
 
 
 Extern Finansiering 
 (t.ex. banklån) 
 
 
 
 Nytt eget kapital 
 
                                                     Figur 3: Pecking order-modellen55 
 
Landström och Winborg har i sin studie funnit stöd för att Myers pecking order-teori har gjort 
korrekta antaganden avseende hur företag väljer finansiering. De fann i studien att företagare 
var mer positiva till internt kapital följt av bankfinansiering, företagarna var dock inte lika 
positiva till extern genererade medel.56  
 
Frielinghaus et al har funnit att enligt pecking order-teorin förväntas företag i de tidigare 
stadierna av livscykeln, med låga nivåer av kvarhållna vinstmedel, att först ta så mycket lån 
som möjligt för att sedan söka sig till andra former av extern finansiering. Företag som 
fortfarande växer men är mer mogna och har mer kvarhållna vinster behöver låna mindre än 
företag som befinner sig i högtillväxtfaserna. Lånen kommer enligt Frielinghaus et al att öka 
igen när företaget befinner sig i slutskedena av livscykeln där vinsterna minskar och tillväxten 
sjunker. I motsats till the static trade-off theory så har pecking order-teorin ett mönster som 
visar att lånenivåerna kommer att följa ett hög-låg-hög mönster.57 Att erhålla extern 
finansiering är dock inte alltid möjligt för företagen vilket förklaras närmare i teorin kring det 
finansiella gapet.   
 
3.6 Finansiella gapet 

                                                             
54 Myers Stewart C. “The capital structure puzzle” (1984): 581. 
55

 Författarnas egna figur 
56 Landström, Hans & Winborg, Joakim. “Small business managers’ attitudes towards and use of financial 
resources.”Frontiers of Entrepreneurship Research (1995): 1. 
57 Frielinghaus, Mostert och Firer. “Capital structure and the firm’s life stage” (2005): 13. 
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I början av 1930-talet observerades problemen för små företag att erhålla externt kapital i den 
så kallade MacMillan-rapporten. Efter detta har ett stort antal studier genomförts för att utreda 
huruvida det existerar ett finansiellt gap för små företag eller inte.58 Fram till början av 1990-
talet existerade nästan inget finansiellt gap bland småföretagen i Sverige. De svenska 
bankerna var villiga att ta risker och finansierade en stor andel av de mindre företagen. 
Bankkrisen med början år 1990 gjorde att bankerna blev mer försiktiga i sin utlåning vilket 
gjorde det mer komplicerat för de svenska småföretagen att erhålla det kapital som behövdes. 
Svårigheterna gjorde att intresset för venture capital ökade, den svenska regeringen arbetade 
med att förenkla marknaden för riskkapital för att garantera kapitalförsörjningen till 
småföretagen.59 
 
3.6.1 Orsaker till det finansiella gapet 
Enligt Landström är en grundläggande förklaring till att ett finansiellt gap uppstår den 
informationsasymmetri som finns mellan finansiären och företagaren, det vill säga att den ena 
parten vet mer om projektet än den andra parten. Förutom informationsasymmetrin kan även 
andra förklaringar finnas till varför det finansiella gapet uppstår sett från finansiärernas 
synvinkel.  
 
En av de förklaringar som man funnit till att det finansiella gapet uppstår är att risken med att 
investera i unga eller små företag är för hög då många avvecklas eller går i konkurs relativt 
snart efter etableringen. Investeringar i små och nya företag förknippas av den anledningen 
med en stor risk som i vissa fall kanske ligger över den nivå som finansiären är beredd att ta. 
De små företagen kräver ofta mindre kapitalbelopp vilket innebär att transaktionskostnaderna 
samt uppföljningskostnaderna blir relativt sätt högre jämfört med större investeringar. 
Finansiärerna saknar ofta tillräcklig kompetens samt finansiella instrument för att klara av att 
analysera och hantera små företag. De finansiella instrumenten är oftast utvecklade för att 
analysera större och mer utvecklade företag, vilket gör att de inte är lämpliga att använda på 
de mindre företagen.60  
 
Landström anser att det finansiella gapet inte endast beror på finansiärerna utan att 
förklaringar även går att finna hos företagarna själva. En sådan förklaring är att företagarna 
har bristande kunskap i finansiella frågor. Företagarna har en negativ attityd till externt 
kapital. Landström och Winborg fann i en studie från 1995 att de flesta småföretagare hade en 
mycket positiv syn på internt genererade medel och att bankfinansiering i stort sett var den 
enda externa finansieringskällan i de flesta företagen. Företagarna hade däremot en negativ 
attityd till i stort sett alla former av externa finansieringskällor.61  
 
Slutsatsen som Landström drar är att orsakerna till att ett finansiellt gap uppstår är att det 
finns en informationsasymmetri mellan finansiärerna (utbudssidan) och företagarna 
(efterfrågesidan).62 De små företagen som efterfrågar externt kapital representerar 

                                                             
58 Landström, Hans. Småföretaget och kapitalet, 12ff. 
59 Landström och Winborg. “Small business managers’ attitudes towards and use of financial resources.” (1995): 
5. 
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 Landström, Småföretaget och kapitalet, 12. 
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efterfrågesidan medan utbudssidan representeras av externa finansiärer. Exempel på externa 
finansiärer är banker och riskkapitalbolag.63 
 
 
Utbud av kapital   Efterfrågan på kapital 
 
      Finansiärer                            FINANSIELLT GAP       Små företag 
 
 
                                                  Informationsasymmetri 
 
- Risken är för hög   - Brist på kunskap 
- Brist på kompetens och    - Attityden till extern 
  finansiella analys-      riskkapital 
  instrument 
- Höga relativa 
  transaktions- och  
  kontrollkostnader 
 
Figur 4. Det finansiella gapet64 
 
Det finansiella gapet uppstår till följd av att utbudet av långfristig extern finansiering 
understiger efterfrågan. Detta antagande har gjort att merparten av forskningen kring små 
företags finansiering har kommit att fokusera på utbudssidan och de externa finansiärernas 
beteende. Som den främsta orsaken till att det uppstår ett finansiellt gap sett från utbudssidan 
är att finansiärerna oftast befinner sig i ett informationsunderläge jämfört med företaget.65 
Informationsasymmetri är den grundläggande förklaringen till att det uppstår ett finansiellt 
gap mellan finansiärerna och företagarna menar Landström. Att en informationsassymmetri 
föreligger betyder att den ena parten, företagaren, vet mer om projektet än den andra parten, 
finansiären. Även Storey anger informationsasymmetri som en bidragande orsak till det 
finansiella gapet. Han menar att existensen av informationsasymmetri gör att bankerna är mer 
aktsamma att låna ut pengar till småföretag eftersom det föreligger en större osäkerhet kring 
dessa företag, jämfört med stora välkända företag.    
 
Samtidigt som en del småföretagare är ovilliga att finansiera företaget med extern finansiering 
som kräver delat ägandeskap av företaget, som är fallet med venture capital, upplever många 
småföretagare att de har svårigheter med att erhålla finansiering. Problemen uppkommer 
främst när företagen är i behov av mindre summor av ägarkapital. För små företag är ibland 
lånat kapital med höga räntor den enda möjligheten.66 Landström menar även han att det 
finansiella gapet medför svårigheter för små företag med finansieringen av företaget. 
 

                                                             
63 Storey, Understanding the small business sector, 204. 
64 Landström, Småföretaget och kapitalet, 14. 
65 Ibid. 29. 
66 Storey. Understanding the small business sector, 204. 
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Företagarens brist på kunskap i finansiella frågor kan även det bidra till det finansiella gapet 
menar Landström. Den enskilda företagaren har inte kunskap om alla finansieringsmöjligheter 
som finns och vad som krävs från företagarens håll för att attrahera dessa finansiärer.67  
 
3.7 Företagares syn på extern finansiering 
Källan som används till finansiering av ett företag har troligtvis inflytande på företagets 
tillväxt. Småföretagaren kan finansiera tillväxten av hans företag på många olika sätt. Ett 
fundamentalt beslut är om företagaren ska vara öppen för extern finansiering i utbyte mot 
delat ägande av företaget. Många småföretagare är ovilliga att dela ägandet av företaget och 
använder sig istället av kortsiktigt finansiering genom att skuldsätta sig. Enligt Storey visar 
studier att företag som är villiga att dela ägandeskapet av företaget i utbyte mot kapital har 
högre tillväxttakt än företag som är ovilliga att dela ägandet.68 
 
Berggren har i sin avhandling studerat småföretagares syn på olika former av finansiering. 
Resultaten av studien visar att de flesta företagare föredrar investeringar som inte innebär att 
finansiären får kontroll i företaget, som till exempel bidrag eller långa leverantörskrediter. 
Berggren, Lindström och Olofsson menar att entreprenörer är kontrollaversiva och själva vill 
fatta viktiga beslut och inte vara underkastad andras vilja. Oberoende är ofta en stark drivkraft 
hos entreprenörer och gör det därför naturligt för dem att sträva efter att välja finansiella 
lösningar som ger maximal handlingsfrihet.  
 
Landström anser i sin bok att kontrollaversionen hos småföretagare är nära relaterat till deras 
tillväxtambitioner, dessa två koncept tycks också vara negativt korrelerade med varandra. De 
småföretagare som har en lägre kontrollaversion är mer öppna mot externa finansiärer och den 
positiva effekt som det kan ha på tillväxten i företaget. De företagare som startar med en klar 
tillväxtambition brukar inte ha problem med kontrollaversion.69 
 
Pecking order-teorin har utvecklats avseende företagets finansiella sökbeteende visar att 
företagare föredrar interna medel framför extern finansiering och lån. Den externa 
finansieringen föredras i sin tur före externt ägarkapital. Att företagaren är kontrollavers och 
förlitar sig på internt genererande medel får konsekvenser för tillväxten av företaget. Enligt 
Berggren et al är motviljan mot extern finansiering en av de viktigaste faktorerna för 
avsaknad av tillväxt hos företagen. Berggren menar att det alltid finns ett behov av extern 
finansiering om ett företag ska växa på ett bra sätt. Att istället återinvestera vinster gör det 
dyrare och svårare att växa.70  
 
Studier har visat att företag med störst tillväxt är yngre företag. Tillväxt definieras av 
Berggren et al som företag vilka uttryckte höga ambitioner om tillväxt i omsättning. Dessa 
företag uppvisade även en högre tillväxttakt än de företagen utan ambitioner om tillväxt. 
Berggren et al drar slutsatsen att maximal tillväxttakt uppnås inom ett visst åldersintervall och 
därefter avtar tillväxten. I ovannämnda studier visas även att tillväxtföretagen har en lägre 
ägarandel för företagsledningen med familj än företagen som uppvisar mindre tillväxt. 
Berggren et al observerar att riskkapitalbolag och investmentbolag i mycket större 
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68 Storey, Understanding the small business sector, 146.  
69 Landström, Småföretaget och kapitalet, s.49. 
70 Berggren, B, Lindström, G & Olofsson, C. Tillväxt och finansiering i mindre företag. Uppsala: 
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utsträckning är delägare i tillväxtföretagen än i icke-tillväxtföretagen. Ägarna till 
tillväxtföretagen har också en mer positiv syn till att ta in nya delägare. Berggren et al har 
också funnit att ägarna till tillväxtföretagen har mindre kontrollaversion och är därmed mer 
öppna gentemot nya finansiärer så som affärsänglar och riskkapitalbolag.71  
Davidsson, Delmar och Wiklund har doktorerat i ämnet tillväxt i småföretag och är kända 
forskare på området. De har i sina egna samt i andras studier funnit stöd för de slutsatser som 
Berggren et al har kommit fram till angående tillväxtföretagares syn på extern finansiering. 
Davidsson et al anser att när det gäller externt kapital bör företagaren göra en avvägning 
mellan en ökad finansiell förmåga att utnyttja tillväxtmöjligheter samt risken att förlora en del 
av företagets självständighet. Davidsson et al. har även funnit studier som visar att 
tillväxtföretagare är mer positivt inställda till extern ägarkapital än icke-tillväxtföretagare. I 
likhet med Berggren et al så har tillväxtföretagarna funnits inneha en mindre uttalad 
kontrollaversion även om den existerar även hos de enligt Davidsson et al.72  
 
Enligt Andersson måste ett företag antingen vara lönsamt eller kunna överleva utan vinst till 
exempel genom att ägarna väljer en lägre ersättning under uppstartsfasen, för att kunna 
finansiera tillväxt med hjälp av eget kapital. Andersson tar upp ett antal studier som har gjorts 
beträffande tillväxt och ett företags lönsamhet. Resultaten av studierna är motstridiga, en del 
studier menar att lönsamhet har stor betydelse för tillväxten medan andra menar på att det inte 
finns något direkt samband mellan en hög lönsamhet och en snabb tillväxt. Andersson har i 
sin egen studie inte funnit något samband men har dock funnit entreprenörer som ansåg att de 
var tvungna att välja mellan att investera i tillväxt eller erhålla en kortsiktig lönsamhet. 
Andersson fann dock i sina intervjuer att tillväxt ansågs vara den bästa strategin för att ett 
företag skulle uppnå värdetillväxt samt lönsamhet på lång sikt.73  
 
Företagarnas motvilja gentemot extern finansiering har sin grund i tvekan inför att dela med 
sig av ägandet i företaget. De externa finansiärerna bidrar dock inte endast med kapital när de 
investerar i företag. 
 
3.8 Mervärden från externa finansiärer 
Externa finansiärer behöver inte enbart bidra med kapital utan kan även bidra med andra 
former av resurser som till exempel kompetenstillskott. Studier har visat att 
kompetenstillskotten oftast anses vara mer värdefulla för företagen än kapitalet. 
 
Det finns i huvudsak två problem som kan förhindra en positiv utveckling i småföretag, 
informationsasymmetrin gentemot externa finansiärer samt en avsaknad av legitimitet för 
företaget. Problemen för nystartade företag är att det är svårt för kunder och finansiärer att 
avgöra om de är en trovärdig aktör på marknaden vilket kan bidra till att de inte vågar göra 
affärer med företaget. Denna relation mellan företaget och andra viktiga aktörer kan 
kännetecknas av en informationsasymmetri. Landström anser att företaget kan minska 
problemet med informationsasymmetrin och avsaknaden av legitimitet genom att skapa en 
relation med en finansiär som har förtroende bland andra aktörer på marknaden.74  
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Isaksson undersökte i sin studie även portföljföretagens erfarenheter av venture 
capitalfinansiering för att förstå vilken betydelse investeringarna haft för dessa företag. 65 
procent av företagarna ansåg att venture capitalföretaget haft betydelse för företagets 
utveckling och 42 procent ansåg att de hade haft en stor betydelse för utvecklingen. En stor 
andel av företagarna, 31 procent, ansåg att venture capital var den enda möjliga 
finansieringskällan de hade att tillgång till. Studien visar också att det var de minsta företagen 
som hade svårast att hitta alternativa finansieringsformer.75 Det kapital samt övriga mervärden 
som riskkapitalbolagen tillför portföljbolagen sker under olika faser i portföljbolagens 
utveckling. 
 
3.9 Investeringsfaser för riskkapitalinvesteringar 
Nutek har i samarbete med Svenska Riskkapitalföreningen gjort en sammanställning över de 
investeringar som utförts av riskkapitalbolag i Sverige. Vid en jämförelse av de tre första 
faserna; sådd, start-up och expansion, kan man se ett klart mönster. Expansionsfasen är den av 
de tre som fått mest kapitaltillskott följt av start-up fasen. Företag i såddfasen är de som får 
minst kapital från riskkapitalinvesterare. Under de tre första kvartalen år 2007 investerades 
2418 miljoner kronor i företag som befann sig i expansionsfasen vilket kan jämföras med de 
1291 samt 134 miljonerna som investerades i start-up och såddfaserna.76 
 
Anders Isakssons studie i samarbete med Nutek visar att de företag som venture 
capitalbolagen investerar i är mycket unga företag och att investeringarna i dessa företag sker 
i mycket tidiga skeden.  Av de portföljföretag som studerats var 35 procent nystartade företag, 
37 procent var mellan 1-5 år, 12 procent var 6-10 år och 16 procent var äldre än 10 år. 72 
procent av investeringarna i portföljbolagen sker alltså under de fem första åren sedan starten 
av verksamheten.77  
 
Olofsson har i sin studie undersökt i vilka stadier de mindre företagen har tillgång till 
riskkapitalpartners. Resultaten av studien visade att 42 procent av de nationella investerarna 
intresserade sig för företag som var ett år gammalt eller yngre vid engagemangstidpunkten. 
Den näst största gruppen som investerarna intresserade sig för var de betydligt äldre 
företagen, det vill säga de företag som var äldre än tio år.78 De nationella investerarna kan på 
detta sätt eventuellt sprida sina risker mellan de yngre högriskbolagen och de äldre och mer 
etablerade företagen. 
 
Storey har kommit fram till att det finns ett tydligt samband mellan åldern på ett företag och 
den tillväxt som företaget upplever, enligt studien växer yngre företag betydligt fortare än 
äldre företag.79 Storleken på företaget påverkar också tillväxten, enligt Storey växer mindre 
företag snabbare än större företag.80 Ett företags storlek samt ålder påverkar även 
riskkapitalfinansierade bolags tillväxt.  
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I en studie över portföljbolagens utveckling under fem år har Nutek bland annat undersökt hur 
riskkapitalbolagen fördelar investeringarna på olika branscher. Resultaten visar att teknisk 
forskning och utveckling samt datorer och IT tillsammans står för två tredjedelar av 
investeringarna. Teknisk forskning och utveckling är den bransch som det investerats mest i, 
38 procent av riskkapitalbolagens investeringar sker i denna bransch. Den näst största 
branschen, datorer och IT, står för 31 procent av investeringarna. Resterande andel av 
investeringarna är fördelade över ett antal branscher där de enskilda endast mottar några 
procent av riskkapitalinvesteringarna. Den största andelen av de mindre branscherna är den 
traditionella tillverkningsindustrin som står för 11 procent av investeringarna.81  
 
Nutek har även gjort en tio års studie av branschtillväxten i Sverige mellan åren 1996 till 
2006. Studien visar att tjänstesektorn har haft den högsta tillväxten. Bland enskilda 
näringsgrenar är det industriföretagen, handel, företagstjänster samt finans och 
fastighetsföretagen som har haft den högsta tillväxten. Företagstjänsteföretagen står för 30,9 
procent av den totala tillväxten under den studerade perioden, vilket kan jämföras med 
industriföretagen som står för 20,3 procent av den totala tillväxten och finans och 
fastighetsföretagen som står för 10,3 procent av tillväxten.82  
 
3.10 Riskkapitalfinansierade företags utveckling 
I en studie av Nutek har tillväxten hos portföljbolag som mottagit venture capitalfinansiering 
granskats under en femårs period. Av de portföljbolag som studerats framgår det att över 60 
procent av investeringarna gjordes i bolag som var yngre än sex år samt att mer än 70 procent 
av alla riskkapitalinvesteringar som gjorts i Sverige har varit i bolag med färre än 50 
anställda.  
 
I studien definieras tillväxt som antalet nyanställningar, ökning i nettoomsättningen samt 
ökningen av de totala tillgångarna. Från år 1998 till 2002 har portföljbolagens utveckling varit 
mycket stark, det totala antalet anställda har ökat med 162 procent, omsättningen med 168 
procent samt de totala tillgångarna med 254 procent.83  
 
Den årliga tillväxten för portföljbolagen har även studerats i studien. Det är de små bolagen 
med färre än 50 anställda som har den högsta tillväxttakten. De allra minsta företagen med 
färre än fem anställda vid investeringstillfället har den högsta tillväxten av alla företag för alla 
tre variabler som studerades. Antalet anställda har ökat med 36 procent per år för de allra 
minsta företagen, omsättningen har ökat med 63 procent per år medan tillgångarna ökat med 
14 procent. 
 
Nutek har i studien gjort jämförelser mellan portföljbolagen och samtliga privata aktiebolag 
samt de svenska företagen på Stockholmsbörsens A-lista. Dessa jämförelser visar att 
portföljbolagens omsättning ökar i genomsnitt med 19 procent per år jämfört med 6 procent 
hos A-listans bolag och 3 procent hos de privata bolagen i Sverige. Antalet anställda växer 
med 9 procent per år hos portföljbolagen vilket är tre gånger mer än tillväxten hos A-listans 
bolag. Minst tillväxt vad gäller antalet anställda har de privata bolagen som endast växer med 
1 procent per år.84 
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Diagram 1: Årlig tillväxt hos portföljbolag, A-listan och privata bolag.85  
 
Isaksson har i en liknande studie som den som utförts av Nutek studerat tillväxten i 
portföljföretagen från investeringstillfället. Tillväxten definieras även i Isakssons studie som 
ökningen i antalet anställda, omsättningen samt i tillgångsmassan. Resultaten av studien visar 
att portföljbolagen hade en total tillväxt med 65 procent i antalet anställda, 77 procent i 
tillgångsmassan samt en ökning av omsättningen med 80 procent. Portföljbolagens årliga 
tillväxt ökar också den markant, antalet anställda samt omsättningen ökar med 18 procent per 
år medan tillgångsmassan växer med 26 procent per år. Isaksson tar även hänsyn till 
portföljföretagens ursprungliga storlek vid studierna av tillväxt i företagen. Slutsatsen är att 
det är de minsta företagen, med mindre än fem anställda, har den största ökningen i antal 
anställda, omsättning samt tillgångsmassa.  
 
Isaksson jämför även portföljföretagens tillväxt med en referensgrupp bestående av 2794 
företag som befinner sig i samma branscher, har lika många anställda och lika stor omsättning 
som portföljföretagen hade precis innan venture capitalföretagen gjorde sina investeringar. 
Referensgruppens totala tillväxt var en 6 procentig ökning av antalet anställda, 38 procent 
ökad omsättning samt en 30 procentig ökning av tillgångarna. Enligt studien är tillväxten i 
referensföretagen betydligt lägre jämfört med portföljföretagen.86  
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4. PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera för läsaren vårt tillvägagångssätt vid genomförandet 
av studien. Vi kommer att redogöra för hur urvalet av undersökningsenheter till den 
empiriska studien gått tillväga, vilka avgränsningar som studien haft samt hur insamlingen 
och bearbetningen av data har gått tillväga. I slutet av kapitlet kommer vi att analysera 
access och bortfall. Vi avslutar med att kritiskt granska de primära källor som ligger till 
grund för den empiriska studien.  
 
4.1 Urval av primärdata 
Vid urval av primärdata utgår man ifrån en population. En population består av samtliga 
enheter som man gör sitt urval ifrån.87 Vår population är de aktiva svenska medlemmarna i 
Svenska Riskkapitalföreningen samt deras portföljbolag. 

 

4.2 Avgränsningar i datainsamlingen 
Vi har som tidigare nämnts valt att klassificera vår undersökningsenhet småföretag enligt Eu: 
definition som företag med färre än 50 anställda, med en årlig omsättning som inte överstiger 
10 miljoner euro samt en balansomslutning som understiger 10 miljoner euro.88 Vi har därför 
endast undersökt företag som passar in på denna definition av småföretag. 
 
Vi har valt att exkludera utländska småföretag i vår studie och kommer endast att undersöka 
svenska småföretag. Anledningen till detta är att vi vill eliminera risken att skillnader i 
konjunkturcykeln skall påverka resultatet. För att kunna generalisera resultatet av studien vill 
vi undersöka en så homogen grupp företag som möjligt, där alla företag har i princip samma 
förutsättningar för tillväxt.  
 
En annan avgränsning som vi har gjort är att vi har valt att utelämna företag där investeringen 
med riskkapital har skett efter år 2003. Vi anser att resultaten blir mer trovärdiga när vi mäter 
tillväxt över flera år jämfört med att bara mäta under 1 år. Genom att mäta tillväxt över flera 
år minskar vi risken för att tillfälliga ökningar i omsättning, balansomslutning eller antal 
anställda kommer att påverka resultatet av studien. 
 
I studien har vi valt att mäta tillväxt med hjälp av variablerna omsättning, balansomslutning 
och antal anställda. Anledningen till att vi valt just dessa tre variabler är att i de studier och 

                                                             
87 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 111. 
88 Svenskt näringsliv 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00005/Sm_tt_om_sm_f_retag_2_5021a.pdf sida 5 
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teorier vi tagit del av benämns dessa tre mest frekvent och som de främsta variablerna att 
mäta tillväxt på. Vegholm framhåller att de två vanligaste måtten på om ett företag har vuxit 
eller inte är omsättning samt antal anställda. Framför allt omsättningen benämns ofta som det 
mått forskare använder sig av mest vid studier om tillväxtföretag. Det har även presenterats 
studier som visar på att antalet anställda är ett minst lika vanligt mått på tillväxt i akademiska 
artiklar som omsättning.89 I ett flertal studier nämns även tillgångsmassan som ett vanligt mått 
på tillväxt. Nutek använder sig ofta av denna variabel som mått på tillväxt.90 

 

4.3 Datainsamling 
Första steget i datainsamlingen var att vi genom Svenska Riskkapitalföreningens hemsida fick 
tillgång till föreningens medlemsregister. Vi valde att inte göra några avgränsningar redan här 
utan sökte efter alla aktiva medlemsföretag i registret. Sökningen resulterade i 125 
riskkapitalföretag.  De allra flesta av dessa riskkapitalbolag hade en egen hemsida där vi 
kunde hitta vilka investeringar som bolagen gjort. I vissa fall fanns även dessa investeringar 
publicerade redan på Svenska Riskkapitalföreningens hemsida. Efter att vi gått igenom alla 
investeringar som gjorts i portföljföretagen av riskkapitalbolagen hade vi 838 
undersökningsenheter. Vi skrev därefter in namnen på dessa i ett Excel-dokument. 
 
Nästa steg var undersökta vilka av dessa företag som vi kunde inkludera i empiriska studien 
med hänsyn till studiens avgränsningar. Företagen skulle passa in på kriterierna för 
småföretag, vara svenska företag samt att företagen skulle ha erhållit finansieringen med 
riskkapital senast år 2003. För att skaffa oss kunskap om antal anställda, årlig omsättning och 
balansomslutning i företagen använde vi oss av databasen Affärsdata samt årsredovisningar 
som vi funnit på företagens hemsidor. Vid sökandet efter investeringsår använde vi oss först 
och främst av riskkapitalbolagens hemsidor samt pressmeddelanden som kungjort 
investeringen. I vissa fall fanns tidpunkten för investeringen angiven på Svenska 
Riskkapitalföreningens hemsida eller på portföljbolagens hemsidor. Efter att avgränsningen 
var gjord hade vi 99 undersökningsenheter som föll inför ramarna för studiens avgränsningar. 
 
4.4 Databearbetning 
Vi har som tidigare nämnts tagit hjälp av databasen Affärsdata och årsredovisningar för att ta 
del av omsättning, balansomslutning och antal anställda för samtliga företags investeringsår 
och för år 2005. Vi har fört in dessa siffror i ett Excel-dokument. Syftet med 
databearbetningen är att mäta tillväxten i företagen och det är de tre ovannämnda variablerna, 
omsättning, balansomslutning samt antal anställda som vi valt att använda för att mäta 
tillväxten i portföljbolagen.  
 
Vi använder oss alltså av programmet Excel där vi tar hjälp av olika formler för att på bästa 
sätt kunna mäta tillväxten i företagen. Vi utgår ifrån siffrorna från det år då investeringen 
skedde och räknar ut total tillväxt samt årlig tillväxt fram till år 2005. Vi kommer dessutom 
att räkna ut mediantillväxten för att eliminera både onormalt hög tillväxt och onormalt låg 
tillväxt.  
 
För att räkna ut tillväxten från investeringsåret fram till år 2005 använder vi oss av följande 
formel. 

                                                             
89 Vegholm, Berggren, och Silver., Tillväxt i mindre företag, 6 
90

 Nutek. Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1998-2003.s.25 
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Där g1  är den totala tillväxten, st1  är storleken under investeringsåret och  st0  är storleken vid 
slutet av perioden, som i denna studie alltså är år 2005.  
 
Nedanstående formel använder vi för att räkna ut årlig tillväxt.  

91 
 
Vi beräknar även tillväxt beroende på året för investeringen, antalet anställda samt företagets 
ålder vid investeringstidpunkten. Företagen delas även in i branschgrupper enligt SCB 
branschkoder och tillväxt fördelat på bransch beräknas även för att möjliggöra jämförelser 
med en referensgrupp. Sammansättningen av referensgruppen baseras på företagens 
branschkoder och branschnyckeltalen inhämtas från SCB. Branschnyckeltalen inhämtas för 
portföljföretagens respektive investeringsår samt antal anställda för att möjliggöra en korrekt 
jämförelse med våra undersökningsenheter. Vi räknar ut medianer för portföljföretagen samt 
för branschnyckeltalen i de tre variablerna omsättning, balansomslutning samt antal anställda.  
Medianen används för att eliminera effekten av extrema värden som inte ger en rättvisande 
bild av tillväxten för samtliga företag. Slutligen gör vi en jämförelse av de medianvärdena vi 
erhöll från portföljbolagen med de vi beräknade för referensgruppen. Vi redovisar våra 
resultat i stapeldiagram för att läsaren ska få en god översikt.  
 
4.5 Access och bortfall 
Access handlar om huruvida den data som insamlats varit lättillgänglig eller ej. Eftersom vi 
inte gjort några intervjuer handlar god access i den här studien om i den mån primärdata varit 
möjlig att få tag på. 92 Tillgången till uppgifter om omsättning, balansomslutning och antal 
anställda har varit god. Årsredovisningarna som vi nått främst genom databasen Affärsdata 
har varit lättillgängliga. De enda svårigheter vi har haft med att finna informationen är i de fall 
där investeringen skett långt tillbaka i tiden. I dessa fall har vi fått leta efter 
årsredovisningarna genom företagens hemsidor på Internet.  
 
För att finna tidpunkten för när investeringarna med riskkapital inträffat har vi främst använt 
oss av de olika riskkapitalbolagens hemsidor och Svenska riskkapitalföreningens hemsida där 
vissa bolag publicerat investeringstidpunkten. Det gav oss en god access till primärdatan. I de 
fall då dessa uppgifter saknades har vi sökt efter pressmeddelande om investeringstidpunkten, 
letat i verksamhetsberättelser samt sökt i Affärsdatas nyhetsarkiv. Denna process har 
visserligen varit mer omständig men vi anser ändå att accessen till dessa uppgifter emellertid 
ändå varit god då vi funnit de uppgifter vi letat efter. 
 

                                                             
91 Isaksson. Effekter av venture capital, 23-24. 
92 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap,  135-136. 
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Bortfall är en felkälla som inte rör urvalsprocessen utan uppstår då individer väljs ut. Bortfall 
sker till exempel när respondenter vägrar samarbeta eller är oförmögna att lämna 
information.93 
 
I vår studie hamnade bortfallet på 36 procent. Av de 99 undersökningsenheter som var 
utgångspunkten var det 61 stycken enheter som vi kunde inkludera i studien. Den största 
anledningen till bortfallet var att företagen inte hade någon omsättning eller några tillgångar 
vid investeringstillfället. Dessa företag ströks ur studien av den anledning att 
tillväxtberäkningar som sker från noll kan ge missvisande resultat. Vid några få tillfällen har 
portföljbolag förekommit flera gånger, sålunda erhållit finansiering från fler än ett 
riskkapitalbolag under samma år. Vi valde att endast ta hänsyn till en av dessa investeringar 
vilket även det har orsakat ett bortfall.  
 
4.6 Kritisk granskning av primära källor 
De primära källor som vi använt vid genomförandet av studien är Svenska 
Riskkapitalföreningens medlemsregister, databasen Affärsdata, årsredovisningar samt 
riskkapitalbolagens och portföljbolagens hemsidor. Eftersom källorna utgör grunden för de 
slutsatser som presenteras är det viktigt att redogöra för dess saklighet och objektivitet. 94  
 
Vi anser att Svenska Riskkapitalföreningens medlemsregister är en saklig och objektiv källa. 
Föreningen drivs som en ideell intresseförening där medlemmarna betalar en avgift för att bli 
medlem och för att deras företag skall vara synligt på hemsidan. Vi finner därför inga 
anledningar till att Svenska Riskkapitalföreningen skulle publicera oriktiga uppgifter om vilka 
deras medlemmar är.   
 
Databasen Affärsdata är en väl ansedd databas och vi anser risken är minimal att det skall 
finnas oegentligheter på sidan. Uppgifterna vi har tagit del av genom Affärsdata kommer från 
företagens egna årsredovisningar som är granskade av auktoriserade revisorer, vilket vi anser 
ger uppgifterna hög trovärdighet. Detsamma gäller för årsredovisningar som vi tagit del av 
utanför Affärsdata, med hjälp av företagens hemsidor. Vi anser även här att uppgifterna är 
sakliga och relevanta för studien.  
 
Vi har använt Svenska riskkapitalförenings hemsida samt riskkapitalbolagens och 
portföljbolagens hemsidor som främsta källor under vår sökning efter tidpunkterna för 
investeringarna. I de fall då investeringstidpunkten inte varit publicerade på ovannämnda 
hemsidor har vi funnit denna i pressmeddelanden som antingen riskkapitalbolaget eller 
portföljbolagen kungjort. I viss mån har vi även letat i årsredovisningar.  Dessa uppgifter 
anser vi vara trovärdiga och sakliga. Vi finner ingen anledning att tro att företagen uppsåtligen 
publicerat oriktiga uppgifter om investeringstidpunkt då vi inte kan finna några anledningar 
till detta. Vi anser därmed att risken är mycket liten för att de uppgifter som vi har tagit del av 
skall vara oriktiga.  
 

 

 

                                                             
93

 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 111. 
94

 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 59. 
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5. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer resultaten av vår studie att presenteras. Portföljföretagens totala samt 
årliga tillväxt kommer att presenteras, dessa kommer även att användas för att beräkna 
tillväxt beroende på t.ex. antalet anställda samt ålder vid investeringstillfället. Jämförelser av 
resultaten med en referensgrupp kommer även att presenteras i kapitlet. 
 
5.1 Branschfördelning för portföljbolagen  
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Diagram 2: Portföljbolagens branschfördelning 
 
Med hjälp av portföljbolagens SNI-koder har vi delat in företagen i större kategorier för att få 
en överblick över vilka branscher som venture capitalföretagen väljer att investera i. Teknisk 
FoU samt Data och IT står tillsammans för nära hälften av de totala investeringarna, 25 
procent av investeringarna sker i teknisk FoU medan data och IT står för 24 procent. 
Handelsföretagen får 18 procent av investeringarna från venture capitalföretag och är därmed 
den tredje största branschen bland de studerade portföljbolagen. Tillverkningsindustrin samt 
övriga tjänster mottar 11 samt 8 procent av investeringarna. De branscher som står för en 
mindre andel av investeringarna, fem procent eller mindre, är transport, omsorg och sociala 
tjänster, finansiella tjänster, medicinsk teknik samt elektronik och telekommunikation.  
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5.2 Portföljbolagens årliga tillväxt 
 

 
Diagram 3: Tillväxt per år hos portföljbolagen 
 
Den genomsnittliga årliga tillväxten hos portföljbolagen visar att omsättningen har en väldigt 
stark årlig tillväxt på 93 procent medan tillgångarna och anställda vuxit bra, med 17 
respektive 19 procent, men inte lika mycket som omsättningen. För att undvika att 
extremvärden påverkar resultaten så har vi även här räknat ut mediantillväxten för att få fram 
mer korrekta värden. 
 

 
Diagram 4: Tillväxt per år hos portföljbolagen (median) 
 
Det vi noterade av medianvärdena för den årliga tillväxten var att omsättningen nästan 
halverats från 93 procent till 55 procent, vilket visar att extrema värden påverkade de resultat 
vi fick vid den första beräkningen. Även tillgångarna förändras mycket när medianen 
beräknas, även här halveras värdena nästintill från 17 procent till 9 procent. Värdena för de 
anställda förändras inte lika mycket, från 19 procent till 12 procent. Portföljbolagens årliga 
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tillväxt följer dock samma mönster som innan medianberäkningarna, med en 
omsättningstillväxt som är väldigt hög medan tillgångarna och antalet anställda har en  
liknande lägre tillväxt. 
 
5.3 Årlig tillväxt beroende på investeringstidpunkten 
 

 
Diagram 5: Årlig tillväxt baserat på när riskkapitalinvesteringen gjordes (median) 
 
Den årliga tillväxten för portföljbolagen uppmättes baserat på när den ursprungliga 
riskkapitalinvesteringen gjordes. Av resultaten ser vi att de företag som fick riskkapital år 
2000 har haft den starkaste tillväxten av de företag som ingick i studien följt av år 1999. De 
företag som fick riskkapital år 1998 har totalt sett haft den sämsta tillväxten av 
portföljbolagen med framför allt en väldigt låg tillväxt i omsättningen jämfört med övriga 
företag. Tillväxten för tillgångarna i portföljföretag är starkast för de företag som fick 
riskkapital år 1997 med tillväxten i antalet anställda är starkast för de företag som fick 
investeringen år 1999. De företag som fick riskkapital år 1999 samt 2000 har den starkaste 
tillväxten i omsättningen.  
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5.4 Årlig tillväxt beroende på investeringens längd 
 

 
Diagram 6: Antal portföljföretag fördelat på investeringens längd 
 
Det vi kan se av diagram 6 är att flest antal portföljföretag, 24 stycken, har erhållit riskkapital 
sedan tre år tillbaka. Den investeringslängd som har näst flest antal portföljföretag är de som 
erhållit riskkapital sedan fem år tillbaka. Av portföljföretagen var det 15 stycken som erhöll 
riskkapital för fem år sedan. Tredje största gruppen bestående av 12 stycken portföljföretag 
hade erhållit riskkapital sedan fyra år tillbaka medan respektive siffra var 7 stycken för de 
företag med en investeringslängd på sex år. De två minsta grupperna är också de som erhållit 
riskkapital under längst tid, ett respektive två portföljföretag har erhållit riskkapital för sju 
samt åtta år sedan.  
 
 

 
Diagram 7: Årlig tillväxt hos portföljbolagen beroende av investeringens längd (median). 
 
Den årliga tillväxten hos portföljföretagen beroende av längden på riskkapitalinvesteringen 
visar oss att det inte är de längsta eller kortaste investeringarna som genererar den högsta 
tillväxten. Det är de medellånga investeringarna på fem och sex år som genererar den högsta 
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tillväxten i omsättning samt i antal anställda. Noterbart är dock att dessa investeringar har den 
lägsta tillväxten i tillgångar men att den totala för samtliga variabler fortfarande är högst för 
investeringarna på mellan fem och sex år. Den högsta tillväxten i tillgångar har de längsta 
investeringarna på sju och åtta år, även de kortaste investeringarna på tre år har en hög tillväxt 
i tillgångar. Något tydligt mönster för utvecklingen baserat på investeringens längd går dock 
inte att urskilja, t.ex. så ser vi att omsättningen ökar från tre till fem år för att sedan minska 
under två år och sedan åter öka sin tillväxt.  
 
5.5 Årlig tillväxt baserat på antal anställda 
 

 
Diagram 8: Årlig tillväxt baserat på antalet anställda hos portföljbolagen vid 
investeringstillfället (median) 
 
De allra minsta företagen med 5 anställda eller mindre har den totalt sett starkaste tillväxten 
av de portföljbolag som erhållit riskkapital. De minsta företagen har den största tillväxten i 
alla tre variablerna, tillgångar, omsättning samt antalet anställda. Av resultaten ser vi också att 
tillväxten avtar successivt ju fler anställda företagen har. Anmärkningsvärt är att de företag 
som har fler än 25 anställda har haft en negativ tillväxt i någon av variablerna, till exempel så 
har företag med upptill 46 till 50 anställda haft en relativt stor negativ tillväxt i sina tillgångar.   
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5.6 Tillväxt beroende på bransch 
 

 
Diagram 9: Årlig tillväxt baserat på branschfördelning (median) 
 
Vid beräkningar av tillväxten per år för portföljföretagen beroende på vilken bransch de 
tillhörde fann vi att omsorg och sociala tjänster var den bransch som för samtliga variabler 
hade den starkaste tillväxten. Tillväxten för tillgångarna var 108 procent per år, omsättningen 
och antalet anställda växte med 175 procent samt 210 procent per år. Den bransch som haft 
den svagaste tillväxten är tillverkningsindustrin där endast omsättning haft en positiv tillväxt 
med 5 procent medan tillgångarna samt antalet anställda haft en negativ tillväxt med 4 
procent. Näst efter omsorg och sociala tjänster är elektronik och telekommunikation den 
bransch som haft den starkaste tillväxten i tillgångar per år med 89 procent. Elektronik och 
telekommunikation har även haft en stark tillväxt i omsättningen med 146 procent, vilket är 
tredje högst av samtliga branscher. Den bransch som haft den näst högsta tillväxten i 
omsättningen är övriga tjänster med 147 procent, det anmärkningsvärda med just den här 
branschen är att tillväxten i de två övriga variablerna varit i genomsnitt 0 procent per år. 
Omsorg och sociala tjänster hade en väldigt stark tillväxt i antalet anställda med 210 procent, 
den bransch som hade den näst högsta tillväxten i antalet anställda var medicinsk teknik som 
dock låg långt efter med 52 procent.  
 
5.7 Portföljbolagens årliga tillväxt baserat på ålder vid investeringstillfället 
Vi har även valt att studera om portföljföretagens ålder vid riskkapitalinvesteringen har haft 
betydelse för den årliga tillväxt som företagen haft. Nedan presenteras resultaten av denna 
studie. 
 



  
 

 

 

 

 Carlsson & Holmström 
  

 

 

 

 35 

 
Diagram 10: Portföljbolagens ålder vid riskkapitalinvesteringen 
 
Det vi kan se av diagrammet är att den största andelen av våra studieföretag är mellan 1-5 år 
gamla vid investeringstidpunkten. Den grupp som får näst högst andel av riskkapitalbolagens 
investeringar är de nystartade företagen. Företagen som är 16 år eller äldre vid 
investeringstillfället utgör de företag som får den minsta andelen av investeringarna. 
Värt att noterna är att när företagen är 20 år eller äldre så ökar investeringarna från 
riskkapitalbolagen igen efter att de sjunkit kontinuerligt från det att de var 6 till 20 år. 
 

 
Diagram 11: Årlig tillväxt baserat på studieföretagens ålder vid investeringstillfället. (median) 
 
Vid studierna av den årliga tillväxten hos studieföretagen beroende av när 
riskkapitalinvesteringen gjordes visar resultaten att det är de nystartade företagen som har den 
största tillväxten omsättningen samt tillgångarna. Företagen mellan 16-20 år har den största 
tillväxten i antalet anställda per år. När det gäller den årliga tillväxten för tillgångar är det värt 
att notera att företagen som är 6 år och äldre har ingen eller en negativ tillväxt. Unga företag 
mellan 1-5 år har en stark tillväxt för samtliga variabler med en hög årlig tillväxt i 
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omsättningen samt en likvärdig tillväxt för tillgångarna samt antalet anställda. De företag som 
är äldre än 20 år har en väldigt negativ tillväxt då tillgångarna har en negativ tillväxt, antalet 
anställda har ingen tillväxt samt att omsättningen endast växer med några procent. 
 
5.8 Jämförelse mellan portföljbolagen och branschindex 
Nedan presenteras resultaten av jämförelsen som gjorts mellan de portföljföretag som vi 
studerat samt den referensgrupp vi valt ut med hjälp av SCB:s branschnyckeltal. 
 

 
Diagram 12: Jämförelse mellan studieföretagen samt referensgruppen avseende årlig tillväxt. 
 
Vid jämförelsen av den genomsnittliga årliga tillväxten för de två grupperna fann vi att 
referensgruppen hade en större tillväxt i antalet anställda samt i tillgångarna medan 
studieföretagen hade en högre omsättningstillväxt. Vi fann även att skillnaden mellan 
referensgruppen samt studieföretagen var särskilt stor vad gäller omsättningen. 
Studieföretagen hade en årlig omsättningstillväxt på 93 procent medan motsvarande för 
referensgruppen var 28 procent. Skillnaden i tillväxt för antalet anställda var endast två 
procent, referensgruppen hade en årlig tillväxt på 21 procent medan studieföretagen växte 
med 19 procent. Den årliga tillväxten i tillgångarna var i genomsnitt 25 procent för 
referensgruppen medan studieföretagen hade en motsvarande tillväxt på 17 procent. Totalt 
sett hade de portföljbolag som vi studerat den högsta totala tillväxten för samtliga tre 
variabler.  
 



  
 

 

 

 

 Carlsson & Holmström 
  

 

 

 

 37 

 
Diagram 13: Jämförelse mellan studieföretagen och referensgruppen avseende medianvärden 
av årlig tillväxt. 
 
För att eliminera effekterna av extremvärden för den årliga tillväxten har vi använt oss av 
medianberäkningar. Jämfört med när vi endast beräknade den genomsnittliga årliga tillväxten 
så har det inte skett några större förändringar i fördelningen mellan de två grupperna. 
Studieföretagen har fortfarande den högsta tillväxten i omsättningen med 55 procent jämfört 
med 15 procent per år för referensgruppen. Skillnaderna är inte fullt lika stora i den årliga 
tillväxten för tillgångarna samt antalet anställda. Studieföretagen har en årlig tillväxt i 
tillgångarna på 9 procent jämfört med 16 procent för referensgruppen, motsvarande siffror för 
antalet anställda är en årlig tillväxt på 17 procent för referensgruppen jämfört med 12 procent 
för studieföretagen. Vid medianberäkningar förändrades inte det faktum att portföljföretagen 
som studerats har den totalt sett högsta tillväxten för samtliga variabler med 76 procent 
jämfört med 48 procent för referensgruppen. 
 

 
Diagram 14: Årlig tillväxt hos referensgruppen baserat på antalet anställda vid 
investeringstillfället. (median) 
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Bland referensgruppen är det företagen som har mellan 46 och 50 anställda som har den 
största tillväxten i samtliga variabler vilket kan jämföras med att bland studieföretagen var det 
företagen som hade under fem anställda som hade den största tillväxten. Det kan dock noteras 
att i referensgruppen så har även företagen med mindre än fem anställda även de en stark 
tillväxt för samtliga variabler. De har en starkare årlig tillväxt i tillgångarna än 
studieföretagen med mindre än fem anställda har, däremot så är tillväxten i omsättningen 
betydligt starkare ibland studieföretagen. Den årliga tillväxten i antalet anställda för företagen 
med mindre än fem anställda är likvärdig mellan de två grupperna. För de företag med 16 till 
25 anställda har studieföretagen en klart starkare tillväxt än referensgruppen där samtliga tre 
variabler uppvisar en negativ tillväxt. Bland företagen med 26 till 35 anställda är tillväxten för 
omsättning och antalet anställda högst bland studieföretagen medan tillväxt i tillgångar här är 
negativ. Jämfört med referensgruppen som har en negativ tillväxt i antal anställda, ingen 
tillväxt i tillgångar samt en lägre tillväxt i omsättningen så har studieföretagen totalt sett en 
bättre utveckling. Företagen med 36 anställda och uppåt har den bästa utvecklingen för 
samtliga variabler hos referensgruppen. 
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6. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra de resultat vi erhöll från vår studie med de teorier som 
vi presenterat tidigare. Vår analys kommer att grundas på de teorier som presenterades i 
teorikapitlet. Vi kommer även att analysera skillnaderna mellan de studerade företagen samt 
den referensgrupp som vi tagit fram. 

 
6.1 Pecking order 
Enligt Myers pecking order-teori föredrar företagarna internt kapital framför externt, som 
kommer sist i ordningen.95 När vi studerade tillväxten hos företagen som erhållit riskkapital 
fann vi att portföljföretagen hade en högre omsättningstillväxt än referensgruppen medan 
tillväxten i tillgångar samt antalet anställda var lägre. Applicerar vi pecking order teorin på 
dessa resultat kan båda grupperna sägas vara framgångsrika. De företagare som befinner sig 
längst ner på pecking order skalan, det vill säga de företag som erhållit riskkapital, är väldigt 
framgångsrika i att öka sin omsättningstillväxt medan referensgruppen är bättre på att nå 
tillväxt i tillgångar samt i antalet anställda. De slutsatser som vi kan dra av detta är alltså att 
även om företagarna föredrar internt kapital framför extern så är det inte i någon mening 
väldigt mycket sämre för företagets tillväxt. I vissa avseenden kan man även anse att 
studieföretagen som erhållit riskkapital har en högre tillväxt då de sammanlagt för alla tre 
variabler har en högre tillväxt än referensgruppen. 
 
Frielinghaus fann att enligt pecking order-teorin sökte sig företag i de tidigare stadierna av 
livscykeln i större utsträckning till extern finansiering. Lån och andra former av extern 
finansiering var högre i de tidiga och sena stadierna av livscykeln medan behovet sjönk under 
de mognare faserna.96 Dessa teorier har vi funnit stöd för i vår studie av 
riskkapitalfinansierade företag. När vi studerade företagets ålder vid tillfället för 
riskkapitalinvesteringen fann vi att nära hälften av företagen erhöll investeringen när de var 
fem år gamla eller yngre. Från det att företaget var sex år avtog investeringarna, för att sedan 
öka igen när företaget var äldre än 20 år. Tillförseln av extern kapital var för studieföretagen 
störst i början samt i slutet av livscykeln vilket stöds av Frielinghaus teorier. 
 
Tittar vi på den tillväxt som studieföretagen haft baserat på hur gamla företagen var vid 
investeringstillfället kan vi se att de företag som har den starkaste tillväxten per år är de allra 
yngsta med undantag för företag som var mellan 16-20 år. Även dessa företag har haft en 
relativt stark tillväxt. Man kan dock se att företagen som vi kan anta befinner sig i de mer 
mogna och etablerade faserna, 6-15 år, har en väldigt liten eller negativ tillväxt. Detta stöds av 
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Frielinghaus och pecking order-teorin som anser att företag i de mogna faserna inte i lika stor 
utsträckning som utvecklingsföretagen gynnas av externt kapital.97 
 

6.2 Static trade off 
Enligt Myers bör högrisk företag låna mindre än mer stabila företag.98 Nyman ansåg att 
nyetablerade och unga företag är mer riskfyllda än äldre företag. De högrisk företag som 
Myers diskuterar antar vi här alltså vara yngre företag.99 Även Frielinghaus anser att enligt 
static trade-off teorin bör företag i de tidiga faserna av livscykeln ha en lägre skuldsättning än 
mogna företag. De företag som befinner sig de mer mogna faserna kan enligt teorin bättre 
utnyttja fördelarna med en ökad skuldsättning. Frielinghaus anser också att skuldsättning bör 
minska igen i slutet av livscykeln.100 
 
I vår studie har vi funnit stöd för ovanstående teorier när vi granskat företagens ålder vid 
investeringstillfället. Företagen följer det mönster som Frielinghaus funnit. Studieföretagen 
som är yngre än fem år finansierar sin tillväxt med i huvudsak riskkapital istället för lån som 
bör stå för en lägre andel av finansieringen i de tidiga faserna av livscykeln. Användandet av 
riskkapital avtar sedan när företaget mognar och rör sig vidare i tillväxtcykeln. Dessa företag 
antas istället använda andra former av finansieringsmedel som t.ex. lån som mogna företag 
kan dra större fördelar av. När vi kommer till de äldsta företagen i studien ökar 
riskkapitalinvesteringarna igen i likhet med de teorier Frielinghaus presenterade om the static 
trade off modellen.  
 
De yngre företagen i vår studie hade stor nytta av att följa static trade-off teorin och minska 
lånen för att istället använda sig av riskkapitalinvesteringar. Ser vi till den årliga tillväxt som 
dessa företag har är tillväxten störst hos de företag som var yngre än fem år vid 
investeringstillfället, vad gäller tillväxt i omsättning samt tillgångar. Den högsta tillväxten i 
antalet anställda hade istället de företag som var mellan 16 och 20 år vid 
investeringstidpunkten. Överlag så har dock de allra yngsta företagen störst fördel av att följa 
static trade-off teorin då detta medför en väldigt stark årlig tillväxt. Enligt vår studie uppnår 
dock inte de äldsta företagen, som också enligt teorierna anses bör minska lånefinansieringen, 
någon tillväxt att tala om.   
 
När vi studerade längden på riskkapitalinvesteringarna fann vi att den största andelen av 
investeringar varade i tre till fem år. Investeringar som varade i sex år eller mer stod endast 
för en mindre andel av de totala investeringarna som gjordes av venture capitalföretagen. 
Applicerar vi dessa resultat på static trade-off teorin finner vi stöd för resonemanget som 
Frielinghaus presenterade, nämligen att när ett företag utvecklas genom livscykel så bör också 
andelen lån öka. Eftersom portföljbolagen i stor utsträckning är unga vid investeringstillfället 
bör deras skuldsättning vara låg och ofta blir riskkapitalinvestering den väg som företagen 
väljer för att trygga sin finansiering. Allteftersom företagen blir äldre och utvecklas minskar 
behovet av riskkapital och istället så blir lånefinansiering mer fördelaktigt. Att längden på 
riskkapitalinvesteringarna inte är så lång kan med andra ord förklaras av att portföljbolagen är 
redo för andra former av finansiering samt att riskkapitalbolagen eventuellt anser att tiden är 
rätt för att sälja av sin investering och få ut en eventuell förtjänst. 
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Vår studie av tillväxten beroende av investeringens längd visade dock att medellånga 
investeringar genererar den högsta tillväxten för portföljbolagen. Av resultaten vi erhöll så går 
det inte att dra några direkta paralleller till static trade-off teorin då tillväxten beroende på 
längden för investeringen är väldigt varierande och inget mönster kan urskiljas. Vill ett 
företag med hjälpa av riskkapital uppnå en hög tillväxt i omsättning samt anställda skall de 
välja en investeringslängd på fem till sex år medan tillgångstillväxten är störst för 
investeringar som varar i sju till åtta år. Vi har dock inte funnit stöd för resultaten i någon 
teori och det är därför svårt att dra några direkta slutsatser av resultaten. 

 

6.3 Företagares syn på extern finansiering 
Studier presenterade av Storey visar att företagare föredrar en lägre tillväxttakt framför att 
dela med sig av ägandeskapet i företaget till externa finansiärer.101 Då vi jämförde de företag 
som delat med sig av ägandeskapet till riskkapitalbolag med vår referensgrupp fann vi att 
studiens portföljföretag hade en mycket högre tillväxt i omsättning per år men dock en något 
lägre tillväxt i tillgångar och antalet anställda jämfört med referensgruppen. De företagare 
som alltså valt att avstå ägande i företaget har i gengäld fått en mycket stark tillväxt i 
företaget, totalt sätt större än för referensgruppen. Mest anmärkningsvärd är den stora tillväxt 
i omsättning per år som studieföretagen har med 55 procent jämfört med 15 procent för 
referensgruppen. Vad gäller omsättningstillväxten samt den totala procentuella tillväxten har 
vi funnit stöd för Storeys studier då tillväxten i dessa variabler var sämre än för de företag 
som inte tagit in externa finansiärer.  
 
Enligt Landström är entreprenörers kontrollaversion negativt relaterat till deras 
tillväxtambitioner. Har en företagare klara tillväxtambitioner har detta visat sig att påverka 
tillväxten positivt.102 Berggren et al har också funnit belägg för att företagares motvilja mot 
extern finansiering har en negativ påverkan på tillväxten. De företagare som har en bra tillväxt 
i sina företag är som regel också mer positiva till externt kapital.103 I vår studie har vi funnit 
stöd för dessa teorier då tillväxten i de företag som vi studerat varit totalt sett starkare än för 
referensgruppen samt att omsättningen, som anses vara en av de viktigare variablerna för att 
mäta tillväxt, växt starkt varje år. Företagarna i vår studie som enligt teorierna är mindre 
kontrollaversiva samt har en mer positiv inställning till externt kapital har också haft en 
mycket positiv utveckling för sina företag. Den referensgrupp som studerades hade dock en 
något starkare tillväxt i tillgångar samt anställda än studiegruppen men totalt sett var 
tillväxten större för studieföretagen. 
 
Värt att tillägga är dock att studier visat att vissa företagare hellre avstår från tillväxt för att 
kunna behålla kontrollen över företaget. För dessa företagare framstår kanske inte tillväxt som 
positiv då de behövt ge upp en del av kontrollen till venture capitalföretaget.104 Tittar vi 
endast på de tre variablerna som vi valt att basera vår studie på har dock tillväxten varit 
positiv för de företagare som erhållit finansiering med venture capital. 
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6.4 Finansiella gapet 
Landström har funnit att en av förklaringarna till att ett finansiellt gap uppstår är den 
informationsasymmetri som uppstår då en av parterna vet mer än den andra. Storey drar 
slutsatserna att informationsasymmetrin gör att bankerna drar sig för att låna ut pengar till 
småföretag då osäkerheten kring dessa företag uppfattas som större än kring mer välkända 
företag. En annan förklaring till att det uppstår ett finansiellt gap är också att risken som 
förknippas med att investera i unga eller små företag är väldigt hög.105 Stöd för dessa teorier 
har vi funnit då majoriteten av riskkapitalinvesteringarna sker i unga företag samt att 
investeringarna minskar när företagen blir äldre. När företagen är unga och har svårt att hitta 
andra former av finansiering är de mer öppna för att ta in riskkapital i företaget. Denna 
benägenhet minskar när företaget blir äldre och får fler finansieringsmöjligheter som till 
exempel banklån eller att använda sig av kvarhållna vinster från tidigare år. Vi har även funnit 
att riskkapitalinvesteringarna är mest framgångsrika för de minsta företagen med mindre än 
15 anställda då dessa företag hade den största tillväxten för samtliga tre variabler jämfört med 
de större företagen. Det går dock inte att se samma mönster hos vår referensgrupp då 
tillväxten här är mer blandad och inte lika koncentrerad till de minsta företagen.  
 
De slutsatser som vi drar av detta är att de minsta och mest riskfyllda företagen uppnår en 
högre tillväxt med riskkapitalfinansiering än med andra former av finansiering. Detta stöds 
också av att vi i vår studie fann att företagen med mindre än fem anställda hade en något 
högre total tillväxt än referensgruppen, även om tillväxten i tillgångarna var större i 
referensgruppen. Informationsasymmetrin samt den risk som förknippas med investeringar i 
små och unga företag leder alltså enligt vår studie till att de små företagen söker sig till 
riskkapital i större utsträckning än de större och äldre företagen. Detta har dock ingen negativ 
effekt på tillväxten i de mindre företagen, snarare så har det en mycket positiv effekt. 
 
6.5 Investeringsfaser och portföljbolagens utveckling 
Enligt Nyman finns det tre huvudsakliga faser då riskkapitalbolagen investerar i småföretag. 
Dessa faser är tidig utveckling, expansion och mogna faser. Enligt undersökningar av Nutek 
och Svenska Riskkapitalföreningen får bolagen i expansionsfasen mest kapitaltillskott.  De 
företag som erhållit näst mest kapitaltillskott är företag i fasen tidig utveckling som fått 
uppstartsfinansiering.106 Liknande resultat påvisas en studie utförd av Isaksson i och Nutek. 
De menar att venture capital-bolagen investerar i tidiga skeden då företagen är mycket 
unga.107  Vi finner stöd för detta i vår undersökning. Närmare 50 procent av portföljbolagen 
som ingick i vår empiriska studie var nystartade eller var yngre än 5 år.  
 
Olofsson har i sin studie kommit fram till att investerare främst intresserar sig för företag som 
är ett år gammalt eller yngre. Den nästa största gruppen som investerare är intresserade av är 
de företag äldre än 10 år.108 Resultaten från vår studie överensstämmer delvis med Olofssons 
påståenden.  Som nämnts ovan skedde flesta av investeringarna i vår undersökning i de 
mycket unga företagen. Däremot var det mycket få portföljbolag i vår undersökning som var 
äldre än 10 år. Detta kan dock förklaras med att våra undersökningsenheter har bestått av 
småföretag med begränsningar gällande storleken på omsättning, tillgångar och antal anställda 
och på så sätt har de äldre företagen inte kommit med i urvalet eftersom dessa varit för stora.    
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Tidigare studier har visat att det är de minsta företagen med färre än 5 anställda som har vuxit 
mest per år vad gäller antal anställda och omsättning. Samma studie visade också att de 
yngsta företagen växte mest.109 Vår undersökning överrensstämmer med de tidigare gjorda 
undersökningarna. Portföljbolagen i vår studie som hade högst 5 anställda var de företag som 
hade störst tillväxt i både antal anställda, tillgångsmassa och omsättning. Vår studie visar 
dock att de yngre företagen växer mest i omsättning och tillgångar medan de företag som var 
mellan 16-20 år vid investeringstillfället växte mest i antal anställda. Detta tror vi beror på att 
det är dyrt att nyanställa samt att det förmodligen är ett stort steg för ett ungt företag att utöka 
personalstyrkan. Det kan debatteras huruvida det är bättre att öka i omsättning jämfört med 
antal anställda. Ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv borde dock en ökning i omsättning 
vara att föredra.  
 
När vi studerar resultaten av portföljbolagens branschindelning fann vi att teknisk FoU samt 
data och IT var de två branscher som fått störst andel av riskkapitalinvesteringarna. Dessa 
resultat stämmer väl överens med tidigare studier gjorda av Nutek där även de fann att teknisk 
FoU och data och IT var de branscher som venture capitalbolagen föredrog att investera i. Det 
är enligt vår studie dock inte dessa branscher som har den högsta tillväxten. Istället så har 
omsorg och sociala tjänster den högsta tillväxten för samtliga variabler medan 
tillverkningsindustrin har den lägsta. Elektronik och telekommunikation samt övriga tjänster 
är de två andra branscher som har en hög tillväxt bland portföljbolagen. När vi jämför vilka 
branscher som haft den högsta tillväxten hos portföljbolagen med Nuteks studie över den 
totala branschtillväxten i Sverige fann vi motstridiga resultat. De branscher som hade den 
högsta tillväxten totalt sett i Sverige var företagstjänster, industriföretag och finans- och 
fastighetsföretag. Riskkapitalinvesteringar medför att branscher uppnår en högre tillväxt än de 
branscher som totalt sett annars har den högsta tillväxten i Sverige.  
 
6.6 Företagsindelning och tillväxtcykeln 
Enligt Landström kan företag delas in i fyra kategorier; utvecklingsföretag, levebrödsföretag, 
mogna småföretag och framgångsföretag. Kategorin utvecklingsföretagen avser små företag 
med en hög tillväxttakt. Enligt Landström hör den största delen av småföretagen till den här 
kategorin.110 Vi anser att de flesta de portföljbolag som ingått i studien kan klassificeras som 
utvecklingsföretag. Medianen av tillväxt per år för portföljbolagen var 9 procent i tillgångar, 
12 procent i antal anställda samt 55 procent i omsättning och bör i våra ögon helt klart kunna 
klassificeras som tillväxtföretag. Även studiens referensgrupp uppvisar hög tillväxt. Vi finner 
på så sätt stöd för Landströms påstående om att de flesta småföretag tillhör kategorin 
tillväxtföretag. Vi vill inte göra några antaganden om huruvida Landströms indelningar i de 
övriga kategorierna har stöd i empirin, då det ligger utanför vad som studerats och behandlats 
i denna uppsats. 
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Figur: Företagskategorier baserade på storlek och tillväxt 
 
Småföretag har enligt Berger en finansiell tillväxtcykel. Tillväxtcykeln visar hur de olika 
faserna som företaget passerar igenom förändrar finansieringsbehovet och 
finansieringsmöjligheterna för företaget. Berger menar att det finns fyra faser i ett företags 
livscykel; lanserings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfasen. I lanseringsfasen måste små 
och nystartade företag i förlita sig på eget kapital, krediter från leverantörer och finansiering 
från företagsänglar. Berger menar att det är sällsynt att små företag får tillgång till lån via 
banker eller krediter innan de når ett stabilt skede i produktionen. När företaget når 
tillväxtfasen är det möjligt för företaget att få finansiering genom venture capital. I Bergers 
modell ökar omsättningen mest i tillväxtfasen där produkterna lanseras.111 
 
Omsättning 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 
  
  
         Lanseringsfas    Tillväxtfas              Mognadsfas               Nedgångsfas          Tid/finansieringsbehov 
 
Vi anser att portföljbolagen i vår studie torde placeras i tillväxtfasen i Bergers modell. Enligt 
Berger finns inte venture capital tillgängligt för nystartade företag. Eftersom vi valt att 
utelämna alla företag med noll eller negativ omsättning så har även de nystartade företagen i 
vår studie nått tillväxtfasen där produkter lanseras på marknaden och på så sätt haft tillgång 
till venture capital-finansiering. Vid jämförelsen som gjorts i studien mellan portföljbolagen 

                                                             
111 Berger och Udell. ”The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in 
the financial growth cycle.” (1998):10ff. 
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och referensgruppen har portföljbolagen en ökning i omsättning med 55 procent jämfört med 
referensgruppens ökning med 15 procent. Detta ger stöd till Bergers påstående om att 
omsättningen ökar mest i tillväxtfasen och ger samtidigt stöd för våra antagande att 
portföljbolagen borde  placeras i tillväxtfasen i Bergers modell.  
 
Vi har även funnit stöd för Frielinghaus et als teori om livscykeln då de anser att ett ungt 
företag med en hög tillväxt är i större behov av extern finansiering än mer mogna företag.112 I 
vår studie fann vi att nära hälften av venture capitalinvesteringarna skedde i företag som var 
yngre än fem år. För företag som var sex år och framåt avtar investeringarna för att vara som 
lägst då företaget är mellan 16 år eller äldre. Ytterligare stöd för Frielinghaus et als teorier 
fann vi i och med att den årliga tillväxten för de yngsta företagen var väldigt stark. Vi fann 
dock också att de företag som var mellan 16 och 20 år vid investeringstillfället hade en stark 
tillväxt men att det mer var ett undantag då övriga mogna portföljföretag hade en mycket 
dålig tillväxt.  
 
6.7 Avslutande resonemang kring tillväxtvariablerna 
I vår studie har vi funnit att portföljföretagen som utgjort grunden för vår studie haft en stark 
tillväxt för samtliga tre variabler; omsättning, tillgångar samt antalet anställda. Både den 
totala samt den årliga tillväxten i omsättningen har för portföljbolagen varit mycket starkare 
än referensgruppens. Den årliga tillväxten var dock större för antalet anställda samt 
tillgångarna. Frågan som vi ställer oss efter att vi jämfört resultaten med vår teori är vilken av 
gruppernas tillväxt som är att föredra. I vår inledning presenterade vi Vegholms syn på måtten 
för tillväxt. Enligt Vegholm är de vanligaste måtten för tillväxtmätningar omsättning samt 
anställda men han nämner samtidigt att forskare främst använder sig av omsättningen som 
mått på tillväxt.113 Ser vi till denna teori är portföljföretagens tillväxt mycket framgångsrik då 
omsättningen har en markant mycket större tillväxt än vad referensgruppen har. Vid en 
jämförelse av den årliga tillväxten för antalet anställda ser vi också att det endast skiljer två 
procent mellan grupperna, 19 procent för portföljföretagen samt 21 procent för 
referensgruppen. Då omsättningen samt antalet anställda nämns som de två främsta måtten på 
tillväxten bör de resultat som vi erhöll för portföljbolagen påvisa att den tillväxt som dessa 
företag haft under tiden för studien varit mer önskvärd än den tillväxt som vår referensgrupp 
visat.

                                                             
112

 Frielinghaus, Mostert, och Firer. “Capital structure and the firm’s life stage” (2005): 11ff. 
113

 Vegholm, Berggren och Silver. Tillväxt i mindre företag, 6. 
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7. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla ihop studiens resultat med den problemformulering samt 
det syfte som presenterades i inledningen. Vi kommer även att presentera de slutsatser som vi 
kommit fram till i vår studie samt avsluta med förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
7.1 Återkoppling till problem och syfte 
 
I inledningen presenterade vi studiens problemformulering; 
 
Har venture capitalfinansierade småföretag en högre tillväxt i jämförelse med småföretag 
som valt en annan finansieringsform? 
 
Det vi fann under studien var att portföljföretagen hade en högre total och omsättningstillväxt 
än referensgruppen. Detta gällde både för den totala samt årliga tillväxten. Portföljbolagen 
hade dock inte lika lätt som referensgruppen att uppnå tillväxt i tillgångar samt antalet 
anställda, men den procentuella skillnaden var dock inte särskilt stor. Utifrån dessa resultat 
kan vi dra olika slutsatser beroende på om vi värderar någon av variablerna högre än övriga. 
Då omsättningen har benämnts som den vanligaste samt viktigaste variabeln för att mäta 
tillväxt på så har vi valt att hålla denna variabel lite högre än övriga. Detta får oss att dra 
slutsatsen att portföljföretagen som finansierats med venture capital har en högre tillväxt än 
småföretag med andra finansieringsformer. Studien visar också att portföljbolagen har en 
totalt sett, för de tre variablerna, en högre tillväxt än referensgruppen vilket ger ytterligare 
stöd för att venture capital möjliggör en högre tillväxt för de företag som erhåller 
finansieringen.  
 
Syftet med studien var att; 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda huruvida venture capital är ett framgångsrikt 
finansieringsalternativ för att nå tillväxt i svenska småföretag. Förutom huvudsyftet har 
uppsatsen även två delsyften. Det första delsyftet med uppsatsen är att undersöka om 
företagarnas motvilja mot extern finansiering är befogad i den meningen att det har en 
negativ effekt på företagets tillväxt. Uppsatsens andra delsyfte är att undersöka om företagens 
ålder vid investeringen har någon betydelse för tillväxten. 
 
Huvudsyftet besvarade vi i resonemanget kring problemformuleringen där vi konstaterade att 
venture capital finansieringen bidrar till att portföljföretagen får en högre tillväxt än 
referensgruppen. Vårt första delsyfte där vi ville undersöka om företagarnas motvilja mot 
extern finansiering är befogad. Då vi funnit att portföljföretagen har en högre tillväxt än 
referensgruppen så drar vi slutsatsen att motviljan gentemot extern finansiering inte är 
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befogad eftersom att investeringen inte har en negativ effekt på företagets utveckling. De 
företagare som väljer att ge upp en del av kontrollen till venture capitalföretagen får i utbyte 
en högre tillväxt, både totalt sett men även en väldigt hög omsättningsökning.  
 
Vårt andra delsyfte var att undersöka om företagens ålder vid investeringstillfället hade någon 
betydelse för tillväxten. Det vi fann i vår studie var att majoriteten av venture 
capitalinvesteringarna sker när företagen är yngre än fem år.  Jämfört med äldre företag så har 
de allra yngsta den högsta tillväxten för både omsättning samt tillgångar, även den totala 
tillväxten är störst för de yngsta företagen. När vi studerade huruvida antalet anställda 
påverkade tillväxten fann vi liknande mönster, att de minsta företagen hade den högsta 
tillväxten jämfört med större företag. Slutsatsen är alltså att små och unga företag har större 
nytta av venture capitalinvesteringar än äldre och större företag vilka bör överväga andra 
former av finansieringsalternativ som ger de en bättre tillväxt. 
 
7.2 Förslag på fortsatta studier 
Vi tycker att det skulle vara intressant att utvidga studien till att gälla fler företag, vilket i 
detta fall skulle innebära att ta med större företag. En sådan undersökning skulle kunna 
användas för att studera om småföretagen fortfarande har den högsta tillväxten. 
 
Ett annat förslag på fortsatt forskning är att en studie skulle kunna genomföras där venture 
capital jämfördes med andra specifika former av finansiering. Denna studie skulle till exempel 
kunna jämföra tillväxten hos liknande företag där en får banklån och den andra venture 
capital.  
 
Studier skulle även kunna fokusera på om venture capital är särskilt framgångsrikt för vissa 
typer av branscher. Ägandet skulle också vara intressant att studera, det vill säga vilken 
ägarstruktur som portföljbolagen har och hur detta påverkar tillväxten hos företaget. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 
I det här kapitlet skall vi granska och analysera vår studie och våra resultat utifrån de 
sanningskriterier som finns gällande kvantitativ forskning. Vi skall diskutera studiens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
8.1 Validitet 
Validitet handlar om frågan huruvida forskaren verkligen mäter det som ämnas mäta i 
studien.114 Huvudsyftet i vår studie är att utreda huruvida venture capital är ett framgångsrikt 
finansieringsalternativ för att nå tillväxt i svenska småföretag. För uppfylla syftet har vi 
genom en kvantitativ studie granskat årsredovisningar från svenska portföljbolag under ett 
flertal år och använt tre mätt för tillväxt, ökning i omsättning, antal anställda samt ökning i 
tillgångsmassa. Siffrorna vi mätt tillväxt i har vi samlat in via databasen affärsdata samt 
portföljbolagens hemsidor. Vi anser att vi i denna studie har mätt det vi avsett att mäta och på 
så sätt uppnått en god validitet.  
 

8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument.115 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts.116 Vi anser att vår studie har en god 
reliabilitet. Vi har samlat in data om portföljbolagen från en oberoende databas samt i vissa 
fall från officiella årsredovisningar som vi funnit på bolagens hemsidor. Risken för att det 
skall finnas oegentligheter i dessa data anser vi var vara mycket liten. Vi har genom att 
använda programmet Excel räknat ut tillväxten hos dessa företag. De resultat som den 
empiriska undersökningen genererat anser vi vara mycket tillförlitliga.  
 
8.3 Generaliserbarhet 
Slutsatsernas generaliserbarhet bestäms redan vid urvalet av undersökningsenheter. De 
generaliseringsproblem som kan uppkomma beror på urvalets representativitet.117 I vår studie 
använder vi oss inte av ett specifikt urval utan har undersökt den totala populationen av 
undersökningsenheter som föll inom ramarna för våra avgränsningar. Vi anser därför att vår 
studie inte innehåller några slumpmässiga fel eller skevhet i urvalet och att våra resultat är 
generaliserbara på liknande småföretag i Sverige. Huruvida resultaten går att generalisera på 
företag utanför Sverige vill vi inte spekulera i. Det finns alltför stora skillnader i till exempel 
konjunktur och skattelagstiftning mellan länder för att vi skall kunna påstå att våra resultat är 
överförbara även på småföretag i tillväxtfasen i andra länder. 

                                                             
114 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 95. 
115 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 70. 
116 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 110. 
117 Ibid., 162 
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Bilaga 1 
 
Mall för Excel-filen som användes vid sammanställning av tillväxtvariablerna för portföljbolagen. 
 

 


