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Sammanfattning 
 

Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för 
ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö.  
Titel: Capital is the lifeblood of a growing business:  
En flerfallsstudie om hur riskkapitalbolags krav och roller påverkar utvecklingen av 
den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag. 
Författare: Rebecca Nilsson och Sandra Müller 
Handledare: Elin Funck och Fredrik Karlsson  
Examinator: Fredrik Karlsson  
 
 
Bakgrund och problem: Snabbväxande företag befinner sig ofta i en position där 
kapital inte räcker till för att fortsätta växa och ett av alternativen är då att involvera 
riskkapitalbolag. Riskkapitalbolag investerar i utbyte mot en förväntan på avkastning 
och mer kontroll i företaget. Riskkapitalbolaget ställer således krav på det snabbväxande 
företaget samt tar olika roller för att uppnå önskad avkastning. När ett företag växer 
behöver ekonomistyrningen utvecklas, men vad som inte har studerats är hur de krav 
och roller som riskkapitalbolaget har och tar kan komma att påverka den formella 
ekonomistyrningen i ett snabbväxande företag.  
 
Syfte: Syftet med studien är att redogöra och systematisera för vilka krav 
riskkapitalbolag ställer på snabbväxande företag samt vilka roller riskkapitalbolag tar 
när partnerskap ingåtts för att förklara hur dessa krav och roller påverkar utvecklingen 
av den formella ekonomistyrningen i det snabbväxande företaget. Detta för att utveckla 
en teoretisk modell vilken påvisar ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna rollers 
koppling till utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i det snabbväxande 
företaget. 
 
Metod: Utifrån studiens forskningsfråga och syfte valdes kvalitativ flerfallsstudie som 
lämplig forskningsmetod. Studien är tvådelad och fallen har definierats som relationerna 
mellan riskkapitalbolagen och portföljföretagen. Semistrukturerade intervjuer valdes 
som primär datainsamlingsmetod.  
 
Slutsats: De övergripande kraven som ställs av riskkapitalbolag är: krav på 
styrelserepresentation, krav på ökad rapportering och information samt krav på ordning. 
Ett riskkapitalbolag som gjort en private equity investering konstateras även ställa krav 
på ökad uppföljning samt krav på nyckelpersoner. Rollerna som utövas är främst 
bollplank, rådgivare, övervakare och kontrollant. Utveckling i den formella 
ekonomistyrningen sker främst i beslutsunderlag, rapportering, uppföljning, 
beslutsuppdelning och ansvarsenheter. En snabbare utveckling från informell till 
formell styrning har identifierats samt att det konstaterats att en utveckling från endast 
scorekeeping till utökad scorekeeping samt attention direction och problem solving 
skett, samt att de snabbväxande företagen snabbare tar sig från en tillväxtfas till en 
annan.  
 
Nyckelord: Ekonomistyrning, snabbväxande företag, riskkapitalbolag, krav, roller, 
tillväxt 
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Abstract 
Degree Project in Controlling, the Business Administration and Economic 
Programme, 30 credits, Department of Management Accounting and Logistics, 
Linnaeus University, Växjö.  
Title: Capital is the lifeblood of a growing business:  
A multiple case study on how venture capital companies requirements and roles affect 
the development of formal management control in fast-growing companies. 
Author: Rebecca Nilsson and Sandra Müller 
Tutors: Elin Funck and Fredrik Karlsson  
Examiner: Fredrik Karlsson  
 
 
Background and problem: Fast-growing companies are often in a position where 
capital is insufficient for continued growth and one of the options is to involve venture 
capital companies. Venture capital companies invest in exchange for an expectation of 
return and control in the company. The venture capital company thus have demands on 
the fast growing company and takes different roles to achieve the desired return. When 
a company grows, the management control needs to develop, but what has not been 
studied is how the requirements and roles of the venture capital company can affect the 
formal management control in a fast-growing company. 
 
Purpose: The purpose of the study is to account for and systematize the requirements 
for venture capital companies on fast-growing companies and the roles of venture 
capital companies when partnerships were concluded to explain how these requirements 
and roles affect the development of formal management control in the fast-growing 
company. This is to develop a theoretical model which demonstrates the requirements 
of a venture capital company and the role of taken roles in the development of formal 
management control in the fast-growing company. 
 
Method: Based on the research question and purpose of the study, a qualitative multiple 
case study was chosen as the appropriate research method. The study is divided into two 
parts, and the cases have been defined as the relationships between venture capital 
companies and portfolio companies. Semi-structured interviews were chosen as primary 
data collection method. 
 
Conclusion: The overall requirements set by venture capital companies are: 
requirements on board representation, requirements on increased reporting and 
information as well as requirements on creating order. A venture capital company that 
has made a private equity investment is also found to require increased follow-up and 
requirements on hire key employees. The roles exercised are mainly sounding board, 
adviser, supervisor and inspector. Development in the formal management 
control  takes place primarily in decision making, reporting, follow-up, decision-sharing 
and responsibility units. A faster development from informal to formal management has 
been identified as well as a development from only scorekeeping to increased 
scorekeeping as well as attention direction and problem solving, as well as the fast-
growing companies moving faster from one growth phase to another. 
 
Keywords: Management control, fast-growing companies, venture capital, 
requirements, roles, growth. 
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1 Inledning 
 
Tillväxtföretag, främst snabbväxande företag, finner sig lätt i en position där företagen 

växer så snabbt att kapitalet inte alltid räcker till (Andersson 2001; Vinturella & 

Erickson 2004) och således kan företagen ha svårt att fortsätta sin utveckling. Med olika 

vägar till finansiering är ett alternativ att involvera riskkapitalbolag, vilket kan betraktas 

som biljetten till framgång men som dock kräver en viss motprestation. 

Riskkapitalbolag investerar kapital i tillväxtföretag och ställer således även krav på 

företagen samt intar olika roller för att företagen ska utvecklas i önskvärd riktning 

(Kubr, Ilar, Marchesi & Bengtsson 2005). Utan riskkapital skulle flertalet av Sveriges 

företag inte existera och många företag skulle inte haft samma möjlighet till tillväxt 

(SVCA u.å.). För att snabbväxande företag ska kunna fortsätta sin tillväxtresa behöver 

ett företags ekonomistyrning utvecklas till att bli av en mer formell karaktär för att inte 

hämma företagets tillväxttakt (Bredmar 2015). Då riskkapitalbolag förväntar sig 

avkastning i utbyte mot kapital kan snabbväxande företag således finna sig i en situation 

där den formella ekonomistyrningen kan komma att påverkas av riskkapitalbolags 

ställda krav och tagna roller (Davila 2005).  
 

“Capital is the lifeblood of a growing business. In an environment in which cash is 

king, no entrepreneur I have ever met or worked with seems to have enough of it.”  

(Sherman, 2012, s.1)  
 

“Money is not the only answer, but it makes a difference.”  

(Barack Obama se Olive, 2008, s. 250) 
 

 Bakgrund 1.1
Den ständiga strävan efter ökad tillväxt finns implementerad i snabbväxande företags 

grundstenar. På marknader med hög konkurrens krävs det att företag ligger i framkant 

för att fortsätta växa. Snabbväxande företag kännetecknas därmed genom sin starka 

drivkraft, sitt fokus och sin tydlighet gällande vad företagen vill åstadkomma (Ahrens 

2009 se Rundberg 2009). För att definieras som ett snabbväxande företag lyder den 

allmänna definitionen enligt följande:  



  
 

2 

All enterprises with average annualised growth greater than 20 % per annum, over a 

three year period should be considered as high-growth enterprises. Growth can be 

measured by the number of employees or by turnover. (Eurostat 2007 s. 61).  
 

Företagens kraftiga tillväxttakt påverkar in sin tur ett lands välstånd och 

sysselsättningsgrad genom sin starka innovationskraft och konkurrenskraft (Mellwing 

2011; Delmar, Wiklund & Davidsson 2001; Tillväxtanalys 2009; Thorén 2004). 

Snabbväxande företag stod mellan åren 2006 till 2009 för 60 procent av alla nya 

arbetstillfällen i Sverige enligt Svenskt Näringslivs (2012) rapport. Rapporten belyser 

även att om Sverige ska kunna stå emot den internationella konkurrensen och samtidigt 

förbättra sin position på världsmarknaden är det centralt med insikt i hur landets 

snabbväxande företag utvecklas. Att det är snabbväxande företag som bidrar till 

Sveriges tillväxt går således inte att undgå och för att i framtiden öka den svenska 

tillväxten behöver landet satsa på de snabbväxande företagen och hur företagen ska 

kunna fortsätta sin tillväxtresa (Thorén 2004; Svenskt näringsliv 2006).  
 

Andersson (2001), Vinturella och Erickson (2004) menar att det är väldigt 

kapitalkrävande att vara ett snabbväxande företag, detta på grund av den snabba 

utvecklingen. Behovet av kapital för att bedriva sin verksamhet finns hos alla företag 

men detta kapitalbehov varierar beroende på företagets storlek, vilken bransch företaget 

verkar i samt företagets befintliga utvecklingsfas. Det finns flertalet olika 

tillvägagångssätt när det kommer till finansiering av företag. Antingen finansieras 

företaget av eget kapital eller av en extern part. Vanligtvis behöver företaget hjälp av en 

extern part när det kommer till finansiering.  Banklån är då den vanligaste formen av 

finansiering som företag väljer för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet. 

Banken kräver dock att företaget visar upp en lovande affärsplan för att bevilja lån. 

Banken kräver i sin tur även ränta på det lånade kapitalet samt att banken vill vara säker 

på att få pengarna tillbaka. Finansiering med banklån är därmed inte optimalt för alla 

företag då risken i nystartade företag som befinner sig i någon av de inledande 

tillväxtfaserna är högre och således är chansen till beviljat lån lägre (Företagande 2017; 

Entreprenörskapsforum 2013). 
 

För att snabbväxande företag ska kunna finansiera sin verksamhet kan finansieringen 

ske med hjälp av riskkapitalbolag. Denna form av finansiering har vuxit sig större under 
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senare år, däremot har entreprenörer med behov av kapital för att finansiera sin 

verksamhet funnits länge och således har även riskkapitalbolagen (Gompers & Lerner 

2004). Idag omsätter Sveriges riskkapitalbolag 300 miljarder kronor vilket i andra 

termer motsvarar åtta procent av Sveriges BNP. Riskkapitalbolagen framstår således 

som en inflytelserik maktinstans i samhället (Elander & Ohlin 2017).  
 

Riskkapitalbolag kan i sin tur ha olika struktur. Den mest förekommande strukturen 

innebär att investerare, vilka besitter kapital, satsar detta kapital i riskkapitalbolag. 

Riskkapitalbolag väljer sedan att investera detta kapital i företag med tillväxtpotential 

och får således andelar i företaget i utbyte av kapitalet (Kubr et al. 2005). 

Riskkapitalbolag besitter ofta stora kunskaper, har en bred kompetens, stor erfarenhet 

och ett brett nätverk vilket kan ge tillväxtföretag en skjuts i rätt riktning och således 

bidra till önskvärd avkastning (Tillväxtverket 2015; Ekberg 2011). Det existerar i sin tur 

två olika typer av riskkapitalinvesteringar som riskkapitalbolag kan göra, nämligen 

public equity och private equity. Public equity är investeringar som görs i börsnoterade 

bolag medan private equity är investeringar som görs i onoterade bolag. I Sverige 

används private equity synonymt med termen riskkapital och som ett samlingsnamn för 

alla typer av riskkapitalinvesteringar som görs i onoterade bolag vilket således kan 

skapa förvirring då private equity endast är en typ av investering som kan göras i 

onoterade bolag. Investeringar som görs i onoterade bolag kan delas in i tre typer vilka 

benämns som; venture capital, private equity och buyout capital. Beroende på vilken 

utvecklingsfas ett företag befinner sig i görs de olika investeringarna. Venture capital är 

investeringar som görs i företag vilka benämns som start-ups och som befinner sig i ett 

inledande stadium där företagen förväntas växa kraftigt. Detta bidrar till att företagen 

kantas av en turbulent tillvaro och när ett riskkapitalbolag valt att investera i företaget 

överstiger vanligen inte ägandet 49 procent. Den andra typen av investeringar som kan 

göras i onoterade bolag är private equity investeringar vilka görs i stabila bolag som 

visat tidigare goda resultat. Riskkapitalbolaget som valt att göra en private equity 

investering lägger stort fokus på att få företaget att öka sin tillväxt och vanligen äger då 

riskkapitalbolaget majoriteten av aktierna i företaget. Buyout capital är i sin tur 

investeringar som görs i mogna företag och ett riskkapitalbolag går då vanligen in och 

köper 100 procent av företagets aktier (Nyman, Lundgren & Rösiö 2012).  
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Kapital 

Avkastning till 
investerare 

Avkastning 

Partnerskapen som uppstår mellan riskkapitalbolagen och portföljföretagen efter en 

investering skett är kortsiktiga och sträcker vanligen sig inte längre än 10 år. 

Riskkapitalbolagen säljer efter en viss tid andelarna som köpts i företagen för att få 

avkastning och för att sedan förse investerarna med avkastning på det kapital som 

investerats i riskkapitalbolagen (se Figur 1.1) (Vinturella & Erickson 2004). 

 

 

 
 

 

(SVCA u.å.) 

 

Det investerade riskkapitalet har således en stor påverkan på ett företags utveckling och 

möjlighet till tillväxt. Med hjälp av finansiering av riskkapitalbolag får företag tillgång 

till kapital men även nya kompetenser vilket leder till en ökad möjlighet för företagen 

att fortsätta växa beroende på hur resurserna förvaltas (Andersson 2001; Bernstein, 

Giroud & Townsend 2016). Utan finansiering från riskkapitalbolag skulle flertalet av 

Sveriges företag inte existera och många företag skulle inte haft samma möjlighet till 

tillväxt (SVCA u.å.).  
 

Snabbväxande företag som önskar tillväxt och expansion kan enligt Bredmar (2015) 

skapa bättre förutsättningar med hjälp av en mer strukturerad och medveten 

ekonomistyrning. Ett företags ekonomistyrning kan således betraktas som en 

förutsättning för ett företags tillväxt. Vid grundandet av ett företag bör det finnas tydliga 

målsättningar med verksamheten för att företaget ska lyckas. För att således uppfylla 

företagets övergripande målsättningar krävs det att företaget har en plan på hur det ska 

ske. Denna plan benämns i sin tur som företagets strategi. För att företag ska kunna 

implementera sin strategi och således realisera sina målsättningar används 

ekonomistyrning som ett medel för att tillgodose företaget med information och 

uppföljning för att således kunna skapa rätt beslutsunderlag (Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Burchell, Clubb, Hopwood och Hughes (1980) 

menar därmed att ekonomistyrning kan betraktas som ett medel för att kontrollera vad 

företaget gör och således även till vad företaget ska göra för att realisera företagets 

Investerare Riskkapitalbolag Portföljbolag 

Kapital 

Figur 1.1 Struktur på riskkapitalbolag 
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strategi och målsättningar. I snabbväxande företag, vilka har tillväxt som en del av sin 

strategi, kan ekonomistyrningen därmed betraktas som en förutsättning för god tillväxt. 

Företag kan med hjälp av ekonomistyrningen implementera sin strategi och få tillgång 

till rätt information och således fatta bra beslut vilket kan det leda till en ökad tillväxt. 

Ekonomistyrningen kan således betraktas som katalysatorn i växande företag där en mer 

formell ekonomistyrning kan skapa större möjlighet till tillväxt.     
 

Davila, Foster och Jia (2010) menar vidare att nystartade företag kan uppnå uppsatta 

mål genom en informell styrning. När en verksamhet bedrivs av en eller ett fåtal 

personer, har grundaren till företaget möjlighet att övervaka allt som sker i företaget och 

kan därmed fatta beslut på egen hand. Flamholtz och Randle (2007) menar att planering 

och kontroll ofta sker direkt utifrån grundarens åsikter och idéer och således kan 

utvecklandet av ekonomiska analyser och rapporter betraktas som överflödiga i företag 

med få anställda (Davila et al. 2010). Informell styrning lämpar sig därmed i företag 

vilka befinner sig i ett nystartat skede, med ett få antal anställda och där 

kommunikationen kan ske med var och en av företagets anställda (Hodgetts och 

Kuratko 1995). 
 

I takt med att företag växer menar Falkenberg, Herremans (1995) och Frostensson 

(2010) att den informella ekonomistyrningen växer sig starkare. Informell 

ekonomistyrning finns i alla företag och innefattar ett företags kultur, värderingar och 

åsikter, vilka syftar till att styra och motivera företagets anställda. I takt med att företag 

växer menar Lindvall (2011) och Simons (1995) vidare att svårigheten att koordinera 

företaget ökar. När antalet anställda ökar kan kommunikationen i företaget inte längre 

ske med var och en. Ett växande företag blir således indelat i avdelningar, ansvaret 

fördelas, företaget blir i behov av mer information för att fatta rätt beslut och således 

uppkommer behovet av mer utvecklade ekonomiska styrverktyg i form av planerings-, 

rapporterings- och uppföljningssystem, vilket kännetecknar en formell ekonomistyrning. 

När företag växer förändras vanligen ekonomistyrningen från en informell styrning till 

en mer formell ekonomistyrning detta eftersom en formell ekonomistyrning blir 

nödvändig för att företag ska kunna koordinera sin verksamhet, för att i sin tur kunna 

realisera sina strategier och målsättningar och således fortsätta växa.  
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 Problemdiskussion  1.2
 

Det är av vikt att förstå företags tillväxt, inte bara som en del av samhällets 

välståndsuppbyggnad, utan även för företagen själva då tillväxt kan säkerställa ett 

företags överlevnad (Thorén 2004). Studier gjorda av Weidenman och Bergsten (2006) 

samt Svenskt näringsliv (2012) visar dock att det är problematiskt för majoriteten av 

tillväxtföretagen i Sverige att besitta en stabil och hög tillväxttakt. Weidenman och 

Bergstens (2006) studie visar att 70 procent av landets företag tappar tillväxttakten 

redan första året. Svenskt näringslivs studie (2012) visar i sin tur att det enbart är fem 

till åtta procent av företagen som klarar av att hålla samma tillväxttakt som föregående 

treårsperiod och att 40 procent av tillväxtföretagen fortsätter att växa men är inte 

kapabla att bibehålla samma tillväxttakt. 25 procent av företagen uppvisar i sin tur en 

negativ tillväxt och 20 procent av företagen upphör, antingen via ihop slagning eller via 

uppdelning (Svenskt Näringsliv 2012).    

       

För att undvika en avtagande tillväxt menar Sherman (2012) att finansiering är en 

lösning på problemet. Enligt Andersson (2001) är finansiering en central aspekt för att 

företag ska kunna genomföra sin tillväxtstrategi och fortsätta utveckla sin verksamhet. 

Finansiering blir därmed en viktig fråga för snabbväxande företag, detta eftersom 

utvecklingen av företagen går snabbt och således är mycket kapitalkrävande (Hazel & 

Reid 1979). Brist på kapital har sin tur visats vara den vanligaste faktorn som motverkar 

ett företags möjlighet till tillväxt (Avdeitchikova & Nyström 2016). För att undvika en 

situation då tillväxten stannar av på grund av brist på kapital vänder sig vanligen 

snabbväxande företag till riskkapitalbolag för finansiering, detta eftersom 

riskkapitalbolag driver sin verksamhet genom att investera i företag där bolagen ser 

tillväxtpotential (Kubr et al. 2005). Att som snabbväxande företag bli finansierad av 

riskkapitalbolag leder således till en fortsatt tillväxt för företagen eftersom båda parterna 

har en ökad tillväxt som mål med investeringen. 
 

Riskkapitalbolag kan i sin tur göra olika typer av investeringar i snabbväxande företag. 

Ett riskkapitalbolag kan antingen göra en venture capital investering eller en private 

equity investering i ett företag beroende på vilken tillväxtfas företaget befinner sig i. 

Oavsett vilken typ av investering som ett riskkapitalbolag gör innebär partnerskapet att 

det snabbväxande företagets ägare behöver släppa på kontrollen om företaget 
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(Tillväxtverket 2015a). Riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag köper i 

realiteten en del utav företaget vilket innebär att den ursprungliga ägarens del i företaget 

blir mindre och att det således är riskkapitalbolaget som delvis tar över kontrollen av 

företaget (Expowera 2017). Kontrollskiftet kan i sin tur leda till att riskkapitalbolaget 

ställer flertalet krav, tar olika former av involvering och roller i tillväxtföretaget, detta 

eftersom det är i riskkapitalbolagets intresse att få företaget att växa och således få ut 

önskvärd avkastning (E-conomics 2016; Ekberg 2011). Khanin, Baum, Turel och Mahto 

(2009) menar därmed att riskkapitalbolag, på grund av sin ägarrätt, har ett stort 

inflytande över beslutsfattandet i företaget vilket i sin tur påverkar utvecklingen av 

företagets ekonomistyrning (Kubr et al. 2005). 
 

Davila och Foster (2007) belyser hur centralt det är att ekonomistyrningen utvecklas i 

takt med att företaget växer för att företaget ska undvika växtvärk. När ett företag växer 

uppstår behovet av mer information för att fatta korrekta beslut och således uppstår även 

behovet av mer utvecklade ekonomiska styrverktyg för att företaget ska kunna realisera 

sin strategi och sina målsättningar (Lindvall 2011). Företagets ekonomistyrning 

utvecklas således vanligen från att vara av informell karaktär till att bli mer formell i 

takt med att företaget växer. Utvecklas däremot inte ekonomistyrningen när ett företag 

växer kan företaget hamna i en situation där informationen som tas fram inte är 

tillräcklig för att fatta korrekta beslut, vilket i sin tur medför att företagets möjlighet till 

tillväxt hämmas (Bredmar 2015). En formell ekonomistyrning blir således nödvändig i 

snabbväxande företag eftersom en formell ekonomistyrning bidrar till en bättre 

koordinering av ett företags verksamhet (Tillväxtverket 2015; Greiner 1998). 
 

När ett företag således blir finansierat av ett riskkapitalbolag förses företaget med ett 

stort och betydande kapitaltillskott vilket medför en fortsatt tillväxt för företaget, vilket 

är av båda parternas intresse (Kubr et al. 2005; Connect 2005). Den fortsatta tillväxten 

medför i sin tur att företagets ekonomistyrning kan behöva utvecklas som en följd av att 

företaget växer. Eftersom riskkapitalbolag vanligen har ett uppsatt avkastningskrav kan 

bolagen komma att ställa krav och ta olika roller i snabbväxande företag för att 

säkerställa att avkastningskravet uppfylls och således är det troligt att företagens 

ekonomistyrning utvecklas i samband med att ett partnerskap ingås, detta dels på grund 

av riskkapitalbolagens uppsatta krav och tagna roller men även som en naturlig följ av 

att företagen växer. 
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Finansiering och utvecklingen av ekonomistyrningen kan därmed ur ovanstående 

diskussion betraktas som ett snabbväxande företags förutsättning för att öka tillväxten. 

Snabbväxande företag är i sin tur ett hett diskuterat ämne som intresserat forskare som 

Thorén (2004), Weidenman och Bergsten (2006), Greiner (1998) och Davila (2005) på 

grund av företagens väsentliga betydelse för ett lands ekonomi. När det kommer till 

riskkapitalbolag har det även forskats en del. I en artikel av Riskkapitaltidningen menar 

Per Strömberg (se Ahlqvist 2013) att i slutet på 1990-talet var riskkapitalism ett relativt 

nytt forskningsämne och att det studerats en del sedan dess men att det än idag krävs 

forskning inom området.  
 

Gompers och Lerner (2004) diskuterar hur och när riskkapitalbolag involveras som mest 

i portföljföretagens verksamheter samt när riskkapitalbolagen har som mest insyn i 

företagen och resultatet visade att det sker när portföljföretagen genomgår 

omställningar, exempelvis byte av verkställande direktör. Vidare upptäckte Baeyens och 

Manigart (2003) i sin studie att inblandning av riskkapitalbolag i företag kan öka 

företagets trovärdighet och legitimitet vilket således kan bidra till att andra externa 

finansiärer kan intressera sig av att investera i verksamheten. Bernstein et al. (2016) 

gjorde i sin tur även en studie om riskkapitalbolag där det studerades huruvida 

innovation och framgång skapas av att riskkapitalbolag involveras eller om 

riskkapitalbolag väljer portföljföretag vilka har möjlighet till innovation och framgång 

även utan riskkapitalbolagens involvering. Studiens resultat visade i sin tur att ett 

riskkapitalbolags involvering faktiskt påverkar portföljföretagens framgång och 

innovation. Ragozzino och Blevins (2016) studerade även riskkapitalbolags involvering 

i portföljföretag men sett till huruvida portföljföretagen blir börsnoterade eller ej.  
 

Tidigare uppsatser diskuterar vidare hur riskkapitalbolags investeringsprocess går till 

vid investering i tillväxtföretag samt vilka problem som kan uppstå (Alm & Frykholm 

2007; Al-kuwaity 2010). Lagumdzija och Ronström (2012) studerade vilka roller och 

vilken form av involvering riskkapitalbolag har i portföljföretagen och hur 

riskkapitalbolagen går tillväga för att skapa värde i portföljföretagen. Sherman (2012), 

Vinturella, Erickson (2004), Kubr et al. (2005) samt Khanin et al. (2009) belyser i sin 

tur att riskkapitalbolag har finansieringsstrategier och således att ett fåtal krav gällande 
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en god affärsplan, tillväxtpotential och avkastning ställs på potentiella portföljföretag 

innan partnerskap ingåtts.  
 

I uppsatsen “Behovet av formell ekonomistyrning i tillväxtprocessen” skriven av 

Angelica Larsen (2015) benämns i sin tur kortfattat att riskkapitalbolag även kan 

komma att ställa krav på snabbväxande företag när ett partnerskap inletts. Larsen 

(2015) menar i sin tur att riskkapitalbolagens ställda krav kan ha en central roll vid 

utformningen av ekonomistyrningen i tillväxtföretag. Utformning av ekonomistyrning i 

tillväxtföretag är i sin tur inte, som forskning om riskkapitalbolag, ett lika studerat ämne 

(Greve & Dergård 2017). Greiner (1998) påpekar att forskning inom området styrning i 

tillväxtföretag delvis saknas då det enbart existerar ett få antal studier inom området.  
 

Ekberg (2011) menar i sin studie att ekonomistyrningen i ett tillväxtföretag kan komma 

att påverkas när ett företag finansieras, detta eftersom det bidrar till möjlighet för 

företaget att öka tillväxten och således bidrar det till att ekonomistyrningen i företaget 

måste utvecklas för att uppnå ökad tillväxt. En studie gjord av Davila (2005) visar i sin 

tur att en informell ekonomistyrning blir mer kapitalkrävande och svårare att 

upprätthålla i takt med att ett företag växer och således blir en mer formell 

ekonomistyrning nödvändig för att företag ska kunna fortsätta växa. Samma studie visar 

även att behovet av ekonomistyrning i växande företag ökar om företagets grundare 

ersätts med en ny extern verkställande direktör, detta på grund av att den nya vd:n 

kommer in i företaget med andra kunskaper och andra målsättningar än grundaren och 

således kan ekonomistyrningen komma att förändras. 
 

Thorén (2004) menar vidare att flertalet snabbväxande företag inte överlever på grund 

av undermålig organisatorisk design och styrning och belyser därmed vikten av hur 

centralt det är att ett snabbväxande företags ekonomistyrning utvecklas för att företaget 

ska fortsätta växa. Davila, Foster och Jia (2010) understryker i sin tur att ett företags 

ekonomistyrning inte leder till tillväxt men att ekonomistyrningen kan betraktas som en 

förutsättning för tillväxt då den bidrar med den infrastruktur som krävs för att ett företag 

ska kunna fortsätta sin tillväxtresa.  
 

Snabbväxande företag, finansiering av riskkapitalbolag och utvecklingen av 

ekonomistyrningen har, baserat på ovanstående diskussion, under flertalet år intresserat 
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forskarvärlden. Vad som däremot inte studerats tidigare är vilka krav riskkapitalbolag 

ställer när ett partnerskap inletts med ett snabbväxande företag. Vilka krav ett 

riskkapitalbolag ställer och vilka roller ett riskkapitalbolag tar när ett partnerskap inletts 

har således inte studerats i kombination med varandra. Vad som således saknas inom 

forskarvärlden är en systematisering och redogörelse för vilka krav ett riskkapitalbolag 

ställer samt vilka roller ett riskkapitalbolag tar när ett partnerskap inletts.  
 

Vilka krav som ett riskkapitalbolag ställer och vilka roller som ett riskkapitalbolag tar i 

ett snabbväxande företag när ett partnerskap ingåtts har således inte studerats i 

kombination med hur den formella ekonomistyrningen utvecklas i snabbväxande 

företag. Det anses således vara av relevans att utveckla en teoretisk modell vilken 

påvisar ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna rollers koppling till utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag.  
 

Eftersom finansiering och utvecklingen av ekonomistyrningen kan betraktas som en 

förutsättning för tillväxt i snabbväxande företag konstateras det, med utgångspunkt i 

ovanstående diskussion och tidigare forskning, vara av vikt att studera detta outforskade 

ämnesområde.  Detta för att inte enbart bidra med kunskap om ett snabbväxande 

företags möjligheter till fortsatt tillväxt, utan även för att snabbväxande företag ska veta 

vilka krav riskkapitalbolag kan komma att ställa samt vilka roller riskkapitalbolag kan 

komma att ta i företaget när ett partnerskap inletts och således hur företaget i fråga kan 

komma att utvecklas sett ur ett formellt ekonomistyrningsperspektiv, för att uppfylla 

riskkapitalbolagens ställda krav. Diskussionen mynnar således ut i följande 

frågeställningar: 
 

 Frågeställning 1.3
 

• Vilka krav ställer och vilka roller tar riskkapitalbolag i snabbväxande företag när 

partnerskap ingåtts? 
 

• Hur påverkar riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag? 
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 Syfte 1.4
 

Det huvudsakliga syftet med studien är att bidra med kunskap om hur och varför 

riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller påverkar utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen i snabbväxande företag. Syftet uppfylls genom att… 

 

… redogöra och systematisera för vilka krav riskkapitalbolag ställer på snabbväxande 

företag samt vilka roller riskkapitalbolag tar när partnerskap ingåtts. 
 

… förklara hur dessa krav och roller påverkar utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen i det snabbväxande företaget. 
 

… utveckla en teoretisk modell vilken påvisar ett riskkapitalbolags ställda krav och 

tagna rollers koppling till utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i det 

snabbväxande företaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

2 Metodval och genomförande 
 
I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och valda inriktning redogöras för 

och presenteras. Kritiska metodval kommer diskuteras för att påvisa hur studiens syfte 

på bästa sätt har uppfyllts. Studiens förhållningssätt till kvalitetskriterier samt etiska 

överväganden presenteras även. Kapitlet syftar således till att ge en tydlig 

återberättelse över samtliga val som gjorts och som kan ha påverkat studien. 
 

 Uppdelning av studie 2.1
 

För att studera vilka krav ett riskkapitalbolag ställer samt vilka roller ett 

riskkapitalbolag tar i snabbväxande företag när partnerskap ingåtts och hur kraven i sin 

tur påverkar utvecklingen av den formella ekonomistyrningen har vad Jacobsen, Sandin 

och Hellström (2002) beskriver som en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Valet av 

en kvalitativ forskningsmetod baseras på att det skapas en mer djupgående förståelse 

genom användning av denna metod, vilket krävs för att studien ska vara av god kvalitet 

(Holme, Solvang & Nilsson 1997). För att uppfylla syftet med studien delas studien upp 

i två delar där den första delen riktar sig till riskkapitalbolagen och vilka krav bolagen 

ställer samt vilka roller bolagen tar i snabbväxande företag. Den andra delen av studien 

riktar sig i sin tur till hur riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller påverkar 

utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen (se Figur 

2.1). Den andra delen utgör studiens huvudfokus då det är utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen som anses vara av mest vikt i studien. För att studera studiens 

huvudobjekt krävdes först att det utfördes en systematisering och redogörelse av vilka 

krav som ställs och vilka roller som tas av riskkapitalbolagen, detta för att baserat på 

den informationen kunna studera den formella ekonomistyrningens utveckling i de 

snabbväxande företagen. Genom att göra en ingående studie på de snabbväxande 

företagens utveckling av den formella ekonomistyrningen bidrog det till att relationen 

mellan riskkapitalbolagen och de snabbväxande företagen kunde analyseras. 

Uppdelningen av studien möjliggjorde därmed att syftet med studien uppfylldes.  
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Figur 2.1 Uppdelning av studie 

 

 Forskningsmetod och teknik 2.2
 

För att studera vilka krav riskkapitalbolag ställer samt vilka roller riskkapitalbolag tar i 

snabbväxande företag när partnerskap ingåtts samt hur kraven och rollerna i sin tur 

påverkar utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag har 

en flerfallsstudie använts som forskningsmetod. En flerfallsstudie definieras enligt 

Jacobsen et al. (2002 samt Merriam och Nilsson (1994) som en studie vilken utgår från 

flertalet fall där fallen kan betraktas som en specifik relation, organisation eller 

händelse. Genom att använda flertalet källor menar Yin (2007) att en studies 

trovärdighet och kvalitet ökar, detta på grund av att källorna kan styrka varandra eller ge 

olika perspektiv. Detta ger i sin tur möjlighet att reflektera över vad som är unikt och 

vad som är gemensamt mellan fallen för att således kunna bidra med teoretiska 

reflektioner (Bryman & Bell 2013) 

 

För att uppfylla syftet med studien ansågs två riskkapitalbolag och fyra snabbväxande 

företag lämpliga att studera. Två av de fyra snabbväxande företagen som valdes ut 

ingick i det ena riskkapitalbolagets portfölj medan de andra två snabbväxande företagen 

ingick i det andra riskkapitalbolagets portfölj. På så sätt sammanlänkades 

riskkapitalbolagen med tillhörande portföljföretag. För att få en ytterligare spridning på 

studien valdes att det ena riskkapitalbolaget (X) skulle ha gjort venture capital 

investeringar i sina två portföljföretag medan det andra riskkapitalbolaget (Y) skulle ha 

gjort private equity investeringar i sina två portföljföretag. Detta val baserades på att 

Del 1 
•  Riskkapitalbolag 
•  Krav och roller 
•  Redogörande och systematisering 

Del 2 
•  Snabbväxande företag 
•  Utveckling av formell ekonomistyrning 
•  Utveckling av teoretisk modell 
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både venture capital och private equity investeringar görs i tillväxtföretag, dock när 

företagen befinner sig i olika tillväxtfaser vilket således kan ha en påverkan på 

utvecklingen av företagets ekonomistyrning. Genom att studera båda typerna av 

investeringar skapas således en korrekt helhetsbild över vilka krav som ställs och vilka 

roller ett riskkapitalbolag tar när partnerskap inletts med ett snabbväxande företag.  
 

Relationen mellan riskkapitalbolagen och respektive portföljföretag utgjorde i sin tur 

fallen i studien. Riskkapitalbolag X i relation med snabbväxande företag X1 betraktades 

som fall ett och vidare betraktades riskkapitalbolag X i relation med snabbväxande 

företag X2 som fall två.  Riskkapitalbolag Y i relation med snabbväxande företag Y1 

betraktades i sin tur som fall tre och riskkapitalbolag Y i relation med snabbväxande 

företag Y2 utgjorde fall fyra (se Figur 2.2). Flerfallsstudie utgjordes således av fyra fall 

vilket bidrog till att flertalet synvinklar kunde studeras och därmed kunde en mer 

djupgående studie utföras (Bryman & Bell 2013). Genom att definiera relationen mellan 

riskkapitalbolagen och de snabbväxande företagen som fallen kunde en redogörelse och 

systematisering utföras gällande vilka krav riskkapitalbolag ställer samt vilka roller 

bolagen tar i snabbväxande företag och således hur dessa krav påverkar utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen. Syftet med studien kunde 

därmed utifrån vald forskningsmetod, uppfyllas med god kvalitet.  

 
Figur 2.2 Definition av fallen 

 Urval 2.3
 
2.3.1 Företagsurval  
Urvalskriterier är enligt Yin (2007) viktiga att definiera för att säkerställa att rätt objekt 

för studien väljs ut. Då studien har delats in i två delar var det första urvalskriteriet som 
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fastställdes att två företag behövde vara riskkapitalbolag. Det andra urvalskriteriet som 

fastställdes var att riskkapitalbolagen skulle ha gjort antingen venture capital 

investeringar eller private equity investeringar. Riskkapitalbolagen behövde i sin tur ha 

varit verksamma en längre tid, detta för att bolagen ska ha god kännedom om vilka krav 

som vanligen ställs och vilka roller bolagen vanligtvis tar i snabbväxande företag när 

partnerskap ingåtts. Ett ytterligare kriterium var att riskkapitalbolagen skulle ha ett 

betydande antal företag i sin portfölj detta för att bolagen skulle kunna ge en generell 

redogörelse över vilka krav som vanligen ställs på snabbväxande företag. Baserat på 

ovanstående kriterier valdes SEB Venture Capital och Verdane Capital ut som lämpliga 

riskkapitalbolag till studien. SEB Venture Capital grundades år 1995 och har idag 32 

företag i sin portfölj (SEB 2012a; SEB 2012b) och förvaltar ca 205 miljoner euro (Wolf 

2017-05-22). Verdane Capital vilka grundades tio år innan SEB Venture Capital, 

nämligen år 1985, har idag 70 företag i sin portfölj (Verdane Capital u.å. a; Verdane 

Capital u.å. b) vilka omsätter sammanlagt 900 miljoner euro (Aspén 2017-05-22).  
 

Efter att SEB Venture Capital och Verdane Capital valts ut som lämpliga 

riskkapitalbolag för studien fastställdes kriterier för studiens andra del. Eftersom 

huvudfokus i studien är hur den formella ekonomistyrningen utvecklas i snabbväxande 

företag fastställdes det första kriteriet gällande vilka företag som anses vara 

snabbväxande företag. För att anses vara ett snabbväxande företag fastställdes det första 

kriteriet enligt Eurostats (2007 sid 61) definition av snabbväxande företag:  
 

All enterprises with average annualised growth greater than 20 % per annum, over a 

three year period should be considered as high-growth enterprises. Growth can be 

measured by the number of employees or by turnover. 
 

Ytterligare ett kriterium som ställdes var att de snabbväxande företagen måste ha blivit 

finansierade av ett riskkapitalbolag och således ingå i ett riskkapitalbolags portfölj. Det 

tredje urvalskriteriet som fastställdes var att riskkapitalbolagen antingen skulle ha gjort 

venture capital investeringar eller private equity investeringar i företagen. Vidare 

fastställdes även att riskkapitalbolagen och de snabbväxande företagen bör ha ingått ett 

partnerskap under en väsentlig tid, detta för att kunna se hur den formella 

ekonomistyrningen utvecklats och utformats eftersom det sker under en tidsperiod och 

inte omedelbart när ett partnerskap ingåtts. Slutligen fastställdes att riskkapitalbolagens 
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investeringar i de snabbväxande företagen ska vara av betydande storlek detta för att 

riskkapitalbolagen ska ha någon påverkan på de snabbväxande företagen.  
 

För att finna lämpliga företag vilka uppfyllde samtliga av ovanstående kriterier 

användes vad Jacobsen et al. (2002) benämner som snöbollsurval. När SEB Venture 

Capital och Verdane Capital valts ut som riskkapitalbolag till studien användes deras 

kunskap för att välja ut portföljföretag, detta eftersom riskkapitalbolagen besitter en 

djupare kunskap om företagen och därmed kunde avgöra vilka portföljföretag som 

skulle vara lämpliga att studera för att uppfylla syftet med studien. Genom att välja 

företag, vilka ingår i riskkapitalbolagens portföljer, uppfylls direkt de fastställda 

kriterierna gällande att företagen ska vara finansierade av riskkapitalbolag samt att 

företagen ska vara snabbväxande. Portföljföretagen vilka valdes ut samt uppfyllde 

samtliga av ovanstående kriterier var Tink, Senion, BEWi och Outnorth (Se Figur 2.3).  
 

Senion grundades i sin tur år 2010, har 15 anställda samt omsätter 6 miljoner kronor och 

finansierades genom en venture capital investering av SEB Venture Capital år 2015 

(SenionLab 2016; Mynewsdesk 2015; Lundqvist 2017-04-11). Tink grundades år 2012, 

har 35 anställda samt en omsättning på 4 miljoner kronor och blev finansierade genom 

en venture capital investering av SEB Venture Capital år 2016 (Tink 2016; Kvarnström 

2017-04-10; Creades 2016). BEWi grundades år 1980, har 350 anställda och omsätter 

1,6 miljarder kronor. Företaget ingick i en vertikal integration och finansierade då 

genom en private equity investering av Verdane Capital år 2014 (BEWi Group 2017; 

Danielsson 2017-04-19). Outnorth grundades i sin tur år 2006, har idag 66 anställda 

samt en omsättning på 337 miljoner kronor och finansierades genom en private equity 

investering av Verdane Capital år 2012 (Larsen 2015; Outnorth 2017). 

 
Figur 2.3 Valda fallföretag 
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Samtliga företag vilka valdes ut, både till första och andra delen av studien, bidrog till 

att syftet med studien kunde uppfyllas med en god kvalitet.  
 

 Insamlingsmetod 2.4
 
2.4.1 Primärdata 
Primärdata är enligt Jacobsen et al. (2002) det material som en forskare samlar in i 

samband med en studie. Materialet är skräddarsytt till studiens frågeställning och 

benämns som det empiriska materialet. Vid kvalitativ forskningsmetod och 

flerfallsstudier samlas det empiriska materialet vanligen in genom intervjuer (Yin 

2007). Det empiriska materialet till studiens två delar har samlats in genom intervjuer 

med respondenter på SEB Venture Capital och Verdane Capital samt med respondenter 

på de snabbväxande företagen Senion, Tink, BEWi och Outnorth. Valet att genomföra 

intervjuer baseras på att intervjuer bidrar till en djuphet vilken kan vara svår att uppnå 

genom andra insamlingsmetoder.  
 

Intervjuerna valdes i sin tur att genomföras i semi-strukturerad form vilket baserades på 

att intervjuerna krävde en viss flexibilitet samtidigt som respondenternas 

uppmärksamhet behövde styras i önskvärd riktning under intervjutillfällena. Genom att 

ha möjligheten att ställa följdfrågor, be om utveckling av svar som inte blivit helt 

förstådda, ge respondenten frihet att ta upp ämnen vilka känns relevanta för studien 

samt låta respondenten fördjupa sina svar bidrog det till att kunskapen och förståelsen 

ökade kring det studerade ämnet (Patel & Davidsson 2011). Genom att använda semi-

strukturerade intervjuer som insamlingsmetod av primärdatan i studiens två delar kunde 

syftet med studien uppfyllas med god kvalitet.  
 

2.4.2 Respondenturval 
 
Efter att SEB Venture Capital och Verdane Capital med tillhörande portföljföretag valts 

ut som lämpliga företag för att uppfylla syftet med studien behövde lämpliga 

respondenter från vardera företag väljas ut. Enligt Jacobsen et al. (2002) är det centralt 

att rätt personer intervjuas, detta för att personen ska kunna bidra med korrekt och 

tillfredsställande information till studien. För att säkerställa att rätt personer valdes ut 

fastställdes urvalskriterier. Då studien är uppdelad i två delar, där den första delen riktar 

sig till riskkapitalbolagen och vilka krav som ställs samt vilka roller bolagen tar i de 
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snabbväxande företagen, fastställdes det första kriteriet till att respondenten bör arbeta 

på ett riskkapitalbolag och att respondenten har erfarenhet gällande riskkapitalbolagets 

involvering i snabbväxande företag samt vilka krav som vanligen ställs och vilka roller 

som vanligen tas i företagen. Vidare fastställdes ytterligare ett kriterium gällande att 

respondenterna på riskkapitalbolagen även bör besitta information specifikt om de 

utvalda portföljföretagen. Utifrån fastställda urvalskriterier valdes lämpliga 

respondenter ut på både SEB Venture Capital och Verdane Capital. Utvalda 

respondenters roll och betydelse för företaget presenteras nedan.   
 

• Respondent X arbetar som investment manager på SEB Venture Capital sedan 

år 2007 och besitter generell kunskap om vilka krav SEB Venture Capital 

vanligen ställer och vilka roller bolaget tar i snabbväxande företag samt specifikt 

i portföljföretaget Senion. 

• Johan Wolf arbetar som investment manager på SEB Venture Capital sedan år 

2008 och besitter kunskap om vilka krav som riskkapitalbolaget ställer och vilka 

roller bolaget tar i portföljföretaget Tink. 

• Henrik Aspén är partner på Verdane Capital sedan år 2005 och besitter generell 

kunskap om vilka krav Verdane Capital vanligen ställer och vilka roller bolaget 

tar i snabbväxande företag. 

• Staffan Mörndal är partner på Verdane Capital sedan år 2006 och besitter 

kunskap om vilka krav som riskkapitalbolaget ställer och vilka roller bolaget tar 

i portföljföretaget Outnorth. 

• Per Norlander är partner på Verdane Capital sedan år 2007 och besitter 

kunskap om vilka krav som riskkapitalbolaget ställer och vilka roller bolaget tar 

i portföljföretaget BEWi. 
 

För den andra delen av studien, vilken inriktar sig på hur riskkapitalbolags ställda krav 

och tagna roller påverkar den formella ekonomistyrningens utveckling i snabbväxande 

företag, fastställdes det första urvalskriteriet till att respondenten ska besitta en god 

insikt i det snabbväxande företaget. I sin tur fastställdes även ett kriterium gällande att 

respondenten bör besitta djup kunskap om hur företagets ekonomistyrning har 

utvecklats över tid och hur det kan relateras till krav som ställts och roller som tas av 

riskkapitalbolagen. Utifrån fastställda urvalskriterier valdes lämpliga respondenter ut på 



  
 

19 

Senion, Tink, Outnorth och BEWi. Utvalda respondenters roll och betydelse för 

företaget presenteras nedan.  
 

• Christian Lundqvist har varit VD på Senion sedan företaget grundades år 2010 

och besitter därmed djup kunskap både om hur företaget utvecklats och även hur 

den formella ekonomistyrningen utvecklats i företaget. Lundqvist besitter i sin 

tur även kunskap om hur utvecklingen kan relateras till riskkapitalbolaget ställda 

krav och tagna roller.  

• Andreas Kvarnström arbetar som chief financial officer (CFO) på Tink sedan 

år 2016 och besitter djup kunskap om hur företaget utvecklats och även hur den 

formella ekonomistyrningen utvecklats i företaget. Kvarnström besitter i sin tur 

även kunskap om hur utvecklingen kan relateras till riskkapitalbolaget ställda 

krav och tagna roller på grund av sin position i företaget. 

• Kajsa Carlén arbetar som CFO på Outnorth sedan år 2016 och besitter djup 

kunskap om hur företaget utvecklats och även hur den formella 

ekonomistyrningen utvecklats i företaget. Carlén besitter i sin tur även kunskap 

om hur utvecklingen kan relateras till riskkapitalbolaget ställda krav och tagna 

roller. 

• Marie Danielsson arbetar som CFO på BEWi sedan år 2014 och besitter djup 

kunskap både om hur företaget utvecklats och hur den formella 

ekonomistyrningen utvecklats i företaget. Danielsson besitter i sin tur även 

kunskap om hur utvecklingen kan relateras till riskkapitalbolaget ställda krav 

och tagna roller på grund av sin position som CFO i företaget. 
 

Tack vare respondenterna som valts ut, både till första och andra delen av studien, 

kunde korrekt och tillfredsställande empiriskt material samlas in och därmed kunde 

studien uppnå en god kvalitet.   
 

2.4.2.1 Genomförandet av intervjuer 
Efter att lämpliga respondenter valts ut till studien inleddes förarbetet till intervjuerna. 

Respektive respondent kontaktades för att boka in ett intervjutillfälle, respondenterna 

fick i samband med detta möjlighet att välja mellan besöksintervju eller telefonintervju. 

Enligt Jacobsen et al. (2002) är fördelen med besöksintervju att intervjuaren kan få en 

fysisk kontakt med respondenten och att det således blir enklare att diskutera känsliga 

ämnen vilket inte anses lika lätt vid telefonintervjuer. Telefonintervjuer däremot anses 
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vara mer tidseffektiva och kostnadssparande till skillnad från besöksintervjuer vilka 

anses vara både mer tidskrävande och kostnadskrävande. Totalt utfördes åtta 

telefonintervjuer och en besöksintervju (se Tabell 2.1). Samtliga telefonintervjuer 

ansågs i denna studie ge tillfredsställande material och således gick ingen information 

till spillo genom detta val, detta eftersom samtalen uteslutande kunde koncentreras på 

studiens syfte. 
 

En intervjuguide skickades ut via mail till varje respondent på riskkapitalbolagen för att 

respondenterna skulle kunna förbereda sig innan intervjutillfället. Intervjuerna utfördes 

därefter i semi-strukturerad form där intervjuguiden låg till grund för diskussionerna. 

Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas godkännande för att reducera 

risken att det sammanställda materialet blev felaktigt. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberades intervjuerna med hjälp av inspelningarna, vilket Jacobsen et al. (2002) 

anser fördelaktigt då det säkerställer att inget material missas. Respondenterna fick i sin 

tur ta del av transkriberingarna. Kompletterande frågor skickades därefter till 

respondenterna via mail för att studien skulle bli av mycket god kvalitet.   
 

Företag Respondent 
Typ av 
intervju Längd Datum 

SEB Venture Capital Respondent X Telefonintervju 95 min  17-04-05 
SEB Venture Capital Johan Wolf Telefonintervju 42 min 17-04-28 
Tink  Andreas Kvarnström Telefonintervju 55 min 17-04-10 
Senion Christian Lundqvist Telefonintervju 69 min 17-04-11 
Verdane Capital Henrik Aspén Telefonintervju 44 min 17-04-25 
Verdane Capital Staffan Mörndal Telefonintervju 25 min 17-04-20 
Verdane Capital Per Norlander Telefonintervju 30 min 17-04-25 
BEWi Marie Danielsson Telefonintervju 60 min 17-04-19 
Outnorth Kajsa Carlén  Besöksintervju 33 min 17-04-28 

 
Tabell 2.1 Respondenter 
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En intervjuguide (se bilaga 1) skickades i sin tur ut via mail till varje respondent på de 

snabbväxande företagen för att respondenterna skulle kunna förbereda sig innan 

intervjutillfällena. Intervjuerna med respondenterna 

på de snabbväxande företagen utfördes även i semi-

strukturerad form med intervjuguiderna som 

utgångspunkt. Samtliga intervjuer spelades in med 

respondenternas godkännande för att även i studiens 

andra del reducera risken för felaktigt material. Efter 

varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna 

med hjälp av inspelningarna och respondenterna fick 

i sin tur ta del av transkriberingarna. Kompletterande 

frågor skickades därefter till respondenterna via mail 

för att öka studiens kvalitet.   
 

Med hjälp av det transkriberade materialet från 

intervjuerna kunde den empiriska referensramen 

sammanställas. Efter sammanställning av den 

empiriska referensramen tillämpades 

respondentvalidering vilket är en typ av 

triangulering där samtliga respondenter granskar och 

kommenterar det sammanställda empiriska 

materialet för att reducera eventuella 

missuppfattningar som kan förvränga studiens 

resultat (Torrance 2012). Samtliga respondenter 

godkände det sammanställda materialet. 
 

2.4.3 Sekundärdata 
Sekundärdata definieras enligt Jacobsen et al. (2002) som material som redan existerar 

och som samlats in av andra forskare eller personer. Sekundärdata är vanligen i form av 

dokument, årsredovisningar och pressmeddelande. I denna studie har både 

årsredovisningar, tidningsartiklar och pressmeddelanden använts för att bygga upp 

intervjuguiderna vilka använts vid intervjutillfällena (se Figur 2.5). Sekundärdatan 

bidrog med händelser vilka ansågs viktiga för de snabbväxande företagens utveckling 

och tillväxt. Genom att väva in den informationen i intervjuguiderna gavs således 

Första kontakt 

Utskick av intervjuguide 

Semi-strukturerade intervjuer 

Transkribering av intervjuer 

Utskick av kompletterande frågor 
via mail 

Utskick av transkribering till 
respektive respondent 

Sammanställning av empirisk 
referensram 

Utskick och godkännande av 
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Figur 2.4 Genomförande av intervjuer 
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möjligheten till ökad diskussion och ökad kunskap kring vilka krav riskkapitalbolagen 

ställer och vilka roller bolagen tar, samt hur den formella ekonomistyrningen utvecklats 

i de snabbväxande företagen när ett partnerskap ingåtts. Genom att inkludera 

sekundärdatan i intervjuguiderna skapades möjligheten att förtydliga företagens 

händelseförlopp. Detta i sin tur gav möjligheten att få djupare och mer detaljerade svar 

från respondenterna vilket bidrog till mer ingående och mer tillfredsställande material 

vilket i sin tur utgjorde ett bra underlag till analysarbetet.   

 
Figur 2.5 Sekundärdata 

2.4.3.1 Litteratursökning 
Innan studien påbörjades utfördes en fullständig litteratursökning gällande vad som 

tidigare studerats, detta för att få kunskap om vad som saknas inom området och vad 

som således borde studeras. Efter ett kunskapsgap identifierades utfördes ytterligare 

litteratursökningar för att bygga upp bakgrund, problemdiskussion och teoretisk 

referensram. Litteratursökningen gjordes för att hitta litteratur, rapporter och 

vetenskapliga artiklar gällande ekonomistyrning, riskkapitalbolag och snabbväxande 

företag, vilka utgör de centrala delarna i studien. Huvudsakligen har databaserna 

OneSearch samt Google Scholar använts för litteratursökningarna och för att hitta 

relevant information till ämnet har sökorden presenterade nedan använts (se Tabell 2.2).  
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Sökorden ansågs lämpliga att använda för att uppfylla syftet med studien och utifrån 

den information som sökorden genererade sorterades relevant material ut, vilken i sin 

tur låg till grund för uppbyggnaden av studiens inledande kapitel samt den teoretiska 

referensramen.  
 

 Analysmetod 2.5
Efter att teoretiskt material samlats in och således utgjort grunden för uppbyggnaden av 

den teoretiska referensramen utformades en konceptuell modell för att visa hur valda 

teorier skulle analyseras. Den konceptuella modellen fick sin struktur utefter det 

partnerskap som uppstår mellan riskkapitalbolag och snabbväxande företag. I den 

konceptuella modellen är i sin tur ett riskkapitalbolags krav, involvering och roller samt 

det snabbväxande företagets tillväxtfaser i kombination med utvecklingen av den 

formella ekonomistyrningen varit i fokus. Den konceptuella modellen syftar till att 

generera ny teori av generell karaktär som påvisar vilken påverkan riskkapitalbolagens 

ställda krav och tagna roller har på utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i 

de snabbväxande företagen vilket enligt Yin (2007) karaktäriserar en analytisk 

generalisering.  
 

Efter att det empiriska materialet samlats in kategoriserades materialet efter studiens 

riskkapitalbolag och tillhörande portföljföretag (se Figur 2.6).  
 

 
Figur 2.6 Fallföretag empiri 

 

Inledningsvis presenteras det insamlade empiriska materialet från riskkapitalbolaget 

SEB Venture Capital därefter presenteras det insamlade empiriska materialet från SEB 

Venture Capitals portföljföretag Senion och Tink. Vidare presenteras det insamlade 
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empiriska materialet från studiens andra riskkapitalbolag Verdane Capital och 

avslutningsvis presenteras det insamlade empiriska materialet från Verdane Capitals 

portföljföretag BEWi och Outnorth. Då respondenterna på riskkapitalbolagen, vilka 

besitter specifik kunskap om utvalda portföljföretag har intervjuats, har detta material 

presenteras under portföljföretagen tillsammans med materialet från portföljföretagens 

respondenter för att skapa en djupare förståelse för vilka krav riskkapitalbolagen ställer 

och vilka roller bolagen tar i företagen och således hur den formella ekonomistyrningen 

har utvecklats i företagen. Insamlat empiriskt material från riskkapitalbolagen som inte 

har anknytning till portföljföretagen, utan som är av mer generell karaktär presenteras 

enbart under respektive riskkapitalbolag. Materialet har i sin tur presenterats som en 

narrativ berättelse 

 

Efter att den empiriska referensramen sammanställts inleddes analysen. För att uppfylla 

syftet valdes studien att delas upp i två delar. Den första delen av studien fokuserade på 

vilka krav riskkapitalbolag ställer på snabbväxande företag medan den andra delen av 

studien fokuserade på hur riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller påverkar 

utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen. Således 

delades även analysen upp i två delar.  
 

Analysens första del inleddes med en enfallsanalys av varje fall gällande 

riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller i portföljföretagen. Genom en 

växelverkan mellan det teoretiska och empiriska materialet kunde först en 

systematisering och en redogörelse utföras gällande vilka krav riskkapitalbolag ställer 

och vilka roller bolagen tar i snabbväxande företag (se figur 2.7). Vidare gjordes en 

komperativ analys där riskkapitalbolagens mest väsentliga krav och tagna roller 

analyserades och jämfördes (se figur 2.8).  

 

Analysen fortsatte i sin tur med studiens andra del; hur riskkapitalbolagens ställda krav 

och tagna roller påverkat utvecklingen av portföljföretagens formella ekonomistyrning. 

Analysens andra del inleds med en enfallsanalys av varje fall. Genom en växelverkan 

mellan det teoretiska och empiriska materialet kunde en förklaring göras gällande hur 

riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller påverkat utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen (se figur 2.7). Vidare gjordes en 

komperativ analys där de mest väsentliga kraven och tagna rollernas påverkan på 
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utvecklingen av portföljföretagens formella ekonomistyrning analyserades och 

jämfördes (se figur 2.8).  

 

 

 
Figur 2.7 Enfallsanalys av varje fall 

 

 

 
Figur 2.8 Komperativ analys av fallen 

 

Analysen mynnade avslutningsvis ut i en teoretisk modell vilken påvisar ett 

riskkapitalbolags ställda krav och tagna rollers koppling till utvecklingen av den 

formella ekonomistyrningen i det snabbväxande företaget. 
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 Kvalitetskriterier 2.6
När en flerfallsstudie ska genomföras existerar det enligt Yin (2007) fyra kriterier för att 

säkerställa att forskningsdesignen är av god kvalitet. Kvalitetskriterierna benämns som:  
 

o Reliabilitet 

o Begreppsvaliditet  

o Intern validitet  

o Extern validitet 
 

Det första kvalitetskriteriet, reliabilitet, innebär att en fallstudie ska vara tillförlitlig och 

för att uppnå detta ska eventuella felaktigheter och skevheter elimineras från studien. 

Om studien är av god kvalitet och därmed uppfyller kriteriet reliabilitet ska studien 

kunna replikeras med samma resultat (Yin 2007). För att uppnå reliabilitet i denna 

studie har tillvägagångssättet beskrivits utförligt, både sett till hur empiriskt material 

samlats in och bearbetats samt till vilka metodiska val som tagits. Betydelsefulla 

dokument, såsom intervjuguider, har bifogats i studien samt att sökord vilka använts för 

att bygga upp studiens teoretiska delar har presenterats, detta för att öka förståelsen för 

hur flerfallsstudien har genomförts och således hur studien kan replikeras.  
 

Vidare menar Yin (2007) för att en flerfallsstudie ska vara av god kvalitet bör även 

kriteriet begreppsvaliditet uppfyllas. Med begreppsvaliditet menas att begrepp som 

anses betydelsefulla för studien ska definieras för att öka förståelsen för vad som 

studerats. Multipla källor och beviskedjor ska i sin tur tillämpas under studiens gång för 

att säkerställa att informationen avspeglar verkligheten. I denna studie har sex företag 

deltagit varav totalt nio respondenter intervjuats vilket påvisar att det empiriska 

materialet har samlats in från flertalet källor för att skapa en god bild över hur 

verkligheten ser ut. Flertalet andra informationskällor såsom årsredovisningar, 

tidningsartiklar och pressmeddelande (se Figur 6) har använts för att bygga upp 

intervjuguiderna för att utifrån historiska händelser skapa en djupare förståelse för hur 

riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller har påverkat utvecklingen av den 

formella ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen. För att uppnå 

begreppsvaliditet förklarades även begrepp, såsom formell ekonomistyrning och typerna 

av involvering ett riskkapitalbolag kan inta, i samband med intervjuerna för att undvika 



  
 

27 

att förvirring och skevheter skulle uppstå. Begreppsvaliditet uppnåddes således genom 

att studien undersökt det som avsågs studeras. 
 

För att ytterligare säkerställa att begreppsvaliditet uppfyllts i studien har efter varje 

intervju materialet transkriberats och godkänts av respondenterna för att på så sätt 

säkerställa att informationen korrekt. Samtliga respondenter fick även i det avslutande 

skedet ta del av ett utkast av studien för att godkänna publicering.  
 

Det tredje kvalitetskriteriet, intern validitet, uppfylls enligt Yin (2007) när samtliga 

förhållanden och förklaringar i studien undersöks på ett noggrant sätt för att korrekta 

slutsatser ska kunna dras. Intern validitet uppfylldes i studien genom att den teoretiska 

referensramen genomarbetades väl samt att en konceptuell modell framställdes för att 

förklara hur de olika teoretiska delarna förhöll sig till varandra och hur de skulle 

analyseras. Genom att sedan säkerställa att det empiriska materialet tolkats korrekt och 

att det avspeglar verkligheten kunde det empiriska materialet i kombination med utvalda 

teorier diskuteras och analyseras vilket i sin tur bidrog till att korrekta slutsatser kunde 

dras.  
 

Det fjärde och sista kvalitetskriteriet, extern validitet, innebär enligt Yin (2007) hur 

generaliserbar en fallstudie är. Syftet med studie är att göra en analytisk generalisering 

vilket enligt Kvale (1997) definieras på följande sätt: 
 

”Analytisk generalisering innebär att man gör en väl övervägd bedömning om i vad 

mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 

en annan situation. Den bygger på̊ en analys av likheter och skillnader mellan de båda 

situationerna.” 

 

Genom att utveckla en teoretisk modell som påvisar vilken påverkan 

riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller har på utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen i de snabbväxande företagen utvecklas ny teori som är av generell 

karaktär vilken därmed kan användas i framtida studier.  
 

 Etiska överväganden 2.7
Inom svensk företagsekonomisk forskning är det centralt att förhålla sig till 

forskningsetiska principer för att säkerställa att de som berörs av studien, både forskare 
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och respondenter, inte ska komma till skada under processen. Principerna vilka studien 

genomgående har tagit hänsyn till benämns som: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt kravet gällande falska 

förespeglingar (Vetenskapsrådet 2002; Bryman & Bell 2013).  
  

   

Den första principen, informationskravet, innebär att forskaren är skyldig att informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om syftet med studien, vilka villkor som 

gäller och vad deras deltagande innebär (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare i 

studien har under flertalet tillfällen tagit del utav denna information både muntligt och i 

skrift. Inledningsvis gavs denna information när första kontakt togs med 

respondenterna. Den första kontakten med varje respondent skedde via telefon varav 

syftet med studien presenterades samt vad respondentens medverkan skulle innebära. 

Vidare fick varje respondent intervjuguiden skickad till sig via mail innan 

intervjutillfället där återigen syftet med studien presenterades (se bilaga 1). Samtliga 

intervjuer inleddes därefter med att upprepa informationen för att säkerställa att 

samtliga deltagare blivit informerade.   
 

Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att samtliga vilka deltar i en studie ska 

vara medvetna om att medverkan är frivillig och får avbrytas när som helst, om så 

önskas (Vetenskapsrådet 2002; Holme, Solvang & Nilsson 1997). Samtliga 

respondenter informerades om detta vid första kontakt, vid tillhandahållandet av 

intervjuguiden samt inledningsvis vid intervjutillfället. Respondenterna som 

medverkade i studien valde att fullfölja hela processen och på så vis kunde studien 

uppfylla sitt syfte och bli av god kvalitet. 
 

Den tredje principen kan delas upp i två delar: konfidentialitetskravet och 

anonymitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter tillhörande 

studiens deltagare ska vara oåtkomlig för obehöriga (Kvale & Brinkmann 2014). Ahrne 

och Svensson (2015) menar vidare att uppgifterna som samlas in i samband med studien 

endast får användas för att uppfylla syftet med forskningen vilket benämns som 

nyttjandekravet. Anonymitetskravet i sin tur innebär att samtliga som deltar i studien 

ska erbjudas rätten till anonymitet (Vetenskapsrådet 2002). Personliga uppgifter 

tillhörande respondenterna som medverkade i studien behandlades med konfidentialitet 
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och användes enbart för att uppfylla studiens syfte. Samtliga respondenter blev 

informerade om detta både via intervjuguiden samt vid varje intervjutillfälle. 

Respondenterna gavs även möjligheten att vara anonyma och åtta av nio respondenter 

avstod från detta och godkände både att företagets namn och deras namn fick 

presenteras i studien. Då en respondent valde att vara anonym vid namn men inte vid 

namn på företag visades hänsyn till detta och respondenten benämndes således som 

Respondent X i studien.   
 

Den sista principen inom den svenska forskningsetiken är falska förespeglingar vilket 

innebär att studiens deltagare ska ta del av sann information och att forskaren inte ska 

vara vilseledande (Bryman & Bell 2013). Under studiens gång har en tydlig 

kommunikation funnits med samtliga respondenter för att förse dem med sann 

information samt för att se till så att respondenterna inte blivit vilseledda. Samtliga 

intervjuer spelades även in med samtycke av respondenterna för att minska risken för 

justerat och felaktigt material. I samband med intervjuerna informerades respondenterna 

om att studien är en pågående process och att ytterligare kontakt kan behövas för att 

komplettera uppgifterna, vilket godkändes. Efter intervjuerna kompletterades vissa 

frågor via mail detta för att undvika falska förespeglingar. Slutligen fick varje 

respondent ta del av ett utkast för att säkerställa att materialet sammanställts och tolkats 

korrekt. Samtliga respondenter godkände utkastet och studien kunde därefter publiceras.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teori vilken kommer ligga till grund för att uppfylla syftet 

med studien. Relevanta begrepp såsom ekonomistyrning, tillväxt och riskkapital 

presenteras och utvecklas. Den teoretiska referensramen mynnar avslutningsvis ut i en 

konceptuell modell vilken påvisar hur presenterade teorier kommer användas i 

analysarbetet. 
 

 Strategi 3.1
För att lyckas på en marknad med hög konkurrens är det centralt att företag har en 

uttalad vision och tydliga målsättningar gällande vad företaget vill åstadkomma (Roos, 

Von Krogh & Roos 2004). För att företag ska kunna uppfylla sina målsättningar 

behöver företag utforma en plan för hur detta ska ske. Denna plan benämns i sin tur som 

ett företags strategi (von Clausewitz 1832; se Andersson 2001) vilket enligt Anthony et 

al. (2014 s. 144) definieras som följande: 
 

“Strategy describes the general direction in which an organization plans to move to 

attain its goals”.  
 

Anthony et al. (2014) menar vidare att det är av största vikt att ett företags strategi är 

korrekt utformad, vilket innebär att strategin ska vara i enlighet med företagets uttalade 

vision och målsättningar för att företaget ska styras i rätt riktning. Ett företags strategi 

kan därmed betraktas som grunden till hur ett företag utvecklas vilket således även 

utgör grunden för när system, styrning och ansvarsområden utformas (Flamholtz & 

Randle 2007). Anthony et al. (2014) belyser vikten av hur centralt det är att samtliga i 

företaget är medvetna om företagets strategi, detta eftersom strategin skapar ett 

organisatoriskt agerande inom företaget vilket får samtliga anställda att arbeta för att 

uppnå företagets målsättningar. Merchant och Van der Stede (2007) menar att ett 

företags strategi underlättar ett företags möjlighet att identifiera och implementera 

organisatoriska delar och aktiviteter. För att företag i sin tur ska kunna implementera sin 

strategi och realisera sina målsättningar kommer ett företags ekonomistyrning att spela 

en central roll (Jakobsen & Lien 2003).  
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 Ekonomistyrning 3.2
Ekonomistyrning definieras som det medel ett företag använder för att implementera 

sina organisatoriska strategier för att kunna realisera sina målsättningar (Anthony et al. 

2014; Nilsson, Olve & Parment 2011). Ekonomistyrningen syftar i sin tur till att 

uppfylla företagets uppsatta mål på ett så effektivt sätt som möjligt (Simon, Kozmetsky, 

Guetzkow & Tyndall 1954). Genom att ekonomistyrningen fungerar som ett medel för 

planering, tillhandahållandet av information, rapportering, uppföljning och 

förbättringsåtgärder förbättras koordineringen i ett företag och således beslutsfattandet 

(Nilsson et al. 2011; Burchell et al. 1980). Ekonomistyrningen kan därmed betraktas 

som ett medel för att kontrollera vad företaget gör och således vad företaget ska göra 

(Burchell et al. 1980) vilket är vad Anthony et al. (2014) menar med att 

ekonomistyrningen kan vara av både planerade och kontrollerande karaktär. Anthony 

(1965) menar vidare att det är centralt att ekonomistyrningen innefattar ett företags 

samtliga aktiviteter, detta för att ekonomistyrningen ska kunna fungera som ett medel 

för ekonomisk och social ledning. Detta bidrar således till att ekonomistyrningen kan 

betraktas som ett maktmedel för att skapa inflytande i företaget. Företagets anställda bör 

i sin tur vara medvetna om företagets strategier och målsättningar för att skapa en 

förståelse om vad som är viktigt vilket således hjälper ekonomistyrningen att styra 

uppmärksamheten i företaget för att strategin ska kunna implementeras (Anthony et al. 

2014) 

 

3.2.1 Ekonomistyrningens tre övergripande uppgifter  
Ekonomistyrningen, vilken har till huvuduppgift att implementera ett företags strategi, 

har i sin tur tre övergripande uppgifter vilka benämns som: scorekeeping, attention 

directing och problem solving. De tre uppgifterna definieras enligt följande (Andersson 

& Funck 2017 s. 57):  

• Scorekeeping: “Registrera det som sker i företaget, i redovisningen eller i ett 

annat registreringssystem.” 

• Attention directing: “Uppmärksamma olika befattningshavare på väsentliga 

utfall genom rapporter och muntliga presentationer.” 

• Problem solving: “Viktiga ställningstagande identifieras, underlag sammanställs, 

för att lämpliga styråtgärder kan beslutas och genomföras genom handling.” 
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För att veta i vilken riktning företaget är påväg har ekonomistyrningen uppgiften som 

scorekeeping vilket innebär att ekonomistyrningen fungerar som verktyg för att ge 

information om vad som sker i företaget. Det kan vara information om exempelvis ett 

företags lönsamhet i procent eller om lönsamheten går upp eller ner från år till år vilket 

företaget i sin tur behöver mäta och följa upp för att i sin tur ge en stimulans om något 

behöver åtgärdas (Lindvall 2009). Vid scorekeeping ges däremot ingen indikation på 

var eller hur en eventuell åtgärd bör ske, om så krävs (Simon et al. 1954).  
 

Vidare används samma information för attention directing som för scorekeeping, med 

undantaget att informationen kan ge olika impulser beroende på vem som är 

mottagaren. Simon et al. (1954) använder sig av en exemplifiering i form av olika 

fabriker med en gemensam ledning. Den information som för de enskilda fabrikerna 

skulle räknas som scorekeeping blir för ledningen attention directing då dessa kan 

avgöra på vilken fabrik en åtgärd bör vidtas. Således används denna information för att 

komma underfund med var ett eventuellt problem har uppstått. 
 

Informationen som krävs för problem solving tas inte fram på samma vis som 

scorekeeping och attention directing utan behöver vanligtvis en specificerad 

undersökning för att skapa rätt underlag. Genom att analysera framtagen information 

förses beslutsfattare med beslutsunderlag vilka i sin tur bidrar till hur företaget ska lösa 

eventuella problem gällande exempelvis om företag ska köpa in eller producera själv 

(Simon et al. 1954).  
 

Genom scorekeeping, attention directing och problem solving skapar således ett företag 

en överblick av sin verksamhet gällande hur och vad som behövs åtgärdas. Genom att 

företag har ekonomistyrningen för att ta fram den information som krävs, kan 

tillfredsställande underlag för beslutsfattandet tas fram vilket bidrar till ett företags 

fortsatta verksamhet. Företaget kan i sin tur med hjälp av informationen mäta den 

övergripande presentationen i företaget och även tillfredsställa informationsbehovet hos 

företagets aktieägare (Anthony et al. 2014). 
 

3.2.2 Från traditionell till modern ekonomistyrning 
Under perioden 1900 till 1970 dominerade den traditionella ekonomistyrningen i 

företagen (Johanson & Skoog 2007). Den traditionella ekonomistyrningen inriktade sig 

på ett företags materiella resurser, historiska händelser och monetära mått, där siffror, 
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budgetering, redovisning och mätprecision var i fokus. Med användning av den 

traditionella ekonomistyrningen utgick företag främst från finansiella prestationer vilket 

medförde att företagen enbart såg till ett internt perspektiv vilket skapade en objektiv 

bild av hur verkligheten såg ut. Med stort fokus på att skapa ordning i företagen 

åsidosattes lärande, utveckling, förändring och förbättring vilket medförde att företagen 

tenderade att främst se till företagens kortsiktiga resultat istället för företagens 

långsiktiga överlevnad. Den traditionella ekonomistyrningen var starkt “top-down”-

orienterad och i kombination med ett stort fokus på finansiella nyckeltal uppstod ett gap 

mellan företagets beslutsfattare och den operativa verksamheten vilket i sin tur bidrog 

till bristande motivation och engagemang hos företagets anställda (Johanson & Skoog 

2007; Greve & Dergård 2017). 
 

I takt med att omvärlden förändrades växte behovet av ett företags benägenhet till 

förändring fram och den traditionella ekonomistyrningen blev således ohållbar. 

Omvärlden är idag starkt influerad av en ökad globalisering, ökad konkurrens om 

kunder, medarbetare och kapital samt uppkomsten av ny informationsteknologi vilket i 

sin tur har bidragit till att ett företags benägenhet till förändring har blivit mer central än 

någonsin (Lindvall 2011; Johanson & Skoog 2007). Bredmar (2011) menar vidare att 

företag idag är i behov av en mer framåtriktad styrning vilken är i linje med marknadens 

krav för att möta kunders behov och önskemål vilket således har lett till att den moderna 

ekonomistyrningen växt fram.  
 

Den moderna ekonomistyrningen riktar sitt fokus både på ett internt och externt 

perspektiv vilket bidrar till att företagets helhet avspeglas. Istället för att enbart fokusera 

på finansiella prestationer riktas nu fokus på företagets kunder, anställda, processer och 

utvecklingsmöjligheter, vilket har bidragit till att företag med hjälp av den moderna 

ekonomistyrningen har kunnat synliggöra värdeskapandet i företagen. Genom att 

använda den moderna ekonomistyrningen motiveras och engageras företags anställda på 

ett annat sätt än vid användning av den traditionella ekonomistyrningen, vilket således 

har ökat informationsflödet till företagets ledare och därmed underlättat beslutsfattandet 

i företaget (Johanson & Skoog 2007).   
 

Den moderna ekonomistyrningen belyser även vikten av att ett företags strategi är 

kopplad till företagets ekonomistyrning, detta för att styra företaget i önskvärd riktning 
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och för att företaget således ska kunna realisera sina målsättningar. Utan en fungerande 

ekonomistyrning riskerar företag således att förlora både tillväxt- och konkurrenskraft. 

Genom användning av den moderna ekonomistyrningen har fokus flyttas från att enbart 

se till det kortsiktiga resultatet till att fokusera mer på ett företags långsiktiga 

överlevnad (Johanson & Skoog 2007).  
 

3.2.3 Ekonomistyrningens uppbyggnad och roller  
Ekonomistyrningens funktion i ett företag har genom åren diskuteras av flertalet 

författare. Andersson och Funck (2017) presenterar en förenklad styrmodell som ämnar 

visa hur styrningen av ett företag och dess enheter bör utföras för att företaget ska kunna 

realisera sina strategier och målsättningar. I detta fall tar ekonomistyrningen främst 

rollerna som planering, uppföljning och värdering. Författarna menar att styrningen i ett 

företag inleds med att den styrande enheten fattar ett beslut vilket således blir den styrda 

enhetens målsättning. Denna målsättning kan betraktas som vad företaget planerar att 

uppnå. Den styrande enheten sänder i sin tur ut en styrimpuls till den styrda enheten. 

Den styrda enhetens åtgärder och handlingar följs därefter upp för att ställas i perspektiv 

till hur väl målsättningen uppfylldes. Om utfallet anses vara tillfredsställande skickar 

den styrande enheten ut en positiv styrimpuls vilken uppmuntrar den styrda enheten till 

att fortsätta prestera på samma sätt. Om den styrda enheten däremot inte skulle lyckats 

uppfylla målsättningarna skickar den styrande enheten ut en ny styrimpuls för att ändra 

utfallet (Se figur 3.1, figur efter Andersson & Funck 2017 sida 51).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(Andersson & Funck 2017 sida 51) 

Uppföljning Styrimpuls 

Figur 3.1 Styrmodell 
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Anthony, Dearden och Govindarajan (1992) presenterar i sin tur ekonomistyrningens 

roll i ett företag genom en generell och förenklad modell över formella och informella 

mekanismer vilka hjälper ett företag att implementera sin strategi (se figur 3.2, figur 

efter Anthony et al. 1992 sida 10). 

 

  
(Anthony et al. 1992 sida 10) 

 

Anthony et al. (1992) menar att ett företags organisationsstruktur, anställda, informella 

processer, formella finansiella kontrollsystem och formella icke-finansiella 

kontrollsystem påverkar ett företags förmåga att implementera sin strategi. För att 

realisera sin strategi och målsättningar krävs kontroll över samtliga delar i företaget. 

Sett till ett företags organisationsstruktur krävs det att den är uppbyggd på ett korrekt 

sätt och att samtliga anställda i företaget känner till företagets värderingar, affärsidé, 

vision och strategi för att företaget ska lyckas. Företaget behöver således även ha 

formella finansiella och formella icke-finansiella kontrollsystem för att veta i vilken 

riktning företaget är påväg samt att företaget bör besitta kunskap om var och hur 

eventuella åtgärder måste implementeras för att styra företaget i önskvärd riktning.  

Val av anställda, 
utbildning och 

utvecklingssystem 

Informella 
processer 

Formella 
finansiella 

kontrollsystem 
Organisations-

struktur 

Formella icke-
finansiella 

kontrollsystem 

Figur 3.2 Styrmodell 
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Anthony et al. (2014) presenterar även ett mer utvecklat perspektiv på 

ekonomistyrningen och presenterar i sin tur ekonomistyrningen som att den kan ta olika 

roller i ett företag. Rollerna benämns som: planering, uppföljning, kommunikation, 

påverkan på anställda, koordinering samt beslutsfattande. Att ekonomistyrning kan inta 

rollen som planering innebär att ekonomistyrningen förklarar vad företaget ska göra och 

även hur företaget förväntas prestera. För att planera använder företag sig vanligtvis av 

en budget, vilken skapar en prognos över företagets planerade ekonomiska händelser, 

vilket således betraktas som vad Anthony (1965) beskriver som ett planeringsverktyg. 

Vidare följs budgeten upp för att jämföra förväntat utfall med det verkliga utfallet, 

vilket kan betraktas som att ekonomistyrningen tar rollen som uppföljare och därmed 

fungerar som ett kontrollverktyg i företaget. Anthony (2014) menar att det verkliga 

utfallet bör stämma överens med det planerade utfallet och den beräknade budgeten 

annars kan företaget ställas inför konsekvenser. Lindvall (2011) menar att om ett sådant 

scenario skulle uppstå bör företaget vidta de åtgärder som krävs för att vara i enlighet 

med vad som planerats. 
 

Ekonomistyrningen kan även inta rollen som ett kommunikationsmedel inom företaget 

(Nilsson et al. 2011). För att ett företag ska kunna fungera krävs det att företaget har 

tillgång till information och således att denna information kommuniceras på ett korrekt 

sätt. Information spelar därmed en central roll när det kommer till hur väl 

ekonomistyrningen fungerar i ett företag. Vid bristfällig information och 

kommunikation kan problematik gällande hur resurser ska användas, vilka resultat som 

ska uppnås samt vilka beslut som ska fattas uppstå. Ekonomistyrningen påverkar i sin 

tur företagets anställda. Genom att styra de anställda i riktning mot företaget strategi 

och målsättningar används ekonomistyrningen för att styra de anställdas beteende i 

önskvärd riktning (Lindvall 2011).  
 

Ekonomistyrningen kan i sin tur även ha rollen att koordinera företagets resurser och 

aktiviteter. Anthony (1965) menar således att det är av vikt att ekonomistyrningen 

behandlar företagets samtliga aktiviteter och resurser samt att dessa i sin tur är i balans 

med varandra för att företaget ska kunna realisera målsättningarna. Fungerar inte 

ekonomistyrningen i sin roll som koordinator i företaget kan problematik gällande hur 
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anställda ska använda företagets resurser uppstå, vilket således kan bidra att företaget 

inte uppnår önskvärt resultat (Anthony et al. 2014).  
 

Att ekonomistyrningen intar ovannämnda roller bidrar till att ekonomistyrningen utgör 

grunden för beslutsfattandet i företaget. Lindvall (2011) menar att ekonomistyrningen 

gör det möjligt för företaget att fatta rätt beslut vilket i sin tur är centralt för att företaget 

ska kunna realisera sina målsättningar. Finns inte underlag nog för att företaget ska 

kunna fatta rätt beslut kan den bidra till företaget ställs inför konsekvenser genom att 

resurser används felaktigt, anställda fokuserar på fel aktiviteter och företaget gör förlust, 

vilket såldes bidrar till att företaget inte har möjlighet att realisera sin strategi och sina 

målsättningar.  

Tabell 3.1 Styrpaketet 

(Malmi & Brown 2008 se Greve & Dergård 2017 sida 13) 

 

Malmi och Brown (2008 se Greve & Dergård 2017) introducerar i sin tur 

ekonomistyrningens beståndsdelar som ett styrpaket. Styrpaketet är den uppsättning 

verktyg ett företag använder för att styra sin verksamhet och således skapar styrpaketet 

en helhetsbild över hur styrningen går till i företag. Styrpaketet ser dock inte likadant ut 

för alla företag utan det anpassas till varje företags situation och behov. Greve och 

Dergård (2017) har utifrån Malmi och Browns (2008) styrpaket diskuterat svenska 

företags användning av styrpaketet och presenterat ett generellt styrpaket vilket i princip 

alla svenska företag kan utgå ifrån och anpassa till sin egen situation (se Tabell 3.1).  
 

Styrpaketet består av fem delsystem; kultur, planering, cybernetisk styrning, belöning 

och administrativ styrning. Delsystemen syftar till att hjälpa överordnade att styra 

Kultur 

Klan Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöning Långsiktig 
planering 

Handlings
-planering Budget Finansiella 

mått 

Icke-
finansiella 

mått 

Hybrid-
mått 

Administrativ styrning 

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Riktlinjer och 
procedurer 
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underordnades beteende. Delsystemet kultur innebär att överordnade i företaget, genom 

kommunikation, ska sprida företagets värderingar och vision för att skapa en 

företagskultur vilken ska fungera som vägledning för att få anställda att arbeta i 

önskvärd riktning. Överordnade ska även implementera rekryteringssystem som 

säkerställer att personer vilka blir anställda har rätt kunskap, samma värderingar och 

intressen som företaget i fråga, detta för att överordnade ska kunna förlita sig på sina 

anställda och dela ut ansvaret. Genom att skapa gemensamma värderingar, innebörder 

och föreställningar i företaget och bland medarbetarna, vilket sker genom socialisering 

och kommunikation av företagets vision och värderingar, skapas en företagskultur vilket 

i sin tur styr de anställdas beteende i önskvärd riktning. 
 

En annan del av styrpaketet är planeringen. Planering anses vara företagets 

överordnades huvuduppgift och vanligen använder sig företag av en budget som 

planeringsverktyg. Planering i sin tur kan relateras till företagets organisationsnivå och 

är uppdelad i strategisk planering, taktisk planering samt operativ planering. Den 

strategiska planeringen sker högst upp i företaget och är företagets långsiktiga planering 

och sträcker sig därmed över flertalet år, vanligtvis 3 år eller längre (Greve & Dergård 

2017). Nilsson och Olve (2013) menar att den strategiska planeringen innefattar ett 

företags implementering av strategi, övergripande mål samt behandlar frågor som rör 

verksamhetens inriktning. Den strategiska planeringen utgör i sin tur grunden till den 

taktiska planeringen. Taktisk planering sträcker sig över en kortare period, ungefär ett år 

och benämns ofta som verksamhetsplanering eller administrativ planering. Den taktiska 

planeringen syftar till att planera hur företaget ska förverkliga det den strategiska 

planeringen har tagit upp. Vanligen är det mellanchefer som ansvarar över den taktiska 

planeringen i företaget. Den operativ planering däremot sammanfaller i sin tur inom ett 

år och behandlar frågor gällande företagets aktiviteter och hur det dagliga arbetet ska 

utföras. Den operativa planeringen är i sin tur kopplad till företagets taktiska planering 

och är ofta starkt kopplad till företagets finansiella nyckeltal (Ax, Johansson & Kullvén 

2015). 
 

Den administrativa styrningen omfattar relationen mellan ledningen och styrelsen i 

företaget, den formella ansvars- och arbetsfördelningen i företaget samt företagets 

policies och regler. Med andra ord företagets ledningsstruktur, organisationsstruktur och 

riktlinjer samt procedurer. En central del i den administrativa styrningen är hur 
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beslutsrätten fördelas i företaget. Hur centraliserad eller decentraliserad beslutsfattandet 

är i företaget beror ofta på vilken typ av företaget det rör sig om och storleken på 

företaget. I ett mindre företag är det vanligast att verkställande direktören själv står för 

beslutsfattandet men i takt med att företag växer och blir större är det vanligare att 

beslutsrätten decentraliseras. Detta eftersom det i ett större företag är svårare för en 

person att ha all information och kunskap som krävs för att fatta beslut av god kvalitet. 

Ledningen delegerar således beslutsfattandet till underordnade som har större ansvar 

och kunskap inom området (Greve & Dergård 2017). 
 

Cybernetisk styrning belyser vikten av att ett företags styrsystem bör innehålla 

prestationsmått för att företaget ska kunna mäta sina prestationer och realisera sina 

målsättningar. Genom användning av prestationsmätning, det vill säga både mätning 

och rapportering av ett företags prestationer, kan företag förbättra både sin effektivitet 

och produktivitet och således sin lönsamhet. Att mäta företagets prestationer kan även 

bidra till att företaget kan genomföra sina strategier, förbättra användningen av sina 

resurser samt stärka sin innovationsförmåga (Greve & Dergård 2017).  
 

Den sista delen av styrpaketets delsystem är belöning. Företag använder sig av 

belöningssystem för att motivera, engagera och informera företagets anställda, för att 

således styra de anställdas beteende i riktning mot företagets målsättningar. 

Medarbetarnas prestationer, ansvar och beteende belönas därmed för att få 

medarbetarna att prestera bättre, fatta bättre beslut och genomföra aktiviteter för att 

företaget ska uppnå sina mål. Belöningssystem används även för att företag ska kunna 

attrahera och behålla kompetent personal. Belöningar kan i sin tur vara av två olika 

karaktär: finansiella och icke-finansiella belöningar. Däremot används båda typerna av 

belöningar för samma syfte, nämligen att styra underordnades beteende i riktning mot 

vad som är viktigt för företaget och för att uppnå målsättningarna (Simons, Dávila & 

Kaplan 2000; Svensson & Wilhelmson 1988; Greve & Dergård 2017). 
 

Utifrån ovan nämnda författares diskussioner angående ekonomistyrningens olika roller 

i ett företag är den gemensamma slutsatsen att ekonomistyrningen genom dess roller 

syftar till att ta fram underlag, både internt och externt, för att beslutsfattandet i 

företaget ska bli korrekt.  
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3.2.4 Nivåer av beslutsfattande 
Beslutsfattande är en väldigt central del inom ekonomistyrningen. Företag hamnar förr 

eller senare i situationer där företaget måste välja mellan olika alternativ. Företaget 

måste då fatta de beslut som är mest optimala för företaget och beslutsfattarna bör 

således känna till samtliga konsekvenser som beslutet kan innebära. Eftersom en mer 

modern verksamhetsstyrning har vuxit fram, på grund av att företag har insett vikten av 

extern data, krävs att företag tar fram underlag ur både ett externt och internt perspektiv. 

Detta för att de beslut som fattas ska vara i enlighet med företagets strategi och vision 

samt för att beslutsfattandet således ska bli korrekt. Samuelson (2008 se Nilsson, Olve 

& Parment 2010) presenterar i sin tur en modell (se figur 3.3) där ett företags styrning 

kan delas in i olika nivåer av hierarkier i kombination med vilken information som 

behövs på varje nivå för att beslutsfattandet ska bli korrekt i hela företaget.  
 

 

 
(Samuelson 2008 se Nilsson, Olve & Parment 2010) 

 

Styrningen delas in i tre nivåer. Den översta nivån benämns som strategisk styrning, den 

mellersta nivån som taktisk styrning och den lägsta nivån benämns som operativ 

styrning. Genom att styrningen delas upp i nämnda nivåer menar Ax et al. (2015) samt 

Andersson och Funck (2017) att det medför att olika beslut fattas på varje nivå och 

således delas ett företags beslutsfattande in på samma sätt (se figur 3.4). 

Ettårsstyrning  
Budgetering, Prognoser 

och 
Verksamhetsplanering 

Operativ styrning 

Affärsidé & 
Strategi 

Efterfrågan på olika marknader 
Konkurrenter 

Teknologi 
Handelsavtal etc. 

 
Ränta- 
bilitet per 
affärsområde etc. 

Räntabilitet och cashflow 
för produktgrupper. 

Resultat och cashflow för 
ansvarsområden och 

produktslag, budget och 
redovisning 

Marknadsandel 
Marknadstillväxt 

 
Pris och 

kostnadsutveckling 

Funktions eller flödesinriktade system 

Extern data 
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Styrsystem 

Figur 3.3 Behov av data i beslutsfattandes olika nivåer 
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Figur 3.4 Beslutsfattande 

De tre nivåerna kräver i sin tur olika information för att skapa underlag till 

beslutsfattandet. Det strategiska beslutsfattandet, vilket utförs på strategisk nivå i 

företaget, berör främst beslut gällande hur ett företags strategier, affärsidé och 

målsättningar ska formuleras. De strategiska frågorna kräver främst extern information 

gällande bland annat efterfrågan på olika marknader, konkurrenter, teknologi och 

handelsavtal för att skapa underlag för beslutsfattandet i företaget. Genom att se till det 

externa perspektivet kan företag se vad som krävs för att skilja sig från andra företag 

och det är därmed av vikt att företag inkluderar denna information i det strategiska 

beslutsfattandet. På strategisk nivå krävs dock även en del intern information gällande 

bland annat räntabilitet per affärsenhetsområde för att korrekta beslut ska kunna fattas, 

detta för att företagets målsättningar och strategier ska kunna realiseras. Det strategiska 

beslutsfattandet utgör i sin tur grunden för det taktiska beslutsfattandet. Ett företags 

taktiska beslutsfattande omfattar beslut gällande utnyttjandet av företagets resurser. 

Beslutsfattandet bör då ha effektivitet i beaktande. På den taktiska nivån i företaget 

diskuteras vanligen frågor gällande hur företaget ska planera, hur budget och prognoser 

ska upprättas och således krävs både intern och extern information för att utforma 

underlag för det taktiska beslutsfattandet. Den externa informationen kan då behandla 

data gällande marknadstillväxt, marknadsandelar samt pris- och kostnadsutveckling, 

medan den interna informationen kan utgöras av data gällande bland annat räntabilitet 

och cash flow för produktgrupper samt resultat och cash flow för ansvarsområden och 

produktslag. För att utforma budgets används vanligen intern data i form av företagets 

tidigare budgetar vilka kan vara till hjälp vid utformningen av företagets nya budgetar 

(Nilsson & Olve 2010).  
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beslutsfattande 

Taktiskt beslutsfattande 

Operativt beslutsfattande 



  
 

42 

Beslut som fattas på taktisk nivå utgör i sin tur grunden för den operativa styrningen och 

det operativa beslutsfattandet. Det operativa beslutsfattandet berör enbart en mindre del 

av företaget och under en kort period. Vanligen behandlar det operativa beslutsfattandet 

sälj- och verksamhetsplaner, vem eller vilka i företaget som ska utföra aktiviteterna, när 

det ska vara genomfört samt när och hur prestationerna ska följas upp, vilket i sin tur 

rapporteras till den taktiska nivån i företaget. Eftersom den operativa styrningen sker 

inom företagets interna enheter krävs mestadels intern information för att utforma 

beslutsunderlag. Vanligen används funktions- eller flödesinriktade system för att samla 

in relevant intern data för det operativa beslutsfattandet. På operativ nivå bör 

beslutfattandet ske så fort som möjligt om problem uppstår, detta för att verksamheten 

ska flyta på och för att företaget ska kunna uppnå de strategiskt och taktiskt fastställda 

målen (Nilsson et al. 2010; Ax et al. 2015).  
 

Greve och Dergård (2017) menar vidare att beslut måste fattas snabbare i snabbväxande 

företag för att företagen ska kunna hålla uppe sin tillväxttakt. Eisenhardt (1998) menar 

vidare att snabbväxande företaget ständigt måste se till att ha mycket information om 

företaget men även hur utvecklingen på marknaden ser ut för att lyckas. Snabbväxande 

företag behöver dagligen veta hur verksamheten ser ut och var verksamheten är påväg 

för att företaget ska kunna fatta snabba och bra beslut. Genom att beslutsfattare ständigt 

förses med flera olika alternativ påskyndas beslutsfattandet, detta eftersom 

beslutsfattarna kan göra snabba och jämförande analyser. Skulle ett felaktigt beslut 

fattas bör företaget snabbt åtgärda detta och således krävs det att beslutsfattarna har 

tillgång till den information som krävs för att kunna fatta ett nytt beslut.  
 

3.2.5 Ekonomistyrning i snabbväxande företag 
Snabbväxande företag verkar i en miljö där ständig förändring är ett faktum och där 

stort fokus ligger på tillväxt (Andersson 2001). För att definieras som ett snabbväxande 

företaget lyder den allmänna definitionen enligt följande: 
 

All enterprises with average annualised growth greater than 20 % per annum, over a 

three year period should be considered as high-growth enterprises. Growth can be 

measured by the number of employees or by turnover. (Eurostat 2007 s.61).  
 

I snabbväxande företag, vilka har tillväxt som en del av sin strategi, är det av stor 

betydelse att ekonomistyrningen är öppen för förändring för att företaget ska kunna 
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utvecklas och fortsätta sin tillväxtresa. När ett företag växer krävs det att 

ekonomistyrningen utvecklas och utformas, detta eftersom när företaget blir större blir 

det även i behov av mer information för att kunna planera, koordinera och fatta rätt 

beslut. Ekonomistyrningen utvecklas då vanligen från en informell styrning till en mer 

formell ekonomistyrning (Davila et al. 2007; Simons 1995; Johanson & Skoog 2007; 

Flamholtz & Randle 2007).  
 

Informell styrning lämpar sig i företag vilka befinner sig i ett nystartat skede, med ett få 

antal anställda och där kommunikationen kan ske med var och en. En informell styrning 

blir således ohållbar i takt med att företag växer och således växer behovet av en mer 

formell ekonomistyrning fram. Simons (1995) och Lindvall (2011) menar att en formell 

ekonomistyrning utvecklas i takt med att ett företag växer eftersom kommunikationen i 

företaget inte längre kan ske med var och en, avdelningar uppkommer, ansvaret 

fördelas, företaget blir i behov av mer information och således krävs en formell 

ekonomistyrning vilken inkluderar mer utvecklade ekonomiska styrverktyg i form av 

planerings-, rapporterings- och övervakningssystem för att företaget ska kunna realisera 

sin strategi och sina målsättningar. 
 

Om företagets ekonomistyrning inte utvecklas i takt med att företaget växer, kan således 

företaget få svårigheter med att implementera sin strategi och realisera sina 

målsättningar. Bredmar (2015) menar att ekonomistyrningen kan betraktas som en 

förutsättning för snabbväxande företag vilka har tillväxt som en del av sin strategi. Att 

ha en mer formell ekonomistyrning anses skapa bättre förutsättningar för snabbväxande 

företag detta eftersom företaget blir större och således kräver ett verktyg som kopplar 

samman företagets samtliga delar. 
 

Nilsson och Olve (2013) menar att den formella ekonomistyrningen som företag 

använder sig av idag anpassar sig snabbt till de förändringar som sker i ett företag. Scott 

och Bruce (1987) menar vidare att förändringar i den formella ekonomistyrningen 

vanligtvis sker när företaget genomgår en förändring av större slag, detta eftersom det 

då krävs att ekonomistyrningen anpassar sig till de nya förutsättningarna. När 

förändring sker kan det innebära att företag har fler aktiviteter vilket således bidrar till 

att den formella ekonomistyrningen måste innefatta fler prestationsmått för att företaget 

ska styras i önskvärd riktning. Däremot kan det ta tid för företaget att genomföra 
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förändringar vilket således kan bidra till att den formella ekonomistyrningen anpassas 

långsamt (Nilsson & Olve 2013). Cranston och Flamholtz (1986) menar att 

kommunikationen i ett företaget som växer oftast inte hinner med företagets tillväxttakt 

vilket således skapar problem för företaget. Cranston och Flamholtz (1986) fortsätter 

och påpekar att ett annat problem med formell ekonomistyrning i snabbväxande företag 

är att planeringen kan bli felaktig. Snabbväxande företag har en tendens att uppfylla vad 

som var planerat långt tidigare än vad som var beräknat, vilket i sin tur leder till en 

felaktig planering av företaget. Däremot kan det vara svårt för företaget att planera, 

detta eftersom man inte vet hur snabbt utvecklingen sker. En formell ekonomistyrning 

som inte hinner ikapp tillväxttakten kan därmed bidra till att företaget misslyckas med 

sin tillväxtresa (Greiner 1972).     
 

3.2.6 Utvecklingen och utformningen av ekonomistyrningen i ett företags 
tillväxtfaser  
I takt med att företag växer krävs det vanligen att ekonomistyrningen utvecklas från en 

informell styrning till en mer formell ekonomistyrning. Denna utveckling kan i sin tur 

studeras i relation med ett företags tillväxtcykel (Moores & Yuen 2001; Churchill & 

Lewis 1983; Scott & Bruce 1987). De olika stadierna i ett företags tillväxtcykel 

presenteras av Scott och Bruce (1987) som födelse, överlevnad, tillväxt, expansion och 

mognad. 
 

3.2.6.1 Födelse 
Organisationen är i denna fas mycket simpel och ostrukturerad (Scott & Bruce 1987). 

Inga specialiserade enheter finns (Churchill & Lewis 1983; Moores & Yuen 2001) och 

det är vanligen en eller få individer vilka utför en mängd olika arbetsuppgifter samtidigt 

(Flamholtz & Randle 2007). Grundaren är den person som är central i företaget då 

denna bidrar med de viktiga delarna som riktning och kapital (Churchill & Lewis 1983). 

Den kommunikation som sker i företaget är informell (Greiner 1972) och grundaren 

övervakar de anställda direkt (Churchill & Lewis 1983). Utöver den finansiering som 

grundaren själv kan bidra med kommer i uppstartsfasen ytterligare finansieringskällor 

att krävas vilket gör att större krav ställs på grundare och partners (Scott & Bruce 1987). 
 

Ett företag vilket befinner sig i födelsefasen är i behov av styrning som sker genom den 

dagliga personliga kontakten mellan de anställda i företaget (Flamholtz & Randle 

2007). Dialogen kompletteras med enklare bokföring (Scott & Bruce 1987) och 
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budgetering (Greiner 1972; Davila & Foster 2007). Mer avancerade styrsystem är för 

dyra och komplexa för att anses nödvändiga då organisationen består av ett få antal 

anställda (Anthony et al. 2014).  Planeringen i företaget är kortsiktig eftersom 

osäkerheten i företaget är hög (Scott & Bruce 1987). Dock fokuseras mycket på 

nyckeltal rörande företagets intäkter och kassaflöde (Simons et al. 2000) då företagets 

strategi i denna fas är att fortsätta vara levande (Churchill & Lewis 1983). 
 

3.2.6.2 Överlevnad 
I överlevnadsfasen har företaget bevisat att företagets affärsidé är fungerande och har 

således en fungerande affärsverksamhet samt produkter vilka möter efterfrågan. I 

överlevnadsfasen riktas fokus inte enbart på produkten, utan även på intäkter och 

kostnader (Churchill & Lewis 1983) samt hur företaget ska generera vinst och positiva 

kassaflöden. Genom ökad fokus ökar belastningen på företagets grundare eftersom fler 

aktiviteter måste hanteras. Således blir en organisatorisk förändring nödvändig (Scott & 

Bruce 1987). Ägaren fortsätter dock i denna fas att utforma samtliga direktiv (Churchill 

& Lewis 1983) och företaget har fortfarande en simpel struktur med ett fåtal anställda 

(Scott & Bruce 1987). Även om företag i denna fas normalt försöker bibehålla ett 

informellt förhållningssätt med avsaknad av tydliga hierarkier (Andersson 2001) har 

studier påvisat att företag i denna fas till en viss grad inleder en decentraliseringsprocess 

samt viss funktionsindelning (Thorén 2004; Greiners 1972).  
 

I överlevnadsfasen utvecklas normalt även redovisningen (Scott & Bruce 1987) 

samtidigt som enklare varianter av lager- och inköpssystem tillsätts (Greiner 1972). 

Stort fokus ligger fortfarande på att kontrollera företagets likviditet och således 

utvecklas i vissa fall likviditetsprognoser samt kassaflödesanalyser (Churchill & Lewis 

1983). I jämförelse med födelsefasaden präglas denna fas av en mer utvecklad 

ekonomistyrning. Det innebär inte nödvändigtvis att fler styrverktyg implementeras 

utan handlar oftast om att befintliga verktyg utvecklas ytterligare (Davila & Foster 

2005).    
 

Finansiering i överlevnadsfasen kommer i stor omfattning fortfarande från företagets 

grundare (Scott & Bruce 1987). Ska ett företag fortsätta växa på eget kapital är det 

viktigt att företaget är lönsamt (Andersson 2001). Det är dock inte nödvändigt för 

företaget att vara lönsamt i de två första faserna men måste i ett längre perspektiv vara 

det för att överleva (Flamholtz & Randle 2007). Kapital måste således säkerställas i 
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denna fas samt att nya styrmedel behöver implementeras för att förbättra företagets 

finansiella kontroll (Greiner 1972). 
 

3.2.6.3 Tillväxt 
För att företag ska fortsätta växa krävs ett ytterligare fokus på lönsamhet och 

organisatoriska förändringar (Churchill & Lewis 1983). Vid ökad försäljningstillväxt 

tillkommer ytterligare möjligheter till nya geografiska expansionsmöjligheter, vilket i 

sin tur kräver ytterligare utvecklingsförmåga hos företaget (Scott & Bruce 1987). När 

företaget är i tillväxtfasen och eventuellt expanderat till ytterligare geografiska områden 

innebär det att enheterna blir fler (Thorén 2004) och således behöver företaget anställa 

fler (Churchill & Lewis 1983). Styrningen blir mer decentraliserad (Moores & Yuen 

2001) och företaget delas vanligtvis upp efter funktioner (Dahle, Holm & Dagestad 

2012). Decentraliseringen blir ett stort steg för grundaren som tidigare representerat 

knytpunkten i företaget och med den nya organisationsstrukturen därmed förlorar en del 

av sin kontroll. Övergången är dock nödvändig då det blir ohållbart för en person att 

ensam hantera, kontrollera, styra och ta samtliga beslut rörande företagets alla delar 

(Scott & Bruce 1987). 
 

Decentraliseringen som sker i tillväxtfasen kan betraktas som ett betydelsefullt skäl till 

att företag behöver utforma mer avancerade ekonomiska styrsystem (Anthony et al 

2014). Dock inte uteslutande av detta skäl utan även att fler beslut måste fattas i ett 

företag vilket befinner sig i tillväxtfasen (Thorén 2004). De utvecklade ekonomiska 

styrsystemen kompletteras med avancerade ekonomiska styr- och planeringsrapporter 

(Scott & Bruce 1987), men budgets och kassaflödesanalyser används fortfarande i stor 

utsträckning (Hazel & Reid 1979). I tillväxtfasen anställs vanligen företagets första 

ekonomichef och även en controller, i och med företagets uppdelning (Churchill & 

Lewis 1983).  
 

3.2.6.4 Expansion 
Önskan om snabb tillväxt är central i expansionsfasen, vilket betyder att finansiering 

spelar en central roll för att företag lyckas expandera (Churchill & Lewis 1983). 

Expansionen kräver också ett större externt fokus, gärna för att lyckas etablera sig 

internationellt. Expansion bidrar i sin tur till att företag behöver decentraliseras 

ytterligare, vilket bidrar till att avståndet mellan grundare/ledning och den dagliga, 

operativa verksamheten blir längre (Scott & Bruce 1987). Ägaren får således begränsad 
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kontakt med de anställda då separerade ansvarsområden införs (Flamholtz & Randle 

2007).  
 

I expansionsfasen ökar antalet involverade i verksamheten för styrning och kontroll 

(Scott & Bruce 1987) samt att styrningen tenderar att bli mer strategisk (Churchill & 

Lewis 1983). Ekonomiska rapporter får större betydelse då de granskas mer intensivt av 

fler personer inom företaget (Greiner 1972) men även på grund av etableringen på 

internationella marknader (Andersson 2001). 
 

3.2.6.5 Mognad 
I mognadsfasen har kompetent personal rekryterats till företagets olika avdelningar samt 

att de finansiella resurser som krävs för att bibehålla verksamhetens position finns. 

Således betraktas mognadsfasen som en stabil fas (Churchill & Lewis 1983) där 

företaget har möjlighet till fortsatt tillväxt men i en långsammare takt (Scott & Bruce 

1987). Organisatoriskt sett sker minimala förändringar i företaget även om det kan ske 

ytterligare förflyttningar mot decentralisering (Scott & Bruce 1987). När företaget 

befinner sig i mognadsfasen där tillväxttakten är avtagande eller långsam bör större 

förändring undvikas om företaget struktur hittills har fungerat. Detta då företagets 

struktur sannolikt bidragit till företagets stabila position (Flamholtz & Randle 2007). 
 

I mognadsfasen korrigeras de styrverktyg som utvecklats under expansionsfasen 

(Greiner 1972) för att göra verktygen mer exakta och preciserade (Flamholtz & Randle 

2007). Om nya styrverktyg införs fungerar de som komplement till de gamla verktygen 

(Moores & Yuen 2001) men Greiner (1972) menar att nyckeltal särskilt kopplade till 

företagets strategi utvecklas i denna fas då den strategiska styrningen är central. 

Churchill och Lewis (1983) sammanfattar dock denna fas ekonomistyrning som 

omfattande, välutvecklad och distinkt. 
 

3.2.7 Tillväxtstrategier 
Tillväxt för ett företag är inte bara önskvärt utan även nödvändigt. Snabb tillväxt å 

andra sidan är inte nödvändigt men kan vara önskvärt hos både ett företags ägare och 

chefer (Hazel & Reid 1979). För att uppnå önskvärd tillväxt och tillväxttakt kan ett 

företag använda sig av olika tillväxtstrategier under tillväxtcykeln (Hazel & Reid 1979; 

Delmar et al. 2001; Gutmann 1964) där valet av tillväxtstrategi är starkt kopplat till 

företagets direkta omgivning (Wiklund 1998). De mest förekommande 
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tillväxtstrategierna är att företag väljer att växa genom antingen företagsförvärv och 

fusion (Sherman 2012) eller genom att växa organiskt (Delmar, Davidsson & Gartner 

2003). Företagsförvärv innebär att ett företag köper upp ett annat, redan etablerat 

företag och således kan företagsförvärv betraktas som ett snabbt sätt att växa på (Hazel 

& Reid 1979). Strategin kommer dock med både fördelar och risker, vilket betyder att 

besluten måste övervägas noga (Sevenius 2011). Uppköpet innebär oftast en 

komplettering av vad som saknas i ursprungsföretaget eller uppköp av en befintlig 

konkurrent. Förvärvet kan dock innebära risker då det aldrig står helt klart hur 

ursprungsföretaget kan bli lidande när uppmärksamheten riktas åt det nya företaget. En 

noggrann analys bör således göras för att komma underfund med vad som gick snett 

med företaget tidigare och sist men inte minst: företagsförvärv är oftast en dyr historia 

(Ekberg 2011). 
 

När ett företag däremot växer organiskt innebär det att företaget växer genom att internt 

utöka kundbasen, tillverka nya produkter och uppnå maximal operativ effektivitet (The 

Path To Organic Growth 2007). Ett företags fallenhet att växa enligt denna strategi är en 

återspegling av bolagets värde och förmågor. Organisk tillväxt är en mer stabil och 

säker tillväxtmetod att använda sig av än företagsförvärv, dock sker inte tillväxten i en 

lika snabb tillväxttakt (Loxi 2016).   
 

Oberoende vilken tillväxtstrategi ett företag väljer att använda sig av är finansiering en 

avgörande faktor (Andersson 2001) och då särskilt när ett företag är snabbväxande. 

Kapital betraktas som den tillgång vilken är viktigast när ett företag vill få igång sin 

tillväxt. Dock är det ett ständigt problem för små företag att få finansiering för att starta 

sin tillväxtresa. Finansiärer blir således mycket viktiga aktörer i snabbväxande företag 

då de många gånger påverkar tillväxtens “att vara eller inte vara” (Andersson 2001; 

Kubr et al. 2005).  

 

 Riskkapital 3.3
 
3.3.1 Struktur på riskkapitalbolag 
För att snabbväxande företag ska kunna fortsätta sin tillväxtresa finns det flertalet olika 

vägar till finansiering där ett alternativ är att involvera riskkapitalbolag. 

Riskkapitalbolag definieras enligt Gupta & Sapienza (1992 s. 349) som följande:  
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Figur 3.5 Struktur på riskkapitalbolag 

“Organizations whose predominant mission is to finance the founding or early growth 

of new companies that do not yet have access to public securities markets or to 

institutional lenders such as banks and insurance companies.” 

 

Riskkapitalbolag kan i sin tur ha olika struktur. Den mest förekommande strukturen 

innebär att investerare, vilka i regel är institutionella placerare såsom pensionsfonder, 

banker och försäkringsbolag (Nyman et al. 2012), satsar kapital i riskkapitalbolag, även 

kallat private equity-fonder (Walske & Zacharakis 2009). En private equityfond startas i 

regel av ett managementbolag vilka inbjuder investerare att investera i fonden. När 

således investerarna övertygats till att investera i managementbolaget upprättas ett avtal 

mellan managementbolaget, investerarna och fonden vilket i sin tur leder till att kapital 

överförs från investerarna till riskkapitalbolaget (Nyman et al. 2012).  

 
(Isaksson 2005 se Connect 2005 sida 20) 

Riskkapitalbolag väljer sedan att investera detta kapital i företag med tillväxtpotential 

och köper således andelar i företagen (Walske & Zacharakis 2009; Kubr et al. 2005). 

Riskkapitalbolag besitter ofta stora kunskaper, har en bred kompetens, stor erfarenhet 

och ett brett nätverk vilket kan ge tillväxtföretag en skjuts i rätt riktning och således 

bidra till önskvärd avkastning (Tillväxtverket 2015; Ekberg 2011). Identifiering, 

kontakt, förvaltning och således en viss grad av kontroll och styrning av 

portföljföretagen sker uteslutande av riskkapitalbolaget, istället för att investerarna ska 

engagera sig i denna verksamhet. Riskkapitalbolaget tar i sin tur ut en avgift samt en del 

Managementbolag 

Ersättning (fast avgift 
+ andel av avkastning) 

Styrning och 
kontroll 

Portföljföretag 

Riskkapital 

Avkastning 

Venture capital-fond 

Managementkontrakt 
+ kapital 

Kapital Avkastning 

Investerare (t.ex. institutioner & försäkringsbolag) 
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av avkastningen ur fonden för denna drift (Se Figur 3.5) (Walske & Zacharakis 2009; 

Nyman et al. 2012).  
 

Partnerskapen som uppstår mellan riskkapitalbolagen och portföljföretagen efter en 

investering skett har en begränsad livslängd och sträcker vanligen sig inte längre än 10 

år. När den planerade livslängden har uppnåtts säljer riskkapitalbolagen andelarna som 

köpts i portföljföretagen för att få avkastning i form av kontanter, aktier och andra 

värdepapper för att sedan enligt överenskommelse förse investerarna med avkastning på 

det kapital som investerats i riskkapitalbolagen (Nyman et al. 2012; Vinturella & 

Erickson 2004). Vanligtvis startar riskkapitalbolaget en ny fond varje gång en gammal 

likvideras och framgångsrika riskkapitalbolag startar nya fonder innan en gammal 

likviderats (Walske & Zacharakis 2009).  
 

3.3.2 Private Equity och Venture Capital 
Det existerar i sin tur två olika typer av riskkapitalinvesteringar som riskkapitalbolag 

kan göra, nämligen public equity och private equity. Public equity är investeringar som 

görs i börsnoterade bolag medan private equity är investeringar som görs i onoterade 

bolag. I Sverige används private equity synonymt med termen riskkapital och som ett 

samlingsnamn för alla typer av riskkapitalinvesteringar som görs i onoterade bolag. Vid 

investeringar som görs i onoterade bolag är ägandet tidsbegränsat och således är 

möjligheten att göra vinst vid avyttring ytterst central.  
 

Investeringar som görs i onoterade bolag delas i sin tur in i olika typer av investeringar 

vilka benämns som; venture capital och private equity. Beroende på vilken 

utvecklingsfas ett företag befinner sig i görs de olika investeringarna. Venture capital är 

investeringar som görs i företag vilka benämns som start-ups, vilka befinner sig i ett 

inledande stadium där det råder ett bottom-up styre och där företagen förväntas växa 

kraftigt. Detta bidrar till att företagen kantas av en turbulent tillvaro och när ett 

riskkapitalbolag valt att investera i företaget överstiger vanligen inte ägandet 49 procent. 

Venture capital satsas oftast i teknologiföretag där riskkapitalbolaget värderar 

innovationskraften och teamet bakom idén högt när bolagen väljer om de vill investera 

eller ej (Hwang 2012).  
 

Den andra typen av investeringar som kan göras i onoterade bolag är private equity 

investeringar vilka görs i stabila bolag med existerande produkter och som tidigare visat 
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positivt eller neutralt kassaflöde. Riskkapitalbolaget som valt att göra en private equity 

investering lägger stort fokus att få företaget att öka sin tillväxt samt på att undvika att 

företaget likvideras och vidare äger riskkapitalbolaget majoriteten av aktierna i företaget 

(Bertoni, Ferrer & Martí 2013; Nyman et al. 2012). För att få företaget att öka sin 

tillväxt läggs fokus på att öka företagets effektivitet och prestation (Bertoni et al. 2013) 

och således blir kontroll och siffror av stor betydelse för företaget. Eftersom 

riskkapitalbolaget vanligtvis äger majoriteten av aktierna i företaget domineras företaget 

av ett tydligt top-down styre. Vid både venture capital och private equity investeringar 

är riskkapitalbolagens utgångspunkt att köpa billigt och sedan sälja dyrt men i olika 

tillväxtfaser av ett företag. Mark Kachur (Hwang 2012) förklarade skillnaden mellan 

venture capital och private equity som följande:   
 

“I consider private equity and venture capital as opposites.  In private equity, you start 

with the numbers, and then you try to fit everything into the numbers.  In venture 

capital, you start with people, and then you try to figure out what numbers you can 

make.” 

 

 

Jämförelse Venture Capital Private Equity 

Typ av investering 
Investering som görs i små 
företag vilka förväntas växa 

kraftigt. 

Investering som görs i företag 
som är onoterade 

Stadium av investering Inledande stadium Senare stadium 

Typ av företag Start-ups Mogna företag med tidigare goda 
resultat 

Fokus på Managementförmåga Bolagsstyrning 

Typ av bransch 

Branscher som kräver stora 
initiala investeringar såsom 

energibesparing, högteknologi, 
etc. 

Alla branscher 

Risk Hög risk Mindre risk 
Användningsområde för 

kapitalet För att skala upp verksamheten För tillväxt och expansion av 
verksamheten 

Ägande från investeraren Överstiger inte 49 % Generellt 100 % 
Tabell 3.2 Skillnad mellan private equity och venture capital 

(Surbhi 2015) 
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3.3.3 Kravbild innan partnerskap 
Riskkapitalbolag finansierar snabbväxande företag där de förväntas få en avkastning 

och således ställer riskkapitalbolag krav innan ett partnerskap inletts (Sherman 2012; 

Vinturella & Erickson 2004; Kubr et al. 2005). Kravbilden innan ett partnerskap ingås 

handlar om att riskkapitalbolagen kräver en viss typ av information för att avgöra om de 

ska fortgå från inledande kontakt till en mer fördjupad analys. Inledningsvis benämns en 

välskriven affärsplan som ytterst centralt för att ett partnerskap ska ingås (Kubr et al. 

2005). Riskkapitalbolag kan under ett år se runt tusen affärsplaner där runt 50 

kandidater kallas till inledande möten och av dessa endast fyra till sex slutligen väljs ut 

(Sherman 2012). En välskriven och genomtänkt affärsplan är viktigt då det tyder på en 

seriositet som krävs för att urskilja sig, men även för att riskkapitalbolagen kräver en 

tydlig bild över exakt vad de investerar i (Kubr et al. 2005). I affärsplanen är en av de 

viktigaste delarna att beskriva teamet då detta är en av de viktigaste delarna 

riskkapitalbolagen bryr sig om vid en investering. De starkaste företagen är de som har 

en bra idé och ett inledande starkt team (Sherman 2012). 
 

Dock krävs mer än en bra affärsplan för att slutligen kunna tillgodoräkna sig en 

finansiering. “I’ll back you if you have a good idea that will make money for both of 

us” (Sherman 2012 sida 173) är ett citat som sammanfattar grundbulten i 

riskkapitalbolags beslutsprocess. En idé vilken förväntas bli lönsam för både 

entreprenören och riskkapitalbolaget ska presenteras utan att varken risker eller 

möjligheter överdrivs eller underskattas (Sherman 2012; Vinturella & Erickson 2004). 

Andra krav som ställs på det potentiella portföljföretaget är att företaget ska befinna sig 

i “rätt bransch”, “rätt fas” och vara av “rätt storlek” (Kubr et al. 2012).  I utbyte mot 

kapital och kunskap ställs ytterligare krav när partnerskap väl ingåtts (Sherman 2012). 

Det förväntas även finnas en uttänkt “exit-plan” för riskkapitalbolaget vilka vanligen 

förväntas lämna företaget helt efter börsintroduktionen (Kubr et al. 2005).  
 

3.3.4 Riskkapitalbolags involvering 
Riskkapitalbolag kan i sin tur involvera sig olika mycket i sina portföljbolag. Elango, 

Fried, Hisrich & Polonchek (1995) menar att ett riskkapitalbolags involvering kan delas 

in i tre kategorier: 
 

1. Inaktiv 

2. Aktiv 
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3. Hands-on 
 

När ett riskkapitalbolags involvering klassificeras som inaktivt innebär det att 

riskkapitalbolaget har en mer tillbakadragen roll och inte involverar sig i 

portföljföretagets verksamhet utan snarare deltar i styrelsemöten för att på så sätt 

försäkra sig om att portföljföretagen utvecklas och formas i önskvärd riktning. När 

riskkapitalbolags involvering istället anses vara aktiv har riskkapitalbolaget större 

involvering i företagens verksamheter. Riskkapitalbolagen har då vanligtvis rollen som 

rådgivare i företaget och hjälper därmed företaget med verksamheten för att uppnå 

önskvärt resultat. Hands-on innebär att graden av involvering från riskkapitalbolaget är 

väldigt stor. Riskkapitalbolaget har en starkt kontrollerande och övervakande roll i 

portföljföretaget och det skapas därmed en nära relation mellan riskkapitalbolaget och 

portföljföretaget (Elango et al. 1995). 
 

Sapienza, Manigar & Vermeir (1996) menar att riskkapitalbolagen vanligtvis har en 

aktiv involvering i portföljföretagen. En aktiv involvering är dock förenat med 

kostnader för riskkapitalbolagen då större involvering innebär högre kostnader och 

riskkapitalbolagen måste således göra en avvägning mellan involveringen och 

kostnaden. Nisar (2005) menar vidare att utifrån dessa olika typer av involvering kan 

riskkapitalbolag välja att engagera sig mer i vissa områden i portföljföretaget. Vanligen 

engagerar sig riskkapitalbolagen mest i områdena: 
 

• Strategi och prestation 

• Styrelsefrågor 

• Bolagsstyrning 
 

3.3.5 Riskkapitalbolags roller 
När ett partnerskap ingåtts mellan ett riskkapitalbolag och ett portföljföretag kan 

riskkapitalbolaget i sin tur ta olika roller i portföljföretaget.  Vilken roll och i 

vilken utsträckning riskkapitalbolaget involverar sig beror på vilken situation 

portföljföretaget befinner sig i. Olika roller kräver i sin tur olika grad av involvering, 

vissa roller kräver mer medan andra roller inte kräver en lika stor involvering. 

Fredriksen (1997) menar att riskkapitalbolag, vid ingått partnerskap med portföljföretag, 

vanligen intar rollen som: 
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• Bollplank, vilket innebär att riskkapitalbolaget intar rollen som en 

diskussionspartner vilken portföljföretaget kan dela tankar och idéer med.  

• Rådgivare, vilket innebär att riskkapitalbolaget förser portföljföretaget med 

ingående råd.  

• Coach/mentor, vilket innebär att riskkapitalbolaget fungerar som en handledare 

till portföljföretaget. 

• Finansiär, vilket innebär att riskkapitalbolaget och portföljföretaget har ett strikt 

ekonomiskt förhållande där riskkapitalbolaget förser företaget med kapital när 

det är nödvändigt. 

• Medlem i portföljföretagets styrelse.  

• Övervakare och kontrollant. 

• Kontaktnät, vilket innebär att riskkapitalbolaget förser portföljföretaget med sitt 

nätverk. 

• Vän. 

   

Casamatta (2010) utvecklar synen på rollerna riskkapitalbolagen kan inta och menar att 

riskkapitalbolag kan vara passiva och endast finns där som rådgivare och bollplank till 

portföljföretaget eller ha en mer övervakande och kontrollerande roll i företaget. 

Besitter riskkapitalbolaget en mer aktiv roll i företaget övervakar och kontrollerar de 

ständigt portföljföretagen och ingriper när det behövs för att leda företaget i rätt 

riktning. 

Wijbenga, Postma, Van Witteloostuijn & Zwart (2003) styrker synen på vilka roller 

riskkapitalbolag kan ha i portföljföretagen och menar att rollerna kan delas in i tre olika 

aktiviteter: 

1.  Övervakande och kontrollerande aktiviteter. Denna aktivitet omfattar 

riskkapitalbolag vilka tagit rollen som övervakare och kontrollant i portföljföretaget. 

Riskkapitalbolaget kan då övervaka både företagets finansiella och operativa 

prestation samt utvärdera företagets strategi för att ge förslag till förbättringar. 

2.  Nätverksaktiviteter, när riskkapitalbolag har tagit rollen som ett kontaktnät och 

därmed delar med sig av sina kontakter till portföljföretaget utövar bolagen denna 

aktivitet. 

3.  Strategiskapande aktiviteter, när riskkapitalbolaget har intagit rollen som bollplank 

för att hjälpa portföljföretaget med att exempelvis formulera sin affärsstrategi, 

rekryteringar vid behov samt hjälpa företaget om problem skulle uppstå.  
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3.3.6 Riskkapitalbolagens värdeskapande  
Ett riskkapitalbolags involvering påverkar i sin tur värdet av portföljföretaget. Sapienza 

et al. (1996) menar att ju mer involverade riskkapitalbolagen är, desto mer värde skapas 

i portföljföretagen. Vad som påverkar värdeskapandet är riskkapitalbolagens 

branscherfarenhet och kompetens samt osäkerheten som råder både gällande 

portföljföretagen och riskkapitalbolagen. Hur portföljföretagen styrs, företagets VD:s 

erfarenheter och hur företaget presterar påverkar i sin tur även värdeskapandet. 

Casamatta (2010) menar vidare att riskkapitalbolag kan öka värdeskapandet i 

portföljbolagen genom övervakning och rådgivning. Genom att riskkapitalbolaget 

övervakar och kontrollerar portföljföretagets verksamhet, det vill säga att 

riskkapitalbolaget har en mer aktiv roll i företaget, kan förbättringsområden identifieras 

och åtgärdas och således kan detta öka värdet på portföljföretaget. Genom att 

riskkapitalbolaget agerar som rådgivare och således har en mer passiv roll får 

portföljföretaget del av den kompetens som riskkapitalbolaget besitter och kan således 

styra sin verksamhet bättre och därmed skapa mer värde.  
 

Chemmanur, Krishnan & Nandy (2010) menar att förutom att övervaka, kontrollera och 

fungera som rådgivare existerar det andra sätt som riskkapitalbolag kan öka värdet i 

portföljföretaget. Riskkapitalbolaget kan öka värdet genom att: 

• Rekrytering av kompetent ledning i portföljföretaget 

• Skapa bättre incitament till styrelse och portföljföretagets anställda 

• Dela med sig av sitt kontaktnät, både sett till kunder och leverantörer  

• Stegvis finansiering vilket innebär att riskkapitalbolaget förser portföljföretaget 

med kapital utefter företagets prestationer. Ju bättre företaget presterar desto mer 

kapital bidrar riskkapitalbolaget med, vilket i sin tur ökar värdet i 

portföljföretaget. 
 

De Clercq och Frieds (2005) utvecklar synen på värdeskapandet i portföljföretaget och 

menar att riskkapitalbolag även kan skapa värde genom kommunikation och 

engagemang. Genom att ha en fungerande kommunikation både mellan portföljföretaget 

och riskkapitalbolaget, men även inom riskkapitalbolaget kan en ökad förståelse skapas 

gällande hur riskkapitalbolaget ska agera samt styra portföljföretaget vilket således 

bidrar till en ökad kvalitet på riskkapitalbolagens rådgivning. Ett ökat engagemang i sin 
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tur anses förbättra samarbetet mellan riskkapitalbolaget och portföljföretaget vilket 

således förbättrar värdeskapandet. 	   	  
	    

 Konceptuell modell 3.4
 
Utifrån valda teorier har en konceptuell modell utformats. Den konceptuella modellen 

(se figur 3.6) har sin utgångspunkt i att snabbväxande företag har tillväxt som en del av 

sin strategi. Snabbväxande företag befinner sig lätt i en position där företagen växer så 

snabbt att kapitalet inte alltid räcker till (Andersson 2001; Vinturella & Erickson 2004). 

Företagen kan då vända sig till riskkapitalbolag för att bli finansierade. 

Riskkapitalbolag, vilka investerar i snabbväxande företag, har även som strategi att det 

snabbväxande företaget ska fortsätta växa, detta eftersom tillväxt i sin tur ger 

riskkapitalbolaget avkastning som motprestation för det investerade kapitalet. För att 

riskkapitalbolaget ska få avkastning på det investerade kapitalet tar bolaget olika former 

av involvering i det snabbväxande företaget. Beroende på vilken typ av involvering 

riskkapitalbolaget har i det snabbväxande företaget kan riskkapitalbolaget i sin tur även 

ta olika roller i företaget.  
 

Rollerna som riskkapitalbolaget tar utövas i sin tur på strategisk nivå i det snabbväxande 

företaget och således innebär det att riskkapitalbolaget främst påverkar det strategiska 

och taktiska beslutsfattandet i det snabbväxande företaget.  
 

Ett snabbväxande företag befinner sig i sin tur i olika tillväxtfaser. I ett inledande skede 

domineras företaget av en informell styrning som i takt med att företaget växer blir av 

mer formell karaktär. En mer formell ekonomistyrning bidrar i sin tur till att 

ekonomistyrningen kan inta olika roller i det snabbväxande företaget. Genom att 

ekonomistyrningen intar olika roller i företaget bidrar det till att företaget tar fram både 

intern och extern information för att skapa beslutsunderlag. Beslutsunderlagen ligger i 

sin tur till grund för att riskkapitalbolaget ska kunna fatta beslut som leder till att den 

uppsatta strategin realiseras.  
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Figur 3.6 Konceptuell modell 
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4 Empirisk referensram 
Den empiriska referensramen är uppbyggd efter studiens riskkapitalbolag och 

tillhörande portföljföretag. Inledningsvis presenteras det insamlade empiriska 

materialet från riskkapitalbolaget SEB Venture Capital därefter presenteras det 

insamlade empiriska materialet från SEB Venture Capitals portföljföretag Senion och 

Tink. Vidare presenteras det insamlade empiriska materialet från studiens andra 

riskkapitalbolag Verdane Capital och avslutningsvis presenteras det insamlade 

empiriska materialet från Verdane Capitals portföljföretag BEWi Group och Outnorth 

(se figur 4.1).   
 

 
Figur 4.1 Empirisk modell 

 
 SEB Venture Capital 4.1

 
Riskkapitalbolaget med kreditlina som bolagsstruktur och främst gör venture capital 

investeringar i sina portföljföretag. 
 

SEB Venture Capital 
Grundades År: 1995 
Typ av investerat kapital Venture Capital 
Förvaltar 2016 i euro 205 miljoner 
Antal anställda 9 Investment managers 
Antal portföljföretag 32 st 

Tabell 4.1 SEB Venture Capital bakgrund 

(SEB 2012a; SEB 21012b) 
 

4.1.1 Bakgrund 
SEB Venture Capital är ett riskkapitalbolag som grundades år 1995 och har idag 32 

företag i sin portfölj (SEB 2012c), vilka sammanlagt förvaltar 205 miljoner euro (Wolf 

2017-05-22). SEB Venture Capital är en självständig enhet inom SEB och är verksamt 

SEB Venture 
Capital 

Senion Tink 

Verdane 
Capital 

BEWi  Outnorth 
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inom segmentet venture capital. SEB Venture Capital grundades främst för att SEB-

banken behövde bli tydligare uppdelad och idag existerar därmed SEB som retailbank 

och SEB Venture Capital som investeringsbank. Genom denna uppdelning vänder sig 

SEB till fler kunder. SEB som retailbank lånar ut pengar till säkra företag där banken 

vet att pengarna fås tillbaka medan SEB Venture Capital investerar i företag vilka SEB 

som retailbank anser är för osäkra att låna ut kapital till (Respondent X 2017-04-05).  
 

Venture capital investeringar handlar om att kunna förutse vilka företag som i framtiden 

kommer kunna generera stora inkomster genom försäljning till stora företag, som 

Google och Microsoft, snarare än att företagen ska ge en stor avkastning under tiden 

(Respondent X 2017-04-05). Att förutse framtiden och avgöra vilka innovativa idéer 

och komponenter som kommer vara attraktiva för framtida helhetslösningar är ytterst 

centralt. Således gäller det att kunna förutse hur mycket stora företag kan vara villiga att 

betala för en komponent, som tillverkas nu, om fem till sex år och även hur stor risken 

är att komponenten inte blir såld.  
 

SEB Venture Capitals portfölj är uppdelad i en FinTechportfölj där fem företag för 

nuvarande ingår, en teknologiportfölj där sju företag ingår samt en life scienceportfölj 

där sex företag ingår. FinTech portföljen innehåller företag vilka försöker effektivisera 

och förenkla privatpersoners hantering av sin ekonomi. Teknologiportföljen inriktar sig 

på industriell teknik eller på utvecklingen av applikationsprogram. SEB Venture 

Capitals tredje portfölj, life science, innehåller företag vilka är bioteknik- läkemedels- 

eller medicinteknikföretag (SEB 2012b). 
 

FinTechportföljen kan i sin tur delas upp i en strategiskportfölj och en finansiellportfölj. 

Den strategiska portföljen innehåller företag vilka har kontraktuella samarbeten mellan 

SEB Venture Capital och SEB som retailbank samt att det inte finns uppsatta 

avkastningskrav utan det är samarbetet och den potentiella intäkten vilken genereras i 

framtiden som anses viktigt(Respondent X 2017-04-05).  
 

När SEB Venture Capital grundades skulle bolaget engagera sig i business to business 

verksamheter som är i behov av riskkapital, detta för att skilja sig från SEB som 

retailbank som är en konsumentbank som lånar ut pengar. Denna uppdelning har dock 

förändrat något på grund av att SEB Venture Capital har en FinTechportfölj. 
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FinTechportföljen vilken innehåller företag vars verksamheter inte är business to 

business i samma utsträckning samt att företagens verksamheter kan relateras till den 

verksamhet som SEB som retailbank sköter. SEB Venture Capital har således gått från 

att vara helt frånkopplad SEB som retailbank till att utföra uppgifter som är relaterade 

till retailbankens verksamhet samt att parterna gärna syns i sammanhang där de 

sammankopplas (Respondent X 2017-04-05). 
 

SEB Venture Capitals bolagsstruktur har i sin tur en annan uppbyggnad. Bolaget har en 

kreditlina på två miljarder kronor som är kopplad direkt till SEB som retailbank. Genom 

att bolaget har en kreditlina spelar det ingen roll oavsett om en investering misslyckas 

eller om bolaget gör en investering som fördubblar sin omsättning eftersom bolaget 

ständigt har tillgång till två miljarder kronor från retailbanken. Med denna 

bolagsstruktur behöver bolaget således inte söka upp externa investerare vilka i sin tur 

ska investera i bolagets fond, vilket riskkapitalbolag med klassisk bolagsstruktur 

behöver. Arbetet underlättas därmed då ägarna av kapitalet i själva verket är 

retailbankens aktieägare (Respondent X 2017-04-05). 
 

4.1.2 Krav och Förväntningar  
För att SEB Venture Capital ska välja att investera i ett företag finns det tre krav för att 

investeringen ska bli aktuell (Respondent X 2017-04-05). Först ska det finnas en 

kärnprodukt vilken är mer eller mindre färdigställd. Beroende på bransch finns även ett 

krav på att produkten ska vara av hög komplexitet. Risk för kopiering av produkten 

minskar ju högre komplexitet och således går produkten att skydda mer effektivt. Krav 

på komplexitet ställs främst i lifescience portföljen. I FinTechportföljen är komplexitet 

på produkten inte ett krav då strukturen på dessa produkter är mycket enklare. Det 

centrala för företag som ingår i FinTechportföljen är snarare hur implementering av 

produkten ska ske samt att ta marknadsandelar.  
 

Det andra kravet som ställs för att investeringen ska bli aktuell är ett kommersiellt proof 

of concept, vilket definieras som ett bevis på att företaget har framtidsutsikter i olika 

faser och att företaget har betalande kunder. Det tredje kravet, men även det viktigaste, 

är att det finns ett bra team i företaget som SEB Venture Capital kan lita på och som 

riskkapitalbolaget kan tänka sig att arbeta tillsammans med. Ett bra team definieras 

genom att personerna har någon tidigare erfarenhet inom området och således kan 

understryka att behovet av den nya tjänsten eller produkten finns. Nämnda krav ställs på 
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ett företag innan ett partnerskap har inletts mellan bolaget och företaget (Respondent X 

2017-04-05). 
 

Direkta krav på avkastning relateras snarare till riskkapitalbolag vilka göra private 

equity investeringar än bolag som gör venture capital investeringar (Respondent X 

2017-04-05). När en private equity investering görs, investerar bolagen i ett företags 

kassaflöden medan när en venture capital investering görs, investerar bolaget i ett 

företags teknikprodukt. Vid en venture capital investering är det centralt att produkten 

blir producerad och således ställs krav i första hand innan partnerskap inletts. 

Respondent X (2017-04-05) menar att det inte är ovanligt att företag där venture capital 

investeringar görs förlorar pengar under partnerskapets gång, vilket i sin tur 

kompenseras med att företagen säljs dyrt vid exit. Bolaget ställer inte heller direkta krav 

på ökad personalstyrka eller utveckling av fler tekniska komponenter, utan det beror 

helt på hur mycket finansiellt utrymme som finns. Respondent X (2017-04-05) menar 

att bolag som investerar venture capital har en “bara kör” attityd och således är önskan 

och förväntningen att företaget ska ta nya marknader och öka sin personalstyrka, vilket 

dock påverkas av att marknaden är föränderlig.   
 

SEB Venture Capital har förväntningar att portföljföretaget ska prestera och således kan 

bolaget behöva ta till vissa incitament för att tydliggöra för företagets grundare att 

företaget inte levt upp till dessa förväntningar. Incitament som bolaget kan ta till kan 

vara att bolaget värderar företaget lägre till nästa finansieringsrunda, på grund av sämre 

prestationer efter föregående finansieringsrunda. En lägre värdering riskerar i sin tur att 

späda ut grundarens ägarandel, vilket är något företaget vill försöka undvika 

(Respondent X 2017-04-05).  
 

SEB Venture Capital ställer däremot krav på ökad rapportering, när partnerskap inletts, 

för att få en bra överblick över företaget samt att krav på styrelserepresentation ställs 

(Respondent X 2017-04-05). Rapporteringen i företaget ökar successivt när 

partnerskapet väl inletts. Rapporteringsunderlaget varierar mellan företag men generellt 

för alla företag är att underlaget ska innehålla: rullande intäkter, kostnadsnivå och 

likviditet. Vidare behövs specifik rapportering beroende på vad företagets 

grundverksamhet består av.  
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Rapporteringen sker inte enbart från företaget till SEB Venture Capitals styrelsemedlem 

utan rapportering sker även till SEB Venture Capitals controller för att behovet av 

kapital ska hållas under uppsikt. Även rapportering till investmentmanagern krävs för 

att SEB Venture Capital ska förstå vad som driver företaget framåt och således kan göra 

ett bättre arbete. Dock poängterar Respondent X (2017-04-05) att bolaget i övrigt inte 

kan gå in och ställa direkta krav på företagets verksamhet efter det att partnerskapet 

ingåtts. Detta eftersom en venture capital investering innebär att bolaget har en 

minoritetsägande i företaget. Istället arbetar bolaget genom att steg för steg föreslå 

vilken typ av förändring som vore att föredra för företaget. Att ställa krav på vilka typer 

av system och styrmedel som ett portföljföretag ska använda är enligt Respondent X 

(2017-04-05) oetiskt för ett bolag som gör venture capital investeringar.  
 

4.1.3 Roller och involvering 
SEB Venture Capital tar olika roller i sina portföljföretag, beroende på vad 

portföljföretaget är i behov av. Respondent X (2017-04-05) benämner hur viktigt det är 

för bolaget att aldrig bränna några broar och det är således av vikt för SEB Venture 

Capital att inte börjar styra och ställa i företaget, vilket riskkapitalbolaget inte heller kan 

på grund av sitt minoritetsägare. Det är snarare av vikt att bolaget föreslår idéer vilka 

kan gynna företagets utveckling. Då SEB Venture Capital sitter i navet av Sveriges 

näringsliv har bolaget ett väldigt starkt kontaktnät och således är bolagets roll som 

kontaktnät till portföljföretaget väldigt central då bolaget kan förse företaget med 

kontakter när det är nödvändigt eller efterfrågas. 
 

SEB Venture Capital behöver även ta rollen som övervakare i portföljföretag för att 

övervaka att investeringen går åt rätt håll för att således säkerställa att aktieägarnas 

intressen upprätthålls (Respondent X 2017-04-05). Övervakning sker även för att 

säkerställa att kapitalet som investerats i företaget används effektivt. Denna 

övervakning sker genom ständig granskning av siffror för att säkerställa att företaget 

matchar vad som normalt sker i ett företags olika tillväxtfaser. Främst är det 

kostnadsbasen och således likviditeten som granskas för att avgöra hur mycket 

rörelsekapital företaget är i behov av. Behovet av rörelsekapital är centralt att ha under 

uppsikt då det är SEB Venture Capital som ansvarar för att portföljföretaget förses med 

kapital. SEB Venture Capital ansvarar även för finansieringsprocessen samt kontakten 

med ytterligare investerare.  
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I ett partnerskaps inledande stadie är portföljföretagen i stor utsträckning ostrukturerade 

och således är strukturering en av de tjänster som SEB Venture Capital med sin gedigna 

erfarenhet erbjuder. För att strukturera upp ett företag handlar det inledningsvis om att 

få grundläggande åtgärder på plats, som korrekt rapportering till myndigheter och 

avlastning av företagets VD. Vanligtvis avlastas företagets VD genom att en extern 

CFO och en försäljningschef anställs och således tar över en del av VD:ns ansvar. 

Respondent X (2017-04-05) menar att SEB Venture Capital kan betraktas som 

managementkonsulter och corporate finance konsulter, detta eftersom det i samband 

med att partnerskapet ingåtts sker en uppstart av vad som blir företagets formella 

ekonomistyrning. Förutom att bidra med finansiering är således SEB Venture Capitals 

viktigaste bidrag till portföljföretagen att bidra med ordning.  
 

SEB Venture Capital är involverad i portföljföretagets strategiska och taktiska 

verksamhet, dock mer sällan i företagets operativa verksamhet. Riskkapitalbolaget är, 

genom sin tillsatta styrelsemedlem, involverade i styrelsemötena samt att bolaget 

diskuterar frågor privat med företagets VD. Men riskkapitalbolaget arbetar inte ute på 

företaget. Portföljföretag vilka befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium är vanligtvis i 

behov av ett bollplank för att diskutera operativa frågor och således kommer dessa 

frågor upp på styrelsemötena. Riskkapitalbolaget blir således involverade i beslut som 

fattas för den operativa verksamheten, men det sker ytterst sällan. Respondent X (2017-

04-05) menar att det finns tillfällen då riskkapitalbolaget är involverade i enskilda 

rekryteringar då ett företag med fem anställda är högst beroende av att den sjätte 

anställde passar in i företaget och således är bolaget en del av denna process. 

Riskkapitalbolaget är även högst involverade vid rekrytering av företagets 

styrelsemedlemmar samt om företaget skulle vara i behov av en ny VD.   
 

Byte av ett portföljföretags VD kan betraktas som en av de större förändringar som SEB 

Venture Capital gör när ett partnerskap inletts. I uppstartsfasen av ett företag är det 

vanligt att VD och grundare är samma person vilket dock kan komma att förändras när 

ett partnerskap inletts. Vanligtvis sker ett VD-byte då bolaget och företagets styrelse 

anser att företaget är i behov av en VD med specifik kompetens för att driva företag till 

nästkommande tillväxtfas. Däremot menar Respondent X (17-04-05) att byte av ett 

företags VD inte ställs som ett krav eller ultimatum på företaget utan bolaget försöker 
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övertyga och förklara för företaget hur ett byte av VD kan komma att påverka företaget 

positivt.   
 

SEB Venture Capital är alltid aktiva och delaktiga, genom sin styrelsepost, när ett 

portföljföretags strategier och budget ska utformas. När det kommer till ett 

portföljföretags strategiska frågor är SEB Venture Capital och företaget vanligen 

överens om vilka mål som ska fastställas och vad som ska ske för att ta företaget framåt. 

I samband med att partnerskap ingås mellan SEB Venture Capital och ett portföljföretag 

signeras i sin tur en ägaragenda där företagets framtida mål är fastställda och 

nedtecknade. Ägaragendan innehåller således instruktioner gällande hur företaget ska 

bedriva sin verksamhet under året (Respondent X 2017-04-05).  
 

 Senion 4.2
 
Det lilla snabbväxande företaget som är under tillväxt och som endast har finansierats 

av ett riskkapitalbolag. 
 

Senion 
Grundades År: 2010 
Bransch Teknik 
Finansierades av SEB  År: 2015 
Typ av investering Venture Capital 
SEBs ägarandel i Senion 27 % 
Nyckeltal 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 
Omsättning 2 121 kkr 3 400 kkr 6 183 kkr 
Antal anställda 7 pers 7 pers 15 pers  
Resultat - 8 kkr - 764 kkr - 8 628 kkr 

Tabell 4.2 Senion bakgrund  

(SenionLab 2014; SenionLab 2015; SenionLab 2016) 

 
4.2.1 Bakgrund 
Senion är en teknik som utvecklats för inomhuspositionering och fungerar således som 

en GPS för inomhusbruk. Företaget grundades år 2010 av sex ingenjörer vilka arbetade 

inom flygindustrin och bilindustrin. I samband med att smartphones introducerades år 

2007 upptäckte ingenjörerna ett behov på marknaden för inomhuspositionering och 

platsbaserade tjänster. Ingenjörerna utnyttjade de kunskaper de hade från bil- och 

flygindustrin för att utveckla sensorerna för inomhuspositionering (Lundqvist 2017-04-
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11). Mjukvaran använder sig av information från smartphonens mottagare och sensorer 

som WiFi, Bluetooth, gyro eller accelerometrar för att fastställa användarens position 

(Mynewsdesk 2015). Företaget var det första med att introducera inomhuspositionering 

till marknaden och har således patent på produkten. Företaget startade på riktigt när en 

kund från USA visade stort intresse för den licensierade tekniken. Senion vände sig 

inledningsvis främst till små appbolag vilka inriktade sig på detaljhandeln. Appbolagen 

använde i sin tur tekniken i sina appar för att tillåta användarna att hitta i köpcentrum 

och livsmedelsaffärer. År 2012 fick Senion ett av sina största uppdrag. Företaget fick en 

stor order från Singapore som ville att tekniken skulle installeras i alla köpcentrum och 

gallerior i hela landet. Detta projekt var på den tiden världens största installation av 

inomhuspositionering  (Lundqvist 2017-04-11).   

För att fortsätta växa valde Senion år 2015 att finansieras av riskkapital. Senion valde 

att finansieras av riskkapital då företaget ville expandera säljorganisationen och etablera 

lokal närvaro i utvalda geografiska regioner, samt för att företaget skulle kunna fortsätta 

utveckla nya funktioner och tjänster. Företaget ville även nå ut till större kunder, vilka 

tar längre tid i avtal- och leveranssynvinkel och således krävdes kapital för att företaget 

skulle kunna ligga ute med kostnader (Respondent X 2017-04-05; Lundqvist 2017-04-

11). SEB Venture Capital såg då potential i investeringen dels för att företaget hade en 

utvecklad produkt, befintliga kunder, men även för att företaget hade kompetenta 

grundare och patent på tekniken. Efter två års diskussion ansågs både strategiska och 

personliga aspekter stämma överens mellan parterna och således inleddes ett 

partnerskap mellan Senion och SEB Venture Capital (Lundqvist 2017-04-11). SEB 

Venture Capital investerade 15 miljoner i Senion (Mynewsdesk 2015) vilket ledde till 

att SEB Venture Capital idag äger 27 procent av aktierna i företaget och företaget blev i 

sin tur placerat i bolagets teknologiportfölj (Respondent X 2017-04-05). Senion har idag 

över 250 installationer i 32 länder och klassificeras därmed som störst på marknaden för 

inomhuspositionering och platsbaserade tjänster (Aronsson 2015), vilken förväntas växa 

snabbt kommande år. Företagets strategi är således att fortsätta växa organiskt genom 

sitt nystartade dotterbolag i USA men även genom ytterligare finansieringsrundor för att 

således kunna expandera sin verksamhet och anställa fler medarbetare. 
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4.2.2 Förväntningar och krav 
Eftersom SEB Venture Capitals och Senions diskussion om partnerskap skulle ingås 

eller ej pågick i två år bidrog det till att parterna lärde känna varandra väl och att 

parterna således gick in i partnerskapet med samma premisser om hur företaget skulle 

drivas framåt. Kraven som ställs innan ett partnerskap inletts, vilka är på produkt och 

team, kan betraktas som en motprestation för att SEB Venture Capital ska finansiera 

företaget. Däremot är det vanligt att bolaget inte uttrycker detta som krav utan snarare 

uttrycker det som: “Ändrar ni detta är vi intresserade av att investera i ert företag.” 

(Lundqvist 2017-04-11). 
 

När partnerskapet väl inletts mellan SEB Venture Capital och Senion signerades ett 

aktieägaravtal där företagets framtida mål är upprättade samt att det står skrivet att 

företaget ska tillhandahålla styrelsen med finansiell rapportering (Respondent X 2017-

04-05). Bolaget efterfrågade i sin tur en treårsplan för företaget (Lundqvist 2017-04-11). 

Treårsplanen efterfrågas av SEB Venture Capital för att riskkapitalbolaget ska kunna 

göra finansiella projektioner och för att kunna utforma framtida strategier för företaget. 

Treårsplanen kan även användas som underlag för att få ytterligare finansiering och för 

att få potentiella externa investerare att bli intresserade av att investera i företaget 

(Respondent X 2017-04-19). 
 

4.2.3 Roller och involvering 
Partnerskapet inleddes mellan SEB Venture Capital och Senion främst för att bolaget 

skulle förse företaget med kapital och ett gediget kontaktnät. När partnerskapet inleddes 

mellan SEB Venture Capital och Senion fastställdes att minst en ytterligare 

finansieringsrunda skulle genomföras och riskkapitalbolaget således har en aktiv 

involvering när det kommer till Senions finansiering. Bolaget vilket besitter ett gediget 

nätverk, med kontakter till andra riskkapitalbolag, förser företagets VD med nämnda 

kontakter och bolaget intar således rollen som kontaktnät (Lundqvist 2017-04-11).  
 

Bolaget fungerar i sin tur även som ett bollplank och som rådgivare då bolaget besitter 

stor kunskap och erfarenhet inom ett brett område som kan nyttjas av företaget. Dessa 

roller tas i sin tur genom bolagets styrelsemedlem. Lundqvist (2017-04-11) menar dock 

att främsta orsaken till att ingå partnerskap med ett riskkapitalbolag inte är på grund av 

bolagets kompetens, saknas kompetens i företaget anlitas istället externa konsultbolag 

och således betraktas bolagets kompetens bara som en extra tillgång.  
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SEB Venture Capitals involvering i Senion sker främst genom att bolaget tillsatte en 

styrelsemedlem och således är bolaget högst involverat i företagets strategiska 

beslutsfattande och desto mindre i företagets operativa verksamhet. Vanligtvis rådger 

riskkapitalbolaget företaget i strategiska frågor gällande vad företaget bör göra när 

företagets antal anställda växer. Flertalet gånger kommer bolaget med förslag som 

företagets VD själv inte tänkt på (Lundqvist 2017-04-11) detta eftersom SEB Venture 

Capital besitter stor kunskap och erfarenhet gällande vad som behöver ske i företagets 

när företaget är i olika utvecklingsfaser (Respondent X 2017-04-05; Lundqvist 2017-04-

11).  
 

I Senions styrelse sitter även företagets externa styrelseordförande Lars Bengtsson, som 

har en stor involvering i företaget. Senion tillsatte i samband med att partnerskapet 

ingicks med SEB Venture Capital en ny ledningsgrupp där företagets externa 

styrelseordförande var starkt involverad i rekryteringsprocessen. Bengtsson har en 

gedigen erfarenhet i strategiska frågor och tillsammans med SEB Venture Capitals 

styrelsemedlem har parterna varit involverade i beslutsfattandet kring de rekryteringar 

Senion behövt göra exempelvis gällande rekrytering till företagets ekonomiavdelning 

(Lundqvist 2017-04-11).  
 

SEB Venture Capital har även rollen som övervakare i Senion. Eftersom bolaget har 

både krav och förväntningar på vad bolaget vill att företaget ska leva upp till sker en 

viss övervakning av företaget för att bolaget ska kunna hålla uppsikt över hur företagets 

verksamhet utvecklas och således om det sker som planerat (Lundqvist 2017-04-11). 
 

4.2.4 Beslutshierarki och ansvarsfördelning 
Eftersom Senion har som strategi att växa organiskt var företaget i behov av kapital för 

att kunna anställa nya medarbetare och således användes kapitalet från SEB Venture 

Capital främst till denna insats. Inom loppet av sex till åtta månader hade företagets 

personalstyrka ökat från 6 till 15 anställda. I takt med att antalet anställda ökade 

drastiskt delades Senion in i olika ansvarsenheter där varje enhet har tydligt uppsatta 

finansiella mål att uppfylla. Företaget delades in i en försäljningsavdelning som 

ansvarar över företagets omsättningsmål, en produktavdelning som ansvar över att hålla 

god bruttomarginal på existerande produkter samt en utvecklingsavdelning vilka 

ansvarar över företagets kostnadsmål (Lundqvist 2017-04-11). I samband med att 
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partnerskapet ingicks rekryterades chefer till försäljningsavdelningen och 

utvecklingsavdelningen samt att en extern deltids CFO rekryterades för att avlasta 

företagets VD som i sin tur kunde koncentrera sig uteslutande på sin roll som VD. Två 

av företagets grundare kunde i samband med att ansvarsfördelningen uppkom 

koncentrera sig på att enbart vara produktchef och forskningschef. Genom att nya 

nyckelpersoner anställdes bildades således en ny ledningsgrupp i företaget (Respondent 

X 2017-04-05).  
 

Eftersom SEB Venture Capital tillsatte en styrelsemedlem i Senions styrelse har det 

bidragit till att styrelsearbetet blivit mer professionellt samt att det blivit en tydligare 

uppdelning var i företaget besluten fattas. Det har utvecklats en tydlig barriär mellan det 

strategiska beslutsfattandet och företagets operativa verksamhet. Innan partnerskapet 

ingicks med SEB Venture Capital kunde företagets grundare fatta operativa beslut 

eftersom det inte fanns någon ansvarsfördelning i företaget och således var grundarna 

involverade i samtliga beslut. På grund av ansvarsfördelningen som uppkom i samband 

med att partnerskapet ingicks fattar nu företagets VD och externa chefer företagets 

operativa beslut och företagets grundare sköter det strategiska beslutsfattandet, 

tillsammans med styrelsen (Lundqvist 2017-04-11).   
 

4.2.5 Beslutsunderlag och Planering 
För att Senion ska kunna förse styrelsen med beslutsunderlag krävs det att företaget tar 

fram relevant information. SEB Venture capital behöver förses med beslutsunderlag för 

att kunna fatta strategiska beslut, däremot kan beslutsunderlagen se olika ut beroende på 

situation (Lundqvist 2017-04-11). Vanligtvis lägger Senion störst vikt vid omsättning 

och företagets försäljningssiffror för att veta om företaget kommer nå upp till sina 

målsättningar och således hur företagets verksamhet utvecklas. Det är i sin tur företagets 

målsättningar som utgör planerings- och budgetunderlag. Senion gör en ettårig 

planering där en prediktion över hur mycket som kan förväntas säljas under perioden 

och i vilken månad görs. Företaget gör i sin tur en uppföljning för att se om utfallet blev 

som förväntat. SEB Venture Capital har i sin tur ställt krav på att Senion ska göra en 

treårsplan vilken ska innehålla finansiella projektioner och framtida strategier 

(Respondent X 2017-04-19).      
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4.2.6 Rapportering 
När partnerskapet inleddes mellan SEB Venture Capital och Senion samt när bolaget 

ställde krav på att få tillsätta en styrelseledamot i företagets styrelse ökade behovet av 

ren finansiell rapportering. Tidigare skedde rapporteringen i företaget muntligt med stöd 

av tabeller (Lundqvist 2017-04-11). SEB Venture Capital har, som extern part, inte lika 

god insikt i företaget som grundarna och blir endast informerad vid styrelsemöten, vilka 

normalt hålls en gång i månaden och således krävs en ökad rapportering (Lundqvist 

2017-04-11). I aktieägaravtalet har det fastställts att företaget ska tillhandahålla 

styrelsen med finansiell rapportering, men inga krav på vad som ska rapporteras har 

ställts. Det är upp till Senions ledning att delge styrelsen den information som anses 

vara relevant för att styrelse ska kunna vara delaktig i strategiska frågor (Respondent X 

2017-04-05). Informationen som tas fram i samband med rapporteringen till styrelsen 

används även i företagets verksamhet då det numera krävs en interndokumentation 

eftersom företaget expanderat. När ett företag växer ökar även behovet av en systematik 

för att kommunicera med samtliga i företaget. När SEB Venture Capital tog plats i 

Senions styrelse finns en förväntan på att rapporteringen ska vara mer innehållsrik samt 

att det ska nedtecknas som en berättelse för att vara mer pedagogiskt förklarande för 

SEB Venture Capital hur företagets verksamhet fortskrider.  
 

4.2.7 Från informell till formell styrning 
Innan partnerskapet ingicks mellan SEB Venture Capital och Senion bestod Senion av 

sex personer. Företaget var då en konsensusorganisation där beslutsfattandet var av 

mycket informell karaktär. Samtliga i företaget var involverade i alla delar av företagets 

verksamhet och besluten som fattades var många gånger känslostyrda. Detta förändras 

dock när nya ägare kom in i företaget. Personer som tidigare varit högst involverade i 

företagets beslutsfattande förlorar då en del av sin makt och måste således släppa på 

kontrollen i företaget för att vidare fatta beslut tillsammans med den nya ägaren, vilket 

således medför att styrningen i företaget blir av mer formell karaktär (Lundqvist 2017-

04-11). Senion har tidigare tagit in en redovisningskonsult för att företagets redovisning 

skulle bli mer professionell. År 2016 anställde företaget även en ekonomichef som 

arbetar med budgetering och uppföljning för att få utfallen i ekonomiska och formella 

termer (Respondent X 2017-04-05). Genom att rekrytera nya medarbetare medför det 

även en utveckling av en mer formell ekonomistyrning eftersom fler är involverade i 

verksamheten och besluten kan således inte längre vara känslostyrda.  
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 Tink 4.3
 

Det snabbväxande företaget med flertalet investerare och som är en strategisk 

finansiering. 

 

Tink 
Grundades År: 2012 
Bransch Finans Teknologi 
Finansierades av SEB  År: 2016 
Typ av investering Venture Capital 
SEBs ägarandel i Tink 10 % 
Nyckeltal 2012- 2013 2014 2015 
Omsättning 0 kkr 350 kkr 4 069 kkr 
Antal anställda 6 pers 11 pers 12 pers  
Resultat - 4 578 kkr - 11 950 kkr - 9 248 kkr 

Tabell 4.3 Tink bakgrund  

(Tink 2014; Tink 2015; Tink 2016) 

 
4.3.1 Bakgrund 
Tink är en privatekonomiapplikation som grundades år 2012 av två entreprenörer i 

Stockholm. Grundidén bakom Tink är att privatpersoner ska få bättre koll på sin 

ekonomi vilket ansågs vara ganska svårt och komplicerat innan Tink lanserades. När 

Tink lanserades klättrade appen direkt upp på App Stores topplista vilket visade att Tink 

var vad marknaden saknade och efterfrågade. Tinks CFO Andreas Kvarnström (2017-

04-10) menar att Tink kan betraktas som en personal finance manager som kopplar 

samman samtliga av en användares konton oavsett om användaren har en eller flera 

banker för att skapa en samlad vy över användarens ekonomi i en och samma app. 
 

Tink inledde år 2016 samarbeten med ett antal europeiska banker och har ett uttalat mål 

med att fortsätta denna expansion. Tink anses än idag vara ett snabbväxande företag och 

företaget har idag över 400 000 användare. Tink har idag ett samarbete med 50 av de 

vanligaste bankerna och kreditkorten i Sverige (Kvarnström 2017-04-10). Tink har som 

strategi att växa organiskt och därmed inte genom företagsförvärv (Kvarnström 2017-

04-10). Strategin ska upprättas genom att: sälja licenser med whitelabel lösningar, 

komma med bankprodukter som bolånefunktionen till fler banker och finansiella institut 

samt ytterligare sparkonton. Vidare finns även ytterligare geografisk expansionen med i 
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framtidsplanen. Företagets strategi anses i sin tur vara av stor vikt när företaget önskar 

att bli finansierade. 
 

Tink har blivit finansierade av flertalet riskkapitalbolag sedan företaget grundades. År 

2014 finansierades Tink första gången och då med 27 miljoner kronor. Investerarna vid 

denna tidpunkt var Tinks ordförande Nicklas Storåker som tidigare varit VD för 

Avanza, finansmannen Sven Hagströmer som är nuvarande ordförande i Avanza, 

danska venture capitalbolaget Sunstone samt affärsängeln Mattias Miksche (Ström 

2015). Investeringen syftade till att hjälpa företaget fortsätta utveckla sin produkt, nå 

nya användare i Sverige samt möjliggöra en internationell expansion (Jakobsson 2014). 

År 2016 investerade Creades, ABN AMRO och SEB Venture Capital 85 miljoner 

kronor i företaget (Creades 2016) främst för att den internationella expansionen skulle 

kunna fortsätta. SEB Venture Capital äger idag 10 % av aktierna (Wolf 2017-04-28). 

Utan riskkapitalet skulle Tink inte haft samma möjlighet att bedriva och utveckla sin 

verksamhet som företaget gjort idag.  
 

När Tink beslutade om finansiering år 2016 vände sig SEB Venture Capital till 

företaget. Det var SEBs affärssida som ville skapa ett strategiskt partnerskap med Tink 

(Wolf 2017-04-28) och ansåg då att SEB Venture Capital vore en bra investerare i 

företaget (Kvarnström 2017-04-10). Partnerskap ingicks av Tink främst för att få 

tillgång till mer kapital men även för att företaget skulle få in den kompetens 

riskkapitalbolaget besitter.  
 

4.3.2 Förväntningar och krav 
I samband med att partnerskapet inleddes utformade SEB Venture Capital och Tink en 

gemensam affärsplan där tydliga mål fastställs, vilka stämmer överens med det som 

gjorts i företaget sen tidigare (Kvarnström 2017-04-10). Affärsplanen innehåller mål om 

vilka nya komponenter som plattformen bör innehålla kommande år. Den strategi och 

de mål Tink hade ändrades inte vid ingåendet av partnerskapet då det var på de 

villkoren SEB Venture Capital köpte andelar. Den nuvarande planen förväntas i sin tur 

hålla i tre till fem år. Vidare undertecknas även en aktieägaragenda som i Tinks fall 

innehöll krav på utveckling av finansiella rutiner, uppföljningar samt att utföra ett mer 

strukturerat arbete (Wolf 2017-04-28).  
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SEB Venture Capital inte har några direkta krav gällande Tinks tillväxt och därmed har 

inga specifika krav gällande tillväxtmål för Tink uttalats (Kvarnström 2017-04-10). 

Däremot vet Tink att SEB Venture Capital förväntar sig att se en tillväxt i företaget, 

detta eftersom företaget kategoriseras som snabbväxande. Wolf (2017-04-28) menar att 

förhoppningen är att företaget ska ha avkastning under tiden SEB Venture Capital är 

inne i företaget men i Tinks fall finns inget uttalat avkastningskrav utan det strategiska 

partnerskapet med affärssidan är det centrala. Kvarnström (2017-04-10) menar även att 

företaget visste, redan innan partnerskapen ingicks med både SEB Venture Capital och 

de andra riskkapitalbolagen, att det skulle finnas förväntningar på företagets tillväxt och 

att det skulle fortsätta vara snabbväxande, helt i linje med företagets fortsatta strategi.  
 

Kvarnström (2017-04-10) upplever att efter företaget ingått partnerskap med SEB 

Venture Capital har bolaget ställt krav på ökad och mer frekvent rapportering. 

Riskkapitalbolagen efterfrågar informationen på olika sätt. Samtliga riskkapitalbolag 

vill få löpande information om företaget och därför har Tinks VD en löpande diskussion 

med alla riskkapitalbolag för att hålla bolagen underrättade gällande vad som sker i 

verksamheten. Kvarnström (2017-04-10) menar vidare att riskkapitalbolagen även kan 

efterfråga särskilda mått och nyckeltal som företaget använder sig utav, detta för att 

riskkapitalbolagen vill ha en förståelse för hur verksamheten fortskrider. Nyckeltalen 

som då efterfrågas är främst kopplade till nya användare samt hur aktiva användarna är 

(Kvarnström 2017-04-26). Ur ett ägarperspektiv är således nyckeltalen rörande hur 

försäljningen av produkten går de viktigaste (Wolf 2017-04-28). 
 

4.3.3 Roller och involvering 
Till skillnad från de andra riskkapitalbolagen har inte SEB Venture Capital en beroende 

styrelseledamot i Tink. Sunstone och Creade tillsatte varsin styrelseledamot i Tink efter 

att partnerskapen hade inletts (Kvarnström 2017-04-10). När partnerskapet inleddes 

mellan SEB Venture Capital och Tink fick SEB Venture Capital rätten att utse en 

oberoende styrelseledamot vilket även gjordes. Återkoppling mellan SEB Venture 

Capital och den oberoende styrelsemedlemmen sker efter varje styrelsemöte för att 

delge den information som är relevant för SEB Venture Capital som ägare. Denna 

information innefattar i sin tur hur företaget följer den uppsatta planen, inför rutiner för 

uppföljning samt budgetarbetet. Den oberoende styrelserepresentanten betyder för SEB 
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Venture Capital att investmentmanagern (2017-04-28) befinner sig ett steg längre bort i 

informationsflödet än om investmentmanagern suttit i styrelsen själv.  
 

Kvarnström (2017-04-10) berättade vidare att Tink även ingår partnerskap med SEB 

som retailbank vilket har bidragit till att relationen med SEB Venture Capital inte är lika 

ingående som relationen mellan Tink och de andra riskkapitalbolagen. En annan orsak 

till att SEB Venture Capital inte är lika starkt involverade i Tink som övriga 

riskkapitalbolag beror på att Tink ingår samarbete med vissa av SEBs konkurrenter. 

Eftersom användare av Tink kan ha konton på en eller flera banker ingår i sin tur Tink 

partnerskap med dessa banker, vilka således är SEBs konkurrenter och därmed är SEB 

Venture Capitals styrelseledamot oberoende. Trots att SEB Venture Capitals 

styrelseledamot är oberoende har denna en påverkan på företaget. Den oberoende 

styrelseledamoten arbetar inte på SEB Venture Capital men har blivit utsedd av bolaget 

då SEB Venture Capital anser denna person som lämplig att sitta med i Tinks styrelse. 

Eftersom partnerskap inletts mellan Tink och SEB Venture Capital besitter SEB 

Venture Capital rösträtt vilket gör att bolaget kan rösta på bolagsstämman och således 

påverka företaget.  
 

Kvarnström (2017-04-10) menar vidare att Tink upplever att SEB Venture Capital och 

de andra riskkapitalbolagen har en mer passiv roll i företaget och inte går in och styr 

upp verksamheten utan snarare låter ledningen hantera det operativa arbetet. SEB 

Venture Capital tar rollerna i Tink som rådgivare, coach, mentor och bollplank beroende 

på vad bolaget kan bidra med i en given situation, dock mer sällan än de andra 

riskkapitalbolagen då bolaget har en någon avsides roll (Wolf 2017-04-28). I och med 

den avsides rollen blir det per automatik att SEB Venture Capital tar rollen som 

övervakare då bolaget inte direkt är involverade i styrelsearbetet. I rollen som rådgivare 

ges råd oftast i form av strategisk karaktär, men råden ges främst om Tink ber om dem. 

Vid nya affärer förser SEB Venture Capital Tink med kontakter med bland annat nya 

banker. Kvarnström (2017-04-10) menar dock att riskkapitalbolagens inflytande skulle 

kunna ta formen att bolagen går in och strukturera upp verksamheten om så skulle 

behövas, men det har inte varit fallet i Tink. 
 

4.3.4 Beslutshierarki och ansvarsfördelning 
Eftersom Tinks strategi är att fortsätta växa ledde partnerskapet med SEB Venture 

Capital till att företaget expanderade och i samband med detta behövde företaget 
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struktureras upp (Kvarnström 2017-04-10). Innan SEB Venture Capital investerade i 

Tink hade företaget ingen CFO. Sommaren 2016 tillsattes företagets första CFO för att 

skapa ordning i företaget, hålla koll på företagets finansiella situation samt för att 

avlasta VD:n (Kvarnström 2017-04-10; Wolf 2017-04-28). I affärsplanen stod det sedan 

tidigare att en CFO skulle anställas (Wolf 2017-04-28) då det blev en nödvändighet för 

att Tink skulle kunna fortsätta sin utveckling och tillväxtresa, men beslutet fattades av 

styrelsen och således indirekt av SEB Venture Capital (Kvarnström 2017-04-10).  
 

Tinks styrelsen utökades även från fyra till sex personer under år 2016 där 

riskkapitalbolagen har tagit plats och där den nya CFO:n sitter med som sekreterare. 

Med hjälp av riskkapitalet från SEB Venture Capital expanderade företaget från att ha 

varit 16 anställda till att bli 35 anställda under året 2016 (Kvarnström 2017-04-10). Vid 

en sådan expansion måste en ledningsgrupp tillsättas då VD:n inte kan kontrollera 35 

personer själv (Wolf 2017-04-28). Kvarnström (2017-04-10) upplevde att, i samband 

med finansieringen, strukturerades företaget upp och ansvarsenheter uppkom. Detta 

bidrog till att det inte längre var företagets vd som fattade alla beslut, men detta ses även 

som ett naturligt steg i samband med att företaget växte. Det var dock upp till styrelsen 

att besluta om denna ansvarsfördelning skulle ske (Wolf 2017-04-28). 
 

Vanligen är riskkapitalbolagen involverade när olika beslut ska fattas, främst strategiska 

beslut men även taktiska, för att företaget ska komma i rätt riktning och i enlighet med 

sin strategi och uppsatta mål (Kvarnström 2017-04-10). Det händer att Tink tar upp 

operativa frågor på styrelsemötena vilket bidrar till att riskkapitalbolagen är involverade 

i diskussionen rörande dessa frågor och således kan ha åsikter om vad som borde göras 

på operativ nivå men vanligtvis är det mer strategiska frågor som behandlas 

(Kvarnström 2017-04-10). Rent styrnings och ledningsmässigt är SEB Venture Capital 

aldrig nere på operativ nivå (Wolf 2017-04-28). Kvarnström (2017-04-10) menar att det 

vanligtvis kommer tankar och idéer från Tinks grundare eller vd som i sin tur 

presenterar detta för riskkapitalbolagen vilka således involveras i diskussionerna om 

vad som borde göras. SEB Venture Capital är ständigt involverade genom sin 

oberoende styrelserepresentant i utformningen av företagets strategi och har åsikter om 

vad Tink borde fokusera på. Tinks strategi är att växa organiskt och därmed inte genom 

företagsförvärv. Skulle företagsförvärv i framtiden bli aktuellt måste detta diskuteras 

med riskkapitalbolagen och då kommer bolagen vara involverade i beslutet. Wolf 
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(2017-04-28) berättar att aktieägaragendan ska uppdateras en gång per år och då 

granskas strategin för att avgöra om något behöver förändras. 
 

4.3.5 Rapportering 
Rapporteringen har både ökat och blivit mer uppstrukturerad som följd av 

riskkapitalbolagens inträde. Riskkapitalbolagen kräver rapportering varje kvartal för att 

bolagen vill se företagets finansiella ställning (Kvarnström 2017-04-10). Det är således 

viktigt att rapporterna hålls med kvalitet så inte företaget rapporterar för rapporterandets 

skull (Wolf 2017-04-28). Viktigt att rapportera är en kassaflödesrapport, vilken även 

görs månadsvis i Tinks fall (Kvarnström 2017-04-26).  
 

Rapportering till styrelsen fanns även tidigare men med externa medlemmar blir det mer 

fokus på vad som rapporteras, vilket bidragit till en ökad seriositet. Detta då mottagarna 

av rapporteringen tidigare var involverade i verksamheten men nu är de sittandes i 

styrelsen och behöver således en annan typ av material. Särskilt när styrelsen har det 

yttersta ansvaret och således behöver hållas uppdaterade på ett annat vis, exempelvis om 

de är särskilt intresserade av en viss del i verksamheten så kan särskilda KPI:er därifrån 

efterfrågas. Rapporteringen ses som operativ verksamhet och således är det ledningens 

uppgift att sätta ihop ett rapporteringspaket som anses relevant för styrelsen 

(Kvarnström 2017-04-10). Det har enligt Wolf (2017-04-10) även att göra med hur 

senior ledningen är. I Tinks fall är CFO:n erfaren och således vet vad som är relevant, 

det var även vid hans inträde som rapporteringen strukturerades upp.  
 

4.3.6 Beslutsunderlag och Planering 
Kvarnström (2017-04-10) lägger vikt vid begreppet förståelse när det talas om 

riskkapitalbolagens involvering och menar vidare att riskkapitalbolagen verkligen vill 

veta i vilken riktning företaget är på väg och att det således krävs av företaget att de 

förser riskkapitalbolagen med den information som efterfrågas. Kvarnström (2017-04-

26) menar att Tink utformar en resultatbudget vilken i sin tur följs upp på månadsbasis. 

I samband med detta förses styrelsen med företagets finansiella ställning och då är det 

främst resultaträkningen och hur många användare företaget har som är huvudfokus. 

Utfallen jämförs sedan respektive månad mot budget.  
 

Kvarnström (2017-04-10) menar vidare att företaget använder sig av fler nyckeltal i 

samband med riskkapitalbolagens involvering, detta eftersom riskkapitalbolagen vill ha 
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en förståelse för vad som sker i företaget. Om företaget inte blivit finansierat av 

riskkapitalbolagen hade företaget troligen inte använt dessa nyckeltal. Utvecklingen av 

budget, rapportering, utvärderingssystem och affärssystem menar Kvarnström (2017-

04-10) utvecklas löpande i samband med vinstströmmarna eftersom det då krävs att 

företaget kan förändras och därmed behöver utforma sin ekonomistyrning. Det belyses 

dock att detta bör ske steg för steg och att ekonomistyrningen bör stödja den förändring 

som sker i företaget när det växer.  
 

Tink har under 2016 lanserat Tink 2.0 vilket var en del av företagets strategi om hur 

företaget skulle fortsätta växa. Riskkapitalbolagen var involverade i beslut som fattades 

gällande denna utveckling. Kvarnström (2017-04-10) menar att ekonomistyrningen var 

tvungen att anpassas till denna satsning och fokus låg då på rapporteringen, 

faktureringen och IT strukturen efter lanseringen och på en ständig uppföljning. Störst 

fokus inom den formella ekonomistyrningen läggs idag på att få den interna 

redovisningen korrekt. Detta för att således få korrekta underlag för kalkyler och 

därmed få ordning i verksamheten. Finns det då frågor om denna utveckling vänder sig 

Tink till styrelsen där riskkapitalbolagen är involverade och som i sin tur Rodger 

företaget. För att kunna ta beslut i denna typ av frågor begär styrelsen särskilt material 

anpassat till respektive fall (Wolf 2017-04-28). Eftersom Tink lägger stort fokus på den 

internationella marknaden har det bidragit till att företaget ägnar sig mycket åt att 

analysera potentiella marknader för etablering. Styrelsen är därmed involverade i 

diskussionerna gällande de beslut som ska fattas. 
 

4.3.7 Från informell till formell styrning 
Kvarnström (2017-04-10) upplever att företaget har blivit mer strukturerat och därmed 

att ekonomistyrningen blivit mer formell sedan inträdet av riskkapitalbolagen. Den 

ekonomistyrning som fanns innan första riskkapitalbolaget trädde in var sporadisk med 

fokus på kostnader. När SEB Venture Capital trädde in hade Tink utvecklat sin styrning 

till viss del och hade månadsavstämningar med styrelsen. Det är vanligt att 

ekonomistyrningen blir mer formellt när en extern och aktiv styrelse tillträder vilka vill 

få del av rapporter samt har frågor om företaget (Kvarnström 2017-04-26). Det kräver 

en ytterligare struktur, åtminstone i de övre delarna av organisationen (Wolf 2017-04-

28). Men det är även en följd av att företaget växer (Kvarnström 2017-04-26).  
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Kvarnström (2017-04-10) upplever det som att det inte är nödvändigt att ett företags 

ekonomistyrning utvecklas till formell när ett företag växer, utan att ett företag 

förmodligen skulle klara sig ändå. Däremot skedde denna utveckling av Tink 

automatiskt i samband med att företaget växte då behovet av kontroll uppkom när 

företaget expanderade. Kvarnström (2017-04-10) menar vidare att ekonomistyrningen 

bör utformas efter vilka affärer företaget har och inte tvärtom och menar därför att 

ekonomistyrningen bör vara flexibel.  
 

Kvarnström (2017-04-10) menar att riskkapitalbolagen vet att ekonomistyrningen inte 

är helt utvecklad och utformad när partnerskap inletts. Wolf (2017-04-28) påpekar att 

det i och med riskkapitalbolagens ägarperspektiv är viktigt med ordning inför en 

kommande exit. Att bygga upp ordning och formalitet på avtal och månadsrapporter 

redan från början underlättar när det väl blir dags att sälja.  
 

 Verdane Capital 4.4
 

Riskkapitalbolaget med klassisk bolagsstruktur och som främst gör private equity 

investeringar i sina portföljföretag. 
 

Verdane Capital 
Grundades År: 1985 
Typ av investerat kapital Private Equity 
Förvaltar 2016 i euro 900 miljoner 
Antal anställda 17 st 
Antal portföljföretag 70 st 

Tabell 4.4 Verdane Capital bakgrund 

(Verdane Capital u.å. c; Verdane Capital u.å. b; Aspén 2017-05-20) 

 
4.4.1 Bakgrund 
Verdane Capital är ett riskkapitalbolag som har sina rötter tillbaka till år 1985. År 1985 

startade bolaget sin private equity fond men då under namnet Four Seasons Venture 

(Verdane Capital u.å. d). Bolaget utförde sin första portföljtransaktion år 2003 och år 

2006 bytte bolaget till sitt nuvarande namn, Verdane Capital. Verdane Capital har en 

klassisk bolagsstruktur där bolaget är ett managementbolag och en fond som externa 

investerare investerar kapital i. Verdane Capital investerar således detta kapital i företag 

med hög tillväxtpotential. Eftersom bolaget gör främst private equity investeringar 
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investerar bolaget i företag vilka vid inledande partnerskap har 50 till 100 miljoner 

kronor i omsättning och således kan betraktas som mogna tillväxtföretag med lägre risk. 

Verdane Capital är således inte involverade i portföljföretagets etablering på marknaden 

eller produktutvecklingen eftersom bolaget investerar i ett senare skede då företagen är i 

behov av ytterligare tillväxt eller expansion (Aspén 2017-04-25).  
 

Vanligtvis sker investeringar med riskkapitalbolag genom direktinvesteringar i 

portföljföretag, det vill säga att riskkapitalbolaget investerar i ett företag i taget. 

Verdane Capital investerar dock vanligen genom portföljaffärer vilket innebär att 

bolaget köper ett antal onoterade bolag, från bland annat fonder, banker eller 

försäkringsbolag, på samma gång. Genom att göra portföljaffärer behöver Verdane 

Capital inte själva söka efter intressanta bolag att investera i. Cirka två tredjedelar av 

bolagets investeringar sker genom portföljaffärer och resterande investeringar är 

direktinvesteringar.  
 

När Verdane Capital identifierar vilka företag som skulle vara aktuella portföljföretag 

identifieras underliggande trender såsom digitalisering och e-handel, vilka kan 

möjliggöra tillväxt. Bolaget vill således investera i företag vilka drivs och påverkas av 

olika trender, detta eftersom trender bidrar till att potentialen i företaget ökar och 

bolaget förväntar sig således en snabb tillväxttakt (Aspén 2017-04-25). Idag har 

Verdane Capital 70 företag i sin portfölj och under de senaste 14 - 15 åren har bolaget 

ägt andelar i cirka 100 företag.  
 

Verdane Capitals portfölj delas i sin tur upp i en kärnportfölj och en icke-kärnportfölj. 

Kärnportföljen består av 25 till 35 företag med teknik som förväntas eskalera vilket 

innebär att tekniken har lönsamhetspotential. Verdane Capital tar en aktiv roll i 

företagen som ingår i kärnportföljen och bolaget tillsätter vanligtvis en styrelsemedlem i 

företagets styrelse. Kärnportföljen är i sin tur uppdelad i de fyra sektionerna: consumer 

internet där e-handelsföretag ingår, software där företag som fokuserar business to 

business och inte slutkonsumenter ingår, energy technology där företag som fokuserar 

på bland annat vindkraft ingår samt advanced industrials där företag vilka har en ren 

teknikkomponent och således inte är en underleverantör till en annan verksamhet ingår 

(Aspén 2017-04-25). Icke-kärnportföljen består av cirka 40 företag där Verdane Capital 

har en mer passiv involvering och vanligtvis tillsätter bolaget ingen styrelsemedlem. 
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Vilken portfölj bolagets företag tillhör kan däremot skifta med tiden sett till hur 

företagen utvecklas (Aspén 2017-04-25).  
 

4.4.2 Krav och Förväntningar 
Verdane Capital har ett fastställt krav på att en investering ska bidra med en avkastning 

på minst 25 procent under partnerskapets gång samt att riskkapitalbolaget endast 

investerar i ett företag som anses kunna dubbla det investerade kapitalet vid försäljning. 

För att nå upp till dessa krav koncentrerar sig Verdane Capital initialt på företagets 

tillväxt för att de sista åren, innan partnerskapet avslutas, skapa lönsamhet i företaget.  
 

När ett partnerskap ska ingås mellan Verdane Capital och ett potentiellt företag sker en 

gemensam diskussion med företagets ledning och ägare för att säkerställa att samtliga 

parter har samma bild och förväntningar av framtiden och därefter fastställer parterna 

tillsammans en realistisk plan för företaget. Optimalt är enligt Aspén (2017-04-25) att 

kunna följa företaget en tid innan partnerskapet inleds för att utifrån det kunna avgöra 

hur väl företaget lever upp till sina egna förväntningar och således kan 

riskkapitalbolaget avgöra om de ska investera i företaget eller ej. När parterna således 

bestämt att partnerskap ska inledas upprättas en ägaragenda vilken innehåller bolagets 

förväntningar på hur företaget ska utvecklas och vilka mål som ska uppnås. 

Ägaragendan innehåller således den plan som företaget ska arbeta efter och göra 

uppföljningar mot.  
 

Verdane Capital ställer även krav på en ökad rapportering när ett partnerskap inletts. 

Bolaget brukar således introducera ett rapporteringspaket för att se till så att företaget 

sköter rapporteringen. Detta för att riskkapitalbolaget ska få tillgång till den information 

som krävs för att säkerställa att företaget utvecklas som förväntat. Genom att införa 

rapporteringspaket får bolaget kontroll över företagets finansiella tillstånd samt att 

riskkapitalbolaget får indikationer på vad som bör ske mer regelbundet och om något 

måste åtgärdas. Vilket rapporteringspaket som implementeras i företaget beror dock på 

vilken bransch företaget verkar i. Genom att sätta krav på företagets rapportering blir 

således rapporteringen mer enhetlig och kan jämförs mot annat än endast budget. 

Jämförelsen kan även ske mot olika perioder såsom föregående år och året innan för att 

se trender i företagets tillväxt och lönsamhet (Aspén 2017-04-25).  
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Krav på ökad rapportering sätts av Verdane Capital för att främst hjälpa 

portföljföretaget men även för att bolaget själv ska få bättre koll på företagets 

verksamhet. Företagets ledningsgrupp är aktiva i företagets verksamhet och kan således 

nöja sig med att enbart mäta och följa upp ett fåtal nyckeltal för att se om företaget 

utvecklas i önskvärd riktning, men Verdane Capital som är en extern part och inte 

involverad i företagets dagliga verksamhet behöver således mer för att förstå 

verksamheten. Riskkapitalbolaget sätter således även krav på att rapporteringen ska ske 

mer frekvent för att bolaget ständigt ska vara uppdaterat med hur företaget presterar.  
 

4.4.3 Roller och involvering 
Aspén (2017-04-25) menar att Verdane Capital kan ta olika roller i sina portföljföretag 

över tiden. Riskkapitalbolaget tar den roll som portföljföretaget är i behov av för att på 

så vis bidra med värde för företaget. Vilken roll som bolaget tar i företagen anses dock 

inte påverkas av hur stor riskkapitalbolagets ägarandel är i företaget. Aspén (2017-04-

25) menar vidare att Verdane Capital däremot aldrig skulle ta rollen som 

styrelseordförande eller VD i företaget, detta eftersom bolaget högst sällan går in och 

agerar operativt i portföljföretagens verksamhet. Då Verdane inte involverar sig 

operativt i portföljföretagen skapas en tydlig skiljelinje mellan vad som är strategisk, 

taktisk och operativ verksamhet i portföljföretagen. Denna skiljelinje medför i sin tur att 

det blir tydligare var besluten fattas i portföljföretagen och att styrningen i företagen 

således utvecklas från en informell karaktär till mer formell. Aspén (2017-04-25) menar 

således att Verdane Capitals involvering många gånger är startskottet till utvecklingen 

av portföljföretagens ekonomistyrning.  
 

Rollerna som coach, mentor, finansiär och kontaktnät är roller som Verdane Capital tar i 

sina portföljföretag (Aspén 2017-04-25). Bolaget lägger i sin tur extra vikt vid rollen 

som bollplank och tar denna roll kontinuerligt i alla sina portföljföretag. Aspén (2017-

04-25) menar att Verdane Capital även tar rollen som kontrollant och övervakare i 

portföljföretagen eftersom bolaget, genom krav på ökad rapportering, kan se var 

verksamheten är påväg.  För att säkerställa att portföljföretagen utvecklas enligt önskat 

kan Verdane Capital inte ha en passiv involvering i sina portföljföretag. Anledningen 

till att Verdane Capital tar roller som coach och bollplank beror till stor del på bolagets 

kompetens och erfarenhet. Verdane Capital har köpt, utvecklat och sålt många företag 
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och således har bolaget stort erfarenhet gällande hur företag kan och bör agera i olika 

situationer.  
 

Hur involverade Verdane Capital är i ett portföljföretag beror även på vilken 

portföljföretaget ingår i. I dagsläget har Verdane capital 17 anställda varav två personer 

arbetar heltid med att hantera företag vilka ingår i riskkapitalbolagets icke-kärnportfölj. 

Verdane Capitals involvering blir således relativ passiv i företagen vilka ingår i icke-

kärnportföljen. Resterande 15 anställda har således en mer aktiv och hands-on 

involvering i de företag som ingår i riskkapitalbolagets kärnportfölj (Aspén 2017-04-

25). Verdane Capitals involvering varierar även på situation. Situationer där Verdane 

Capital är som mest aktiva är bland annat när portföljföretagen ska göra förvärv eller 

rekrytera nyckelpersoner till verksamheten.  
 

Vilka nyckelpersoner som ska rekryteras diskuteras mellan Verdane Capital och med 

företagets ägare. Detta eftersom både Verdane Capital och företagets ägare vill få in de 

kompetenser som krävs för att ta företaget framåt (Aspén 2017-04-25). Att anställa 

nyckelpersoner medför i sin tur även en avlastning av företagets VD, som många gånger 

ansvarar för allt i företaget innan Verdane Capital kommer in. En avlastning av VD:n 

kan däremot vara en känslig aspekt eftersom VD:n vanligtvis är företagets grundare 

eller ägare när Verdane Capital träder in. Vad som även är vanligt är att ett företags VD 

och ledning kan behövas bytas ut över tiden. En viss ledning eller VD kan ha drivit 

företaget på ett framgångsrikt sätt när företaget befinner sig i en viss tillväxtfas men kan 

således ha svårighet att ta företaget vidare till nästa fas. Företagets ledning och VD inser 

vanligtvis detta och håller med om att mer lämpliga nyckelpersoner bör rekryteras för 

att driva företaget framåt (Aspén 2017-04-25). Aspén är väldigt tydlig med att det är ett 

företags VD som styr företaget om något behöver förändras och att Verdane Capital 

endast delar med sig av erfarenheter om hur saker fungerat i liknande företag och 

branscher.  
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 BEWi  4.5
 

Familjeföretaget som ingick partnerskap genom vertikal integration. 
 

BEWi  

Grundades 
BEWi AS: år 1980 BEWi Group: år 
2014 

Bransch Bygg och förpackning 
Finansierades av Verdane capital År: 2014 
Typ av investering Private equity 
Verdane Capital ägarandel i BEWi 50% 

Nyckeltal 
BEWi AS:        

2013 
BEWi Group: 

2014 
BEWi Group: 

2015 
Omsättning 208 kkr 530 mkr 1 593 mkr 
Antal anställda 47 pers 274 pers 302 pers  
Resultat - 6 kkr - 21 mkr 18 mkr 

Tabell 4.5 BEWi bakgrund 

(BEWi Group 2015; BEWi Group 2016; BEWi Group 2017) 
 

4.5.1 Bakgrund 
BEWi Group är idag en av nordens ledande leverantörer, utvecklare och tillverkare av 

cellplast samt är ägare av hela förädlingskedjan. BEWi Group som koncern skapades 

2014 genom en vertikal integration mellan två bolag: det norska familjeföretaget BEWi 

As och Verdane Capitals finska Styrochem. I samband med sammanslagningen 

förvärvades sex fabriker från DS Smith (BEWi Group 2016). Nu ägs 50 procent i 

bolaget av familjen Bekken vilka tidigare ägde det som hette BEWi As och 50 procent 

ägs av Verdane Capital, tidigare ägare till Styrochem (BEWi Group 2016). Verdane 

Capital är den enda externa finansiären i form av riskkapital som finansieras företaget. 

BEWi As gick från att omsätta ca 300 miljoner innan sammanslagningen till att omsätta 

1,6 miljarder efter. Koncernen har idag cirka 350 anställda, med 14 fabriker och närvaro 

i samtliga nordiska länder (Danielsson 2017-04-19). 
 

BEWi Group har en uttalad tillväxtstrategi att genom investeringar, företagsförvärv och 

organisktillväxt fortsätta växa. Strategin innefattar även att utveckla 

användningsområden för cellplast för byggnads- och förpackningsindustrierna (BEWi 

Group 2016). Den vertikala integrationen skedde enligt Nordlander (2017-04-25) 

eftersom företaget behövde utvecklas från att vara en enskild råvarutillverkare till att 

vara en integrerad leverantör av både produkter och råvaror. Syftet med investeringen 
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blev således att öka den totala lönsamheten, minska volatiliteten samt förstärka sin plats 

på marknaden. 
 

4.5.2 Förväntningar och krav 
Verdane Capital har ett strikt avkastningskrav och gör således inte investeringar om 

bolaget inte förväntar sig att företaget kan uppfylla detta. I BEWis fall drivs 

värdetillväxten och avkastningen av att lyckas öka lönsamheten, få ner skulderna och 

således skapa ett fritt kassaflöde. Nordlander (2017-04-25) förklarar att ett företag som 

har fokus på tillväxt i första hand skulle satsa mest på att ta marknadsandelar eller 

strategisk tillämpning och inte lönsamhet. När det kommer till BEWi är det således inte 

lika viktigt. Det finns förväntningar på att företaget ska implementera intern kontroll 

vilket behövs när företaget ska växa. Om VD:n inte kan hantera en sådan 

implementering så ligger ansvaret på styrelsen. Implementering av intern kontroll kan i 

sin tur konstateras ha skett, detta då Verdane Capital själva har krav på sig från sina 

investerare. 
 

Efter att partnerskapet inleddes mellan Verdane Capital och BEWi ställdes krav vilka 

nedtecknades i en gemensam och ny affärsplan för koncernen. Vid utformandet av 

affärsplanen är det viktigt att ägare och ledning är överens och införstådda, vilket 

Nordlander (2017-04-25) anser var fallet i BEWi. I samband med att partnerskapet 

inleddes identifierades ett antal synergier vilka samtliga ägare var högst angelägna att 

realisera och som utgjorde grunden i affärsplanen. Dessa synergier omfattades av att 

minska kostnader genom att centralisera verksamheten, centralisera IT, centralisera 

kundtjänsten etcetera och således kunna spara in på resurser. Tillsammans blev 

företagen även en starkare förhandlingskraft gentemot leverantörer (Danielsson 2017-

04-19). I samband med denna affärsplan ställde Verdane Capital krav på en fyraårsplan 

vilken inledningsvis innefattade, som Nordlander (2017-04-25) benämner det: en 

“städplan” för att få ordning på de företag som nu skulle bli ett. Kraven innefattade först 

att anställa en CFO som kunde leda och driva rapporteringen och uppföljningen. Vidare 

var planen att förbereda företaget för börsnotering, vilket innebar att ha all styrning i 

ordning. Ytterligare en del av planen var att effektivisera verksamheten. 
 

Skulle kraven som ställs på företaget inte uppfyllas menar Nordlander (2017-04-25) att 

det finns åtgärder som Verdane Capital, beroende på vad som skett, kan ta till. I vissa 

fall kan det vara ledningen som inte besitter rätt kompetens och således kan ledningen 
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behövas bytas ut, och då främst VD:n, nya investeringar kan göras alternativt 

nedskärningar. Förändringar görs dock aldrig av Verdane Capital fysiskt, utan det sker 

uteslutande genom styrelsearbete i form av strategiska beslut.  
 

4.5.3 Roller och involvering 
BEWi Group tillhör Verdane Capitals kärnportfölj och underkategorin advanced 

industrials och således har Verdane Capital en mycket aktiv involvering i företaget 

(Aspén 2017-04-25). Enligt Nordlander (2017-04-25) var Verdane Capital den drivande 

kraften vid skapandet av BEWi Group och således var det i princip Verdane Capital 

som skapade koncernen. En ny styrelse tillsattes i samband med sammanslagningen och 

gick då från fyra till sex styrelserepresentanter. Verdane Capitals involvering i BEWi 

sker genom bolagets styrelsearbete som ägare (Nordlander 2017-04-25) där Verdane 

Capital har två representanter, en beroende och en oberoende. Familjen Bekken har två 

representanter och även ytterligare två externa representanter har tillkommit 

(Danielsson 2017-04-19). 
 

Verdane Capital involverar sig sällan operativt i BEWi, utan riskkapitalbolaget för 

dialog med företagets ledning om det behövs. Det måste vara tydligt i organisationen 

vem som har mandat och ansvaret att ta operativa beslut, och i BEWis fall är det 

företagets ledning och VD. I den operativa verksamheten menar Nordlander (2017-04-

25) att Verdane Capital fungerar mer som en övervakare genom dialog med CFO och 

VD. Verdane Capital ser således till att ledningen jobbar utefter affärsplanen genom att 

låta ledningen komma med förslag som det sedan beslutas om i styrelsen. Danielsson 

(2017-04-19) menar att riskkapitalbolag, som Verdane Capital, vilka gjort private equity 

investeringar är ytterst kompetenta när det kommer till att driva en verksamhet 

strategiskt och till viss del operativt men har inte samma kunskap i hur verksamheten 

och den dagliga driften i de specifika företagen ser ut. Således blir det ett kunskaps- och 

informationsutbyte mellan parterna. Verdane capital delger sin strategiska kunskap och 

ledningen sin kunskap om den dagliga verksamheten. Därigenom uppstår en ömsesidig 

respekt kopplad till de kompetenser ledningen besitter om verksamheten och de 

kompetenser som Verdane Capital besitter rörande transaktioner, finansiering och 

styrning. 
 

Tillfällen då Verdane Capital är särskilt involverade är om BEWi ska göra förvärv av 

nya företag, vilket enligt Nordlander (2017-04-25) är en väldigt tydlig del som Verdane 
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Capital bidrar med då riskkapitalbolaget har en bra översyn på marknaden rörande 

företag som kan tänkas bli aktuella, men bolaget besitter även erfarenhet av 

förvärvsprocessen (Danielsson 2017-04-11). Verdane Capital bidrar även med 

finansiella kontakter vid behov. Hos BEWi har, och kommer, Verdane Capital även 

vara involverade i frågor som: ny strategisk plan för de närmaste tre åren, 

finansieringsdiskussioner, skuldfinansieringsdiskussioner samt frågor om kapitaltillskott 

och slutligen när det blir frågan om en exit, det vill säga när partnerskapet ska avslutas. 
 

4.5.4 Beslutshierarki och ansvarsuppdelning 
Det har sedan den vertikala integrationen blivit en väsentligt större tydlighet i var 

besluten fattas, åtminstone för BEWi As räkning där har det enligt Nordlander (2017-

04-25) blivit mer professionellt drivet. Tydligheten kring ekonomisk och strategisk 

uppföljning samt styrning i bemärkelsen om var besluten fattas är något som generellt 

sker när ett riskkapitalbolag träder in i företagen. Strategiska beslut fattas av ledning 

och styrelse vilket även betyder att det blir tydligt vad som är operativa beslut. 

Danielsson (2017-04-19) menar att det blir viktigt vem som har bestämmanderätten när 

externa ägare involveras. Tidigare var styrelse och VD i princip samma person i BEWi, 

vilket förändrades när den nya styrelsen tillkom. VD:n står för den operativa risken 

vilket medför att VD:n vill hålla styrelsen välinformerad då det är styrelsen som tar de 

strategiska besluten.  
 

En naturlig följd när koncernen bildades var att få en tydlig ansvarsfördelning 

(Nordlander 2017-04-25). En koncernledning med tillhörande koncernfunktioner 

tillsattes, tidigare skedde funktionerna lokalt (Danielsson 2017-04-19). Ledningen som 

tillsattes var posterna CFO, vilket var ett direkt krav från styrelsen och Verdane Capital, 

koncernansvarig för inköp och koncerncontroller. Även en försäljningschef och en 

operation manager tillsattes (Danielsson 2017-04-19; Nordlander 2017-04-25). Även 

om Verdane Capital var högst involverade i besluten gällande rekryteringarna menar 

Norlander (2017-04-25) att CEO Christian var väl medveten om vad som behövde göras 

i företaget. Eftersom BEWi är en funktionsorganisaiton ansvarar ledningen över sina 

avdelningar samt att det finns även lokala ledningsgrupper vilka rapporterar upp till 

koncernledningen från sina respektive funktioner i företaget på.  
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4.5.5 Rapportering 
Rapporteringen är en tydlig del som förändrats i BEWi Group när partnerskapet 

inleddes med Verdane Capital. Månadsboksluten, vilka har funnits tidigare, kommer nu 

mer frekvent och med högre kvalitet (Danielsson 2017-04-19). Verdane Capital har 

enligt Nordlander (2017-04-25) drivit detta för att få en mer enhetlig bild med 

uppföljning av nyckeltal och KPI:er. Ökad rapportering och uppföljning gör således att 

lönsamheten kan följas upp per segment samt per fabrik. Danielsson (2017-04-19) 

menar att det sker som en naturlig följd när ett riskkapitalbolag träder in då kapitalet i 

bolagets fonder är investerat av stora institutioner vilka vill ha återrapporteringar om hur 

avkastningen utvecklas.  
 

BEWi har i sin tur infört IFRS vilket är kopplat till det faktum att företaget framöver 

förväntas bli börsnoterat, således behöver företaget bruka IFRS i sina redovisningar 

(Nordlander 2017-04-25). Det viktiga i ekonomistyrningen är att få siffrorna korrekta 

och konsekventa (Nordlander 2017-04-25) så företaget slipper lägga tid på att diskutera 

om siffrorna stämmer eller ej, utan enbart kan koncentrera sig på företaget strategiska 

väg framåt. För BEWi har Verdane Capital varit ett bollplank för att diskutera hur 

företaget ska göra en korrekt utformning av rapporterna, detta genom att ge råd på hur 

rapportering exempelvis har sett ut i andra företag. Danielsson (2017-04-19) upplever 

således att rapporteringen i företaget har blivit mer standardiserad.  
 

4.5.6 Beslutsunderlag och Planering 
Eftersom Verdane Capital nu är en del av BEWis styrelse presenteras främst 

nyckeltalen: lönsamhet, formvolymer, skuldsättning och kassaflöde. För växande 

företag, som BEWi, är det av största vikt att ha bra kontroll över sitt kassaflöde. BEWi 

använder sig i sin tur av en årsbudget och rullande kvartalsforecast för att planera 

verksamheten. När omsättningen ökar på det vis som den gjort för BEWi i och med den 

vertikala integrationen uppstår ett större behov av att ha ökad tillgänglighet på de 

finansiella siffrorna (Danielsson 2017-04-11).  
 

Att ta fram beslutsunderlag räknas som en operativ aktivitet och det är således 

ledningens ansvar. Verdane Capital är inte involverad i den operativa verksamheten 

men förväntar sig underlag i form av kalkyler och värderingar för att kunna fatta 

strategiska investeringsbeslut. Underlagen behövs främst för beslut om omstrukturering, 

investeringar och förvärv. Nordlander (2017-04-25) tillägger dock att vid just förvärv 
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kan Verdane Capital ta en aktiv roll i att ta fram kalkyler och värderingar, detta då 

riskkapitalbolaget har gedigen erfarenhet av just detta. Underlagen som tas fram vid ett 

förvärv baseras i sin tur på en granskning av konkurrerande företag. BEWi strävar efter 

att bredda sitt produktutbud och sin geografiska positionering och det krävs då att 

företaget tar rätt beslut om vilka aktuella förvärvsföretag som kan bidra med synergier 

på samma sätt som sammanslagningen med Verdane Capital gjorde (Danielsson 2017-

04-19). 
 

4.5.7 Från informell till formell styrning 
Nordlander (2017-04-25) säger att Styrochem var uppstyrt när sammanslagningen 

skedde men då BEWi As var ett familjeägt och familjestyrt företag skedde mycket av 

förändringarna främst där. Innan partnerskapet inleddes med Verdane Capital 

dominerades företaget av informell styrning då diskussionerna och besluten fattades 

något mer ostrukturerat. BEWi var mer känslostyrt då det endast var familjen som var 

involverade och samtliga personer kände varandra sedan tidigare. När företaget 

involverar ytterligare intressenter ställs det krav på ytterligare professionell styrning och 

snabbare rapportering vilket betyder en mer formell verksamhet (Danielsson 2017-04-

19). Behovet av budgetering och styrmedel fanns dock tidigare men inte i samma 

utsträckning. I och med att Verdane Capital får påtryckningar från sina investerare sätter 

det press på att Verdane Capital ska ha en tydlig bild av vad som pågår i företaget, 

vilket i sin tur bidragit till att företaget behövt en tydligare styrning. 
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 Outnorth 4.6
 
Det lilla familjeägda e-handelsföretaget vilket vid finansieringen var ett mindre företag 

som nu vuxit sig stort. 

 

Outnorth 
Grundades År: 2006 
Bransch E-handel 
Finansierades av Verdane 
Capital  År: 2012 
Typ av investering Private equity 
Verdanes ägarandel i Outnorth 56% 
Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 
Omsättning  164 mkr  252 mkr 288 mkr  337 mkr 
Antal anställda 65 pers 88 pers 80 pers 69 pers  
Resultat - 17 mkr - 40 mkr - 22 mkr - 9 mkr 

Tabell 4.6 Outnorth bakgrund 

(Outnorth 2014; Outnorth 2015; Outnorth 2016; Outnorth 2017) 

 
4.6.1 Bakgrund 
Outnorth är idag ett av Sveriges ledande e-handelsbolag för produkter inom friluftsliv 

och outdoor. Företaget har sina rötter tillbaka till år 1926 och var då en familjeägd butik 

vilka specialiserade sig på arbetskläder (Outnorth u.å.). Grundandet av det som sedan 

skulle bli Outnorth skedde år 2006 och i maj år 2012 slogs Outnet och Getout ihop 

vilket bildade det Outnorth vi känner idag (Larsen 2015). I samband med 

bolagsbildningen startade företaget sin e-handel för att möta kundernas efterfrågan. E-

handel med digitalisering är en trend som under senare år gett företag som Outnorth 

potential att växa snabbt (Aspén 2017-04-25). Företaget har sedan dess expanderat från 

det lilla familjeägda företaget till att vara etablerade på två orter: Kalmar och Växjö. I 

Kalmar finns företagets ekonomiavdelning, marknadsavdelning, IT avdelning och 

kundtjänst och i Växjö finns företagets lager och inköpsavdelning. VD och CFO 

befinner sig på båda orterna parallellt. Tidigare var företaget enbart beläget i Kalmar 

men flyttades år 2014 även till Växjö på grund den bättre logistiska positionen (Carlén 

2017-04-28).   
 

Outnorth blev enligt Carlén (2017-04-28) i behov av kapital för att kunna fortsätta sin 

tillväxtresa. Verdane Capital kom således, år 2012, in som investerare i företaget. 

Riskkapitalbolaget hade under denna tidsperiod börjat inrikta sig mer på mindre företag, 
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speciellt e-handelsföretag, med stor tillväxtpotential och valde därmed att investera i 

Outnorth. När Verdane Capital valde att investera köptes 20 procent av företaget, men 

ägarandelen har idag ökat till 56 procent. När partnerskap ingicks mellan Verdane 

Capital och Outnorth år 2012 omsatte Outnorth cirka 24 miljoner kronor och har sedan 

dess ökat sin omsättning till 336 miljoner kronor år 2016 men förväntas öka 

omsättningen till 400 miljoner kronor år 2017 (Mörndal 2017-04-20). Företaget har som 

del av sin strategi att växa organiskt, vilket kommer fortsätta om inte företagets ägare 

anser att företaget bör satsa på företagsförvärv (Carlén 2017-04-28). 
 

4.6.2 Förväntningar och krav 
Förutom företagets tillväxtpotential valde Verdane Capital att investera i Outnorth på 

grund av företagets starka varumärke och för att företaget verkar i en nischad bransch, 

vilken inte är så konkurrensutsatt. Verdane Capital förväntade sig således en god 

finansiell avkastning till följd av investeringen (Mörndal 2017-04-10). Eftersom 

Outnorth är ett snabbväxande företag har företagets strategi uteslutande varit fokuserad 

på tillväxt. I samband med finansieringen av Verdane Capital ökade detta fokus 

eftersom riskkapitalbolaget kräver att Outnorth ska växa och på så sätt uppfylla bolagets 

krav på avkastning. För att uppnå detta har stort fokus riktas åt att öka omsättningen. 

Kraftig tillväxt ledde i sin tur till att företaget hade en stor kostnadsmassa och således en 

låg lönsamhet, men det var en del av strategin.  
 

I samband med att partnerskapet ingicks undertecknades en ägaragenda som fungerar 

som ett avtal vilket visar att samtliga parter är överens. I ägaragendan fastställs även 

företagets målsättningar bland annat gällande tillväxtökning, hur länge partnerskapet 

ska fortgå och vilka parametrar som är av mest vikt i företaget. I ägaragendan upprättas 

således en plan gällande vad företaget ska fokusera på de kommande åren. Ägaragendan 

uppdateras i sin tur varje år (Mörndal 2017-04-20). Verdane Capital ställde även krav på 

att Outnorth skulle upprätta en budget då det är utifrån budgeten som uppföljningen 

görs (Carlén 2017-04-28). När Verdane Capital och Outnorth ingick partnerskap krävde 

bolaget även en styrelseplats i företagets styrelse. Verdane Capital ställde i sin tur även 

krav på en ökad rapportering i företaget för att bolaget ska bli försedd med information 

(Mörndal 2017-04-10).  
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4.6.3 Roller och involvering 
Outnorth är en del i Verdane Capitals kärnportfölj och är placerad i kategorin consumer 

internet, vilket är en kategori där Verdane Capital aktivt involverar sig i företagen 

(Aspén 2017-04-25). När Verdane Capitals krävde styrelseplats i Outnorth blev bolaget 

således mer aktiva i förvaltningen av företaget. Den mer aktiva rollen i Outnorth 

grundar sig även i den kunskap Verdane Capital besitter om e-handelsföretag, vilka ofta 

är av samma karaktär, där produkten är snarlik och där marknadsföring samt 

lagerhantering sköts på liknande vis. Riskkapitalbolaget har således varit väldigt 

drivande när det kommer till utvecklingen i företaget och Mörndal (2017-04-20) menar 

att Outnorth sannolikt hade sett helt annorlunda ut om inte partnerskapet ingåtts. 

Verdane Capital har tillfört mycket kapital vilket har betytt mycket för företagets 

tillväxttakt. Riskkapitalbolaget tar således en betydande roll genom sin styrelseplats 

men även genom rollerna som kontaktnät, bollplank, övervakare och rådgivare till 

företaget. Om företaget skulle ha några frågor eller problem så finns Verdane Capital 

för att hjälp till att styra företaget i rätt riktning, men bolaget går aldrig in fysiskt i den 

operativa verksamheten utan allt arbete sköts främst på strategisk nivå via 

styrelseposten (Carlén 2017-04-28).  
 

Outnorths strategi ändrades år 2014 från att vara uteslutande fokuserad på tillväxt till att 

även fokusera på företagets lönsamhet, vilket till stor del beror på att Verdane Capital 

och Outnorth planerat att avsluta sitt partnerskap år 2019. I samband med denna exit har 

Verdane Capital satt ett mål att Outnorth ska omsätta minst 500 miljoner kronor innan 

partnerskapet avslutas. Vid enbart fokusering på företagets tillväxt läggs stor vikt 

företagets försäljning men nu när lönsamhet även har blivit en del av fokus lägger 

företaget även vikt vid företagets kostnader och således företagets resultat.  
 

För att anpassa sig till den nya strategin gjorde Outnorth en stor 

kostnadsomstrukturering som bland annat innefattade en minskning av antalet anställda, 

från 90 till 65 och ändå lyckats öka omsättningen samt att företaget effektiviserat 

operativa funktioner såsom lager. Företaget bytte även ut vissa anställda för att ha 

kvalificerad ledning och anställda i företaget. I samband med finansieringen år 2010 

ökade antalet anställda. Mängden anställda blev efter hand ineffektivt och krävde en 

uppstrukturering. En uppstrukturering bidrog i sin tur till att en nedskärning av antalet 
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anställda kunde genomföras år 2014, i och med att arbetet effektiviseras och behovet av 

en stor personalstyrka således inte var lika stort (Carlén 2017-04-28).  
 

Företaget lade tidigare inte så stort fokus på att prestationsmätning och hade inte mer än 

en resultaträkning, vilken var enkelt upprättad. När således partnerskapet med Verdane 

Capital inleddes togs ett ekonomistyrningspaket fram som innehöll vilka mål företaget 

skulle uppnå samt vilka nyckeltal företaget skulle lägga störst fokus på att mäta och 

följa upp (Carlén 2017-04-20). 
 

För att Outnorth skulle kunna öka tillväxten ytterligare valde riskkapitalbolaget Egmont 

i december år 2016 att investera i företaget. Finansieringen gjordes främst i syfte för att 

Outnorth skulle kunna bygga lager och för att öka företagets omsättning ännu mer. 

Verdane Capital var en drivande kraft bakom att Egmont ingick partnerskapet. Vid 

inledandet av partnerskapet med Egmont gjordes det klart att bolaget vill ingå 

partnerskap under en längre tid vilket skiljer sig från partnerskapet med Verdane. När 

partnerskapet mellan Verdane Capital och Outnorth ingicks bestämdes att partnerskapet 

skulle vara kortsiktigt och Verdane Capital kommer således utträda år 2019. Egmont har 

i samband med att partnerskapet inleddes krävt en styrelseplats i företaget samt tillväxt. 

Däremot har inga fler krav uttalats av Egmont eftersom partnerskap nyligen ingåtts 

(Carlén 2017-04-28).  
 

4.6.4 Beslutshierarki och ansvarsuppdelning 
I samband med investeringen av Verdane Capital och det nya kapitalet investerade 

Outnorth i arbetskraft och rekryterade således mer personal. Flertalet nyckelpersoner, 

såsom en extern VD, CFO och mer seniora medarbetare anställdes i samband med detta 

och således nya delar i ledningen. En ansvarsfördelning skapades således i företaget 

vilken inte funnits där tidigare, då företagets grundare skötte samtliga delar av 

verksamheten (Carlén 2017-04-28). Verdane Capital och grundaren Stefan Gustafsson, 

som då var VD, beslutade år 2014 att företaget skulle anställa en extern VD vilket är 

vanligt förekommande vid private equity investeringar. Outnorths grundare har idag en 

betydande roll i företaget men på grund av ansvarsfördelningen har VD:n avlastats. Om 

Verdane Capital märker att företaget behöver en ny VD, på grund av företagets 

utveckling, skulle riskkapitalbolaget ta en aktiv roll i detta beslut, vilket även gäller 

rekrytering av andra nyckelpersoner. Till följd av att företaget rekryterat flertalet 
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medarbetare tvingades Outnorths beslutsstruktur att förändras, ekonomistyrningen 

behövde bli mer formell och protokollförd än tidigare (Mörndal 2017-04-20).  
 

Idag ansvarar varje avdelning i företaget för sina KPI:er, både sett till att mäta dem men 

även att de uppfylls. Genom denna ansvarsfördelning anses det således att 

medvetenheten av vad som är viktigt har ökat i företaget. Varje avdelning i företaget 

måste prestera för att Outnorth ska lyckas. I samband med att partnerskapet ingicks blev 

det även tydligt var besluten fattas i företaget. Strategiska beslut fattas högre upp i 

företaget och de operativa besluten fattas nere i företaget där Verdane Capital inte är 

lika aktiva, men på den strategiska nivån anses riskkapitalbolaget vara väldigt aktiva 

(Carlén 2017-04-28). Då Verdane Capital under senare år har valt att investera i flertalet 

e-handelsföretag är riskkapitalbolaget väl insatt i hur e-handelsföretag brukar utvecklas 

och således vilka beslut som bör fattas för att företaget ska fortsätta växa. Verdane 

Capital bollar således idéer gällande företagets operativa beslut, vilket vanligtvis inte 

görs i andra företag (Mörndal 2017-04-20).  
 

4.6.5 Rapportering 
Verdane Capital införde vid det inledande partnerskapet ett rapporteringspaket vilket 

ledde till att nya rapporter var tvungna att tas fram. Detta krävde en viss anpassning av 

de system som Outnorth använde. Företagets rapportering upplevs därmed har ökat. 

Företaget rapporterar även utfall av KPI:er till styrelsen på månadsbasis. Resultat och 

eventuella avvikelser gås igenom av företagets ledning och styrelse. Resultatet sprids i 

sin tur till samtliga i företaget genom informationsmöten (Carlén 2017-04-28).  
 

Outnorth presenterade nya KPI:er för Verdane Capital vilka ansågs vara viktiga att mäta 

och följa upp. Detta i som följd till att Verdane Capital bidrog med 

rapporteringspaketet, vilket underlättade processen i vad Outnorth behövde fokusera på. 

KPI:er som företaget idag fokuserar på är bland annat lagervärde, konverteringsgraden, 

plock och pack kostnader per order, kostnader för betalningshantering och 

snittordervärde vilka samtliga har en stor betydelse inom e-handelsföretag (Carlén 

2017-04-28). Utöver nämnda KPI:er använder sig Outnorth enligt Mörndal (2017-04-

20) även av key success factors (KSF) för att hålla kolla på bland annat företagets 

expansion utomlands. KSF har införts för att företaget ska kunna mäta olika parametrar 

för att således lyckas med verksamheten. Carlén (2017-04-28) menar att det blev mer 
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kontrollerat vad företaget mäter och hur det man mäter i sin tur definieras. Vad, hur och 

varför saker mäts blev således mer centralt i företaget. 
 

4.6.6 Beslutsunderlag och planering 
Outnorth lägger i sin tur stor fokus vid att förse styrelsen med relevanta beslutsunderlag 

för att styrelsens ska kunna fatta rätt beslut. Företaget upprättar därmed kalkyler 

gällande aktuella investeringar eller projekt och förser i sin tur styrelsen med dessa 

kalkyler för att beslut om investeringen bör genomföras eller ej kan fattas. Kalkylerna är 

i sin tur return on investment (ROI) och pay-off, det vill säga av enklare karaktär, men 

tillräckliga för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Vill företaget även expandera på 

andra marknader är det i diskussioner med styrelsen dessa beslut fattas (Carlén 2017-

04-28).  
 

Outnorth använder sig även av en budget för att planera sin verksamhet. Budgeten som 

görs är detaljerad och går in på varje kostnadsnivå per avdelning. Uppföljningen av 

resultat mot budget och KPI:er sker i sin tur på månadsbasis. Resultaträkning och 

balansräkning ges till företagets styrelse och vidare följs även företagets ägaragenda 

upp. Outnorth gör i sin tur även femårsprognoser för att ha ett långsiktigt styrmedel 

(Carlén 2017-04-28).  
 

4.6.7 Från formell till informell styrning 
Eftersom Outnorth, när Verdane Capital valde att investera, var ett litet familjeägt 

företag där samtliga anställda var juniora var ekonomistyrningen inledningsvis väldigt 

informell. Detta då det var företagets grundare som styrde företaget och fattade samtliga 

beslut då grundaren var involverad i samtliga delar i företagets verksamhet (Aspén 

2017-04-25). Outnorth lade inget större fokus på att mäta och följa upp nyckeltal samt 

att styrverktyg ansågs överflödiga då antalet anställda var få och informell styrning 

angås tillräcklig. Outnorths anställda har under senare år ökat (Mörndal 2017-04-20) 

vilket medfört behovet av att samtliga i företaget vet vilka delar som är viktiga, känner 

till uppsatta mål men också hur målsättningarna ska uppnås för att företaget ska kunna 

fortsätta växa (Carlén 2071-04-28). Ekonomistyrningen har således bli av mer formell 

karaktär.  
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5 Analys 
 
Analysen inleds med en enfallsanalys av riskkapitalbolagens ställda krav och tagna 

roller i portföljföretagen. Enfallsanalysen inleds med fall ett, SEB Venture Capital i 

relation med portföljföretaget Senion och fortsätter med fall två, SEB Venture Capital i 

relation med portföljföretaget Tink. Vidare analyseras fall tre, Verdane Capital i 

relation med BEWi och därefter analyseras fall fyra, Verdane Capital i relation med 

Outnorth. Efter enfallsanalysen görs en komperativ analys där riskkapitalbolagens mest 

väsentliga krav och tagna roller analyseras och jämförs. Analysen fortsätter i sin tur 

med studiens andra del; hur riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller påverkat 

utvecklingen av portföljföretagens formella ekonomistyrning. Analysen inleds med en 

enfallsanalys av varje fall och avslutas med en komperativ analys där de mest 

väsentliga kraven och tagna rollernas påverkan på utvecklingen av portföljföretagens 

formella ekonomistyrning analyseras och jämförs. Analysen mynnar avslutningsvis ut i 

en teoretisk modell vilken påvisar ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna rollers 

koppling till utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i det snabbväxande 

företaget. 

 
Figur 5.1 Enfallsanalys av varje fall 

Figur 5.2 Komperativ analys av fallen 
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 Enfallsanalys av riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller i 5.1
portföljföretagen  
 
5.1.1 Senion - Den intressanta produkten  
 
5.1.1.1 Krav och Roller 
 

År 2015 investerade SEB Venture Capital 15 miljoner kronor i Senion på grund av 

företagets intressanta produkt och kompetenta team. Investeringen medförde således att 

SEB Venture Capital idag äger 27 procent av företagets aktier och därmed besitter ett 

minoritetsägarskap i företaget. Eftersom SEB Venture Capital gör venture capital 

investeringar är således företagets produkt av största vikt (Hwang 2012). Då SEB 

Venture Capitals yttersta mål är att företag ska utveckla sin produkt för att den sedan 

ska kunna säljas, krävs det således att teamet bakom produkten är kompetent och erfaret 

för att detta ska lyckas. SEB Venture Capital har således ett krav på avkastning vid 

försäljning av sina portföljföretag och deras produkt. Bolaget ställer således inte krav på 

avkastning under partnerskapet, eftersom produktens utveckling är i fokus, utan 

förväntar sig avkastning när partnerskapet avslutas. Ur det empiriska materialet kan det 

således konstateras att SEB Venture Capital ställt ett avkastningskrav vid försäljning av 

Senion i samband med att partnerskapet ingicks.  
 

I samband med att partnerskapet inleddes mellan SEB Venture Capital och Senion 

upprättades ett aktieägaravtal mellan parterna (Respondent X 2017-04-05). 

Aktieägaravtalet kan i sin tur betraktas som ett kontrakt där företagets framtida mål och 

strategier fastställs samt hur företaget ska gå tillväga för att uppfylla avkastningskravet. 

När aktieägaravtalet signerats kan det konstateras att båda parterna är överens om hur 

verksamheten ska fortskrida. Då investeringens huvudfokus är att tekniken ska 

utvecklas för att sedan kunna säljas läggs inte lika stor vikt vid att få Senion att enbart 

växa (Respondent X 2017-04-05). För att SEB Venture Capital således ska kunna se till 

att företagets produkt utvecklas tar bolaget främst rollerna som Fredriksen (1997) 

benämner som rådgivare, bollplank och till viss del övervakare i företaget. Genom att ta 

rollerna som rådgivare och bollplank kan SEB Venture Capital, med sin kompetens och 

erfarenhet, vägleda Senion i främst strategiska frågor för att hjälpa Senion att utveckla 

sin verksamhet. Eftersom SEB Venture Capital är en extern part som trätt in i företaget 

krävs det att bolaget även till viss del tar rollen som övervakare för att se till så att 
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verksamheten fortskrider i den riktning som gör att avkastningskravet kommer 

uppfyllas.  
 

På grund av SEB Venture Capitals minoritetsägande i Senion, samt att bolaget främst 

tar rollerna som rådgivare, bollplank och övervakare kan SEB Venture Capital 

konstateras ha vad Casamatta (2012) och Elango et. al (1995) beskriver som en inaktiv 

involvering i Senion. Då SEB Venture Capitals huvudintresse ligger i att Senion ska 

fortsätta utveckla tekniken kan det identifieras som orsaken till att bolaget tagit en 

inaktiv involvering i företaget. Eftersom företagets grundare och ledning anses besitta 

den största kompetensen gällande utveckling av produkten, blandar sig inte SEB 

Venture Capital i den dagliga verksamheten utan låter företagets anställda ansvara över 

detta. SEB Venture Capital övervakar främst så att företaget följer vad som fastställts i 

aktieägaravtalet och att produkten utvecklas för att uppfylla avkastningskravet. 

Riskkapitalbolaget gör således inga ansatser på att försöka styra företaget utan bidrar 

med råd vid frågor rörande utvecklingen av själva verksamheten. Eftersom SEB 

Venture Capital inte involverar sig i Senions operativa verksamhet utan är mest 

involverad i den strategiska verksamheten anses det vara ytterligare en aspekt till varför 

riskkapitalbolaget tar rollen som övervakare och rådgivare i företaget.  
 

Då SEB Venture Capital har ett uppsatt avkastningskrav kan det konstateras att bolaget 

ställer fler krav på Senion när partnerskapet ingåtts för att avkastningskravet i slutändan 

ska uppfyllas. För att SEB Venture Capital ska kunna ta rollerna som rådgivare, 

bollplank och övervakare krävs det att bolaget ställer krav på Senion för att få tillgång 

till information gällande hur företagets produkt och verksamhet utvecklas för att således 

nämnda roller ska kunna utövas i företaget.  
 

Det första kravet som SEB Venture Capital konstateras ställa på Senion är krav på att få 

tillsätta en styrelsemedlem i företaget (Lundqvist 2017-04-11). Genom att tillsätta en 

styrelsemedlem blir SEB Venture Capital involverade i företagets strategiska 

beslutsfattande och kan således påverka företagets utveckling. Vidare kan det även 

konstateras att SEB Venture Capital ställt krav på information i form av beslutsunderlag 

för att bolaget ska kunna fatta välgrundade beslut. SEB Venture Capital har i sin tur 

ställt krav på att informationen som delges styrelsen ska vara relevant, innehållsrik och 

strukturerad så den lätt kan förstås av representanterna, vilket kopplas samman med att 
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krav ställts på ökad och mer frekvent rapportering. Kravet på information och ökad 

rapportering anses bero på att SEB Venture Capital är en extern part som trätt in i 

företaget och således inte besitter en lika stor kunskap om företaget som dess grundare 

och ledning. Riskkapitalbolaget behöver således tillgodoses med information för att 

kunna fatta korrekta beslut, samt för att kunna ge råd och övervaka företaget (De Clercq 

& Frieds 2005). 
 

SEB Venture Capital har i sin tur även ställt krav på att Senion ska förse bolaget med en 

treårsplan över företagets framtid (Lundqvist 2017-04-11). Detta krav ställas på grund 

av bolagets inaktiva involvering samt de rollerna som riskkapitalbolaget tar då detta 

krav tillåter en övervakning av företagets utveckling, för att säkerställa att företaget 

kommer uppfylla avkastningskravet. Genom att ställa krav på treårsplanen kan 

riskkapitalbolaget uppmärksamma om åtgärder behöver tas i företaget och således kan 

SEB Venture Capital hjälpa Senion i sin tillväxtresa.  Det är tydligt att Senion 

karaktäriseras av vad Hwang (2012) benämner som ett bottom-up styre, detta eftersom 

företagets ledning och grundare bedriver verksamheten och således har större kunskap 

om vad som behövs göras än vad SEB Venture Capital har, då riskkapitalbolaget endast 

är involverade i företagets styrelsemöten.  
 

SEB Venture Capital ställde även krav på att ordning skulle skapas i Senion efter att 

partnerskapet inletts (Respondent X 2017-04-05). Det framgår även i det empiriska 

materialet att SEB Venture Capital hjälpte till att strukturera upp Senion när 

partnerskapet inleddes, vilket enligt Chemmanur et al. (2010) är något som 

riskkapitalbolag gör för att skapa värde i företaget. Då SEB Venture Capital även enligt 

Lundqvist (2017-04-11) var involverade i vissa rekryteringar, exempelvis till 

ekonomiavdelningen, kan det även betraktas som ett sätt för riskkapitalbolaget att skapa 

både värde och ordning i företaget.  
 

Att SEB Venture Capital ställer nämnda krav på Senion anses bero på att bolaget vill få 

företaget att växa för att på så vis uppfylla avkastningskravet. Om Senion däremot inte 

skulle följa SEB Venture Capitals uppsatta krav skulle riskkapitalbolaget ta till 

incitament, i form av lägre värdering av företaget (Respondent X 2017-04-05). Detta är 

inte önskvärt hos någon av parterna således övervakar och bollar riskkapitalbolaget 
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idéer med Senion för att på så sätt underlätta drivandet av verksamheten och därmed ge 

grundarna mer spelrum att hantera det väsentliga; utvecklingen av produkten. 
 

Senion - Den intressanta produkten 
SEB Venture 
Capitals mål 

SEB Venture 
Capitals 
kontrakt 

SEB Venture 
Capitals roller 

SEB Venture 
Capitals 

involvering 

SEB Venture 
Capitals krav 

Utveckla 
produkten 

Aktieägaravtal 

Bollplank/ 
Rådgivare 

Inaktiv 

Avkastning vid 
försäljning 
Styrelse-

representation 
Information 

Avkastning 
vid försäljning Övervakare 

Rapportering 
Treårsplan 
Ordning 

Tabell 5.1 Krav och roller Senion 
 

5.1.2 Tink - Den strategiska investeringen 
 
5.1.2.1 Krav och Roller 
SEB Venture Capital valde år 2016 att göra en venture capital investering i Tink vilket 

medförde att bolaget idag äger 10 procent av företagets aktier och således har ett 

minoritetsägande i företaget (Surbhi 2015). Investeringen anses i sin tur vara en 

strategisk investering, då investeringen inte uteslutande handlar om avkastning och att 

SEB Venture Capital kan dra nytta av samarbetet med Tink. Ett samarbete med Tink 

medför att mervärde skapas för SEB Venture Capital då SEBs affärssida kan erbjuda 

sina kunder Tinks tjänst och således kan partnerskapet medföra både fler och mer nöjda 

kunder vilket genererar ytterligare intäkter. Då målet med investeringen är att företaget 

ska utveckla sin produkt för att den sedan ska kunna säljas, kan det konstateras att både 

produkten och teamet av största vikt när riskkapitalbolaget väljer att investera (Hwang 

2012). Ur det empiriska materialet framgår det att SEB Venture Capital kände ett stort 

förtroende för det team som fanns bakom Tink och även företagets strategi, vilket är 

centralt i venture capital investeringar då utveckling av produkten är i fokus.  
 

Vad som är tydligt i partnerskapet mellan SEB Venture Capital och Tink är att det inte 

existerar något uttalat tillväxt- eller avkastningskrav (Wolf 2017-04-28; Kvarnström 

2017-04-10). Det centrala i partnerskapet är de strategiska fördelar SEB Venture Capital 

kan få genom Tinks teknik och således är avkastning (Wolf 2017-04-28) och tillväxt 

(Kvarnström 2017-04-10) under partnerskapets gång önskvärt men inte förväntat. Då en 
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venture capital investering i första hand görs i företag med stor innovationskraft och 

med ett kompetent team som ska utveckla produkten (Hwang 2012) kan det således 

konstateras att SEB Venture Capital ställer ett krav på avkastning vid försäljning av 

Tink och deras produkt. SEB Venture Capital kräver således inte avkastning under 

partnerskapets gång utan kräver avkastning när partnerskapet avslutas. Då investeringen 

i Tink i sin tur anses vara en strategisk investering kan det konstateras att SEB Venture 

Capital även ställt ett mervärdeskrav på företaget.  
 

I samband med att partnerskapet inleddes mellan SEB Venture Capital och Tink 

utformades en aktieägaragenda och en affärsplan mellan parterna (Respondent X 2017-

04-05). Både aktieägaragendan och affärsplanen kan i sin tur betraktas som ett kontrakt 

där det fastställs vad partnerskapet ska leda till. I affärsplanen fastställer SEB Venture 

Capital och Tink företagets framtida mål och strategier samt hur företaget ska gå 

tillväga för att uppfylla det slutgiltiga avkastningskravet. SEB Venture Capital sätter 

därmed bland annat upp mål om vilka nya komponenter plattformen bör innehålla 

kommande år, vilket kan konstateras vara ett sätt för bolaget att säkerställa att 

mervärdeskravet uppfylls.  
 

SEB Venture Capital som är med och utformar både affärsplanen och aktieägaragendan 

kan således konstateras vara involverade i Tinks strategiska frågor eftersom bolaget har 

möjlighet att påverka Tinks framtid. För att i sin tur se till att Tink lever upp till det som 

fastställts i affärsplanen och aktieägaragendan konstateras SEB Venture Capital ta 

rollerna som Fredriksen (1997) benämner som rådgivare, bollplank och övervakare. När 

partnerskapet inleddes mellan SEB Venture Capital och Tink kan det konstateras att 

riskkapitalbolaget ställde krav på att få tillsätta en styrelsemedlem i Tinks styrelse. 

Styrelserepresentanten är däremot oberoende, detta eftersom Tink även har ett 

samarbete med SEB retailbankens konkurrenter. Den oberoende styrelseledamoten har i 

sin tur som uppgift att informera SEB Venture Capitals investmentmanager vilket 

medför att bolaget blir involverade i det strategiska beslutsfattandet i företaget och 

således får motprestation för sitt investerade kapital (Wolf 2017-04-28). På grund av att 

SEB Venture Capitals investmentmanger befinner sig “ett steg” längre bort från Tink 

anses bolaget ha vad Elango et al. (1995) beskriver som en inaktiv involvering i 

företaget. En inaktiv involvering grundar sig på att SEB Venture Capital främst är 

involverad i uppföljningen gällande hur Tink följer uppsatta mål och den uppsatta 
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planen. Det blir således tydligt att SEB Venture capital tar rollen som övervakare i 

företaget för att se till att företagets verksamhet utvecklas som planerat. Att SEB 

Venture Capital konstateras ta rollen som övervakare grundar sig även i att 

riskkapitalbolaget är en extern part vilka inte är involverad i företagets operativa 

verksamhet. Den sköts helt utav Tinks team och således övervakas främst att företagets 

verksamhet utvecklas för att uppfylla både mervärdeskravet och avkastningskravet.  
 

Då det läggs stort vikt vid att det ska finnas ett erfaret och kompetent team bakom 

produkten vid venture capital investeringar (Hwang 2012) möjliggör det att SEB 

Venture Capital kan ha en mer inaktiv involvering i företaget eftersom bolaget litar på 

att teamet har den kunskap som krävs för att utveckla produkten. SEB Venture Capital 

kan i sin tur främst rådge och fungera som bollplank till hur Tinks verksamhet ska 

utvecklas eftersom det är inom detta område SEB Venture Capital besitter störst 

kunskap. Eftersom Tink har ett samarbete med SEB Venture Capitals konkurrenter sker 

främst rådgivningen genom den oberoende styrelserepresentanten som bolaget i sin tur 

har stort inflytande över. Däremot kan det baserat på det empiriska materialet 

konstateras att rollen som bollplank utövas direkt från SEB Venture Capitals 

investmentmanager.  En inaktiv involvering medför i sin tur att det kan konstateras att 

Tink domineras av vad beskriver som ett bottom-up styre. Ett bottom-up styre blir 

självklart i företag som Tink då teamet är närmare verksamheten än vad SEB Venture 

Capital är. Teamet har således större kunskap för att kunna fatta goda beslut gällande 

utvecklingen av produkten, vilket är huvudsyftet med investeringen då det genererar 

både mervärde och avkastning i slutändan för SEB Venture Capital. 
 

För att SEB Venture Capital ska säkerställa att Tink under partnerskapet uppfyller 

mervärdeskravet och i slutändan avkastningskravet, kan det konstateras att bolaget, 

utöver kravet på att få tillsätta styrelseledamot, ställer fler krav på företaget när 

partnerskapet ingåtts. Eftersom SEB Venture Capital främst är involverade på företagets 

strategiska nivå ställdes krav på en ökad rapportering (Kvarnström 2017-04-10; 

Respondent X). Krav på ökad rapportering anses bero på att SEB Venture Capital är en 

extern part och således behöver bli underrättade om vad som sker i verksamheten för att 

i sin tur fungera som både rådgivare och bollplank (De Clercq & Frieds 2005). SEB 

Venture Capital kan i sin tur även anses ställt krav på att tillgodoses med specifika 

nyckeltal och mått. Kravet på ökad rapportering och kravet på nyckeltalen kan 
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konstateras ha ställts av SEB Venture Capital för att bolaget ska kunna förstå och sätta 

sig in i utvecklingen av företagets verksamhet och för att därmed bidra med relevanta 

råd och för att samtidigt kunna utöva sin roll som övervakare. 
 

SEB Venture Capital kan konstateras ställa ett informationskrav på Tink. Detta eftersom 

SEB Venture Capital, genom sin oberoende styrelserepresentant är en del av företagets 

beslutsfattande och således behöver förses med beslutsunderlag. Informationen ska vara 

relevant, korrekt men även en viss struktur, detta för att besluten som fattas ska vara 

välgrundade för att verksamheten ska fortskrida i önskvärd riktning.  
 

Vid utformningen av ägaragendan, framgår ur det empiriska materialet, att SEB Venture 

Capital även fastställde krav på utveckling av finansiella rutiner och krav på ett mer 

strukturerat arbete. Nämnda krav kan kortas ner till att riskkapitalbolaget ställde ett 

ordningskrav på Tink. Som framgår ur det empiriska materialet har Tink fler än SEB 

Venture Capital som investerare (Kvarnström 2017-04-28). Eftersom SEB Venture 

Capital kom in i tredje och senaste investeringsrundan hade det redan skett en 

utveckling av företaget, då tidigare riskkapitalbolag kan ha ansett haft en påverkan på 

företaget. Att SEB Venture Capital ställde ett ordningskrav på företaget kan anses beror 

på att företaget finansieras av mer än en investerare, men även för att företaget behöver 

skapa ordning i sin verksamhet för att kunna växa och således för att uppfylla 

mervärdeskravet och avkastningskravet.  
 

Genom att SEB Venture Capital i olika situationer utövar roller som rådgivare, 

bollplank och övervakare kan bolaget säkerställa att ovannämnda krav efterlevs. Rollen 

som övervakare blir således den mest centrala rollen som SEB Venture Capital tar 

eftersom bolaget genom övervakning kan säkerställa att kraven efterlevs men även för 

att bolaget främst är involverad på strategisk nivå i företaget. Då SEB Venture Capitals 

huvudintresse ligger i att Tink ska fortsätta utveckla produkten läggs allt ansvar på 

teamet bakom Tink, eftersom teamet anses besitta den största kompetensen gällande 

utveckling av produkten. Således är samarbetet mellan SEB Venture Capital och Tink 

av största vikt för att företagets verksamhet ska utvecklas i riktning för att uppfylla 

mervärdeskravet och det slutgiltiga avkastningskravet. 
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Tink - Den strategiska investeringen 
SEB Venture 
Capitals mål 

SEB Venture 
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Tabell 5.2 Krav och roller Tink 
 

5.1.3 BEWi - Det etablerade företaget mot nya höjder 
 
5.1.3.1 Krav och Roller 
Genom en vertikal integration av två stabila företag skapades år 2014 BEWi Group, 

vilket medförde att Verdane Capital idag äger 50 procent av aktierna och har således ett 

majoritetsägande i företaget (Bertoni et al. 2013 & Nyman et al. 2012). Investeringen 

gjordes främst för att ta BEWi till nya höjder. Företagen som hade varit etablerade på 

marknaden en längre tid skulle nu efter den vertikala integrationen arbeta som ett för att 

fortsätta växa. Tanken är att företaget, inom snar framtid ska börsnoteras vilket medför 

att det krävs att företaget struktureras upp och har all styrning i ordning för att en 

börsnotering ska realiseras.   
 

När partnerskapet inleddes mellan BEWi och Verdane Capital kan det konstateras att 

Verdane Capital ställde ett strikt avkastningskrav på företaget. Avkastningskravet 

innebär att BEWi ska generera minst en 25 procentig avkastning samt att Verdane 

Capital minst ska kunna dubbla sin insats när partnerskapet avslutas (Aspén 2017-04-

25). Eftersom BEWi enligt Eurostats (2007) definition kan definieras som ett 

snabbväxande företag är tillväxt en stor del av företagets strategi. När partnerskapet 

således inleddes kan det konstateras att Verdane Capital ställde krav på att företagets 

strategi skulle fokusera på företagets lönsamhet, minska volatiliteten och förstärka 

marknadspositionen (Nordlander 2017-04-25). Att riskkapitalbolaget ställde krav på 
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ökat lönsamhetsfokus anses baseras på att bolaget vill strukturera upp företaget och få 

företaget att fortsätta växa och för att fortsätta växa krävs det att företaget tar hänsyn till 

kostnadsdelen, detta för att således kunna uppfylla avkastningskravet. Att Verdane 

Capital ställde krav på mer lönsamhetsfokus medför att bolaget kan konstateras ha vad 

Elango et. al (1995) beskriver som en aktiv, och nästintill hands-on involvering, i 

företaget då bolaget har en stor påverkan på företagets utveckling.  
 

Efter att partnerskapet inletts mellan Verdane Capital och BEWi utformades i sin tur en 

ny affärsplan som kan betraktas som ett kontrakt mellan parterna (Danielsson 2017-04-

19). I affärsplanen fastställdes företagets mål och hur målen ska uppnås samt vad 

företaget ska fokusera på. Förutom att en ny affärsplan utformas kan det konstateras att 

Verdane Capital ställt krav på att bli försedd med en fyraårsplan. Att en fyraårsplan 

utformas anses vara en följd av att Verdane Capital ställt krav på att ordning ska skapas 

i företaget. Detta för att två företag slogs samman, men även för ta det nya företaget till 

nya höjder och således få företaget att fortsätta växa, vilket därmed ser till att 

avkastningskravet uppfylls. Det kan vidare konstateras att Verdane Capital ställt krav på 

börsnotering och således ett krav på strukturering av verksamheten för att företaget ska 

kunna tas till nya höjder. Att Verdane Capital utformar affärsplanen visar på bolagets 

starka involvering i företagets strategiska beslutsfattande. Genom att vara en del av 

företagets strategiska beslutsfattande kan Verdane Capital fatta beslut som gynnar både 

Verdane Capital och företaget.   
 

I samband med att partnerskapet ingicks, framgår det ur det empiriska materialet, att en 

ny styrelse skapades i BEWi vilket medförde att Verdane Capital kan konstateras ha 

ställt krav på att tillsätta två styrelserepresentanter. En plats i företagets styrelse är en av 

de mest centrala krav som bolaget ställer då det är genom denna roll som bolaget 

påverkar företaget. Genom sin plats i styrelsen blir Verdane Capitals aktivt involverade 

i företagets strategiska beslutsfattande ännu tydligare. Eftersom Verdane Capital främst 

är involverade i företagets strategiska beslutsfattande medför det att bolaget främst kan 

konstateras inta rollerna som övervakare och kontrollant i företaget (Wijbenga et al. 

2003) detta för att säkerställa att företagets verksamhet fortskrider i önskvärd riktning. 

Verdane Capital anses även till viss del inta rollerna som rådgivare och bollplank men 

bolaget är inte lika aktiva i dessa roller då företaget förväntas rätta sig efter besluten 

som riskkapitalbolaget fattar, detta på grund av Verdane Capitals majoritetsägande. 
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Nilsson och Olve (2010) menar i sin tur att ett företags tre nivåer av beslutsfattande 

bygger på varandra och eftersom Verdane Capital har störst inflytande i toppen av 

beslutspyramiden har bolaget till viss del inflytande över företagets operativa styrning. 

Genom att Verdane Capital har en ständig dialog med VD och CFO påverkas indirekt 

den operativa verksamheten då bolaget genom dialogen kan kontrollera och övervaka 

hur den operativa verksamheten fortlöper.  
 

Eftersom Verdane Capital blivit en del av BEWis strategiska beslutsfattande kan det 

konstateras att bolaget har ställt krav på information, det vill säga att förses med 

beslutsunderlag för att kunna fatta välgrundade beslut. Verdane Capital har i sin även 

ställt krav på ökad rapportering. Genom att ställa krav på ökad rapportering kan bolaget 

även kontrollera och övervaka hur företagets verksamhet utvecklas och således kan det 

konstateras att bolaget även ställer krav på ökad uppföljning detta för att se till så att 

verksamheten utvecklas enligt vad som fastställts i affärsplanen. Att bolaget behöver 

övervaka och kontrollera BEWi baseras på att riskkapitalbolaget har en klassisk 

bolagsstruktur (Nyman et al. 2012) och således har ett avkastningskrav på sig själva 

från sina investerare. Det är således centralt att Verdane Capital ser till att BEWi 

utvecklas i önskvärd takt för att bolaget själv ska kunna förse sina investerare med 

avkastning.  
 

Verdane Capital kan i sin tur även konstateras, baserat på det empiriska materialet, att 

krav ställts på att BEWi ska centralisera IT, centralisera kundtjänst och fokusera på att 

minska kostnader genom centralisering och således spara på resurser. Att Verdane 

Capital ställt krav på att spara in på företagets resurser är enligt Bertoni et al. (2013) 

typiskt för en private equity investering. Genom att spara in på resurser ökar företagets 

effektivitet, vilket kan konstateras vara ännu ett krav från Verdane Capital. Verdane 

Capital kan konstaterats ha ställt krav på att företaget ska anställa nyckelpersoner vilka 

ska vara med och styra företaget för att realisera den nya strategin och målsättningarna. 

Att Verdane Capital ställer nämnda krav konstateras bero på att bolaget försöker 

strukturera och skapa ordning i företaget för att således få verksamheten att bli mer 

lönsam och att företaget således ska kunna fortsätta sin tillväxtresa. 
 

BEWi har i sin tur som tillväxtstrategi att växa genom företagsförvärv vilket enligt 

Sherman (2012) är en av de vanligaste tillväxtstrategierna hos snabbväxande företag. 
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Att växa genom företagsförvärv är enligt Surbhi (2015) ett typiskt användningsområde 

av kapitalet vid en private equity investering. Genom att växa via företagsförvärv kan 

företag expandera sin verksamhet snabbt (Hazel & Reid 1979). Verdane Capital har i 

sin tur efter att partnerskapet inletts tagit en aktiv roll gällande vilka förvärv företaget 

ska göra (Norlander 2017-04-25) och således kan Verdane Capital påverka företagets 

utveckling.  
 

Genom att Verdane Capital, i olika situationer, utövar rollerna som kontrollant och 

övervakare kan bolaget säkerställa att ovannämnda krav efterlevs. Skulle inte BEWi 

uppfylla kraven som Verdane Capital ställt på företaget framgår det ut det empiriska 

materialet att riskkapitalbolaget skulle ta till åtgärder för att få företaget att uppnå 

kraven. Eftersom partnerskapet mellan Verdane Capital och BEWi främst syftar till att 

strukturera, spara in på resurser, skapa ordning samt skapa lönsamhet i BEWi, för att 

företaget ska kunna tas till nya höjder och börsnoteras, anses Verdane Capital ständigt 

vara involverade i företaget för att säkerställa att företaget utvecklas i önskvärd riktning 

och att bolagets avkastningskrav uppfylls. 
 

BEWi - Det etablerade företaget mot nya höjder 
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Tabell 5.3 Krav och roller BEWi 
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5.1.4 Outnorth - Expansion för marknadsandelar mot lönsamhet  
 
5.1.4.1 Krav och Roller 
Verdane Capital investerade år 2012 i Outnorth för att få företaget att fortsätta växa. 

Verdane Capital äger idag 56 procent av aktierna i Outnorth och har således ett 

majoritetsägande i företaget (Bertoni et al. 2013; Nyman et al. 2012). Verdane Capitals 

bolagsstruktur kan liknas med vad Nyman et al (2012) beskriver som den vanligaste 

strukturen på ett riskkapitalbolag. Investerare har satsat kapital i Verdane Capital som i 

sin tur har valt att investera detta kapital i Outnorth. Riskkapitalbolaget har därmed egna 

krav på sig från investerarna att bidra med avkastning och det kan konstateras att 

Verdane Capital ställde ett strikt avkastningskrav på Outnorth när partnerskapet 

inleddes. Avkastningskravet innebär att Outnorth ska generera en 25 procentig 

avkastning samt att Verdane Capital minst ska kunna dubbla sin investering när 

partnerskapet avslutas (Aspén 2017-04-25).  
 

Outnorths strategi, vilken var uteslutande fokuserad på tillväxt innan partnerskapet 

inleddes, var tvungen att anpassas för att företaget ska kunna fortsätta växa. Eftersom 

partnerskapet mellan Verdane Capital och Outnorth syftar till att få företaget att 

expandera och således ta nya marknadsandelar kan det konstateras att Verdane Capital 

även ställde krav på ett ökat fokus på företagets lönsamhet. För att företaget ska kunna 

fortsätta växa kan det konstateras att det krävs att företaget även ser till kostnaderna och 

skapar lönsamhet, detta för att generera avkastning till Verdane Capital. 
 

När partnerskapet inletts mellan Verdane Capital och Outnorth upprättades en 

ägaragenda vilken kan betraktas som ett kontrakt mellan parterna. I ägaragendan 

fastställs företagets målsättningar, centrala parametrar, en plan gällande vad företaget 

ska fokusera på de kommande åren samt företagets mål sett till tillväxtökning (Mörndal 

2017-04-20). Genom utformningen av ägaragendan har således Verdane Capital ett stort 

inflytande i företaget och kan således styra företaget för att uppnå avkastningskravet. 

Detta påvisar att Verdane Capital har vad Elango et. al (1995) beskriver som en aktiv, 

och nästintill hands-on, involvering i företaget, vilket krävs för att uppfylla 

avkastningskravet. Då Verdane Capital främst är involverad i företagets strategiska 

verksamhet, och desto mindre i företagets operativa verksamhet, kan det konstateras att 

bolaget tar rollerna som rådgivare och bollplank men främst rollerna som kontrollant 
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och övervakare, för att se till så det som fastställts på strategisk nivå efterlevs (Wijbenga 

et al. 2003).   
 

Eftersom Verdane Capital har ett strikt avkastningskrav samt tillväxt och ökad 

lönsamhet som målsättning, ställer bolaget flertalet krav på Outnorth för att få företaget 

att fortsätta växa. När partnerskapet inleddes mellan Verdane Capital och Outnorth 

bildades en ny styrelse och en ny ledningsgrupp tillsattes, vilket konstateras är ett krav 

från riskkapitalbolaget. Det konstateras även att Verdane Capital i sin tur ställt krav på 

att få tillsätta styrelserepresentanter i företagets styrelse, vilket således gjordes (Mörndal 

2017-04-20). Eftersom beslutsfattande enligt Andersson och Funck (2017) samt Ax et 

al. (2015) kan delas in i tre nivåer blir Verdane Capital, genom sin plats i styrelsen 

således involverade i företagets strategiska beslutsfattande och kan därmed påverka 

utvecklingen av företagets verksamhet. Genom sin styrelseplats tar bolaget rollerna som 

övervakare och kontrollant för att säkerställa att företaget följer strategin och således 

lever upp till avkastningskravet. Verdane Capital anses inte behöva ha en lika aktiv roll 

i företaget som rådgivare eftersom företaget förväntas rätta sig efter besluten som 

bolaget fattar, detta på grund av Verdane Capitals majoritetsägande.    
 

Eftersom Verdane Capital främst är involverade i företagets strategiska beslutsfattande, 

genom sin styrelseplats, kan det konstateras att bolaget ställde krav på information. Ur 

det empiriska materialet går det således att konstatera att Verdane Capital stället krav på 

information i form av beslutsunderlag. Detta för att information krävs för att kunna fatta 

goda beslut. Verdane Capital presenterade även ett ekonomistyrningspaket (Carlén 

2017-04-28) för att skapa ordning i företaget. Det konstateras således att Verdane 

Capital ställt krav på skapa ordning i företagets verksamhet för att Outnorth ska kunna 

realisera det som fastställts i ägaragendan, och därmed fortsätta växa och generera 

avkastning. 
 

För att Verdane Capital ska få tillgång till information implementerades ett 

rapporteringspaket som ett krav från riskkapitalbolaget. I samband med att 

rapporteringspaketet infördes, ställdes även krav på ökad rapportering. Kravet en på mer 

lönsamhetsfokuserad strategi bidrog till att företaget tog fram nya KPI:er och även 

införde key success factors (KSF) för att mäta viktiga parametrar (Carlén 2017-04-28). 

Införandet av nya KPI:er och KSF medförde således att även krav på ökad uppföljning 
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ställdes. För att kunna göra en uppföljning konstateras att riskkapitalbolaget även ställde 

krav på att företaget skulle upprätta en detaljerad budget vilken ska följas upp på 

månadsbasis för att värdera utfallet och för att således säkerställa att det som fastställts i 

aktieägaragendan uppfylls.  
 

För att skapa ordning och således öka lönsamheten i Outnorth kan det konstateras att 

Verdane Capital ställde krav på anställning av nyckelpersoner. Outnorth anställde i sin 

tur flertalet nyckelpersoner såsom en extern VD, CFO, seniora medarbetare samt en 

kommunikationschef (Mörndal 2017-04-20). Vid rekrytering av nya medarbetare 

fungerar Verdane Capital som kontaktnät (Fredriksen 1997) då bolaget har flertalet 

kompetenta kontakter som är lämpliga för posterna. Genom att bidra med kontakter vid 

rekrytering av nya medarbetare är Verdane Capital involverade i beslutfattandet 

gällande vem företaget anställer. Att anställa rätt personal är en viktig aspekt enligt 

Anthony et al (1992) för att ekonomistyrningen ska fungera i ett företag och en 

fungerande ekonomistyrning leder således till att företaget har större möjlighet att nå 

upp till bolagets uppsatta målsättningar. 
 

Verdane Capital har i sin tur även en hands-on involvering när det kommer till vilka 

investeringar som Outnorth bör göra. För att bolaget ska kunna fatta korrekta beslut 

krävs det att bolaget förses med beslutsunderlag i form av kalkyler (Carlén 2017-04-28). 

Det kan således konstateras att Verdane Capital ställt krav på att bli försedda med 

kalkyler, för att således bli försedda med information och för att vidare fatta rätt beslut 

gällande om exempelvis en investering ska genomföras eller ej. Förutom att vara 

involverade i företagets investeringsprocess är bolaget även aktivt involverade i hur  

Företaget ska expandera på ytterligare marknader.  
 

År 2016 valde riskkapitalbolaget Egmont att investera i Outnorth (Carlén 2017-04-28). 

Att ta in en ny investerare anses vara ett strategiskt beslut och genom sin styrelseplats 

var Verdane Capital ytterst involverade i denna process. Verdane Capital vilka förser 

Outnorth med kontakter kan ha ansett att Egmont vore en lämplig investerare i 

företaget. Att Verdane Capital anser att det vore bra att ta in en ny investerare kan 

kopplas med att bolaget kommer utträda år 2019. År 2019 har Verdane Capital satt ett 

krav på att Outnorth ska omsätta minst 500 miljoner kronor innan partnerskapet 

avslutas. Genom sin aktiva och hands-on involvering, och genom rollerna som 
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övervakare och kontrollant, kan bolaget se till att Outnorth uppfyller detta krav. Att ta in 

Egmont som ytterligare en investerare i samband med att Verdane Capital snart kommer 

träda ur kan betraktas som ett strategiskt beslut av riskkapitalbolaget för att säkerställa 

att avkastningskravet uppnås och att företaget fortsätter växa.  
 
 

Tabell 5.4 Krav och roller Outnorth 

 
 
5.1.5 Komperativ analys av riskkapitalbolagens involvering, roller och ställda 
krav  
 

5.1.5.1 Kontrakten 
Både SEB Venture Capital och Verdane Capital kan konstateras upprätta någon form av 

kontrakt när ett partnerskap ingås. Kontraktet konstateras vara väldigt centralt i 

partnerskapet då det är i kontraktet som företagens målsättningar, vad företagen ska 

fokusera på, hur detta ska genomföras och således hur företagen ska bedriva sin 

verksamhet fastställs. Genom upprättandet av kontrakten har således SEB Venture 

Capital och Verdane Capital möjlighet att påverka hur portföljföretagen utvecklas. 

Kontrakten blir således som en “försäkran” för riskkapitalbolagen att de vet vad de 

investerar i samt att kontrakten tydliggör för företagen vad partnerskapet innebär och 
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syftar till, vilket i sin tur underlättar samarbete och tydliggör den gemensamma vägen 

framåt. 
 

5.1.5.2 Olika målsättningar 
I samtliga portföljföretag kan det konstateras att målsättningarna med vad partnerskapet 

ska bidra till skiljer sig åt. I partnerskapet mellan SEB Venture Capital och Senion har 

det konstaterats att utvecklingen av företagets intressanta produkt är i fokus (Hwang 

2012), detta för att uppfylla kravet på avkastning när partnerskapet avslutas. I 

partnerskapet mellan SEB Venture Capital och Tink har det konstaterats att 

utvecklingen av produkten är central men att det även är samarbetet som är i fokus. SEB 

Venture Capital har således konstaterats ha både ett krav på avkastning vid försäljning 

men även ett krav på mervärde i Tink vilket medför att produkten och teamet i företagen 

är av största vikt. 
 

I partnerskapet mellan Verdane Capital och BEWi är fokus att ta företaget till nya 

höjder, det vill säga att få företaget att växa och bli lönsamt samt för att företaget ska 

börsnoteras, detta för att uppfylla Verdane Capitals strikta avkastningskrav. I 

partnerskapet mellan Verdane Capital och Outnorth är tillväxt och även fokus på 

kostnadsdelen, för att skapa lönsamhet, målet med investeringen. Detta för att i sin tur 

Verdane capital avkastningskrav ska uppfyllas.  
 

Att målsättningarna skiljer sig åt i de olika partnerskapen kan bero på att SEB Venture 

Capital och Verdane Capital har olika bolagsstrukturer. Ur det empiriska materialet 

framgår det att SEB Venture Capital har en kreditlina på två miljarder kronor som är 

kopplad till SEB som retailbank och bolaget investerar således inte andra investerares 

kapital, vilket Verdane Capital gör. Eftersom Verdane Capital, kan konstateras ha en 

klassisk bolagsstruktur (Isaksson 2005 se Connect 2005), investerar bolaget andra 

investerares kapital i sina portföljföretag och riskkapitalbolaget har således ett krav på 

sig från investerarna att bidra med avkastning. Detta konstateras i sin tur vara orsaken 

till att SEB Venture Capital inte har ett strikt avkastningskrav utan snarare kan investera 

i ett företag för de ser potential i produkten och teamet (Hwang 2012). Att 

målsättningarna skiljer sig åt i de olika portföljföretagen konstateras även bero på att 

partnerskapen har inletts när företagen befinner sig i olika tillväxtfaser (Surbhi 2015). 

Vid venture capital investeringar, som görs när ett företag befinner sig i en tidig 

tillväxtfas, anses det således svårt för ett riskkapitalbolag att ha ett strikt 
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avkastningskrav, detta eftersom avkastningen beror på utvecklingen av produkten, 

vilket således kan ta tid. Vid en private equity investering däremot är företaget redan 

etablerat på marknaden och har existerande produkter, och befinner sig således i en 

senare tillväxtfas, men behöver hjälp för att fortsätta växa och således kan 

riskkapitalbolag främst ha ett strikt avkastningskrav under partnerskapets gång, men 

även vid försäljning.  
 

5.1.5.3 Olika involvering 
Eftersom partnerskapen kan konstateras ha olika målsättningar och olika krav att 

uppfylla, kan det konstateras vara orsaken till SEB Venture Capital och Venture Capital 

har olika typer av involvering i portföljföretagen. SEB Venture Capital kan konstateras 

ha en inaktiv involvering i både Senion och Tink medan Verdane Capital konstaterats 

ha en mer aktiv, nästintill hands-on involvering i BEWi och Outnorth (Elango et al. 

1995). 
 

För att säkerställa att Verdane Capitals strikta avkastningskrav uppfylls krävs det att 

bolaget har en aktiv/hands-on involvering i företaget. Detta till skillnad från SEB 

Venture Capital som har utvecklingen av produkten i fokus och således kan ha en mer 

passiv involvering. SEB Venture Capitals inaktiva involvering i portföljföretagen kan 

därmed konstateras bero på att bolaget inte besitter en djup kunskap om hur produkten 

ska utvecklas utan överlåter det ansvaret till företagets team och behöver således enbart 

vara involverade i övervakningen av att företagets verksamhet fortskrider för att 

uppfylla både det slutliga avkastningskravet och mervärdeskravet. I både BEWi och 

Outnorth vill Verdane Capital få företagen att fortsätta växa, för att uppnå 

avkastningskravet, och eftersom företagen redan är långt komna i utvecklingen krävs 

det således en mer aktiv/hands-on involvering för att skapa ordning och strukturera upp 

verksamheten för att ta företagen vidare i utvecklingen. 
 

Att involveringen i portföljföretagen skiljer sig åt mellan SEB Venture Capital och 

Verdane Capital kan även konstateras bero på att bolagens ägarandelar skiljer sig åt. 

SEB Venture Capital har ett minoritetsägande i båda av sina portföljföretag medan 

Verdane Capital har ett majoritetsägande i sina portföljföretag. Ett minoritetsägande 

konstateras i sin tur leda till att bolaget inte kan ha en lika aktiv involvering i företaget 

eftersom bolaget inte har så stor rätt att fatta beslut, till skillnad från vid ett 

majoritetsägande då bolaget har större rätt att bestämma över företagets utveckling.  
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5.1.5.4 Olika roller 
Eftersom det i samtliga portföljföretag kan konstateras att målsättningarna med vad 

partnerskapet ska bidra till, samt vilken typ av involvering som riskkapitalbolagen har, 

skiljer sig åt, kan det i sin tur konstateras vara orsaken till att riskkapitalbolagen tagit 

olika roller i portföljföretagen (Fredriksen 1997). SEB Venture Capital konstateras 

främst ta rollerna som rådgivare, bollplank och till viss del övervakare i Senion och 

Tink medan Verdane Capital främst anses ta rollerna som övervakare och kontrollant i 

BEWi och Outnorth. Att Verdane Capital främst tar rollerna som övervakare och 

kontrollant konstateras bero på bolaget vill säkerställa att företagen utvecklas som 

planerat och således kommer uppfylla det strikta avkastningskravet. Eftersom det kan 

konstateras att både BEWis och Outnorths verksamheter behöver struktureras upp för 

att företagen ska fortsätta växa krävs det således att Verdane Capital övervakar och 

kontrollerar att detta sker i företagen. Detta kan i sin tur även relateras till Verdane 

Capitals majoritetsägande i företagen. Eftersom Verdane Capital med sitt 

majoritetsägande har större inflytande och således ställt mer strikta krav på företagen 

när partnerskapen inletts, krävs det att Verdane capital övervakar och kontrollerar att 

ställda krav efterlevs. 
 

Verdane Capital anses därmed inte behöva ha en lika aktiv roll i företaget som rådgivare 

och bollplank eftersom företagen förväntas rätta sig efter besluten som 

riskkapitalbolaget fattat, detta på grund av Verdane Capitals majoritetsägande i 

företagen. SEB Venture Capital som inte har ett lika strikt avkastningskrav anses inte 

behöva ta rollerna som övervakare och kontrollant i lika stor utsträckning som Verdane 

Capital behöver. Detta kan i sin tur även relateras till att SEB Venture Capital 

investerade i Senion och Tink, vilka inte kommit lika långt i utvecklingen och således 

krävs inte lika stor uppstrukturering av företagets verksamheter för att de ska fortsätta 

växa. Genom att ta rollerna som rådgivare och bollplank kan SEB Venture Capital, med 

sin kompetens och erfarenhet, vägleda Senion och Tink i främst strategiska frågor för 

att hjälpa företagen att utveckla sin verksamhet, för att i sin tur få avkastning vid 

försäljning samt för att få Tink att uppnå mervärdeskravet. SEB Venture Capital 

behöver dock till viss del ta rollen som övervakare för att se till så företagens 

verksamhet fortskrider enligt önskat. 
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Det kan i sin tur konstateras att vilka roller riskkapitalbolagen tar inte har någon 

anknytning till vilken bransch portföljföretaget verkar i, detta eftersom samtliga 

portföljföretag som studerats verkar i olika branscher. Vilken bransch företagen verkar i 

har således inte påverkat vilka roller riskkapitalbolagen tar utan det är snarare 

partnerskapets målsättningar, vilken typ av investering som gjorts i företagen och 

således vilken typ av involvering bolagen har som har betydelse. 
 

5.1.5.5 Olika krav 
Vilka roller som SEB Venture Capital och Verdane Capital tar i sina portföljföretag och 

vilka målsättningar partnerskapen har, kan i sin tur relateras till kraven som 

riskkapitalbolagen ställer när partnerskapen inletts. Att SEB Venture Capital och 

Verdane Capital ställer krav på sina portföljföretag är ett faktum. Vad som även kan 

konstateras är att Verdane Capital ställer fler krav på sina portföljföretag än SEB 

Venture Capital. Detta i sin tur anses främst bero på att riskkapitalbolagen investerar när 

företagen befinner sig i olika tillväxtfaser (Surbhi 2015). Eftersom SEB Venture Capital 

investerar i företag vilka befinner sig i ett tidigt skede är fokus mer på att företagets 

produkt ska utvecklas snarare än att strukturera upp verksamheten (Hwang 2012). 

Verdane Capital som i sin tur investerar i företag vilka befinner sig i ett senare skede, 

och således är större, har grunden men behöver struktureras upp för att fortsätta växa 

och således behövs fler krav ställas för att skapa ordning i företagen. SEB Venture 

Capitals och Verdane Capitals kan trots detta konstateras ställa övergripande lika krav, 

där enbart få krav skiljer sig åt.  

Krav på styrelserepresentant 

Både SEB Venture Capital och Verdane Capital har konstaterats ställa krav på att få 

tillsätta en styrelserepresentant i varje portföljföretags styrelse. Kravet på att få tillsätta 

en styrelserepresentant kan anses vara det mest centrala kravet eftersom 

riskkapitalbolagen genom detta krav, oberoende av riskkapitalbolagens ägarandel, blir 

en del av portföljföretagens strategiska beslutsfattande och således företagens 

utveckling (Ax et al. 2015; Andersson & Funck 2017). Att både SEB Venture Capital 

och Verdane Capital har krav på att få tillsätta en styrelserepresentant konstateras bero 

på att bolagen ska kunna utöva rollerna som övervakare, kontrollant, rådgivare och 

bollplank i portföljföretagen. Styrelserollen utövas olika i SEB Venture Capitals 

portföljföretag och i Verdane Capitals portföljföretag. Styrelserollen utövas främst som 
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rådgivare och bollplank i Senion och Tink eftersom SEB Venture Capital har ett 

minoritetsägande i företagen men även för att företagen befinner sig i en tidig tillväxtfas 

(Surbhi 2015). Styrelserollen i BEWi och Outnorth anses däremot utövas mer aktivt av 

Verdane Capital vilket konstateras bero på bolaget majoritetsägande men även att 

bolaget har ett strikt avkastningskrav som företagen måste uppfylla. 
 

Hade inte riskkapitalbolagen ställt krav på styrelserepresentation hade bolagen haft svårt 

att påverka företagens utveckling, detta eftersom styrelserollen kan konstateras vara 

“vägen in” i företaget för bolagen. Det är i sin tur genom SEB Venture Capitals och 

Verdane Capitals styrelserepresentation som bolagen kan ställa ytterligare krav på 

företagen för att styra dem i önskvärd riktning.  

Krav på rapportering och information 

Kravet på ökad rapportering kan konstateras ställas på samtliga av SEB Venture 

Capitals och Verdane Capitals portföljföretag. Eftersom båda riskkapitalbolagen är en 

extern part som träder in i företagen styrelse krävs det att bolagen förses med 

information för att veta hur företagens verksamhet utvecklas (Nilsson & Olve 2010). 

Kravet på ökad rapportering kan i sin tur relateras till riskkapitalbolagens ställda krav på 

information. Då riskkapitalbolagen är en del av det strategiska beslutsfattandet på 

strategisk nivå krävs det att bolagen förses med information i form av beslutsunderlag 

för att kunna fatta välgrundade beslut som leder verksamheten i rätt riktning. Det krävs 

således en ökad rapportering och krav på information eftersom bolagen inte är aktiva 

företagens operativa verksamhet. Att krav ställts på ökad rapportering kan i sin tur 

konstateras bero på att bolagen ska kunna utöva sina roller (Fredriksen 1997) vilket i sin 

tur är relaterat till vilka målsättningar varje partnerskap har. För att SEB Venture 

Capital ska kunna ta rollerna som rådgivare, bollplank och till viss del övervakare krävs 

det att bolaget förses med information för att kunna ge råd om hur företagen ska driva 

sin verksamhet och för att företagen i sin tur ska uppfylla avkastningskravet vid 

försäljning samt mervärdeskravet. Eftersom SEB Venture Capital även har en mer 

inaktiv involvering i företaget krävs det således att bolaget blir försedd med information 

för att veta hur verksamheten fortskrider. Kravet på rapportering konstateras vara extra 

centralt för Verdane Capital eftersom bolaget har ett strikt avkastningskrav på företagen 

och således måste bolaget få tillgång till information för att övervaka och kontrollera så 

att företagen utvecklas i önskvärd riktning, men även för att bolaget ska kunna fatta 
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korrekta beslut. En ökad rapportering krävs således för att Verdane Capital ska kunna ha 

en aktiv involvering i portföljföretagen.  
 

Vilken bransch portföljföretagen befinner sig i anses inte påverka bolagens krav på 

ökad rapportering och information då samtliga portföljföretag som medverkat i studien 

är verksamma i olika branscher. Senion, Tink, BEWi och Outnorth skiljer sig sett till 

både omsättning och antalet anställda vilket således bidrar till att det kan konstateras att 

ett företags storlek inte heller påverkar kraven på ökad rapportering och information. 

Nämnda aspekter påverkar inte riskkapitalbolagens krav eftersom, oavsett hur företaget 

är uppbyggt eller vilka förutsättningar som företaget har, så träder en extern part in i 

företaget när partnerskapet inleds och är då i behov av information för att kunna fatta 

beslut.  

Krav på uppföljning 

Till skillnad från SEB Venture Capital kan det konstateras att Verdane Capital ställer 

krav på ökad uppföljning. Eftersom Verdane Capital främst tar rollerna som övervakare 

och kontrollant krävs det en ökad uppföljning för att riskkapitalbolagen ska få koll på 

hur väl företagen håller fast vid målsättningarna (Anthony 1965) och om det som 

fastställts i “kontrakten” genomförs. Att det enbart är Verdane Capital som ställt krav på 

ökad uppföljningen anses bero på Verdane Capitals strikta avkastningskrav och således 

bolagsstruktur. Riskkapitalbolaget behöver således ständigt följa upp hur företaget 

presterar för att säkerställa att företagen utvecklas i rätt riktning och om inte, behöver 

bolaget ta till åtgärder, detta eftersom bolaget själva har ett avkastningskrav på sig från 

sina investerare.  

Krav på ordning 

Både SEB Venture Capital och Verdane Capital konstateras ställa krav på ordning i sina 

portföljföretag. Däremot kan det konstateras att ordningskravet har olika betydelser i 

SEB Venture Capitals portföljföretag och i Verdane Capitals portföljföretag. Att 

ordningskravet har olika betydelser i SEB Venture Capitals och Verdane Capitals 

portföljföretag anses bero på att företagen befinner sig i olika tillväxtfaser. I Senion och 

Tink, som båda befinner sig i en tidig tillväxtfas, anses kravet på ordning innebära att 

verksamheten ska förses med det som krävs för att företagen ska kunna växa korrekt. 

Kravet på ordning innebär därmed att företagen ska få koll på sin verksamhet, det vill 
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säga skapa grunden till en struktur som företaget kan växa i.  I BEWis och Outnorths 

fall kan det konstateras att Verdane Capitals krav på ordning har en annan betydelse 

eftersom företagen befinner sig i senare tillväxtfaser. Eftersom både BEWi och 

Outnorth är så pass stora företag har företagen redan grunden, men det krävs att 

verksamheterna struktureras upp för att företagen ska kunna fortsätta växa. I BEWis fall 

är ordningskravet av extra vikt eftersom Verdane Capital även ställt krav på en 

börsnotering av företaget. För att börsnoteras krävs det att företaget struktureras upp och 

har koll på sin styrning vilket således Verdane Capitals ordningskrav kan konstateras 

syfta till. Att ordningskraven skiljer sig åt i företagen kan därmed konstateras bero på att 

SEB Venture Capital och Verdane Capital har olika målsättningar i respektive 

portföljföretag. 

Krav på nyckelpersoner  

Till skillnad från SEB Venture Capital kan det konstateras att Verdane Capital ställer 

krav på att, både BEWi och Outnorth, ska anställa nyckelpersoner när partnerskapet 

inletts. Att detta krav endast ställs av Verdane Capital anses bero på att Verdane Capital 

investerar i företag som befinner sig i en senare tillväxtfas (Surbhi 2015) och som 

således är i behov av att anställa nyckelpersoner för att strukturera upp och få ordning 

på företagens verksamhet. Detta för att vidare skapa lönsamhet och effektivitet vilket 

även är ställda krav från riskkapitalbolaget. Att SEB Venture Capital således inte ställer 

detta krav på Senion och Tink konstateras bero på att företagen befinner sig i en 

inledande tillväxtfas och verksamheten har således inte ett lika stort behov av rekrytera 

nyckelpersoner, utan utvecklingen av produkten kommer i första hand. Att kravet på att 

anställa nyckelpersoner skiljer sig åt kan även konstateras bero på att bolagen har olika 

roller i företagen (Fredriksen 1997). Då Verdane Capital främst tar rollerna som 

övervakare och kontrollant kan det medför att bolaget ställer krav på att anställa 

nyckelpersoner för att lättare kunna övervaka och kontrollera utvecklingen av 

företagens verksamhet. SEB Venture Capital som till viss del tar rollen som övervakare 

i Senion och Tink anses inte behöva ställa kravet på att anställa nyckelpersoner eftersom 

båda företagen har få anställda och således är det inte lika svår för bolaget att övervaka 

verksamheten. 
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 Riskkapitalbolags ställda krav och olika rollers påverkan på 5.2
utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i snabbväxande 
företag 
 
5.2.1 Senion - Den intressanta produkten 
 
5.2.1.1 Planering och uppföljning 
Aktieägaravtalet, som fungerar som kontraktet mellan SEB Venture Capital och Senion, 

kan konstateras ha en stor påverkan på företagets strategiska planering. Eftersom det i 

aktieägaravtalet fastställs vilka målsättningar företaget ska ha, vad företagen ska 

fokusera på, hur detta ska genomföras och således hur företagen ska bedriva sin 

verksamhet har partnerskapet bidragit till att Senions strategiska planering utvecklats 

och blivit mer tydlig (Roos et al. 2004). Det som fastställts i aktieägaravtalet skapar i sin 

tur det organisatoriska agerandet (Anthony et al 2014). Eftersom det är utvecklingen av 

Senions intressanta produkt och att SEB Venture Capital ska få avkastning vid 

försäljning som är i fokus, blir det således centralt att det planeras efter detta så att 

Senion utvecklas i önskvärd riktning. Planeringen i företaget kan även konstateras bli 

påverkad av att SEB Venture Capital ställer krav på en treårsplan. Senion har sedan 

innan partnerskapet ingicks med SEB Venture Capital använt sig av en ettårs plan 

(Respondent X 2017-04-19; Lundqvist 2017-04-11). Denna plan kan i sin tur 

konstateras utgöra företagets taktiska planering (Nilsson & Olve 2013) detta eftersom 

den är kortsiktig och innehåller prediktion över kommande försäljning. Det kan således 

konstateras att företaget gått från att mest ha en kortsiktig planering till att ha en mer 

Figur 5.3 Sammanfattande modell krav och roller 
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tydlig långsiktig planering då SEB Venture Capital upprättat en ägaragenda och ställt 

krav på en treårsplan. Att planera mer strategiskt anses i sin tur gynna företaget 

eftersom det blir mer konkret för företaget vad som är målet med verksamheten.  
 

Nilsson och Olve (2013) menar att den strategiska planeringen utgör grunden för den 

taktiska planeringen. När det numera finns en utvecklad strategisk planering i Senion 

kan det konstateras bidragit till att den taktiska planeringsprocessen blivit mer uppstyrd 

och enklare, och således även den operativa i förlängningen. Eftersom SEB Venture 

Capital främst är involverade i Senions strategiska planering anses således en tydlig 

skiljelinje skapats mellan vad som är strategisk planering samt vad som är taktisk och 

operativ planering. När det finns tydliga mål samt en klar strategi, vilket i detta fall är 

organisk tillväxt för att möjliggöra framtida avkastning genom utveckling av produkten, 

underlättar det enligt Merchant och Van der Stede (2007) om ett företags strategiska 

planering tydliggörs, detta eftersom det blir enklare att implementera nya delar i 

företaget vilket således bidrar till att företagets strategi och mål blir enklare att realisera.  
 

Då Senions planering kan konstateras ha utvecklats när partnerskapet inleddes med SEB 

Venture Capital har uppföljningen ökat i företaget. Eftersom Senion nu har nya 

målsättningar krävs det att dessa följs upp för att säkerställa att företaget utvecklas i rätt 

riktning för att kunna uppfylla det uppsatta avkastningskravet. Att uppföljningen ökat 

anses även vara en följd av att SEB Venture Capital ska kunna utöva sina roller som 

rådgivare och bollplank men även på grund av att SEB Venture Capital ställt ett krav på 

ordning. Genom att följa upp vad som planerat kan således riskkapitalbolaget skapa en 

förståelse för i vilken riktning verksamheten utvecklas och därmed ta till åtgärder om så 

behövs, för att således skapa ordning i företaget för att få det att fortsätta växa.   
 

5.2.1.2 Rapportering och information  
Att SEB Venture Capital ställt krav på ökad rapportering och krav på relevant, 

innehållsrik och strukturerad information i form av beslutsunderlag kan konstateras ha 

påverkat utvecklingen av Senions ekonomistyrning. Som framgår ur det empiriska 

materialet skedde rapporteringen muntligt i Senion innan partnerskapet med SEB 

Venture Capital inleddes. Företaget behöver nu på grund av kraven som SEB Venture 

Capital ställt ta fram information på ett visst sätt för att i sin tur anteckna den i form av 

rapporter (Lundqvist 2017-04-11). Rapporteringen kan således konstateras ha gått från 

muntlig till skriftlig form som en följd av SEB Venture Capitals ställda krav. Att det nu 
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krävs att rapporteringen och beslutsunderlag sker skriftligt kan konstateras bero på att 

SEB Venture Capital verkar på företagets strategiska nivå och således inte är insatt i 

företagets operativa verksamhet. För att kunna utöva rollerna som rådgivare och 

bollplank, samt till viss del övervakare, krävs det att rapporteringen ökar och att bolaget 

således förses med information för att utöva sina roller, men även för att kunna fatta 

korrekta och välgrundade beslut som i sin tur ska få Senions verksamhet att utvecklas i 

riktning mot att uppfylla avkastningskravet. 
 

Att rapporteringen kan konstateras ökat i Senion sker även som en naturlig följd av att 

en extern part behöver information för att få en snabb och tydlig uppfattning om vad 

som pågår i företaget och för att således veta om företaget utvecklas i riktning mot att 

uppfylla målsättningarna (Nilsson et al. 2011). SEB Venture Capital som är en extern 

part, vilka ställt krav på att tillsätta en styrelsemedlem, besitter extern kunskap 

(Samuelson 2008 se Nilsson et al. 2010) men efterfrågar således mer intern information 

för att få en förståelse om företaget, vilket i sin tur leder till att Senions interna 

rapportering har utvecklats. Kravet på styrelserepresentant kan således konstateras 

bidragit till en ökad rapportering. En ökad rapportering och kravet på information kan i 

sin tur konstateras medföra att ekonomistyrningens tre huvudsyften utvecklats i Senion 

(Andersson & Funck 2017).  
 

Som framgår ur det empiriska materialet kan det konstateras att Senion främst fokuserat 

på scorekeeping innan partnerskapet inleddes, detta eftersom företagets grundare främst 

behövde veta hur det gick för företaget, och besluten som fattades kunde således fattas 

utan mer omfattande beslutsunderlag. Eftersom SEB Venture Capital till viss del utövar 

rollen som övervakare i Senion, skulle scorekeepingunderlag räcka för att bolaget skulle 

få en överblick över företagets verksamhet. Men då SEB Venture Capital även tar 

rollerna som rådgivare och bollplank och samtidigt, genom sin roll som styrelsemedlem, 

blir en del av beslutsfattandet krävs det en mer specificerad intern information om 

företagets olika delar för att bolaget ska kunna fatta beslut (Nilsson et al. 2010). 

Rapporteringen i ett företag kan i sin tur enligt Nilsson et al. (2011) ta rollen som 

kommunikationsmedel och som cybernetisk styrning (Greve & Dergård 2017). För att 

SEB Venture Capital ska kunna utöva sina roller som rådgivare och bollplank krävs det 

att rapporteringen i företaget ökar detta för att bolaget i sin tur ska kunna ge råd om hur 
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företaget bör bedriva sin verksamhet för att kunna utveckla produkten och således 

uppfylla kravet på avkastning vid försäljning (Lindvall 2011; Nilsson et al. 2011).  
 

För att SEB Venture Capital ska åta sig indikationer på var i företaget åtgärder behöver 

ses över, samt hur, behövs ekonomistyrningen i form av ökad scorekeeping, attention 

directing och problem solving (Andersson & Funck 2017; Simon et al. 1954) vilket 

företaget får genom en ökad uppföljning. Tidigare fanns det i Senion en 

redovisningskonsult som arbetade med redovisningen och således mer professionell 

scorekeeping (Andersson & Funck 2017) samt att företaget anställde en ekonomichef, 

med påtryckningar från SEB Venture Capital, vars huvudfokus är att arbeta med 

budgets och uppföljning, de vill säga attention direction och vidare problem solving för 

beslutsfattarna (Simon et al. 1954; Anthony et al. 2014; Lundqvist 2017-04-11).  
 

På grund av SEB Venture Capitals ställda krav på ökad rapportering och information 

kan det konstateras tvinga fram en attention direction och problem solving i företaget. 

Attention direction och problem solving blir extra viktigt eftersom SEB Venture Capital 

har ett uppsatt avkastningskrav. Det fungerar således inte att enbart registrera vad som 

sker i företaget utan SEB Venture Capital måste veta var eventuella problem uppstår för 

att i sin tur kunna ta till åtgärder för att styra verksamheten i riktning mot att uppfylla 

avkastningskravet. För att kunna ta till åtgärder krävs det således en ökad rapportering 

och en ökad uppföljning samt att informationen som presenteras är relevant och 

strukturerad, detta för att i sin tur skapa ordning i företaget.  
 

5.2.1.3 Ansvarsfördelning 
Kravet på att tillsätta en styrelserepresentant kan konstateras bidragit till att företagets 

beslutsfattande blivit mer uppdelat vilket framgår ur det empiriska materialet. Genom 

sitt krav på styrelserepresentant och genom sitt minoritetsägande blir SEB Venture 

Capital en del av företagets strategiska beslutsfattande. Det anses således ha skapats en 

tydlig skiljelinje i företaget vad som är operativ verksamhet och vad som är strategisk 

verksamhet. Som framgår ur det empiriska materialet var Senions grundare involverad i 

alla beslut som fattades i företaget, vilket enligt Flamholtz och Randle (2007) är 

karaktäristiskt för en informell styrning. När partnerskapet sedan ingicks medförde det 

således att SEB Venture Capital blev en del av ägandet vilket således medförde att 

Senions grundare inte kunde fatta alla beslut på egen hand utan blir nu tvungna att till 

viss del involvera SEB Venture Capital i beslutsfattandet. Men eftersom det är 
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utvecklingen av produkten som är i fokus som kan det konstateras att det är företagets 

team som fattar dessa beslut eftersom SEB Venture Capital inte besitter tillräcklig 

kunskap inom detta område. SEB Venture Capital påverka således mer de strategiska 

frågorna gällande hur verksamheten ska fortskrida för att slutligen kunna uppnå kravet 

på avkastning vid försäljning. Således kan det konstateras att det blivit en mer tydlig 

uppdelning av beslutsfattandet i företaget vilket således även har haft ett inflytande på 

rapporteringen i företaget. 
 

Som framgår ur det empiriska materialet har Senion delats upp i ansvarsenheter i 

samband med att partnerskapet inleddes med SEB Venture Capital (Lundqvist 2017-04-

11) vilket i sin tur kan konstateras beror på att SEB Venture Capital ställde ett krav på 

ordning i företaget. Eftersom partnerskapet med SEB Venture Capital medförde att 

företaget kunde anställa mer personal (Lundqvist 2017-04-11) behövde kravet på 

ordning ställas för att skapa en bättre struktur på verksamheten, vilket uppnås genom att 

dela in verksamheten i olika ansvarsfördelningar (Greve och Dergård 2017). Genom att 

dela upp verksamheten i olika ansvarsfördelningar kan verksamheten bli mer effektiv då 

respektive anställd enbart behöver fokusera på sitt område, vilket kan konstateras hände 

i Senion då varje enhet ansvarar för sina finansiella mål. Eftersom det framgår i det 

empiriska materialet att Senions grundare och VD var involverade i alla delar i företaget 

innan partnerskapet inleddes, behövde båda parterna bli avlastade och det var därmed av 

vikt att företaget anställde nya medarbetare och delades in i ansvarsenheter för att 

utvecklingen av produkten skulle ske mer effektivt. Att företaget blivit uppdelat i 

ansvarsenheter hade troligtvis skett som en naturlig utveckling av att företaget växer 

men på grund av att SEB Venture Capital ställde krav på ordning i företaget kan det 

konstateras att denna utveckling skedde snabbare. 
 

5.2.1.4 Formell ekonomistyrning och tillväxtfaser 
Baserat på det empiriska materialet och SEB Venture Capitals ställda krav och tagna 

roller, kan det konstateras att Senion gick från en informell och känslomässig styrning 

till mer formell strukturerad ekonomistyrning (Lundqvist 2017-04-11, Respondent X 

2017-04-05) när partnerskapet inletts med SEB Venture Capital. En utveckling från 

informell till en mer formell ekonomistyrning anses som nödvändig för att ett 

snabbväxande företags fortsatta tillväxt (Davila et al. 2007; Simons 1995; Johanson & 

Skoog 2007; Flamholtz et al.2007). Att ekonomistyrningen utvecklas från en informell 
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till mer formell sker vanligen som en naturlig följd av att ett företag växer eller 

genomgår en större förändring (Nilsson och Olve 2013 & Bruce 1987). Partnerskapet 

med SEB Venture Capital kan betraktas som att företaget genomgick en större 

förändring, detta eftersom Senion fick tillgång till en stor summa kapital och därmed 

kunde anställa mer personal och i sin tur fortsätta utveckla produkten och således växa. 

Det kan därmed konstateras att Senions ekonomistyrning troligen hade utvecklats till att 

bli av mer formell karaktär i takt med att företaget växer men eftersom SEB Venture 

Capital ställt ovannämnda krav och tagit roller i företaget anses det bidragit till att 

utvecklingen från en informell ekonomistyrning till en mer formell har skett snabbare.   
 

Att ekonomistyrningen i Senion konstateras har utvecklats till att vara av mer formell 

karaktär kan i sin tur konstateras ha påverkat företagets tillväxttakt, detta eftersom 

utvecklingen av ett företags ekonomistyrning kan betraktas som en förutsättning för 

företagets tillväxt (Anthony et al. 2014). När SEB Venture Capital investerade i Senion 

hade företaget redan befintliga kunder vilket således var ett bevis på att företagets 

affärsidé fungerade och således kan det konstateras att företaget var i vad Churchill & 

Lewis (1983) beskriver som överlevnadsfasen. Eftersom SEB Venture Capitals ställda 

krav och tagna roller kan konstateras bidragit till att ekonomistyrningen utvecklats från 

att vara av informell karaktär till mer formell kan det ha medfört att Senion övergått till 

expansionsfasen (Scott & Bruce 1987; Churchill & Lewis 1983; Greiner 1972). Denna 

övergång skulle förmodligen skett även om SEB Venture Capital inte ställt krav eller 

tagit roller i företaget, detta eftersom kapitalet skulle bidragit till en ökad tillväxt för 

företag. Däremot kan det konstateras att övergången mellan tillväxtfaserna skulle skett 

långsammare eftersom det krävs att ekonomistyrningen i företaget är mer utvecklad för 

att företaget ska växa (Davila et al. 2007; Simons 1995; Johanson et al. 2007; Flamholtz 

et al. 2007). Genom att SEB Venture Capital således ställde krav och tog roller i 

företaget, vilka i sin tur snabbade på utvecklingen av ekonomistyrningen och således 

skapade en kostym för företaget att växa in i, kunde Senion konstateras ta sig snabbare 

från överlevnadsfasen till expansionsfasen. En snabbare övergång i tillväxtfaserna är 

således gynnsamt för att företaget ska kunna fortsätta utveckla produkten och såldes 

uppfylla SEB Venture Capitals krav på avkastning vid försäljning.  
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5.2.2 Tink - Den strategiska investeringen 
 
5.2.2.1 Planering och uppföljning 
För att Tink ska kunna uppfylla mervärdeskravet och kravet på avkastning vid 

försäljning påverkar SEB Venture Capital företagets strategiska planering genom att 

upprätta både en ägaragenda och en affärsplan (Kvarnström 2017-04-10). Affärsplanen 

omfattar en period i tre till fem år kan tillsammans med ägaragendan konstateras utgöra 

Tinks strategiska planering (Greve & Dergård 2017) vilket är den typ av planering som 

SEB Venture Capital är främst involverad i. Eftersom SEB Venture Capital är främst 

involverade i Tinks strategiska planering anses det att ha skapats en tydlig skiljelinje 

mellan vad som är strategisk planering och vad som är taktisk och operativ planering i 

företaget. Vidare benämns aktieägaragendan i Tinks som en planering vilken bör 

uppdateras varje år. Aktieägaragendan kan således anses vara en taktisk planering då 

den innehåller instruktioner på hur verksamheten ska utvecklas (Nilsson & Olve 2013). 

Eftersom planeringarna bygger på varandra (Nilsson & Olve 2013; Ax et al. 2015) och 

Tink fått två nya planeringar, vilka är strategisk och taktisk, kan det konstateras att även 

den operativa planeringen blivit utvecklad. Detta eftersom den operativa planeringen 

ska ligga till grund för att uppfylla den taktiska, vilken i sin tur ska hjälpa den 

strategiska planeringen att uppfyllas, och således behöver även den operativa 

planeringen anpassas till förändringarna. Det kan således konstateras att, på grund av 

införandet av aktieägaragendan och affärsplanen, har Tinks planering ökat, utvecklats 

och tydliggjorts.  
 

Till följd av att planeringen anses ha utvecklats i Tink kan det även konstateras att 

uppföljningen har ökat. Uppföljning skedde månadsvis tillsammans med styrelsen redan 

innan SEB Venture Capitals inträde, detta eftersom Tink redan hade andra investerare 

(Kvarnström 2017-04-26). Däremot kan det konstateras att uppföljningen har ökat i 

samband med att partnerskapet ingick med SEB Venture Capital detta eftersom SEB 

Venture Capital ska kunna se till att överenskommen strategi om produktens fortsatta 

utveckling uppfylls samt kraven på mervärde och avkastning vid försäljning. Ökad 

uppföljning är således i enlighet med den övervakningsroll SEB Venture Capital tar, då 

uppföljningen blir kontrollverktyget (Anthony 1965). Om inte Tink lever upp till det 

som planerat, måste SEB Venture Capital skicka ut styrimpulser för att styra upp 

verksamheten (Andersson & Funck 2017), vilket Kvarnström (2017-04-10) menar att 

SEB Venture Capital skulle kunna göra vid behov trots sitt minoritetsägande. Att 
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uppföljningen ökat i företaget kan i sin tur även vara till följ av att SEB Venture Capital 

ställt ett krav på ordning. Mer ordning kan konstateras uppfyllas genom att företaget har 

tydliga målsättningar med hur verksamheten ska utvecklas, att företaget har både 

långsiktiga och kortsiktiga planeringar samt att företaget följer upp utfallen för att veta 

om åtgärder måste tas till, vilket således även leder till att företaget arbetar i riktning 

mot att uppfylla mervärdeskravet och kravet på avkastning vid försäljning. 
 

5.2.2.2 Rapportering och information  
Den oberoende representanten i Tinks styrelse, vilken definierats som ett krav på 

styrelserepresentation, är SEB Venture Capitals förlängda arm. Den oberoende 

styrelserepresentanten fattar beslut i SEB Venture Capitals vägnar och behöver således 

samma typ av informations- och beslutsunderlag som om styrelse representants inte 

varit oberoende vilket lett till att SEB Venture Capital även ställt krav på information. 

Kravet på information beror på att samtliga parter har intresse i att rätt beslut fattas som 

kan hjälpa Tink att realisera sina målsättningar vilket lett till att riskkapitalbolaget måste 

förses med information i form av beslutsunderlag för att välgrundade beslut ska kunna 

fattas. Beslutsunderlagen kan således konstateras blivit mer konkreta än tidigare 

eftersom SEB Venture Capital trätt in som en extern part i företaget och således behöver 

tydliga beslutsunderlag för att kunna fatta beslut (Lindvall 2011).  
 

Att rapporteringen kan konstateras ökat i Tink sker även som en naturlig följd av att en 

extern part behöver information för att få en snabb och tydlig uppfattning om vad som 

pågår i företaget för att således veta om företaget utvecklas i riktning mot att uppfylla 

målsättningarna (Nilsson et al. 2011). SEB Venture Capital som är en extern part, som 

ställt krav på att tillsätta en styrelsemedlem, besitter extern kunskap (Samuelson 2008 se 

Nilsson et al. 2010) men efterfrågar således mer intern information för att få en 

förståelse om företaget, vilket i sin tur leder till att Tink interna rapportering har 

utvecklats. Kravet på styrelserepresentant kan således konstateras bidragit till en ökad 

rapportering. En ökad rapportering och kravet på information kan i sin tur konstateras 

medföra att ekonomistyrningens tre huvudsyften utvecklats i Senion (Andersson & 

Funck 2017). 
 

CFO:s uppgift att styra upp kan även kopplas till det krav som ställs på utökad och mer 

strukturerad rapportering. Rapportering och mätning av prestationer benämns i 

styrpaketet som cybernetisk styrning (Greve & Dergård 2017). Kvarnström (2017-04-
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10) upplever att det är just på detta vis rapporteringen förändrats och enligt Wolf (2017-

04-28) skedde struktureringen av rapporterna vid Kvarnströms inträde. Kvarnströms 

anställning kan således tolkas som nödvändig på grund av tillväxten men att 

riskkapitalbolagens inträdde skyndade på en sådan anställning. Vilket innebär att 

inträdet av ytterligare riskkapitalbolag såsom SEB Venture Capital och dess krav hade 

en stor inverkan på att få ekonomistyrningen i form av rapportering och uppföljning 

uppstyrd, genom CFO:n. 
 

SEB Venture Capital ställde även krav på att särskilda KPI:er skulle användas, vilka 

inte hade använts i Tink om inte det vore för att de efterfrågades, vilket således bidragit 

till att rapporteringen utvecklats ytterligare. Innan riskkapitalbolagens inträde var 

rapporteringen koncentrerad på kostnader. Det kan i sin tur konstateras att kostnaderna 

inte längre är i lika stor fokus utan att det nu på grund av SEB Venture Capitals 

målsättningar mer fokuseras på omsättning samt antal användare.  
 

På grund av SEB Venture Capitals ställda krav på ökad rapportering och information 

kan det konstateras tvinga fram en attention direction och problem solving i företaget 

(Andersson & Funck 2017). Attention direction och problem solving blir extra viktigt 

eftersom SEB Venture Capital har ett uppsatt avkastningskrav. Det fungerar således inte 

att endast registrera vad som sker i företaget, utan SEB Venture Capital måste veta var 

eventuella problem uppstår för att i sin tur kunna ta till åtgärder för att styra 

verksamheten mot att uppfylla avkastningskravet. För att kunna ta till åtgärder krävs det 

således en ökad rapportering och en ökad uppföljning samt att informationen som 

presenteras är relevant och strukturerad, detta för att i sin tur skapa ordning i företaget.  
 

5.2.2.3 Ansvarsfördelning 
SEB Venture Capitals ställde krav på att få tillsätta en styrelserepresentant i Tinks 

styrelse fick kravet uppfyllt genom en oberoende styrelserepresentant (Kvarnström 

2017-04-10). Genom styrelserepresentanten blev således bolaget en del av företagets 

strategiska beslutsfattande. Eftersom Tink sedan tidigare hade andra investerare så anses 

det redan att det görs skillnad på vad som är strategisk verksamhet och vad som är 

operativ verksamhet i företaget. Detta eftersom företagets andra investerare inte är 

aktiva i det operativa beslutsfattandet, utan är som SEB Venture Capital, endast 

involverade i det strategiska beslutsfattandet vilket därmed bidragit till att en tydlig 

skiljelinje skapats mellan företagets nivåer av beslutsfattande. Denna skiljelinje anses 
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därmed blivit tydligare när SEB Venture Capital kom in eftersom det är ytterligare en 

part som är involverade i det strategiska beslutsfattandet. Kravet på styrelserepresentant 

anses därmed, på grund av uppdelningen av beslutsfattandet, bidragit till att 

rapporteringen ökat i företaget. 
 

Eftersom Tinks strategi är att fortsätta växa, kan det konstateras att företaget i samband 

med att partnerskapet ingicks med SEB Venture Capital expanderade från 16 till 35 

anställda (Kvarnström 2017-04-10). Eftersom SEB Venture Capital ställde krav på 

ordning anses det bidragit till att det skedde en uppdelning i ansvarsenheter samt att en 

ledningsgrupp tillsattes, vilket enligt Greve och Dergård (2017) således innebär att den 

administrativa styrningen i styrpaketet påverkats. Kvarnström (2017-04-10) upplever att 

ansvarsuppdelningen som skedde i och med expansionen är ett naturligt steg som måste 

tillkomma när företaget växer. Däremot kan det konstateras att denna utveckling skett 

snabbare på grund av SEB Venture Capitals ställda krav (Andersson 2001; Kvarnström 

2017-04-10).  
 

Att Tink blivit uppdelat i ansvarsenheter, på grund av ordningskravet, konstateras i sin 

tur detta påverkat rapporteringen i företaget, detta eftersom det behövs bättre 

kommunikation internt när antalet anställda ökar och företagets delas in i olika enheter. 

Tink måste således ta fram underlag internt för sin egen skull och kan således enkelt 

delge den informationen med SEB Venture Capital, vilket underlättar både SEB 

Venture Capitals roller som rådgivare och bollplank men även uppfyllandet av 

rapporteringskravet.  SEB Venture Capitals ordningskrav och krav på 

styrelserepresentant anses således ha bidragit till en utvecklad och ökad rapportering.    
 

5.2.2.4 Formell ekonomistyrning och tillväxtfaser 
När ett företag växer är det vanligt att ekonomistyrningen utvecklas från en informell 

styrning till en formell då behovet av mer information och planering ökar (Davila et al. 

2007; Simons 1995; Johanson & Skoog 2007; Flamholtz et al. 2007). Dock anser inte 

Kvarnström (2017-04-10) att det är nödvändigt för ett företag att utveckla sin 

ekonomistyrning till formell då företaget växer, ändå skedde detta i Tink. Bruce (1987) 

menar att utvecklingen till formell styrning ofta sker när företaget genomgår en större 

förändring, vilket finansiering av riskkapitalbolag kan betraktas som. Kvarnström 

(2017-04-26) förklarar att den formella utvecklingen skedde när bolaget utsåg en 

styrelserepresentant, vilket kan konstateras bero på att det är då bolaget blir en del av 
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beslutsfattandet. Utvecklingen av den formella ekonomistyrningen kan i sin tur även 

anses ha börjat innan partnerskapet med SEB Venture Capital inleddes, detta eftersom 

bolaget kom in i tredje finansieringsrundan. Däremot kan det konstateras att 

ekonomistyrningen ständig utvecklas för varje nytt riskkapitalbolag som involveras på 

grund av att bolagen ställer krav och intar olika roller som framtvingar en utveckling av 

ekonomistyrningen. Utvecklingen från informell till formell kan gå långsamt när ett 

företag växer (Nilsson & Olve 2013) men vad som kan uttydas i det empiriska 

materialet är att utvecklingen av ekonomistyrningen i Tink har skett snabbare eftersom 

SEB Venture Capital ställt krav och tagit olika roller i företaget. 
 

Tink var innan första finansieringen i födelsefasen och således var styrningen mycket 

simpel och ostrukturerad (Scott & Bruce 1987). Företaget bestod då av fåtalet anställda 

och således kunde kommunikationen ske mellan var och en (Kvarnström 2017-04-10; 

Greiner 1972). Tink kan nästinpå anses ha befunnit sig i övergången till 

överlevnadsfasen innan partnerskapet inleddes, detta eftersom företaget visat att det 

fanns ett behov på marknaden och att fokuset i ekonomistyrningen förflyttades till 

kostnader (Churchill & Lewis 1983). Efter att partnerskapet inletts kan det konstateras 

att Tink gått in i expansionsfasen. Detta eftersom företaget expanderat till europeiska 

banker, vilket företaget uttalat kommer fortsätta med (Kvarnström 2017-04-10). 

Övergången till expansionsfasen skulle förmodligen skett även om SEB Venture Capital 

inte ställt krav eller tagit roller i företaget, detta eftersom kapitalet skulle bidragit till en 

ökad tillväxt för företag. Däremot kan det konstateras att övergången mellan 

tillväxtfaserna skulle skett långsammare eftersom det krävs att ekonomistyrningen i 

företaget utvecklas för att företaget ska kunna fortsätta växa korrekt (Davila et al. 2007). 

Genom att SEB Venture Capital således ställde krav och tog roller i företaget, vilka i sin 

tur snabbade på utvecklingen av ekonomistyrningen och således skapade en kostym för 

företaget att växa in i, kunde Tink konstateras ta sig snabbare från den inledande 

överlevnadsfasen till expansionsfasen.  
 

5.2.3 BEWi - Det etablerade företaget mot nya höjder 
 

5.2.3.1 Planering och uppföljning 
Inledningsvis upprättas mellan BEWi och Verdane Capital en affärsplan vilken 

betraktas som ett kontrakt mellan parterna. Affärsplanen är mycket central då den 
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innehåller företagets gemensamma strategier och målsättningar och således är BEWis 

riktlinjer. Målsättningen är att ta BEWi Group till nya höjder genom fortsatt tillväxt 

med slutmål att börsnoteras. Då Verdane Capital är involverade i utformningen av 

affärsplanen är bolaget mycket involverade i den strategiska planeringen. De strategier 

som utformas i BEWi finns där för att uppfylla målet och därmed avkastningskravet. 

Det är således inte en överraskning att när den vertikala integrationen skedde ändrades 

fokus i strategin från att ha varit tillväxtorienterad till krav på lönsamhetsfokus 

(Nordlander 2017-04-25). Detta ska uppfyllas genom de synergier som identifierats och 

nedtecknats i den nya och gemensamma affärsplanen. För att målen och strategierna ska 

uppfyllas kommer vidare kravet på effektivitet behöva uppfyllas. Företagets 

ekonomistyrning kommer således utformas efter denna affärsplan (Flamholtz & Randle 

2007) och kravet på att ändra strategin från tillväxtfokus till lönsamhetsfokus samt 

börsnoteringen har haft en central roll i hur och varför utvecklingen av 

ekonomistyrningen skett. 
 

När affärsplanen upprättades utvecklas således BEWis strategiska planering. I samband 

med upprättandet av affärsplanen upprättades även en fyraårsplan, vilken identifierats 

som ett krav och även den blev en del i den utvecklade företagets strategiska planering. 

Den strategiska planeringen innehåller nu vilka viktiga steg som måste tas för att uppnå 

kravet på lönsamhet och således avkastningskravet. BEWis strategiska planering har 

således blivit tydligt fokuserad på börsnotering, skapa ordning i styrningen samt 

effektivisera verksamheten (Nordlander 2017-04-25).  
 

Eftersom den strategiska planeringen utvecklas kan det således konstateras att även den 

taktiska och operativa planeringen utvecklats för att den strategiska planeringen ska 

realiseras. Affärsplanen blir således central då den som strategisk planering utgör 

grunden för företagets övriga planeringar då planeringarna bygger på varandra (Ax et al. 

2015). Den operativa är enligt Ax et al. (2015) starkt kopplad till företagets finansiella 

nyckeltal vilka i BEWI är: formvolym, skuldsättningsgrad och kassaflöde då Verdane 

Capital ställt krav på ett ökat lönsamhetsfokus (Danielsson 2017-04-11). Det är således 

tydligt att Verdane Capitals krav på fyraårig planering och upprättandet av affärsplanen 

påverkat utvecklingen av företagets planeringsarbete, detta för att målsättningarna och 

avkastningskravet ska kunna uppfyllas.  
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Eftersom Verdane Capital främst är involverade i BEWis strategiska planering anses 

således en tydlig skiljelinje skapats mellan vad som är strategisk planering och vad som 

är taktisk och operativ planering i företaget. Eftersom BEWis planering kan konstaterats 

ha utvecklats när partnerskapet inleddes med Verdane Capital har uppföljningen ökat i 

företaget. Uppföljningen i företaget anses även ökat på grund av Verdane Capital ställer 

krav på ökad uppföljning i företaget. Eftersom BEWi nu har nya målsättningar krävs det 

att dessa följs upp för att säkerställa att företaget utvecklas i rätt riktning för att kunna 

uppfylla det strikta uppsatta avkastningskravet. Att uppföljningen ökat anses även vara 

en följd av att Verdane Capital ska kunna utöva sina roller som övervakare och 

kontrollant men även på grund av att Verdane Capital ställt ett krav på ordning. Genom 

att följa upp vad som planerat kan således riskkapitalbolaget skapa förståelse för i 

vilken riktning verksamheten utvecklas och därmed ta till åtgärder om så behövs, för att 

således skapa ordning i företaget och för att få det att fortsätta växa. Således sker en 

ständig kommunikation med företagets VD och CFO (Nordlander 2017-04-25). 

Uppföljningen blir således extra viktig i BEWi eftersom Verdane Capital har ett 

avkastningskrav på sig från sina investerare och därmed måste se till så att BEWi 

utvecklas enligt planerat för att kunna generera avkastning.  
 

5.2.3.2 Rapportering och information  
Eftersom Verdane Capital ställer krav på att få tillsätta en styrelserepresentant har det 

konstaterats att bolaget blir en del av beslutsfattandet i företaget. Då Verdane Capitals 

beslutsfattandet sker på strategisk nivå måste den externa information som styrelsen 

redan besitter kompletteras med intern information från längre ner i verksamheten för 

att få en komplett bild (Johanson & Skoog 2007) och således kunna fatta besluten. Det 

är av denna anledning som Verdane Capital ställer krav på information. Bolaget 

behöver således tillgodoses med information i form av beslutsunderlag och därmed kan 

det konstateras att BEWi behövt utveckla konkreta beslutsunderlag på ett sätt som inte 

gjorts tidigare. Detta kan i sin tur även kopplas med att beslut måste fattas snabbare i 

snabbväxande företag för att företaget ska kunna hålla uppe sin tillväxttakt (Greve & 

Dergård 2017). Genom att ställa krav på information förses Verdane Capital mer 

frekvent med beslutsunderlag vilket således bidrar till att företaget kan fatta snabbare 

beslut och således förhindra att företagets tillväxttakt blir drabbas.  
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Verdane Capital har i sin tur även ställt krav på ökad rapportering vilket således kan 

konstateras bidragit till att rapporteringen blivit mer frekvent, detaljerad och 

strukturerad (Danielsson 2017-04-19). Att rapporteringen utvecklats i BEWi kan i sin 

tur även relateras till att Verdane Capital är en extern part som behöver tillgång till 

intern information för att veta i vilken riktning företaget utvecklats för att kunna ta till 

åtgärder. Den ökade rapporteringen som skett kan i sin tur även konstateras bero på att 

Verdane Capital ska kunna utöva sina roller som kontrollant och övervakare och därmed 

kunna få en inblick i hur verksamheten utvecklas. Detta för att kunna styra 

verksamheten i rätt riktning för att uppfylla målsättningarna och således det strikta 

avkastningskravet (Lindvall 2011; Nilsson et al. 2011).  
 

BEWi hade månadsbokslut redan innan partnerskapet inleddes med Verdane Capital 

men de produceras nu snabbare och med högre kvalitet till följd av Verdane Capitals 

roll som övervakare samt för att bolaget ska ha möjlighet att tillfredsställa 

rapporteringskravet hos Verdane Capital (Danielsson 2017-04-19; Anthony et al. 2014). 

BEWi behövde inte utveckla några nya verktyg för att öka rapporteringen, däremot 

behövde företaget lägga större fokus på rapporteringen än vad företaget gjort tidigare. 

Rapporteringen behövde inkludera fler nyckeltal vilket kan anses vara till följd av 

företagets nya strategi med kravet på lönsamhetsfokus. Vilket även påverkats av kravet 

på ordning. För att ordningen ska uppstå snabbare involverar sig Verdane Capital i hur 

de vill att rapporterna ska se ut för att öka effektiviteten. Samtliga förändringar krävs för 

att kommunicera information mellan de olika nivåerna i företaget. Särskilt då Verdane 

Capital befinner sig på strategisk nivå och BEWis personal finns på den operativa och 

taktiska.  
 

En ökad rapportering och kravet på information kan i sin tur konstateras medföra att 

ekonomistyrningens tre huvudsyften utvecklats i BEWi (Andersson & Funck 2017). 

Eftersom Verdane Capital inte är involverade i den operativa verksamheten behöver 

bolaget en bred bild över var och hur förändringar bör ske. Således är det av vikt att de 

beslutsunderlag vilka presenteras för styrelsen uppfyller ekonomistyrningens tre syften 

om scorekeeping, attention directing och problem solving (Andersson & Funck 2017) 

och således konstateras ekonomistyrningens syften utvecklats på grund av 

riskkapitalbolagets ställda krav. Mätning av KPI:er per segment har tillkommit som 

följd av Verdane Capitals inträde (Nordlander 2017-04-25), vilket är attention directing 



  
 

131 

och vidare kan härledas direkt till riskkapitalbolagets krav på rapportering och 

information. Att Verdane Capital bidragit med problem solvingaktiviteter härleds direkt 

till de underlag i form av kalkyler och värderingar som Verdane Capital tar en aktiv roll 

i vid företagsförvärv, för att sedan ta strategiska investeringsbeslut (Nordlander 2017-

04-25). Det är ur det empiriska materialet svårt att konstatera i hur stor utsträckning 

ekonomistyrningens tre syften användes innan Verdane Capitals inträde, däremot kan 

det konstateras att syftena skulle ha utvecklats till attention direction och problem 

solving när partnerskapet inleddes med Verdane Capital eftersom bolaget ställer krav 

som framtvingar denna utveckling. Detta eftersom bolaget behöver denna utveckling av 

ekonomistyrningen för att fatta beslut som bidrar till en ökad lönsamhet, att företaget 

kan tas till nya höjder och således att avkastningskravet kan uppfyllas.  
 

Kravet på börsnotering satts för att uppnå avkastningskravet. För att få BEWi till denna 

nya höjd behöver företaget uppfylla kravet på lönsamhet samt kravet på struktur. För att 

dessa krav ska uppfyllas behöver Verdane Capital underlag på var och hur 

verksamheten på bästa sätt ska effektiviseras. Det har identifierats att strukturering av 

BEWi kräver utvecklingen av redovisningen, med införandet av IFRS som följd 

(Nordlander 2017-04-25). Det som rapporteras och mäts, vilket är del av den 

cybernetiska styrningen i styrpaketet (Greve & Dergård 2017), är kopplade till kraven 

på effektivitet och således insparning av resurser, och i förlängningen hur 

kostnadsbilden ska bidra till företagets lönsamhet. Detta uppnås genom synergierna att 

centralisera avdelningar inom företaget. Centraliseringen bidrar med att spara in på 

resurser genom att färre antal anställda behövs även om antalet fabriker utökas. 

Kostnader har centraliserats, vilket innebär att det har blivit en större kostnadskontroll i 

företaget, och således att koordineringen av företagets resurser har blivit mer 

kontrollerad (Anthony et al. 2014). Detta leder således till att kraven på effektivitet och 

således kravet på börsnotering har bidragit till att kostnadskontrollerna i företaget och 

koordinering av resurser har utvecklats. 
 

5.2.3.3 Ansvarsfördelning 
Kravet på styrelserepresentation, genom vilken Verdane Capital kan övervaka och 

kontrollera hur strategierna implementeras, påverkar företagets beslutsuppdelning. 

Samuelsson (2008 se Nilsson et al. 2010) menar att beslutsfattandet kan delas upp i 

olika nivåer beroende på vad besluten berör. Tidigare kunde BEWis grundare fatta 
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beslut på samtliga nivåer, men i och med att Verdane Capital ställde krav på 

styrelserepresentation och således blir tydligt involverade i det strategiska 

beslutsfattandet sker den uppdelning som Samuelsson (2008 se Nilsson et al. 2010) 

beskriver. Det skapas alltså en tydlig skiljelinje mellan vad som är strategisk 

verksamhet och vad som är taktisk och operativ verksamhet. Ägarna, och således 

Verdane Capital, hanterar den strategiska verksamheten och beslutsfattandet samt i viss 

mån även den taktiska, medan ledning hanterar den operativa och således kan denna 

uppdelning tydligt ses som en effekt av kravet på styrelserepresentation. Att 

beslutsfattandet blivit uppdelat i företaget, på grund av kravet på styrelserepresentant, 

anses vidare medfört att rapporteringen i företaget ökat. Rapporteringen har nu 

utvecklats i form av att det nu rapporteras till olika nivåer i företaget vilket inte skedde 

tidigare.  
 

Verdane Capital som i sin tur ställt krav på strukturering och ordning påverkar vidare, i 

kombination med kravet på att nyckelperson ska rekryteras, utvecklingen av 

ansvarsfördelningen i företaget, vilket är en del av den administrativa styrningen i 

styrpaketet (Greve & Dergård 2017). När BEWi ska börsnoteras behöver verksamheten 

i sin helhet vara strukturerad. För BEWi As som gick in i BEWi Group koncernen hade 

det varit omöjligt att uppfylla kravet på ordning och få in en ny koncernledning utan att 

delas upp i ansvarsenheter. Affärsplanen blir central även i frågan om 

ansvarsuppdelning, detta då kravet på rekrytering av nyckelpersoner i form av CFO 

fanns nedtecknad i den fyra års plan vilken upprättades samtidigt som affärsplanen 

upprättades. Innan partnerskapet var styrelse och VD i BEWi As samma person, vilket 

förändrades i samband med att koncernen skapades. Således togs ansvaret av 

grundarens axlar och fördelades i företaget (Greve & Dergård 2017). Genom att BEWi 

anställde nyckelpersoner vilka ansvarar för olika avdelningar kan de således skapa en 

bättre kunskap inom sina respektive områden och vidare bidra med bättre 

beslutsunderlag och ordning. Det blir således mer effektivt om personer med inriktad 

kompetens kan ansvara för respektive avdelning istället för att företagets grundare ska 

ansvara över hela verksamheten (Greve & Dergård 2017), vilket i förlängningen blir 

mer lönsamt. Att BEWi blivit uppdelat i ansvarsenheter hade troligtvis skett som en 

naturlig utveckling av att företaget växer men på grund av att Verdane Capital ställde 

krav på ordning i företaget kan det konstateras att denna utveckling skett snabbare. 
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5.2.3.4 Formell ekonomistyrning och tillväxtfaser 
Verdane Capitals ställda krav och tagna roller har bidragit till att ekonomistyrningen nu 

är av mer formell karaktär i företaget. BEWi As som var ett familjeägt och familjestyrt 

företag innan den vertikala integrationen dominerades av en informell styrning. 

Företagets grundare hade möjlighet att övervaka samtliga aktiviteter som skedde i 

företaget och kunde således även fatta samtliga beslut på egen hand (Davila et al. 2010) 

vilket således blev ohållbart efter den vertikala integrationen. Ett företags 

ekonomistyrning utvecklas vanligen i takt med att ett företag växer, men Scott och 

Bruce (1987) menar att ekonomistyrningen i ett företag kan utvecklas då företaget 

genomgår en större förändring. Den vertikala integrationen kan således betraktas som en 

större förändring som företaget genomgick. Att ekonomistyrningen blivit av mer 

formell karaktär skulle förmodligen även skett utan riskkapitalbolagets ställda krav och 

tagna roller eftersom företaget växte, men de ställda kraven och tagna rollerna kan 

konstateras bidragit till att utvecklingen av den formella ekonomistyrningen skett 

snabbare och att det således skapats en “kostym” för företaget att växa in i.  
 

Eftersom partnerskapet med Verdane Capital skedde genom en vertikal integration kan 

det konstateras att sammanslagningen ledde till att företaget gick in i expansionsfasen 

men att företaget nu håller på att träda in i mognadsfasen. Att denna övergång håller på 

att ske beror på att kompetent personal finns rekryterad och kravet på lönsamhet tyder 

på att de finansiella resurser vilka behövs för att BEWi ska bibehålla sin position finns 

(Churchill & Lewis 1983). Tydligt för mognadsfasen är även att den strategiska 

styrningen blir central och således utvecklas nyckeltal kopplade till den strategi, 

(Greiner 1972) vilket tydligt skett i BEWi genom bland annat tydlig kostnadskontroll 

och anpassade KPI:er. Då Verdane Capital ställde krav och tog roller i företaget, vilka i 

sin tur snabbade på utvecklingen av ekonomistyrningen och således skapade en kostym 

för företaget att växa in i, anses de ha bidragit till att BEWi snabbare närmat sig 

mognadsfasen vilket även hjälper företaget att i förlängningen uppfylla det satta 

avkastningskravet.  
 

5.2.4 Outnorth - Expansion för marknadsandelar till lönsamhet 
 

5.2.4.1 Planering och uppföljning 
Verdane Capitals yttersta mål var tidigt att Outnorth skulle växa och ta 

marknadsandelar, men strategin skiftade. I början av partnerskapet var tillväxtfokus 
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nödvändigt för att på lång sikt kunna övergå till lönsamhet och således generera 

avkastning. Numera finns det ett satt krav på lönsamhet vilket ska uppfylla kravet på 

avkastning då företaget utvecklats till den punkt då det är möjligt. Genom upprättandet 

av en ägaragenda och således det gemensamma kontraktet, vilken innehåller företagets 

målsättningar, centrala parametrar och en plan gällande vad företaget ska lägga vikt vid 

under kommande år, har riskkapitalbolaget involverat sig i företagets strategiska 

planering vilken således har utvecklats. Genom att upprätta en ägaragenda har företagets 

strategi utformas och för att implementera den nya strategin har ekonomistyrningen i 

företaget anpassats (Anthony et al 2014). 
 

Då Verdane Capital genom ägaragendan främst blir involverade i företagets strategiska 

planering anses det skapats en tydlig skiljelinje mellan vad som är strategisk, taktisk och 

operativ planering. Eftersom denna uppdelning kan konstateras skett i företaget bygger 

nu planeringarna på varandra (Ax et al. 2015) och eftersom Verdane Capital är 

involverade i den strategiska planeringen anses även företagets taktiska och operativa 

planering utvecklats. Verdane Capital ställde även krav på att Outnorth skulle ha en 

detaljerad budget, vilken konstateras är en taktisk planering (Nilsson & Olve 2013). 

Verdane Capitals ställda krav och aktieägaragendan anses således bidragit till 

planeringen i företaget utvecklats och blivit mer detaljerad. Eftersom fokus i Outnorth 

nu är att skapa lönsamhet har planeringarna även blivit starkt kopplade till finansiella 

nyckeltal för att kunna realisera företagets målsättningar (Ax et al. 2015).  
 

Eftersom Outnorths planering kan konstaterats ha utvecklats och blivit mer detaljerad 

när partnerskapet inleddes med Verdane Capital har även uppföljningen ökat i företaget. 

Uppföljningen i företaget anses även ökat på grund av Verdane Capital ställer krav på 

ökad uppföljning i företaget. Eftersom Outnorth nu har nya målsättningar krävs det att 

dessa följs upp för att säkerställa att företaget utvecklas i riktning för att kunna uppfylla 

det strikt uppsatta avkastningskravet. Att uppföljningen ökat anses även vara en följd av 

att Verdane Capital ska kunna utöva sina roller som övervakare och kontrollant men 

även på grund av att Verdane Capital ställt ett krav på ordning. Genom att följa upp vad 

som planerat kan således riskkapitalbolaget skapa förståelse för i vilken riktning 

verksamheten utvecklas och därmed ta till åtgärder om så behövs. Detta för att således 

skapa ordning i företaget för att få det att fortsätta växa. Uppföljningen blir således extra 

viktig i Outnorth eftersom Verdane Capital har ett avkastningskrav på sig från sina 
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investerare och därmed måste se till så att Outnorth utvecklas enligt planerat för att 

kunna generera avkastning.  
 

5.2.4.2 Rapportering och information  
Verdane Capital har ställt krav på att tillgodoses med information i form av 

beslutsunderlag. Eftersom riskkapitalbolaget ställt krav på att tillsätta en 

styrelsemedlem har bolaget blivit en del av företagets beslutsfattande och behöver 

därmed information för att fatta välgrundade beslut. Då Verdane Capital är en extern 

part vilken besitter extern information men saknar kunskap om företagets interna 

verksamhet måste bolaget således kompletteras med beslutsunderlag (Samuelson 2008 

se Nilsson et al. 2010). Tidigare behövdes inte detta då företagets grundare, som är 

involverade i verksamhetens samtliga delar, fattade alla beslut. För att framställa intern 

information så att riskkapitalbolaget ska få en förståelse om företaget, måste företaget 

nu utveckla beslutsunderlag på ett sätt som inte gjorts tidigare. Detta kan i sin tur även 

kopplas med att beslut måste fattas snabbare i snabbväxande företag för att företaget ska 

kunna hålla uppe sin tillväxttakt (Greve & Dergård 2017). Genom att ställa krav på 

information förses Verdane Capital mer frekvent med beslutsunderlag vilket således 

bidrar till att företaget kan fatta snabbare beslut och således förhindra att företagets 

tillväxttakt blir drabbas.  
 

Verdane Capital ställda krav på ökad rapportering konstateras bidragit till att 

rapporteringen ökat i Outnorth. I Outnorth kan det, baserat på det empiriska materialet, 

konstateras att det tidigare fanns en viss rapportering men denna kan nu konstateras ske 

mer frekvent och innehåller mer specifika KPI:er vilka företaget tidigare inte rapporterat 

eller följt upp. Att rapporteringen blivit mer specifik i Outnorth kan konstateras bero på 

att Verdane Capital har ett strikt avkastningskrav som ska uppfyllas och således behöver 

företagets rapportering anpassas, vilket således kan relateras till att riskkapitalbolaget 

tar rollerna som övervakare och kontrollant och därmed krävs ökad rapportering för att 

rollerna ska kunna utövas för att se till så att verksamheten utvecklas i önskvärd 

riktning (Lindvall 2011; Nilsson et al. 2011). 
 

En ökad rapportering och kravet på information kan i sin tur konstateras medföra att 

ekonomistyrningens tre huvudsyften utvecklats i Outnorth (Andersson & Funck 

2017).  Tidigare gjorde Outnorth vissa prestationsmätningar i kombination med en 



  
 

136 

resultaträkning (Carlén 2017-04-28), vilket är vad Simons et al. (1954) beskriver som 

scorekeeping, en av ekonomistyrningens huvuduppgifter. Att registrera vad som sker i 

Outnorth räcker inte längre då partnerskapet med Verdane Capital bidragit att 

målsättningar och avkastningskrav måste uppfyllas och således måste företaget veta mer 

än om det går bra eller dåligt. Eftersom Verdane Capital ställt krav på ordning, ökad 

rapportering och information har det således tvingat fram en utveckling av attention 

direction och problem solving. Genom att rapportera och följa upp mer frekvent samt 

mer ingående kan, var och hur eventuella problem bör åtgärdas upptäckas och således 

fyller ekonomistyrningen sina huvuduppgifter. En ytterligare scorekeeping och attention 

direction och problem solving konstaterats även utvecklats på grund av Verdane 

Capitals ställda krav på lönsamhet. 
 

5.2.4.3 Ansvarsfördelning 
Kravet på styrelserepresentation, genom vilken Verdane Capital kan övervaka och 

kontrollera hur strategierna implementeras, påverkar företagets beslutsuppdelning. 

Samuelsson (2008 se Nilsson et al. 2010) menar att beslutsfattandet kan delas upp i 

olika nivåer beroende på vad besluten berör. Tidigare kunde Outnorths grundare fatta 

beslut på samtliga nivåer, men i och med att Verdane Capital ställde krav på 

styrelserepresentation och således blir tydligt involverade i det strategiska 

beslutsfattandet sker den uppdelning som Samuelsson (2008 se Nilsson et al. 2010) 

beskriver. Det skapas alltså en tydlig skiljelinje mellan vad som är strategisk 

verksamhet och vad som är taktisk och operativ verksamhet. Verdane Capital hanterar 

den strategiska verksamheten och beslutsfattandet samt i viss mån även den taktiska, 

medan ledning hanterar den operativa och således kan denna uppdelning tydligt ses som 

en effekt av kravet på styrelserepresentation. Att beslutsfattandet blivit uppdelat i 

företaget, på grund av kravet på styrelserepresentant, anses vidare medfört att 

rapporteringen i företaget ökat. Rapporteringen har nu utvecklats till att det rapporteras 

till olika nivåer i företaget vilket inte skedde tidigare.  
 

När partnerskapet ingicks mellan Verdane Capital och Outnorth skedde en ökning av 

anställda väldigt snabbt och således skapades ineffektivitet och en icke-fungerande 

styrning i företaget. Det snabba tempot bidrog till att de rekryteringar som skedde, inte 

alltid var genomtänkt. Anthony et al. (1992) belyser vikten av rekrytera rätt anställda för 

att företaget ska ha en fungerande ekonomistyrning. Nyanställda måste tro på företagets 
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vision, värderingar och affärsidé för att företaget ska styras i önskvärd riktning och för 

att således realisera företagets strategi. Rekryteras anställda utan att säkerställa 

lämpligheten för verksamheten kommer företaget misslyckas med sin strategi och 

arbetet kommer bli ineffektivt, vilket skedde i Outnorth, och således kan det betraktas 

som att ekonomistyrningen misslyckas med sin roll att koordinera företaget, detta 

eftersom Outnorth inte delades in i ansvarsenheter när partnerskapet inleddes (Anthony 

1965).   
 

När Verdane Capital år 2014 satte krav på att strategin skulle fokusera på lönsamhet 

gjordes stora nedskärningar i arbetskraft för att effektivisera verksamheten (Carlén 

2017-04-28). En nedskärning av anställda kan således betraktas en strategisk handling 

för att öka effektiviteten i företaget, för att öka lönsamheten samt vidare uppfylla kravet 

på ordning. Företaget gick från att vara 90 till 65 anställda år 2014 (Carlén 2017-04-28) 

och lyckades även öka effektiviteten då Outnorth, genom att ordna upp verksamheten 

kunde få ut mer av varje anställd, och därmed öka effektivitet per anställd. Verdane 

Capital ställde i sin tur även krav på att Outnorth skulle anställa nyckelpersoner vilket 

innefattade en extern VD, seniora medarbetare och CFO, och därmed krav på ny 

ledning (Mörndal 2017-04-20). Kraven medförde således att Outnorth fick nya 

funktioner och nya avdelningar och således att företaget delades in i ansvarsenheter. 

Vanligen delas ett företag in i ansvarsenheter som en naturlig följd av att ett företag 

växer, men växer företaget för snabbt kan ekonomistyrningen ha svårt att följa med i 

utvecklingen (Nilsson & Olve 2013) vilket först skedde i Outnorth. Men som en följd av 

Verdane Capitals ställda ordningskrav, krav på effektivisering och krav på 

nyckelpersoner strukturerades verksamheten upp och bidrog till att ansvarsenheter 

skapades i företaget. 
 

5.2.4.4 Formalisering och tillväxtfaser 
Att Outnorth gick från att grundaren fattade samtliga beslut och således var involverad i 

samtliga delar av företagets verksamhet till att företaget delades upp i ansvarsenheter, 

där varje enhet ansvarar över att mäta och följa upp sina KPI:er och KSF är ett tydligt 

bevis på att Verdane Capitals krav har tvingat företaget att utvecklas från en informell 

styrning till en formell ekonomistyrning (Simons 1995, Lindvall 2011). I ett tidigt skede 

fungerar en informell styrning men skulle bli ohållbart efter att partnerskapet inletts 

med Verdane Capital. Kraven som Verdane Capital ställde på Outnorth när 
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partnerskapet inletts har haft en tydlig påverkan på utvecklingen och om krav inte ställts 

hade sannolikt företagets ekonomistyrning inte utvecklats i lika snabb takt. Detta hade 

bidragit till att företagets ekonomistyrning hade blivit icke-fungerande, vilket i sin tur 

bidrar till att målsättningar och strategier inte kunnat realiseras. Detta scenario uppstod 

inte i Outnorth då Verdane Capital ställde krav och tog roller, vilka i sin tur tvingade 

företagets ekonomistyrning att bli av mer formell karaktär snabbare. Verdane Capitals 

ställda krav och tagna rollerna kan därmed konstateras bidragit till att utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen skett snabbare och att det således skapats en “kostym” 

för företaget att växa in i. 
 

Eftersom Verdane Capitals ställda krav anses ha snabbat på utvecklingen av den 

formella ekonomistyrningen kan detta resonemang kopplas med ett företags olika 

stadier i tillväxtcykeln (Scott & Bruce 1987). I de olika tillväxtstadierna kan det 

konstateras att ett företagets ekonomistyrning utvecklas i takt med att företaget går från 

en fas till en annan. Detta resonemang kan således användas omvänt. Genom att 

Verdane Capitals ställda krav påskyndar utvecklingen av ekonomistyrningen kan det 

även anses som att företagets tillväxttakt påskyndas och företaget kan därmed fortare ta 

sig från en fas till en annan i tillväxtcykeln. Detta då kraven och rollerna tydligt bidragit 

till en utveckling av ekonomistyrningen vilket tillåter Outnorth att växa obehindrat och 

således snabbare in i nästa tillväxtfas. I Larsens (2015) studie redogörs tydligt att 

Outnorth befann sig i överlevnadsfasen då partnerskapet ingicks. Ingåendet av 

partnerskapet konstateras i sin tur vara den stora brytpunkten för att företaget skulle gå 

in i nästa fas, tillväxtfasen. Outnorth kan nu konstateras befinna sig i mognadsfasen 

vilket baseras på att Verdane Capital nu vill avsluta partnerskapet och att Egmont nu 

kommer ta över.  
 

Det kan således konstateras att Outnorth tagit sig snabbare från en tillväxtfas till en 

annan på grund av att Verdane Capitals ställda krav och tagna roller medfört att 

ekonomistyrningen utvecklats snabbare och således skapat en kostym som företaget kan 

växa in i. Kostymen bidrar således till att ekonomistyrningen inte har hämmat företagets 

tillväxttakt och således att Outnorth har kunnat ta sig snabbare från en tillväxtfas till en 

annan vilket således är en fördel för att företaget ska uppfylla Verdane Capitals strikta 

avkastningskrav. 
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5.2.5 Komperativ analys av riskkapitalbolagens ställda krav och rollers påverkan 
på den formella ekonomistyrningens utveckling i snabbväxande företag 
 
5.2.5.1 Planering och uppföljning 
Då både SEB Venture Capital och Verdane Capital upprättar ett kontrakt, antingen i 

form av en ägaragenda eller affärsplan, så kan det konstateras bidra till att 

portföljföretagens planering påverkas. Eftersom kontraktet innehåller portföljföretagens 

målsättningar och långsiktiga plan, vilka riskkapitalbolagen är med och utformar, kan 

det konstateras att det främst är företagets strategiska planering som påverkas (Greve & 

Dergård 2017). Portföljföretagen har karaktäriseras av en informell styrning innan 

partnerskapen ingicks med riskkapitalbolagen, då det främst var företagens grundare 

som skötte all planering. Men eftersom riskkapitalbolagen har trätt in som nya ägare 

med olika avkastningskrav och med olika målsättningar gällande vad partnerskapet ska 

leda till för företagen, anses planeringen utvecklats och tydliggjorts samt blivit uppdelad 

i strategisk planering, taktisk planering och operativ planering (Nilsson & Olve 2013). 

Denna uppdelning har gjorts eftersom riskkapitalbolagen främst är involverade i den 

strategiska planeringen och således har det skapas en tydlig skiljelinje mellan 

planeringarna.  
 

Det kan i sin tur konstateras att SEB Venture Capital är främst involverade i företagens 

strategiska planering, detta eftersom företagen befinner sig tidigt i utvecklingen där 

utvecklingen av företagens produkter är i fokus och således ligger ett stort ansvar på 

företagets team. Företagen är inte så stora och således behövs mest fokus riktas på 

vägen framåt. Verdane Capital är även främst involverade i företagens strategiska 

planering men ställer även krav att införa budget på taktisk nivå i företagen, vilket kan 

konstateras bero på att företagen kommit längre i utvecklingen och således är i mer 

behov av att struktureras upp för att fortsätta växa. Planeringen kan i sin tur anses vara 

mer strikt i BEWi och Outnorth på grund av Verdane Capitals bolagsstruktur. Då 

riskkapitalbolaget har ett avkastningskrav på sig från sina investerare kan det 

konstateras att bolaget är mer aktiva i planeringsprocessen, detta för att se till så att 

företagen kommer nå upp till det som planerats och således det strikta 

avkastningskravet.  
 

Eftersom ett företags planeringar bygger på varandra (Nilsson & Olve 2013) anses 

samtliga planeringsnivåer påverkas i alla portföljföretag då både SEB Venture Capital 
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och Verdane Capital bidragit till utvecklingen av den strategiska planering, vilken utgör 

grunden för företagens taktiska och operativa planering. På grund av 

riskkapitalbolagens ställda krav kan det således konstateras att det bidragit till att både 

den strategiska och den taktiska planeringsprocessen blivit mer uppstyrd och enklare, 

och således även den operativa i förlängningen.  
 

Att planeringen påverkats och utvecklats i samtliga företag är därmed ett faktum. 

Eftersom SEB Venture Capital och Verdane Capital påverkat planeringen i företagen 

anses även företagens uppföljning ökat, detta eftersom det nu krävs att alla nivåer av 

planering följs upp (Anthony 1965). Att uppföljningen har ökat i samtliga 

portföljföretag kan i sin tur även konstateras bero på att riskkapitalbolagen tar roller i 

företagen (Fredriksen 1997). Uppföljningen används dock på olika vis för olika roller. 

För att SEB Venture Capital ska kunna utöva rollerna som bollplank och rådgivare, och 

till viss del övervakare, krävs en ökad uppföljning för att riskkapitalbolaget ska veta hur 

verksamheten utvecklas för att i sin tur kunna ge råd och bolla idéer för att få företaget 

att utvecklas i önskvärd riktning. För Verdane Capital, som främst tar rollerna som 

övervakare och kontrollant i företagen, krävs således även en ökad uppföljning för att 

bolaget ska kunna kontrollera och övervaka att företagen utvecklas, för att kunna ta till 

åtgärder om så krävs.  
 

Det kan i sin tur konstateras att ökad uppföljning i BEWi och Outnorth är ett krav från 

Verdane Capital. Att Verdane Capital ställt krav på en ökad uppföljning kan i sin tur 

konstateras bero på företagets strikta avkastningskrav. Det krävs således att det sker mer 

uppföljning i BEWi och Outnorth för att bolaget ska säkerställa att avkastningskravet 

uppfylls. Uppföljningen kan i sin tur anses ha ökat mer i Tink än i Senion även fast det 

är utvecklingen av produkten som är i fokus i båda företagen. Detta eftersom Tink även 

måste uppfylla mervärdeskravet och såldes krävs en ökad uppföljning under 

partnerskapets gång. Det kan således konstateras att en ökad uppföljning sker främst i 

portföljföretag som har ett avkastningskrav eller mervärdeskrav att uppfylla under 

partnerskapens gång. 
 

Att uppföljningen ökat i företaget kan i sin tur även vara till följ av att SEB Venture 

Capital och Verdane Capital båda ställt krav på ordning. Mer ordning kan konstateras 

uppfyllas genom att företaget har tydliga målsättningar med hur verksamheten ska 
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utvecklas, att företaget har både långsiktiga och kortsiktiga planeringar samt att 

företaget följer upp utfallen för att veta om åtgärder måste tas till (Lindvall 2011). På så 

sätt struktureras verksamheterna upp, vilket bidrar till att företagen på ett enklare sätt 

kan bedriva sin verksamhet i riktning mot att realisera sina målsättningar. 
 

5.2.5.2 Rapportering och information  
Det konstateras att både SEB Venture Capital och Verdane Capital har ställt krav på 

ökad rapportering. Detta har i sin tur bidrag till att rapporteringen blivit mer detaljerad, 

mer strukturerad och sker nu mer frekvent i samtliga portföljföretag, det vill säga att det 

som Greve och Dergård (2017) benämner som cybernetisk styrning har utvecklats. Att 

rapporteringen har ökat har stor koppling till att riskkapitalbolagen är en extern part 

vilka trätt in i företagen med uppsatta avkastningskrav och målsättningar, och såldes 

behöver både SEB Venture Capital och Verdane Capital förses med information 

(Nilsson & Olve 2010) för att veta hur portföljföretagens verksamheter utvecklas. Att 

SEB Venture Capital och Verdane Capital har tagit rollerna som bollplank, rådgivare, 

övervakare och kontrollant kan även i sin tur anses påverka att rapporteringen ökat i 

företagen. För att riskkapitalbolagen ska kunna utöva nämnda roller krävs det att 

rapporteringen ökar och är mer strukturerad. Detta för att riskkapitalbolagen ska kunna 

utöva sina roller på ett bra sätt (Casamatta 2010; De Clercq & Frieds 2005). 
 

Rapporteringen kan i sin tur konstateras utvecklats annorlunda i SEB Venture Capitals 

och Verdane Capitals portföljföretag. Detta på grund av att bolagen investerat i företag 

vilka befinner sig i olika tillväxtfaser (Surbhi 2015). När SEB Venture Capital 

investerade i Senion och Tink befann sig företagen i en tidig tillväxtfas och 

rapporteringen i företagen var väldigt enkel, ostrukturerad och i Senions fall: till och 

med muntligt. Det kan således konstateras att på grund av SEB Venture Capitals ställda 

krav på ordning och ökad rapportering har bidragit till att företagens rapportering sker i 

skrift, är mer strukturerad och “seriös” samt att rapporteringen sker mer frekvent. Det 

kan således konstateras att rapporteringen utformats från grunden i Senion och Tink till 

skillnad från i BEWi och Outnorth. I både BEWi och Outnorth fanns det tidigare en viss 

rapportering men denna kan nu konstateras ske mer frekvent och innehåller mer 

specifika KPI:er vilka företagen tidigare inte rapporterat eller följt upp. Att 

rapporteringen blivit mer specifik i just BEWi och Outnorth kan konstateras bero på att 

Verdane Capital har ett strikt avkastningskrav som ska uppfyllas och således behöver 
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företagens rapportering anpassas, vilket således kan relateras till att riskkapitalbolaget 

tar rollerna som övervakare och kontrollant och därmed krävs rapportering för att 

rollerna ska kunna utövas.  
 

SEB Venture Capital och Verdane Capital har båda ställt krav på att tillgodoses med 

information i form av beslutsunderlag. Eftersom båda riskkapitalbolagen ställt krav på 

att tillsätta en styrelsemedlem har bolagen blivit en del av företagets beslutsfattande och 

behöver därmed information för att fatta välgrundade beslut (Nilsson & Olve 2010). Då 

både SEB Venture Capital och Verdane Capital är två externa parter vilka besitter 

extern information men saknar kunskap om företagens interna verksamhet måste 

bolagen således kompletteras med dessa beslutsunderlag. Tidigare behövdes inte detta 

då grundarna som är involverade i verksamhetens samtliga delar fattade alla beslut. För 

att framställa intern information för att riskkapitalbolagen ska få en förståelse om 

företaget, måste företagen nu utveckla beslutsunderlag på ett sätt som inte gjorts 

tidigare. Riskkapitalbolagens ställda krav anses därmed bidragit till att samtliga 

portföljföretag nu måste utveckla mer konkreta beslutsunderlag. 
 

Ur ovanstående diskussion kan det således konstateras att det främst är kraven på ökad 

rapportering, information och ordning samt riskkapitalbolagens tagna roller har medfört 

att ekonomistyrningens tre huvudsyften utvecklats i portföljföretagen. Vad som är 

tydligt i samtliga portföljföretag är att företagens ekonomistyrning främst fungerat som 

scorekeeping innan partnerskapen inletts. På grund av riskkapitalbolagens ställda krav 

och tagna roller kan det konstateras att det blivit ytterligare scorekeeping, eftersom 

rapporteringen blivit mer frekvent och innehållsrik, men att ekonomistyrningen nu även 

används för attention direction och problem solving (Simon et al. 1954; Andersson & 

Funck 2017). Innan partnerskapen inleddes kan det konstateras att samtliga 

portföljföretag mest lade vikt vid vad som skedde i företagen och inte fokuserade på var 

eventuella problem uppstod eller hur problemen skulle åtgärdas. Då både SEB Venture 

Capital och Verdane Capital är externa parter som har uppsatta målsättningar och 

avkastningskrav har det bidragit till att rapporteringen och uppföljningen ökat i 

företagen. Detta för att riskkapitalbolagen ska veta var och hur eventuella 

förbättringsområden finns för att således kunna ta till åtgärder för att se till så att 

företagens verksamhet fortskrider enligt planerar.    
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Vad som även påverkat att ekonomistyrningen har attention direction och problem 

solving som huvuduppgift är att planeringen i företaget utvecklats och tydliggjorts. 

Portföljföretagens strategiska mål har blivit mer konkreta och således uppstår behovet 

av attention direction och problem solving. Attention direction och problem solving blir 

extra centralt i Verdane Capitals portföljföretag, detta eftersom stort fokus ligger på att 

effektivisera verksamheterna och således skapa mer lönsamhet och således är det av vikt 

för Verdane Capital att veta var i företaget det behöver skäras ner och effektiviseras 

samt hur detta görs på bästa sätt (Simon et al. 1954). Därmed utvecklas 

ekonomistyrningens huvuduppgifter när det finns tydliga strategiska mål att sträva efter 

och uppnå. 
 

5.2.5.3 Ansvarsfördelning 
SEB Venture Capital och Verdane Capital har båda konstaterats ställa krav på att få 

tillsätta en styrelserepresentant i portföljföretagens styrelser.  I samtliga portföljföretag 

var det, innan partnerskapen ingicks, företagens grundare som fattade samtliga beslut 

men det har nu övergått till att SEB Venture Capital och Verdane Capital är involverade 

i beslutsfattandet på grund av sin styrelserepresentation. Detta konstateras i sin tur ha 

medfört att det blivit en tydligare indelning i vad som är strategisk verksamhet och vad 

som är operativ verksamhet i företagen (Ax et al. 2015; Andersson & Funck 2017) och 

det har således blivit en tydlig skiljelinje mellan företagens strategiska beslutsfattande 

och företagens taktiska samt operativa beslutsfattande. Att en uppdelning av 

beslutsfattandet har skett kan även konstateras bero att både SEB Venture Capital och 

Verdane Capital ställer ordningskrav på portföljföretagen. Genom att dela upp 

beslutsfattandet i olika nivåer istället för att låta företagets grundare fatta samtliga 

beslut, blir det en bättre struktur på verksamheten samt att bättre beslut kan fattas vilket 

bidrar till att ett företag har lättare att växa (Greve & Dergård 2017; Lindvall 2011). 
 

SEB Venture Capitals och Verdane Capitals ordningskrav kan i sin tur även konstateras 

ha bidragit till att samtliga portföljföretag har delats in i ansvarsenheter, vilket berör den 

administrativa styrningen i styrpaketet (Greve & Dergård 2017). När ett partnerskap 

inleds tillförs en stor summa kapital vilket i samtliga portföljföretag bidragit till att 

företagen anställt nya medarbetare, ny funktioner har tillkommit samt nya avdelningar. 

När ett företag växer krävs det att företaget delas in i ansvarsenheter för att det ska vara 

ordning på verksamheten. Detta då företagets grundare inte längre har möjlighet att vara 
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involverad i alla delar av företaget (Greve & Dergård 2017). Att ett företag delas in i 

ansvarsenheter kan således även ske som en naturlig följd av att företaget växer 

(Lindvall 2011). Däremot kan det ta tid för företaget att inse att denna förändring 

behöver ske (Nilsson & Olve 2013). Då både SEB Venture Capital och Verdane Capital 

ställt krav på ordning i sina portföljföretag kan det konstateras att indelningen i 

ansvarsenheter sker snabbare än om riskkapitalbolagen inte ställt krav eller tagit roller i 

företagen. 
 

Då kraven på ordning konstaterats ha olika betydelser i SEB Venture Capitals 

portföljföretag och Verdane Capitals portföljföretag, på grund av företagens 

utvecklingsstadier, kan det konstateras att det är av mer vikt att ansvarsfördelningen 

sker snabbare i BEWi och Outnorth. Detta eftersom företagen kommit längre i 

utvecklingen och det är således ohållbart att företagets grundare ska ansvara över hela 

verksamheten (Greve & Dergård 2017). Att denna utveckling skett snabbare i BEWi 

och Outnorth kan i sin tur konstateras bero på att Verdane Capital, utöver kravet på 

ordning, ställt krav på att företagen ska anställa nyckelpersoner, vilket inte SEB Venture 

Capital har. Kravet på att anställa nyckelpersoner har således medfört att företagen 

snabbare tvingats delas in i ansvarsenheter vilket tydligt kan konstateras ha hänt i 

företagen.  
 

Riskkapitalbolagens ställda krav har således medfört att det inte längre är 

portföljföretagens grundare som ansvarar för hela företaget, utan nu ansvarar varje enhet 

över att mäta och uppfylla de mål som fastställts på strategisk nivå i företaget. Att denna 

utveckling kan konstateras skett anses även bero på att SEB Venture Capital och 

Verdane Capital ska kunna utöva sina roller som bollplank, rådgivare, övervakare och 

kontrollant (Fredriksen 1997). Genom en uppdelning i ansvarsenheter är det således 

enklare för bolagen att utöva sina roller eftersom bolagen får en bättre överblick över 

verksamheten. 
 

Att portföljföretagen blivit indelade i olika nivåer och ansvarsenheter kan i sin tur även 

konstateras ha påverkat rapporteringen i företagen, detta eftersom det behövs bättre 

kommunikation internt när antalet anställda ökar (Nilsson et al. 2011) och när företagen 

nu består av olika enheter. På grund av ansvarsfördelningen behöver således företagen 

ta fram underlag internt för sin egen skull för att veta hur företagets verksamhet 
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fortskrider och därmed kan kravet på ordning och kravet på att tillsätta 

styrelserepresentant även ha bidragit till att rapporteringen i portföljföretagen ökat.  
 

5.2.5.4 Informell till mer formell ekonomistyrning 
Samtliga krav som SEB Venture Capital och Verdane Capital ställer på sina 

portföljföretag, samt vilka roller bolagen tar, kan således konstateras medföra att ett 

snabbväxande företags ekonomistyrning utvecklas från att vara av informell karaktär 

till att bli mer formell. Denna utveckling konstateras vara oberoende företagets storlek, 

vilken bransch företaget verkar i, vilken investering som gjorts i företag samt vilken 

bolagsstruktur som riskkapitalbolaget har. I samtliga företag har planeringen, 

rapporteringen och uppföljningen ökat samt att ekonomistyrningens syfte har utvecklats 

och en ansvarsfördelning har skett. Däremot är det centralt att lägga vikt vid att ett 

företags ekonomistyrning utvecklas till att bli av en mer formell karaktär som en 

naturlig följd av att företag växer eftersom behovet av mer utvecklade ekonomiska 

styrverktyg uppstår (Simons 1995; Lindvall 2011). Däremot kan det konstateras att 

denna utveckling förmodligen hade skett långsammare om inte riskkapitalbolagen ställt 

krav och tagit roller i företagen. Detta dels för att riskkapitalbolagen har 

avkastningskrav som måste uppfyllas men även för att riskkapitalbolagen besitter en 

stor kunskap och erfarenhet i hur företag bör utvecklas sett till ett 

ekonomistyrningsperspektiv, för att fortsätta växa (Tillväxtverket 2015; Ekberg 2011). 

Riskkapitalbolagen ställda krav och tagna roller medför således att de snabbväxande 

företagens ekonomistyrning blir av formell karaktär snabbare och riskkapitalbolagen 

skapar således en “kostym” som de snabbväxande företagen kan växa in i för att 

undvika att ekonomistyrningen hämmar tillväxttakten.  
 

5.2.5.5 Tillväxtfaserna 
Att SEB Venture Capitals och Verdane Capitals ställda krav och tagna roller kan 

konstateras bidragit till att ekonomistyrningen utvecklats från att vara av informell 

karaktär till att bli mer formell, konstateras i sin tur även bidragit till att 

portföljföretagen kan ta sig snabbare från en tillväxtfas till en annan eftersom företagen 

har en kostym att växa in i. Även om varje partnerskap har olika målsättningar anses 

samtliga portföljföretag ha tagit sig snabbare till nästa tillväxtfas på grund av SEB 

Venture Capitals och Verdane Capitals ställda krav och tagna roller. Däremot är det av 

vikt att ta med i beaktningen att när ett företag finansieras av ett riskkapitalbolag tillförs 

en stor summa kapital vilken möjliggör tillväxt för företaget (Andersson 2001). 
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Däremot krävs det en välutvecklad ekonomistyrning för att ett företag ska kunna växa 

på ett korrekt sätt (Davila et al. 2007; Simons 1995; Johanson et al. 2007; Flamholtz et 

al. 2007), detta eftersom ekonomistyrningen är medlet som gör att företag kan 

implementera sin strategi och således uppfylla sina målsättningar (Anthony et al. 2014). 

I snabbväxande företag är det även vanligt att ekonomistyrningen inte hinner anpassa 

sig när ett företag genomgår en stor förändring (Nilsson & Olve 2013), vilket 

finansiering av ett riskkapitalbolag kan betraktas som då en stor summa kapital tillförs 

till företaget. Men genom att riskkapitalbolagen således ställer krav och tar roller i 

företagen påskyndas utvecklingen av den formella ekonomistyrningen vilket bidrar till 

att företagen kan ta sig snabbare från en tillväxtfas till en annan då ekonomistyrningen 

inte kommer hämma tillväxten. Således kan det konstateras att ett riskkapitalbolags 

ställda krav och tagna roller medför att snabbväxande företag kan hålla uppe 

tillväxttakten vilket idag är ett stort problem för många svenska företag (Weidenman & 

Bergsten 2006 & Svenskt näringsliv 2012).  
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 Teoretisk modell 5.3
Genom en redogörelse och systematisering för vilka krav riskkapitalbolag ställer på 

snabbväxande företag samt vilka roller riskkapitalbolagen tar i företagen har en 

förklaring kunnat göras gällande hur riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller 

påverkat utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag. 

Analysen mynnar således ut i en teoretisk modell (se figur 5.4) vilken påvisar 

riskkapitalbolagens ställda krav och tagna rollers koppling till utvecklingen av den 

formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag.  
 

Den teoretiska modellen inleds med att två olika typer av investeringar kan göras i ett 

snabbväxande företag. Antingen görs en venture capital investering eller så görs en 

private equity investering i företaget. Oavsett vilken typ av investering som görs 

upprättas ett kontrakt mellan parterna i partnerskapets inledande skede. I kontraktet 

fastställs målsättningarna med partnerskapet och såldes även avkastningskravet. 

Målsättningarna och typ av avkastningskrav skiljer sig i sin tur åt beroende på om det är 

en venture capital investering eller en private equity investering som gjorts i det 

snabbväxande företaget. Det upprättade kontraktet tillsammans med fastställda 

målsättningar och avkastningskrav påverkar i sin tur det snabbväxande företagets 

planering, vilken vidare påverkar företagets uppföljning.  
 

För att ett riskkapitalbolag ska säkerställa att partnerskapets målsättningar och 

avkastningskrav uppfylls, tar ett riskkapitalbolag olika involveringar i det snabbväxande 

företaget beroende på vilken typ av investering som gjorts i företaget. Vilken typ av 

involvering riskkapitalbolaget tar medför i sin tur att riskkapitalbolaget tar olika roller, 

och till viss del samma roller, i det snabbväxande företaget. För att utöva rollerna och 

uppnå målsättningarna, och således avkastningskravet för partnerskapet, ställer 

riskkapitalbolaget krav på det snabbväxande företaget. Kraven delas i sin tur in i 

gemensamma krav vilka är oberoende om en venture capital investering eller private 

equity investering gjorts i företaget samt krav som ställs enbart av riskkapitalbolag vilka 

gjort private equity investeringar. Detta eftersom ett riskkapitalbolag som gjort en 

private equity investering konstaterats ställa fler krav än de gemensamma kraven. 
 

Kraven som ställs påverkar i sin tur utvecklingen av företagets planering, uppföljning, 

rapportering, beslutsunderlag och ansvarsfördelning. Oavsett vilken typ av investering 
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som gjorts, utvecklas företagets ekonomistyrning till att bli ytterligare scorekeeping 

men även attention direction och problem solving, detta eftersom riskkapitalbolagets 

ställda krav och tagna roller bidrar till att ekonomistyrning utvecklas från att vara av 

informell karaktär till att bli mer formell i det snabbväxande företaget. 

Riskkapitalbolagets ställda krav och tagna roller tvingar således fram en snabbare 

utveckling av den formella ekonomistyrningen i det snabbväxande företaget vilket i sin 

tur medför att riskkapitalbolaget skapar en “kostym” som företaget kan växa in i, och 

därmed kan det snabbväxande företaget ta sig snabbare från en tillväxtfas till en annan. 
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6 Slutsats 
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att bidra med kunskap om hur riskkapitalbolags 

ställda krav och tagna roller påverkar utvecklingen av den formella ekonomistyrningen 

i snabbväxande företag. Detta avslutande kapitel inleds med att svara på 

forskningsfrågorna och därmed presentera det analyserade materialets slutsatser. 

Vidare presenteras studiens bidrag för att avslutningsvis redogöra för de reflektioner 

vilka funnits under studiens gång samt förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1.1 Vilka krav ställer och vilka roller tar riskkapitalbolag i snabbväxande 
företag när partnerskap ingåtts? 
 

När ett partnerskap ingås mellan ett riskkapitalbolag och ett snabbväxande företag 

upprättas ett kontrakt mellan parterna på grund av att riskkapitalbolagen har uppsatta 

avkastningskrav, detta oavsett om en venture capital investering eller en private equity 

investering gjorts i företaget. I kontraktet fastställs i sin tur partnerskapets 

målsättningar. Målsättningarna konstateras skilja sig åt beroende på vilken typ av 

investering som gjorts i företaget. För ett riskkapitalbolag som gjort en venture capital 

investering är målsättningen att utveckla produkten samt få avkastning vid försäljning. 

Ett riskkapitalbolag som gjort en private equity investering har i sin tur målsättningen 

att få företaget att fortsätta växa samt få avkastning under partnerskapets gång men även 

när partnerskapet avslutas. För att uppnå målsättningarna involverar sig 

riskkapitalbolagen på olika vis i de snabbväxande företagen. Ett riskkapitalbolag som 

gjort en venture capital investering konstateras ha en mer inaktiv involvering i 

portföljföretaget medan ett riskkapitalbolag som gjort en private equity investering har 

en mer aktiv, nästintill hands-on involvering i portföljföretaget. På grund av 

riskkapitalbolagens olika grad av involvering tar bolagen i sin tur olika roller i 

portföljföretagen. Ett riskkapitalbolag som gjort en venture capital investering 

konstateras främst ta rollerna som rådgivare, bollplank och övervakare medan ett 

riskkapitalbolag som gjort en private equity investering främst konstateras ta rollerna 

som övervakare och kontrollant i företagen. Rollen som övervakare är således den roll 

som båda riskkapitalbolagen tar. För att utöva nämnda roller och uppnå målsättningarna 

med partnerskapen och således avkastningskraven, ställer riskkapitalbolagen ytterligare 

krav på de snabbväxande företagen. Kraven kan i sin tur konstateras vara övergripande 

lika. Däremot kan det konstateras att ett riskkapitalbolag som gjort en private equity 
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investering ställer fler krav på grund av att portföljföretagen befinner sig i ett senare 

skede i tillväxtfaserna. De övergripande kraven som ställs av båda riskkapitalbolag är: 

krav på styrelserepresentation, krav på ökad rapportering och information samt krav på 

ordning. Ett riskkapitalbolag som gjort en private equity investering konstateras även 

ställa krav på ökad uppföljning samt krav på nyckelpersoner.  
 

6.1.2 Hur påverkar riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller utvecklingen 
av den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag? 
 

Ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller konstateras påverka utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag. Riskkapitalbolagens ställda 

krav och tagna roller har påverkat utvecklingen av företagens planering, uppföljning, 

rapportering, beslutsunderlag och ansvarsfördelning. På grund av riskkapitalbolagens 

avkastningskrav utformas ett kontrakt där företagens målsättningar fastställs och således 

påverkas och utvecklas företagens planering. Det kan konstateras att det främst är 

företagens strategiska planering som utvecklats på grund av upprättandet av kontraktet 

och således på grund av avkastningskraven. Utvecklingen av den 

strategiska planeringen har medfört att det skapats en tydlig skiljelinje mellan vad som 

är strategisk, taktisk och operativ planering i det snabbväxande företaget. Det kan 

således konstateras att företagens strategiska och taktiska planeringsprocess blivit mer 

uppstyrd och enklare, och således även den operativa i förlängningen. Eftersom 

planeringen i företagen har utvecklats och riskkapitalbolagen tar rollen som övervakare 

samt har ställt krav på ordning kan det konstateras att uppföljningen i samtliga 

snabbväxande företag har ökat. Det kan i sin tur konstateras att en ökad uppföljning sker 

främst i portföljföretag som har ett avkastningskrav eller mervärdeskrav att uppfylla 

under partnerskapets gång.  
 

Riskkapitalbolagens ställda krav på ökad rapportering och tagna roller har bidragit till 

att rapporteringen blivit mer detaljerad, mer strukturerad och sker nu mer frekvent i 

samtliga portföljföretag. Hur rapporteringen har utvecklats kan i sin tur konstateras bero 

på om en venture capital eller private equity investering gjorts i företagen. I företag där 

en venture capital investering gjorts har rapporteringen skapats från grunden medan i 

företag där en private equity investering har gjorts har rapporteringen sedan innan 

funnits men nu blivit mer specifik.  
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Riskkapitalbolagens ställda krav på att få tillsätta en styrelserepresentant har bidragit till 

att riskkapitalbolagen blivit en del av de snabbväxande företagens beslutsfattande och 

därmed ställt krav på att tillgodoses med information i form av beslutsunderlag. Kraven 

har således bidragit till att de snabbväxande företagen har tvingats utveckla nya samt 

mer konkreta beslutsunderlag på ett sätt som inte gjorts tidigare. Vad som är tydligt i 

samtliga portföljföretag är att företagens ekonomistyrning således främst fungerat som 

scorekeeping innan partnerskapen inletts. På grund av riskkapitalbolagens ställda krav 

och tagna roller kan det konstateras att det blivit ytterligare scorekeeping, men att 

ekonomistyrningen nu även används för attention direction och problem solving. 
 

Riskkapitalbolagens ställda krav på att få tillsätta en styrelserepresentant konstateras 

även medfört att det blivit en tydligare indelning i vad som är strategisk verksamhet och 

vad som är operativ verksamhet i företagen. Det har således blivit en tydlig skiljelinje 

mellan företagens strategiska beslutsfattande och företagens taktiska samt operativa 

beslutsfattande. Detta är även en följd av det ordningskrav som riskkapitalbolagen ställt 

eftersom en uppdelning av beslutsfattandet medför en bättre struktur på verksamheten.  
 

Riskkapitalbolagens ställda ordningskrav konstateras även bidragit till att de 

snabbväxande företagen delats upp i ansvarsenheter. Ett riskkapitalbolag som gjort en 

private equity investering har även ställt krav på att anställa nyckelpersoner vilket 

framtvingat utvecklingen av ansvarsenheter ytterligare. Även riskkapitalbolagens tagna 

roller har framtvingat en utveckling av ansvarsfördelningen i företagen. En 

ansvarsfördelning medför att riskkapitalbolagen får en bättre överblick över 

verksamheten och således kan utöva sina roller. Att portföljföretagen blivit indelade i 

olika nivåer och ansvarsenheter har i sin tur även påverkat rapporteringen i företagen 

och således har kraven på ordning och styrelserepresentation bidragit till en utvecklad 

och ökad rapportering. 
 

Riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller har således medfört att ett 

snabbväxande företags ekonomistyrning utvecklas från att vara av informell karaktär 

till att bli mer formell. Riskkapitalbolagens ställda krav och tagna roller medför således 

att de snabbväxande företagens ekonomistyrning blir av formell karaktär snabbare och 

riskkapitalbolagen skapar således en “kostym” som de snabbväxande företagen kan 

växa in i, för att undvika att ekonomistyrningen hämmar tillväxttakten. 
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Riskkapitalbolagens utformade “kostym” bidrar därmed till att de snabbväxande 

företagen snabbare kan ta sig från en tillväxtfas till en annan. Således kan det 

konstateras att ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller medför att 

snabbväxande företag kan hålla uppe tillväxttakten vilket idag är ett stort problem för 

många svenska företag.  
 

 Studiens bidrag 6.2
 

Denna studie har bidragit med att fylla ett kunskapsgap gällande vilka krav ett 

riskkapitalbolag ställer och vilka roller bolaget tar i ett snabbväxande företag samt 

vidare bidragit med kunskap om hur ställda krav och tagna roller påverkat utvecklingen 

av den formella ekonomistyrningen. Detta är ämnen vilka intresserat forskarvärlden 

men inte studerats i kombination och således har inte kunskap inom ämnet funnits. 

Studien har även bidragit till en praktisk relevans för främst snabbväxande företag vilka 

genom studiens bidrag kan få kunskap om vilka krav ett riskkapitalbolag kan komma att 

ställa, vilka roller bolaget kan komma att ta och således hur företaget i fråga kan komma 

att utvecklas sett ur ett formellt ekonomistyrningsperspektiv för att uppfylla 

riskkapitalbolagens ställda krav. Studien har mynnat ut i en teoretisk modell som 

påvisar riskkapitalbolagets ställda krav och tagna rollers koppling till utvecklingen av 

den formella ekonomistyrningen i det snabbväxande företaget.   

Studiens resultat visade att ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller medför att 

ett snabbväxande företags ekonomistyrning snabbare utvecklas från att vara av 

informell karaktär till att bli mer formell. Riskkapitalbolagens ställda krav och tagna 

roller skapar således en “kostym” som gör att ekonomistyrningen inte hämmar ett 

snabbväxande företags tillväxttakt, vilket är vanligt när ett företag växer i snabbt. Denna 

“kostym” medför således att ett  snabbväxande företag kan ta sig snabbare från en 

tillväxtfas till en annan. Således kan det konstateras att ett riskkapitalbolags ställda krav 

och tagna roller medför att snabbväxande företag kan hålla uppe tillväxttakten vilket 

idag är ett stort problem för många svenska företag. Eftersom det är snabbväxande 

företag som bidrar till ett lands tillväxt och då ett land behöver satsa på hur 

snabbväxande företag ska kunna fortsätta sin tillväxtresa är denna studies bidrag av 

högsta vikt.   
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 Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 6.3
Vid liknande studier bör fler respondenter intervjuas både på riskkapitalbolagen och i 

portföljföretagen, detta för att få en ännu djupare bild av vilka krav som ställs och vilka 

roller riskkapitalbolagen tar samt hur utvecklingen har sett ut i portföljföretagen. Vid 

respondenturvalet kan i sin tur respondenter vilka varit med sedan portföljföretagen 

grundades väljas ut, detta för att skapa en ännu större inblick i hur portföljföretagens 

ekonomistyrning utvecklats. När intervjuerna utförs kan i sin tur besöksintervjuer väljas 

istället för telefonintervjuer för att få den fysiska och personliga kontakten vid 

intervjutillfällena.  

 

Under studiens gång har ett antal intressanta aspekter upptäckts vilka skulle vara 

relevanta att fortsätta forska inom. SEB Venture Capital som medverkade i studien har 

en ovanlig bolagsstruktur eftersom riskkapitalbolaget har en kreditlina som är kopplad 

till SEB som retailbank och således investerar inte riskkapitalbolaget andra investerares 

kapital. Det vore således intressant att i fortsatt forskning studera två riskkapitalbolag 

med traditionell bolagsstruktur, detta för att avgöra hur stor påverkan ett 

riskkapitalbolags bolagsstruktur har på vilka krav som ställs och vilka roller som tas i 

portföljföretagen. Detta för i sin tur kunna avgöra hur stor påverkan ett riskkapitalbolags 

bolagsstruktur har på utvecklingen av den formella ekonomistyrningen.    

 

Studiens resultat visade att ekonomistyrningens roller som planering, cyberteknisk 

styrning och administrativ styrning främst påverkats av riskkapitalbolagens ställda krav. 

Eftersom dessa tre roller är centrala delar inom Malmi och Browns styrpaket vore det 

således intressant att göra en fortsatt studie som utgår från styrpaketet och som är mer 

djupgående i hur dess olika delar påverkas.  

 

Avslutningsvis hade det även varit intressant att göra en kvantitativ forskning gällande 

hur ekonomistyrningen påverkas av riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller. 

Eftersom studiens resultat visade att ett riskkapitalbolags ställda krav och tagna roller 

medför att ett snabbväxande företag kan ta sig snabbare från en tillväxtfas till en annan 

vore det därmed intressant att göra en kvantitativ studie inom detta område för att skapa 

en större generaliserbarhet.   
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I 
 

8 Bilagor 
 

 Bilaga 1 Intervjuguiderna 8.1
 
För att uppnå en god kvalitet på intervjuerna utformades vad Holme, Solvang och 
Nilsson (1997) benämner som intervjuguider, vilket är ett underlag som används som 
utgångspunkt vid semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2013). Vid samtliga 
intervjutillfällen låg intervjuguider till grund för diskussionerna. Totalt utformades tre 
olika intervjuguider; en generell till riskkapitalbolagen, en för riskkapitalbolaget om det 
specifika portföljföretaget samt en generell för portföljföretagen. Samtliga med 
kompletterande företagsspecifika händelsefrågor. Intervjuguiderna inleddes med en 
presentation av studiens författare, en beskrivning av studiens syfte samt en kort 
beskrivning om respondenternas rättigheter gällande deras medverkan i studien (se 
Bilaga 2). Intervjuguiderna skapades utifrån den teoretiska referensramen, där teman 
som riskkapitalbolagens roll, involvering, krav och formell ekonomistyrning använts. 
Sekundärdata har även legat till grund för utformningen av intervjuguiderna för att 
bygga upp ett historiskt händelseförlopp.  
 
Inför intervjuerna med riskkapitalbolagen utformades två intervjuguider, en generell om 
riskkapitalbolaget och vilka krav och roller bolaget tar generellt i sina portföljföretag (se 
bilaga 3) och vidare en intervjuguide gällande det specifika portföljföretaget (se bilaga 
4). Samtliga intervjuguider kompletterades med företagsspecifika händelsefrågor (se 
bilaga 6) för att utreda riskkapitalbolagens eventuella involvering och således vidare 
eventuella krav och roller i specifika händelser. Då första delen av studien syftar till att 
redogöra och systematisera för vilka krav som ställs samt vilka roller som tas av 
riskkapitalbolagen i de snabbväxande företagen utgörs främst intervjuguiderna av vilka 
roller, vilken involvering och vilka krav ett riskkapitalbolag tar och ställer på 
snabbväxande företag. 
 
Andra delen av studien, vilken ämnar utreda hur den formella ekonomistyrningen 
utvecklats, fokuserar på förändringar som upplevts ske i portföljföretagen då 
riskkapitalbolagen trätt in. Intervjuguiden till portföljföretagen har delats upp i liknande 
delar som riskkapitalbolagen (se bilaga 5). Intervjuguiderna inleds med en kort 
definition av formell ekonomistyrning och därefter ställdes bakgrundsfrågor gällande 
respondenten och företaget. Vidare går intervjuguiden in på frågor rörande 
partnerskapet med riskkapitalbolaget och dess påverkan på den formella 
ekonomistyrning, vilka har kompletterats med företagsspecifika händelsefrågor (se 
bilaga 6).  
 
Respektive intervjuguide granskades i sin tur av handledare efter att de blivit 
färdigställda, detta för att undvika den skevhet Yin (2007) beskriver kan uppstå vid 
felaktigt formulerade intervjufrågor. Intervjuguiderna utgjorde goda 
diskussionsunderlag vid respektive intervjutillfälle och medförde en god kvalitet på det 
insamlade empiriska materialet.  
 

 

 



  
 

II 

 Bilaga 2 - Inledning intervjuguide 8.2
 
Till Portföljföretag X/Riskkapitalbolag X!  

Vi heter Sandra Müller och Rebecca Nilsson och vi läser civilekonomprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Denna intervju är ämnad tillföra empiri till vår 
masteruppsats. Det huvudsakliga syftet med studien är att redogöra för vilken roll 
riskkapitalbolag tar när de ingår partnerskap samt hur ställda krav påverkar och 
utvecklar den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag. Avsikten är att 
utveckla en teoretisk modell vilken påvisar ställda krav samt dess koppling till det 
snabbväxande företagets formella ekonomistyrning.    

Om möjligt önskar vi få spela in intervjun. För er kännedom ska nämnas att deltagandet 
i denna intervju är helt frivilligt och får lov att avbrytas när som helst, om ni så önskar. 
Vid önskan att vara anonym kommer detta respekteras och ni kommer således 
benämnas i studien som fallföretag X alternativt respondent X.  

Vi hoppas få möjligheten att komplettera denna intervju om det skulle bli nödvändigt 
med ytterligare frågor. Efter sammanställning av det empiriska materialet kommer vi 
återkoppla till er via mail för att säkerställa att materialet stämmer överens med det som 
uttalats under intervjun. Uttalanden som inte blivit godkända av er kommer inte att 
publiceras.  

Vi tackar för att Ni vill ställa upp på denna intervju!  

Med vänliga hälsningar  

Sandra och Rebecca 

 Bilaga 3 - Intervjuguide Riskkapitalbolag, generell 8.3
 
Samtliga frågor i intervjuguiden är ämnade att vara underlag för att skapa en 
diskussion.  
8.3.1 Frågor angående respondenten: 

• Namn: 
• Utbildning: 
• Befattning: 
• Tid på arbetsplats:  
• Tidigare arbetslivserfarenheter:  

8.3.2 Bakgrundsfrågor om bolaget: 
• Kort beskrivning om bolaget 



  
 

III 

• Stämmer följande organisationsschema för ert bolag?

 
 

• Hur ser er portfölj ut idag? Antal portföljföretag, spridning mellan branscher etc. 
• Vad gör att ni vill investera i ett snabbväxande företag? Hur ser ni potential? 
• Finns det direkta krav på tillväxt och avkastning alternativ liknande nyckeltal? 

Varför? 
8.3.3 Påverkan 

• Forskning har visat att riskkapitalbolag vanligen ställer krav på potentiella 
portföljbolag innan partnerskap inletts, stämmer detta? Vilka krav ställs således 
vanligen innan partnerskap inletts? Vilka faktorer påverkar vilka krav som 
ställs? 

• Riskkapitalbolag kan agera olika när ett partnerskap inletts och således ta olika 
roller i portföljföretaget. Vilka typer av roller skulle ni säga att ni vanligen tar 
efter partnerskap ingåtts och varför? Hur bidrar de olika rollerna till att uppnå 
uppsatta mål? 

• Bollplank 
• Rådgivare 
• Coach och mentor 
• Finansiär 
• Kontaktnät 
• Medlem i styrelse 
• Övervakare och kontrollant 

• Om inte alla, varför? 
 

• Ett riskkapitalbolags involvering kan vara av olika former: inaktiv, aktiv och 
hands-on.  
Definieras enligt följande: 

• Aktiv: riskkapitalbolaget har rollen som rådgivare i företaget och hjälper 
till med verksamheten.  

• Hands-on: riskkapitalbolaget tar en aktiv roll i styrningen och ledningen 
av portföljföretaget. 

• Vilken involvering skulle ni säga att ni vanligen tar och varför? 
• Finns det typiska situationer då ni går in och är mer aktiva/tillämpar mer hands-

on styrning? Beskriv dessa situationer. 
 

• När partnerskap inletts, vilka krav/förväntningar skulle ni säga att ni har på 
portföljföretagen?  
Påverkas: 



  
 

IV 

• Styrelsen 
• Organisation 
• Strategiskt beslutsfattande 
• Taktiskt beslutsfattande 
• Operativ insyn 
• Byte av VD 

• Varför och var är ni mest involverade? 
 
 

• Införs nya planerings- och uppföljningssystem när partnerskap ingåtts? 
• Affärssystem 
• Utvärderingssystem 
• Varför? 

 
• Hur upplever du att ni påverkar den formella ekonomistyrningen, det vill säga 

portföljföretagets: 
• Planering (lång och kort sikt) 
• Uppföljning (specifika nyckeltal, specifik struktur) 
• Rapportering (innehåll, systematisering och frekvens) 
• Påverkan på anställda  
• Beslutsfattande 
• Indelning i ansvarsenheter/decentralisering 
• Prioritering av resurser och aktiviteter 
• Formalisering/systematisering av styrningen 

• Är det vanligt att den formella ekonomistyrningen är undermålig när ni går in? 
Vad brukar vara de vanligaste bristerna? Vad brukar vara era vanligaste 
åtgärder? 
 
 

• Vad händer om portföljbolaget inte uppnår era förväntningar? 
 

 Bilaga 4 - Intervjuguide Riskkapitalbolag om Portföljföretag 8.4
Samtliga frågor i intervjuguiden är ämnade att vara underlag för att skapa en 
diskussion.  
 
 
Formell ekonomistyrning definieras som följande: 
 

o Planering (lång och kort sikt) 
o Uppföljning (specifika nyckeltal, specifik struktur) 
o Rapportering (innehåll, systematisering och frekvens) 
o Påverkan på anställda/ belöningssystem 
o Indelning i ansvarsenheter (uppdelning av arbetsuppgifter som 

exempelvis funktions-, divisions- och matrisindelning)  
o Beslutsfattande (t.ex. centralisering och decentralisering) 
o Prioritering av resurser och aktiviteter 
o Formalisering/systematisering av styrningen 

 
8.4.1 Frågor angående respondenten: 

• Namn: 
• Befattning: 



  
 

V 

• Tid på arbetsplats:  
8.4.2 Frågor angående Portföljföretag X: 

• Varför valde ni att investera i Portföljföretag X? Vilken potential såg ni?  
• Hur stort är ägandet? 
• Hur har utvecklingen av Portföljföretag X sett ut? Hur påverkade er involvering 

utvecklingen av företaget? 
• Ställdes några krav/förväntningar på Portföljföretag X innan partnerskapet 

inletts? Vilka och varför? 
• Hade ni förväntningar på att den formella ekonomistyrningen skulle förändras 

när ett partnerskap inletts?  
• Behövde den formella ekonomistyrningen utvecklas när partnerskapet inleddes? 
• Finns det direkta krav på tillväxt, avkastning alternativ liknande nyckeltal? 

Varför? 
 

• Riskkapitalbolag kan agera olika när ett partnerskap inletts och således ta olika 
roller i portföljföretaget. Vilka typer av roller skulle ni säga att ni tar i 
Portföljföretag X? Hur bidrar de olika rollerna till att uppnå uppsatta mål? 

• Bollplank 
• Rådgivare 
• Coach och mentor 
• Finansiär 
• Kontaktnät 
• Medlem i styrelse 
• Övervakare och kontrollant 

• Om inte alla, varför? 
 

• Ett riskkapitalbolags involvering kan vara av olika former: inaktiv, aktiv och 
hands-on.  
Definieras enligt följande: 

• Aktiv: riskkapitalbolaget har rollen som rådgivare i företaget och hjälper 
till med verksamheten.  

• Hands-on: riskkapitalbolaget tar en aktiv roll i styrningen och ledningen 
av portföljföretaget. 

• Vilken involvering skulle ni säga att ni har i Portföljföretag X?  
• Finns det typiska situationer då ni går in och är mer aktiva/tillämpar mer hands-

on styrning? Beskriv dessa situationer. 
 

• Händelser hos Portföljföretag X. Hur har er involvering, roll och förväntningar 
sett ut vid följande händelser: 

• Händelserna är företagsspecifika och återfinns i bilaga 6 
 
 

• Vilken roll har ni haft vid ovanstående beslut?  
• Har händelserna lett till att styrningen och organisationen förändrats i något 

avseende?  
• Har ni haft förväntningar på att styrning och uppföljning ska förändras i 

samband med dessa situationer eller generellt?  
• Är det någon specifik situation där ni varit mer involverade/aktiva? 
• Hur förändras kravbilden från innan partnerskap ingåtts till efter att 

partnerskapet ingåtts? 
• Hur förser ni Portföljföretag X med kontakter? 
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 Bilaga 5 -Intervjuguide Portföljföretag 8.5
 
Samtliga frågor i intervjuguiden är ämnade att vara underlag för att skapa en 
diskussion.  
 
Formell ekonomistyrning definieras som följande: 
 

o Planering (lång och kort sikt) 
o Uppföljning (specifika nyckeltal, specifik struktur) 
o Rapportering (innehåll, systematisering och frekvens) 
o Påverkan på anställda/ belöningssystem 
o Indelning i ansvarsenheter (uppdelning av arbetsuppgifter som 

exempelvis funktions-, divisions- och matrisindelning)  
o Beslutsfattande (t.ex. centralisering och decentralisering) 
o Prioritering av resurser och aktiviteter 
o Formalisering/systematisering av styrningen 

 
8.5.1 Frågor angående respondenten: 

• Namn: 
• Utbildning: 
• Befattning: 
• Tid på arbetsplats:  
• Tidigare arbetslivserfarenheter:  

 
8.5.2 Bakgrundsfrågor om bolaget: 

• Kort beskrivning om bolaget 
• Finns möjlighet att ta del av organisationsschema från nu och tidigare? 
• Vad är idag er strategi och vision? 
• Hur stort är Riskkapitalbolag Xs ägande i ert företag?  
• Vad hände när Riskkapitalbolag X gick från minoritetsägande till 

majoritetsägande? 
• Finansieras ert företag av fler riskkapitalbolag? Varför? Hur påverkar de er? Har 

ni upplevt skillnader mellan de olika finansieringarna från riskkapitalbolagen? 
• Kände ni behovet av att vända er till ett riskkapitalbolag eller närmade de sig er? 

Kände ni av “växtvärk”? 
8.5.3 Frågor gällande partnerskapet med Riskkapitalbolag X och dess påverkan 
på er formella ekonomistyrning  
 

• Ställde ni önskemål/hade förväntningar på vad finansiering med 
Riskkapitalbolag X skulle innebära innan partnerskapet ingicks? Hur gick 
diskussionerna? 

• Upplevde ni att ni behövde göra några interna omstruktureringar innan 
partnerskapet ingicks? 

• Hur såg den formella ekonomistyrningen i företaget ut innan partnerskapet med 
Riskkapitalbolag X ingicks? Har det skett några specifika händelser som fick er 
att förändra er styrning? 

• Vad använder ni för styrmedel inom den formella ekonomistyrningen idag och 
fungerar de bra som hjälpmedel för att styra organisationen? 

• Har företagets uttalade strategi och mål ändrats efter att partnerskapet med 
Riskkapitalbolag X inleddes, i så fall hur? Har någon ny strategi implementerats 
sedan Riskkapitalbolag Xs inträde?  
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• Hur har partnerskapet således påverkat företagets utveckling/tillväxt?  
• Har ni anpassat den formella ekonomistyrning till er rådande strategi, ex 

nyckeltal kopplade till strategin, i så fall hur? Hur skulle ni beskriva att det i så 
fall påverkat den formella ekonomistyrningen?  

• Har ni en uttalad strategi att växa organiskt eller genom företagsförvärv? 
Påverkas detta av Riskkapitalbolag X? 

• Upplever ni att Riskkapitalbolag X har några förväntningar på förändring i 
företaget efter partnerskapet inleddes? tex ökad rapportering? ökad 
övervakning? utveckling av styrverktyg etc. 

• Har Riskkapitalbolag X haft direkta/indirekta krav på tillväxt, tillväxttakt, 
lönsamhet eller liknande?  Har detta i sin tur “framtvingat” utveckling av den 
formella ekonomistyrningen? 

• Skulle ni påstå att det krävs att den formella ekonomistyrningen ändras när 
företag växer? 

• Har Riskkapitalbolag X haft några uttalade förväntningar? För att uppfylla 
Riskkapitalbolag Xs förväntningar, har ni känt att ni behövt utveckla er formella 
ekonomistyrning?  

• Har ni känt att det varit brist på information? Att ni behövt utveckla planerings- 
och uppföljningssystem när partnerskap ingåtts sett till: 

o Affärssystem 
o Utvärderingssystem 
o Varför? 

• Hur har utvecklingen av företaget sett ut efter sammanslagningen? Hur har 
företaget ändrats sett till: 

o Antal anställda 
o Ägarstruktur 
o Styrelse 
o Ledning 
o Organisationsstruktur  

 
• Sedan partnerskapet med Riskkapitalbolag X capital inleddes beskrivs följande 

händelser: 
o Händelserna är företagsspecifika och återfinns i bilaga 6 

 
 

• Har händelserna lett till att styrningen och organisationen förändrats i något 
avseende?  

o Hur har de strategiska, taktiska och operativa besluten sett ut gällande 
händelserna?  

o Vilka underlag behövdes för dessa beslut? 
o Hur pass involverade skulle ni beskriva att Riskkapitalbolag X var i 

dessa händelser? 
o Vilka roller tog Riskkapitalbolag X?  
o Har styrning och uppföljning förändrats i samband med dessa situationer 

eller generellt?  
o Är det någon specifik situation där Riskkapitalbolag X varit mer 

involverade/aktiva? 
 

• Hur skulle ni beskriva Riskkapitalbolag Xs roll i ert företag? 
o Bollplank 
o Rådgivare 
o Coach och mentor 
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o Vän 
o Finansiär 
o Kontaktnät 
o Medlem i styrelse 
o Övervakare och kontrollant 

• Hur påverkar Riskkapitalbolag Xs roll den formella ekonomistyrningen? 
 

• Ett riskkapitalbolags involvering kan vara av olika former: inaktiv, aktiv och 
hands-on. Definieras enligt följande: 

o Aktiv: riskkapitalbolaget har rollen som rådgivare i företaget och hjälper 
till med verksamheten.  

o Hands-on: riskkapitalbolaget tar en aktiv roll i styrningen och ledningen 
av portföljföretaget. 

• Vilken involvering skulle ni säga att Riskkapitalbolag X har i ert bolag och 
varför? Hur påverkar detta er sett till den formella ekonomistyrningen? 
 
 

• Hur förser Riskkapitalbolag X er med kontakter? 
 

 Bilaga 6 - Företagsspecifika händelsefrågor till intervjuguider 8.6
8.6.1 Senion 

o Senion växte globalt 2015, etablerades i 30 länder och omsättningen 
ökade. 

o Senion breddar sin produktportfölj. 
o Företaget utvidgades med nya kompetenser och ny ledningsgrupp 

tillsattes 2015. 
o Ny grafisk profil och logotyp. 
o 2016, fortsatte växa globalt. 
o Tecknat ramavtal med större amerikansk köpcenterkedja och inlett 

förhandlingar med andra större köpcenterkedjor och sjukhuskedjor. 
o Grundat ett dotterbolag. 

8.6.2 Tink 
• Expansion av anställda 
• Tink 2.0 överföra, betala och öppna konto. 
• Bolånefunktion 
• Samarbete med fler europeiska banker 

8.6.3 BEWi 
o Omstrukturering/Varsel i Värnamo, oktober 2015 
o Investering i Genevad Laholm, november 2015: “Investeringen är en del 

i en omfattande strategisk investeringsplan som syftar till att öka 
fabrikernas och verksamhetens effektivitet och därmed att tillsammans 
med kunderna hålla kostnaderna nere” 

o Återvinning av EPS, januari 2016 
o Förvärv 

§ XPS-tillverkaren M-Plast Oy, februari 2016 
§ Por-Pac, Mars 2017  

o Investering i extruderingsteknologi vid fabriken i Borgå i Finland, 
september 2016 

o Ny produktionslinje med PUR och EPE, november 2016 
o Nysatsning i Urshult och Värnamo, december 2016 
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o Integrering av Por-Pac i fabrikerna, Mars 2017 
8.6.4 Outnorth 
 

o 2010 tillsattes en styrelse på krav från Verdane Capital 
o 2010/2011 etablerades i Danmark och Norge 
o Utvecklandet av ekonomiutvärderingssystem 2010/2011 
o Förvärv och byte av namn 2011/2012 
o Nytt moderbolag samt rekrytering av nyckelpersoner 2013 
o Lansering av Urberg 2014 
o Ny tillväxtstrategi och ökad lönsamhetsfokusering 2015 

 


