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Sammanfattning             
 
Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för 
ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. 
Titel: Förnuft och Känsla – En studie kring investmentbolags och riskkapitalbolags 
beslutsfattande vid förvärv av portföljbolag. 
Författare: Julia Breidmer & Lisa Carlsson  
Examinator: Fredrik Karlsson 
Handledare: Elin K. Funck 
                     
Bakgrund och problemdiskussion: Hur investmentbolag och riskkapitalbolag kommer 
fram till beslut om att förvärva nya portföljbolag eller inte är något som kan anses som 
ett mysterium. Vilka beslutsunderlag som är mest väsentliga och ligger till grund för 
besluten är vidare direkt länkat till detta. Finns det egentligen några skillnader mellan 
beslutsfattandet i riskkapitalbolags kortsiktiga och investmentbolags långsiktiga förvärv 
eller fattar de beslut på samma sätt trots deras olika investeringshorisont? 
                     
Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om beslutsprocessen och 
användningen av beslutsunderlag vid förvärv som genomförs av investmentbolag och 
riskkapitalbolag. Syftet uppfylls genom att kartlägga beslutsprocessen och identifiera 
beslutsunderlag vid förvärv av portföljbolag på lång respektive kort sikt, samt förklara 
de skillnader och likheter som går att urskilja mellan långsiktiga och kortsiktiga förvärv 
av portföljbolag vad gäller beslutsprocessen och dess beslutsunderlag. 
                     
Metod: På grund av studiens syfte valdes kvalitativ intervjustudie som 
forskningsmetod. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer på 
sex olika investment- samt riskkapitalbolag. 
 
Slutsats: Investmentbolags beslutsprocess vid förvärv är informell, snabb och enkel 
jämfört med riskkapitalbolags formella och mer omfattande beslutsprocess. 
Investmentbolag lägger sitt huvudfokus på beslutsunderlag länkade till människor, 
medan riskkapitalbolag har ett mer finansiellt fokus. Riskkapitalbolags beslutsfattande 
kan ses som analytiskt, medan investmentbolag är mer känslostyrda. 
                     
Nyckelord: Beslutsfattande, Beslutsprocess, Beslutsunderlag, Förvärv, 
Investmentbolag, Riskkapitalbolag, Lång sikt, Kort sikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

iii 

 
Abstract           
 
Degree Project in Controlling, the Business Administration and Economic 
Programme, 30 credits, Department of Management Accounting and Logistics, 
Linnaeus University, Växjö.                     
Title: Sense and Sensibility – A study about decision-making in private equity firms 
focusing on long-term and short-term acquisitions of portfolio companies. 
Authors: Julia Breidmer & Lisa Carlsson  
Examiner: Fredrik Karlsson 
Advisor: Elin K. Funck 
                     
Background and problem discussion: How private equity firms focusing on long-term 
vs short-term investments make decisions about acquisitions is somewhat a mystery. 
Questions about which underlying decision criterias the decision-making is based on is 
directly linked to this topic. Are there any differences between the decision-making in 
private equity firms focusing on long-term investments and those that has a short-term 
investment horizon or are they making decisions in the same way? 
                     
Objective: The objective of this paper is to contribute with knowledge about the 
decision-making process and decision criterias in private equity firms focusing on long-
term and short-term acquisitions of portfolio companies. The objective is met by 
mapping and identifying the decision-making process and its criterias in private equity 
firms carrying out long-term vs short-term investments. Further, relevant similarities 
and differences that can be distinguished are identified and explained. 
 
Method: Due to the objective of this study a qualitative interview study was chosen as 
the appropriate research method. The empirical material is based on semi structured 
interviews with six private equity firms. 
 
Conclusion: The decision-making process in private equity firms focusing on long-term 
investments is informal, fast and easy compared to private equity firms focusing on 
short-term investments which is formal and more comprehensive. Private equity firms 
that are carrying out long-term investments are focusing on decision criterias linked to 
humans and the decision-making is based on intuition, while private equity firms that 
are carrying out short-term investments focuses on financial criterias and the decision-
making is analytical. 
 
Keywords: Decision-making, Decision process, Decision criterias, Private equity firms 
focusing on long-term investments, Private equity firms focusing on short-term 
investments 
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Begreppsförklaring 
Investmentbolag: Bolag vilka förvärvar andra bolag ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Riskkapitalbolag: Bolag vilka förvärvar andra bolag ur ett kortsiktigt perspektiv. 

 

Portföljbolag: Bolag vilka förvärvas av investmentbolag eller riskkapitalbolag. 

 

Beslutsprocess: De aktiviteter investmentbolag och riskkapitalbolag genomgår vid 

förvärv av portföljbolag. 

 

Beslutsunderlag: De underlag som ligger till grund för besluten i beslutsprocessen. 
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1 Inledning 

Det första inledande kapitlet syftar till att bidra med bakgrund kring investmentbolag 

och riskkapitalbolag samt problematisering angående ämnet. Vidare beskrivs 

investeringar med olika tidshorisonter vilket mynnar ut i uppsatsens 

undersökningsområde. Kapitlets senare delar presenterar studiens frågeställning och 

syfte. Kapitlet avslutas med en illustration av studiens fortsatta disposition och struktur.  

 

1.1 Bakgrund 
Denna studie undersöker investmentbolags och riskkapitalbolags beslutsfattande 

gällande förvärv av nya bolag. Dessa bolag arbetar utefter olika tidshorisonter vid 

investeringar vilket avgör dess indelning i respektive bolagsform. Den beslutsprocess 

företagen genomgår vid förvärv samt de beslutsunderlag vilka används är studiens 

huvudfokus. Genom en komparativ ansats kommer processerna och underlagen 

jämföras, för att se vilka likheter och skillnader som finns vid beslutsfattandet i dessa 

bolagsformer. Den faktor som ska studeras är därmed investeringshorisontens inverkan 

på beslutsprocessen vid förvärv. 

 

1.1.1 Investmentbolag 
Investmentbolag är en välkänd företagsform i dagens affärsvärld. Definitionen av ett 

investmentföretag är enligt IL 39 kap. 15§ “... ett svenskt aktiebolag eller en svensk 

ekonomisk förening 

• som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller 

liknande tillgångar 

• vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav 

erbjuda andelsägarna riskfördelning 

• som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.” 

 

Investmentbolags bakomliggande syfte är att äga andra bolags aktier. Dessa aktier kan 

ägas i både noterade samt onoterade bolag, med långt ägarperspektiv. Investmentbolag 

kan investera i allt från nystartade till mer mogna företag. Den svenska staten vill 

uppmuntra till att utvecklingen av svenska företag ska vara långsiktig, därmed har 

investmentbolag speciella beskattningsregler för att investmentbolagen ska förvalta 

andra företags aktier, inte spekulera och handla (Investmentbolag, 2018). Enligt 
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Skatteverket (2018) beskattas därför den löpande beskattningen med särskilda regler 

gällande investmentbolag, där portföljen vid beskattningsårets start blir 

schablonbeskattat med 1,5%.  

 

Investmentbolag kan genom sitt ägande påverka och styra företagen vilka de investerar 

i, vilka kallas portföljbolag, för att vidare leva upp till sina egna investerares krav. Det 

kan anses att portföljbolag följaktligen delvis förlorar kontroll över sin egen verksamhet 

när investmentbolag köper dess aktier (Investmentbolag, 2018) och som konsekvens får 

investmentbolagen inverkan på portföljbolagens styrning (Kubr, Ilar & Marchesi, 

2007). Investmentbolag förespråkar alltså ett aktivt ägande där de tar plats i styrelser 

och engagerar sig. Detta har historiskt sett gett investmentbolagen större avkastning 

jämfört med att placera pengar i fonder (Mårder, 2014). Nilsson (2016) menar vidare att 

investeringarna som sker görs långsiktigt, med längre placeringshorisont. Även Mårder 

(2014) poängterar investmentbolags långsiktiga ägande. Detta innebär att 

investmentbolag köper upp andra företag för att på lång sikt behålla ägarandelarna och 

bidra till dess utveckling och tillväxt (ibid).  

 

1.1.2 Riskkapitalbolag 
En typ av investmentbolag är ett så kallat riskkapitalbolag. Syftet med ett 

riskkapitalbolag är, liksom investmentbolag, att förvärva andra bolag för att få dessa att 

växa. Riskkapitalbolag gör investeringar i både onoterade och noterade bolag, där 

investeringen gäller i det egna kapitalet. Riskkapitalbolag arbetar för en hög avkastning 

genom värdetillväxt på aktierna de köpt. Vid de tillfällen portföljbolag inte utvecklas 

och går så bra som riskkapitalbolaget väntat, finns risk att delar eller hela kapitalet som 

investerats förloras. Vid investeringarna erhålls ingen ränta eller liknande och vid 

ekonomiska svårigheter är det investerare i aktiekapitalet som har lägst prioritet. Det 

kapital riskkapitalbolag satsar kallas just riskkapital på grund av den ökade risk bolaget 

utsätter sig för, jämfört med banker och andra finansiärer (Nielsen, 1994). Enligt 

Nyman, Lundgren och Rösiö (2012) räknar generellt riskkapitalisterna till följd av detta 

med god, hög och snabb utveckling vad gäller tillväxt, jämfört med andra bolagsformer. 

 

Vad som skiljer riskkapitalbolag ifrån investmentbolag är att riskkapitalbolag har ett 

kortsiktigt mål med sin investering, där syftet från början är att så småningom sälja av 

portföljbolaget. Aktieinnehavet säljs då inom en tidsram på tre till fem år enligt 
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Tillväxtverket (2017). Nyman et al. (2012) menar att detta tidsspann på grund av ökad 

instabilitet på de finansiella marknaderna har förflyttats till fem till sju år. Även Nilsson 

(2016) framhåller det faktum att riskkapitalister agerar kortsiktigt. Nyman et al. (2012) 

beskriver olika typer av riskkapital, vilket presenteras i Modell 1.1. 

 

 
Modell l.1: Olika typer av riskkapital. Egen (Inspirerad av Nyman et al, 2012, s. 17). 

 
Public equity innebär enligt Nyman et al. (2012) riskkapitalinvesteringar vilka görs i 

noterade bolag. Private equity innebär förutom fåtal undantag investeringar av 

riskkapital i onoterade bolag med potential till tillväxt. Venture capital är enligt Nyman 

et al. (2012) en del av private equity-marknaden. Venture capital är därmed 

investeringar i onoterade bolag, där det utmärkande ligger i att det berör investeringar i 

ett företags tidiga skede och gäller minoritetsandelar. Buyout capital är, liksom venture 

capital, en del av private equity-marknaden. Skillnaden är att dessa investeringar sker i 

senare utvecklingsskeden, alltså i mogna, stabila företag (Nyman et al. 2012). Buyout 

innebär vidare förvärv av majoritetsandelar där syftet är att utveckla, förbättra och öka 

konkurrenskraften med hjälp av ett aktivt ägande (SVCA, 2018a). 

 

Riskkapitalbolag engagerar sig, i likhet med investmentbolag, ofta aktivt i de uppköpta 

företagen och bidrar därmed till dess utveckling, vanligen genom styrelsearbete. Vidare 

används riskkapital till dessa företag då vinstmöjligheter samt möjligheten till tillväxt 

och framgång är starkt närvarande (Tillväxtverket, 2017). Riskkapitalbolag investerar 

följaktligen i bolag i olika skeden, alltså i olika perioder av ett företags utveckling 
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(Nielsen, 1994). Dessa faser beskrivs i Modell 1.2. De tidiga faserna och 

expansionsfasen är faser vilka venture capital-bolag investerar i, medan buyout-bolag 

investerar i den mogna fasen (Nyman et al., 2012).  

 

 
Modell 1.2: Faser för riskkapitalfinansiering. Egen (Inspirerad av Kubr et al., 2007, s. 

231).  

 

1.1.3 Investeringar 
Eftersom investmentbolag och riskkapitalbolag existerar för att leva upp till sina 

investerares krav är det av yttersta betydelse att dess investeringar tillfredsställer 

intressenternas behov. Denna överensstämmelse upprätthålls genom att bolaget följer 

den uppsatta strategi som valts (Nyman et al., 2012). Strategi beskrivs av Kylén (2008) 

som en grundsyn företaget har, vilken är direkt sammanlänkad med en handlingsplan. 

Med andra ord kolliderar även handlingsplanen om en felaktig investeringsbedömning 

uppstår.  

 

I denna uppsats är investeringar lika med förvärv av bolag. Följaktligen kommer fokus 

inte att ligga på investeringar i allmänhet, utan fokus kommer istället riktas mot 

portföljval och dess strategi. Portföljstrategi innebär att investering görs i flera olika 

tillgångar. En portfölj betyder just en samling av finansiella tillgångar (Markowitz, 

1952). Den viktade avkastning som ges för respektive tillgång i portföljen, summeras 

till portföljens totala avkastning. Vid investering enligt en portföljstrategi är risktolerans 

och tidshorisont centralt vid valet av vilka tillgångar som ska utgöra portföljen (Brealey, 

Myers & Allen, 2017). Risktoleransen utgör den rörlighet och instabilitet i avkastning 

som en investerare är beredd att hantera (Markowitz, 1952). Denna risk kopplas till 

diversifiering vilket enligt Brealey et al. (2017) innebär hur graden av korrelation 

mellan tillgångarna i en portfölj påverkar riskspridningen. Då samvariationen är låg 

mellan tillgångarna kan portföljens risk reduceras, då de inte påverkas på samma sätt av 

svängningar i marknaden. Diversifiering reducerar därmed variabilitet. Vad gäller 

tidshorisont kan både kortsiktiga och långsiktiga investeringar ske. Kortsiktiga 
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investeringar präglas av en föränderlig och rörlig struktur där målet är att skapa så hög 

avkastning som möjligt på så kort tid som möjligt. Dessa investeringar utmärks ofta av 

hög risk i nystartade företag (Nielsen, 1994). Långsiktiga investeringar däremot innebär 

att äga under en längre tidsperiod för att resultera i en framtida vinst. Dessa 

investeringar anses mer stabila på grund av tidshorisonten, vilken antas minska 

volatiliteten (Rodica & Manuel, 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Allbright (2017) har investmentbolag och riskkapitalbolag en betydande roll i 

Sverige idag. Riskkapitalbolagen omsätter tillsammans 300 miljarder SEK, vilket av 

Sveriges totala BNP representerar 8%. Enligt SVCA (2018b) har gruppen 

riskkapitalbolag som riktar sig endast till onoterade bolag (private equity) 190 000 

anställda runt om i Sverige i 800 olika portföljbolag. Riskkapitalbolagen inriktade på 

onoterade bolag (private equity) representerar följaktligen 4% av Sveriges totalt 

anställda. Enligt Kaplan och Schoar (2005) är investmentbolag och riskkapitalbolag 

ytterst beroende av att deras investeringar i portföljbolag genererar nytt kapital. Utan 

avkastning från investeringarna, kan inte bolagen fortsätta sina verksamheter. För att nå 

detta är beslutsprocessen för portföljval essentiell. 

 

Enligt Anderson, Sweeny och Williams (2015) innehåller beslutsfattande alltid flertalet 

alternativ. Beslutsfattande beskrivs följaktligen som valet mellan olika 

konkurrenskraftiga alternativ (ibid). Karakteristiskt för beslutsfattande är att det präglas 

av olika nivåer av risk, säkerhet och osäkerhet. Somliga beslut kan präglas av en hög 

säkerhet där den beslutsfattande parten med god marginal kan förutse om beslutet 

kommer resultera i det önskade resultatet. Medan somliga, präglas av den totala 

motsatsen där osäkerhet gällande beslutets konsekvens är hög (Ilori & Irefin, 1997). 

Beslut kan delas in beroende på hur dessa tas. Rationella beslut är enligt March (1978) 

att ta beslut på den information som finns att tillgå, och därmed sätta alla sina 

personliga åsikter och tankar åt sidan. Den rationella beslutsfattaren rangordnar alltid 

sina alternativ, där det högst rankade beslutet tas. Den rationella beslutsfattaren kan 

följaktligen alltid ta ett beslut, och hamnar inte i konflikt gällande vad som är 

nyttomaximerande och inte (ibid). Irrationella beslut är å andra sidan beslut vilka 

präglas av mänskliga faktorer. Dhir och Mital (2012) tar upp de mänskliga faktorerna 

övermod, rädsla och girighet, vilka direkt och indirekt kan spegla 
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beslutsfattandeprocessen. Flera studier motsätter sig att en människa kan genomföra helt 

rationella beslut där personen själv sätts åt sidan. Detta på grund av att i praktiken kan 

inte människor ha full information om beslutens för- och nackdelar (Simon, 1997; 

Lindblom, 1959). Det finns flertalet studier kring beslutsfattande som inkluderar faktorn 

intuition som väsentlig i processen (March, 1978; Ilori & Irefin, 1997; Dhir & Mital, 

2012). Gospic (2017) hävdar att känsla, såsom intuition, är avgörande för att faktiskt ta 

korrekta beslut. Hon hävdar vidare att känslorna är källan till de bästa besluten, i 

kombination med fakta och statistik (ibid). Att besluta om förvärv av bolag är 

följaktligen även detta inte ett enkelt beslut. Ska företag våga lita på sina egna 

erfarenheter eller endast kolla på numeriska analyser och fakta? Dagens företag präglas 

av tuff konkurrens, och flertalet omvärldsfaktorer kan vara ytterst avgörande när förvärv 

genomförs. Beslut gällande investering är därmed beroende av multipla faktorer, där 

flertalet av dem kan vara dolda för beslutsfattaren (Dhir & Mital, 2012). Därmed är 

beslutsunderlag och dess ingående kriterier av yttersta väsentlighet. Hur vet bolagen när 

de ska investera i ett företag som enligt analyser bara går sämre och sämre? Å andra 

sidan, hur vet de när de ska tacka nej till investering av ett företag som på pappret ser ut 

som den mest lysande stjärnan på himlen?  

 

Nielsen (1994) hävdar att investmentbolag och riskkapitalbolag beslutar att endast gå 

vidare med 10 av 100 företag de kommer i kontakt med, vilka de vidare utvärderar och 

beslutar att investera i ungefär fem av dessa. Vad är det egentligen som gör att ett 

företag är intressant för investeraren? Enligt Tykvová (2007) är det branscher och 

tidigare erfarenheter som kan vara avgörande i denna process. Dock hävdar Nielsen 

(1994) att en uttalad norm och strategi gällande bedömning av blivande portföljbolag 

inte existerar. Vad som även påvisas i följande citat är att det väsentliga vid 

investeringar inte endast är priset. En investering bör istället alltid bygga på att själva 

grundidén känns rätt samt att företaget som ska köpas upp utvecklas i rätt riktning.  

 

“It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a 

wonderful price.” 

(Buffett, 1989) 
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Alm och Frykholm (2007) har genomfört en uppsats inriktad på hur 

investeringsprocessen ser ut när riskkapitalbolag investerar i tillväxtföretag. Stor vikt 

lades vid hur riskkapitalbolagen upplevde investeringsprocessen. Resultatet av 

uppsatsen visade på att riskkapitalbolag upplever att agentproblem uppstår vid 

investering av andra bolag, och att riskkapitalbolagen jobbar aktivt för att minska denna 

problematik. Detta gör bolagen genom väl utformade kontrakt som gör 

riskkapitalbolaget inflytelserikt. Vidare resulterade Alm och Frykholms (2007) uppsats i 

en identifierad process som riskkapitalbolag vilka investerar i tillväxtföretag genomgår. 

Likaså genomförde även Fried och Hisrich (1994) samt Tyebjee och Bruno (1984) 

studier vilka ställde frågor hur riskkapitalbolag tar investeringsbeslut samt hur denna 

process genomförs. Sammanfattat kan den identifierade process som leder 

riskkapitalbolaget fram till investering förklaras med följande steg: uppkomst av 

investeringsförslag, sållning av förslagen, bedömning och utvärdering av de 

kvarvarande förslagen samt förhandling och avslut (Alm & Frykholm, 2007; Fried & 

Hisrich, 1994; Tyebjee & Bruno, 1984). Long (2013) undersökte vidare hur 

riskkapitalets egen storlek kan vara avgörande i beslutsprocessen vid förvärv, där 

uppsatsen visar ett resultat där små riskkapitalbolag är mer benägna att ta större risker. 

 

Studie genomförd av MacMillan, Siegel och SubbaNarasimha (1985) undersökte liksom 

Tyebjee och Bruno (1984) och Fried och Hisrich (1994) hur riskkapitalbolag rankar 

olika beslutskriterier vid förvärv. MacMillans et al. (1985) studie genomfördes med en 

kvantitativ ansats för att undersöka hur bolagen utformar sitt beslutsunderlag vid 

förvärv. Studien identifierade att entreprenören, därmed företagsgrundaren, är den 

avgörande faktorn för om riskkapitalbolaget väljer att investera eller ej. Tyebjee och 

Bruno (1984) hävdar dock att endast 4% av respondenterna nämner entreprenören som 

ett utvärderingskriterie. Där anses istället ledningens förmåga i portföljbolaget vara det 

essentiella. Fried och Hisrich (1994) identifierade mer generella beslutsunderlag där 

betydelsen av varje kriterie beror på det specifika företagets kontext. Höök och 

Petterssons (2002) uppsats gällande hur venture capital-bolag går tillväga vid förvärv av 

ett portföljbolag och dess styrning av bolaget, kom även de fram till att entreprenören i 

portföljbolaget är den som väger tyngst vid investeringsbeslut. Vad som vidare framgår 

av studien är att portföljbolagens företagsledning och affärsplan är ytterligare underlag 

som är essentiella för venture capital-bolag vid förvärv. 
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Tidigare studier har framförallt fokuserat på riskkapitalbolag och investeringar i 

tillväxtföretag. Vad som i de tidigare studierna gällande beslutsprocessen och dess 

tillhörande beslutsunderlag inte studerats, är hur investmentbolag och riskkapitalbolag 

inriktade på andra företag än tillväxtföretag, venture capital-bolag, fattar beslut om 

förvärv (Fried & Hisrich, 1994; Alm & Frykholm, 2007; Long, 2013; Höök & 

Pettersson, 2002; Tyebjee & Bruno, 1984; MacMillan et al, 1985). Vid studien av Fried 

och Hisrich (1994) gjordes inte någon avgränsning i urval, och därmed skedde ingen 

uppdelning av investeringshorisont, vilket de själva framhäver som ett förslag på vidare 

forskning. Detta är även fallet i övriga studerade tidigare studier. Vidare identifieras att 

en jämförande studie saknas gällande hur olika bolag, beroende på dess 

investeringshorisont, genomför förvärv (Fried & Hisrich, 1994; Alm & Frykholm, 2007; 

Höök & Pettersson, 2002; Long, 2013; MacMillan et al, 1985; Tyebjee & Bruno, 1984). 

 

Baserat på dessa tidigare studier på området identifieras att inga av dem behandlat hur 

investmentbolag och riskkapitalbolag fattar beslut vid investering, alltså hur 

beslutsfattande skiljer sig åt på lång kontra kort sikt. Varför det finns intresse att 

jämföra lång- och kort sikt är främst på grund av de olika bolagsformernas syften; 

riskkapitalbolag strävar efter en snabb avkastning (Nyman et al., 2012), medan 

investmentbolag syftar till att förvalta och bidra till utveckling i bolagen under en längre 

period (Skatteverket, 2018). Följaktligen inriktar sig investmentbolag på en långsiktig 

investeringshorisont, medan riskkapitalbolag inriktar sig på en kortsiktig horisont. På 

grund av denna skillnad mellan bolagsformernas syften, görs antagandet att skillnader, 

men även likheter, kan identifieras vad gäller den beslutsprocess vid förvärv mellan de 

olika bolagsformerna och därmed de olika investeringshorisonterna. Vidare görs 

antagande att även de beslutsunderlag som utgör grunden för beslutsfattandet i de olika 

investeringshorisonterna kan inneha skillnader och likheter. Denna studie kommer 

därmed att behandla beslutsprocessen vid förvärv och dess beslutsunderlag utifrån en 

jämförelse på kort och lång sikt. Bidragets skillnad, i förhållande till tidigare studier, 

ligger i studiens komparativa ansats och att urvalet inte avgränsas till investeringar i en 

specifik fas.  
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1.3 Frågeställning 
Hur ser beslutsprocessen ut vid investmentbolags långsiktiga förvärv och 

riskkapitalbolags kortsiktiga förvärv av portföljbolag? Vilka beslutsunderlag ligger till 

grund vid besluten för förvärv?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om beslutsprocessen och användningen av 

beslutsunderlag vid förvärv som genomförs av investmentbolag och riskkapitalbolag. 

Syftet uppfylls genom att…... 

 

… kartlägga beslutsprocessen vid förvärv av portföljbolag på lång respektive kort sikt. 

 

… identifiera beslutsunderlag vid förvärv av portföljbolag på lång respektive kort sikt.  

 

… förklara de skillnader och likheter som går att urskilja mellan långsiktiga och 

kortsiktiga förvärv av portföljbolag vad gäller beslutsprocessen och dess 

beslutsunderlag. 
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1.5 Fortsatt disposition 

 
Modell 1.3: Fortsatt disposition 
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2 Metod 
I studiens andra kapitel kommer uppsatsens metod att redogöras för. De metodologiska 

val som gjorts för att uppfylla studiens syfte gällande forskningsansats, urval, 

insamlingsmetod, analysmetod och litteratursökning kommer att utgöra första delen av 

kapitlet. Avslutningsvis presenteras de överväganden som gjorts gällande 

kvalitetskriterier och forskningsetik. 

 

2.1 Forskningsansats 
Denna studie syftar till att kartlägga investmentbolags och riskkapitalbolags 

beslutsprocess och ta reda på hur beslut tas vid förvärv. Kunskap behöver därmed fås 

om hur personerna i denna process tänker och resonerar vid beslutsfattandet, om de 

väljer att investera samt hur de väljer att utforma portföljen. En direkt dialog krävs 

därför med dessa personer för att få förståelse för beslutsfattandet. En kvalitativ metod 

är då lämpligast att använda. Dessa processer och underlag ska redogöras för på djupet, 

och kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) användbar för att just skapa en detaljerad 

och mångfacetterad beskrivning av ett ämne. Öppenhet under arbetets gång anses vara 

avgörande för att genomföra denna studie på bästa sätt. Inom kvalitativa undersökningar 

är detta av central betydelse, vilket påvisas av att den som undersöker inte på förhand 

kan bestämma eller veta vad som kommer fram under studien. Det är de observerade 

eller intervjuade objekten som avgör vilken information den som undersöker får in 

(ibid). Denna kartläggning och förståelse för hur de inblandade personerna tänker och 

resonerar går inte att genomföra med samma djup med en kvantitativ metod som istället 

eftersträvar att kvantifiera, mäta och standardisera information och faktorer enligt 

Bryman och Bell (2015).  

 

För att lyckas svara på frågeställningen gällande beslutsprocessen och beslutsunderlag 

vid förvärv på olika tidshorisont, krävs att kunskapen hos de involverade personerna i 

denna process erhålls. Detta uppnås genom att intervjuer genomförs med dessa 

personer, och följaktligen är denna studie utformad som en intervjustudie. En 

intervjustudie beskrivs enligt Dalen (2015) som ett tillvägagångssätt där beskrivande 

information om respondenters åsikter och upplevelser framförs. Vidare beskrivs hur 

djupare insikt om det berörda ämnet kan nås, vilket är syftet med denna studie (ibid). 

Intervjuer är även vanligt förekommande vid kvalitativa studier enligt Yin (2007). Valet 

att genomföra intervjuer är att den öppenhet och följsamhet som uppstår bidrar till att 
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uppnå studiens syfte. Vid intervjuer får respondenten själv sätta ord på vad denne anser 

mest väsentligt, vilket är avgörande för att uppfylla syftet att kartlägga en process 

(Bryman & Bell, 2015). Eftersom avsikten med studien vidare är göra en jämförelse 

mellan lång- och kortsiktiga investeringar krävs det intervjuer på flertalet företag, dels 

på bolag vad gäller långsiktiga investeringar samt dels på bolag vad gäller kortsiktiga. 

Den jämförande aspekt som uppsatsen innehar, innebär även att en komparativ studie 

genomförs. Denna komparativa design beskrivs enligt Bryman och Bell (2015) som en 

studie där icke-samstämmiga objekt jämförs, och är lämplig vid kvalitativa 

undersökningar. Uppfattningen är att en djupare insikt och förståelse kan uppnås av det 

studerade problemet då två eller flera situationer jämförs (ibid). Då antaganden finns att 

likheter och skillnader förekommer mellan två objekt hävdar Denk (2002) att 

komparativ metod är lämplig att använda och att det skapar förståelse för fenomenet.  

 

2.2 Urval  
Väsentligt för en pålitlig studie är att urval görs på rätt sätt. För att säkerställa att rätt 

objekt studeras är det därmed viktigt att specificera urvalskriterier som ska följas 

(Jacobsen, 2002). För att finna fallföretag och göra urval till denna uppsats måste både 

investmentbolag samt riskkapitalbolag inkluderas. Detta på grund av det fokus på 

tidshorisont och komparativa ansats som präglar studien. För att definiera dessa olika 

typer av företagsformer utgicks det från genomsnittet av Nymans et al. (2012) samt 

Tillväxtverkets (2017) uppdelning av bolagen. Klassificeringen görs därmed att 

riskkapitalbolag är kortsiktiga investerare som uttalat investerar med en tidshorisont på 

mindre än fem år och investmentbolag som långsiktiga investerare vilka uttalat gör 

förvärv som behålls under längre tid än fem år. Vidare ställdes krav på företagen att 

förvärvsprocessen ska ha genomgåtts ett antal gånger, för att kunskap om detta 

beslutsfattande ska ha byggts upp. Uppsatsens författare var inte intresserade av 

branschens största aktörer utan snarare de mindre och medelstora. För att bortse från de 

största företagen, innebar det sista kriteriet att fallföretagen inte är börsnoterade. På 

detta sätt undviks ett snedvridet urval då eventuella skillnader gällande ägande och 

storlek inte blir lika avgörande. Enligt Alvehus (2013) innebär tillvägagångssättet att ett 

strategiskt urval tas fram. Detta då urvalen baseras på kriterier som behöver uppnås av 

fallföretagen. Vad gäller antal företag utgicks det delvis ifrån när mättnad uppnås. 

Alvehus (2013) beskriver denna mättnad i information som att ytterligare intervjuer inte 

bidrar med nya insikter och information, utan information av samma slag upprepas av 
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varje vidare intervju. Detta ansågs lämpligt då denna studie inte eftersträvar information 

och förklaringar från ett stort antal företag, utan där det centrala är att rätt information 

och beskrivning framförs. Mättnadsaspekten uppnåddes då intervjuer genomförts med 4 

investmentbolag och 2 riskkapitalbolag. Följaktligen genomfördes fler intervjuer med 

investmentbolag. Förutom mättnadsaspekten påverkades urvalet av att det var svårt att 

komma i kontakt med riskkapitalbolag som var villiga att medverka i studien och dela 

med sig av sina kunskaper. Denna prägling av bortfall resulterade i att endast två 

riskkapitalbolag intervjuats i studien. Att olika antal bolag i respektive bolagsform 

ligger till grund för studien anses dock inte påverka dess resultat. Detta då de sex 

fallföretagen tillsammans representerar de två olika bolagsformerna. Det intressanta är 

bolagsformerna och inte företagen. 

 

2.2.1 Företagsurval 

För att visa att de sex fallföretagen uppnår de tre urvalskriterier som ställts i studien 

presenteras i Tabell 2.1 en sammanställning av de olika investmentbolagen och 

riskkapitalbolagen. Förtydligas görs att de fyra investmentbolagen har en 

investeringshorisont på över 5 år, eller en uttrycklig långsiktig strategi, medan de två 

riskkapitalbolagen har en investeringshorisont på 5 år eller mindre. För att visa att 

förvärvsprocessen genomgåtts ett antal gånger visas även antal portföljbolag i 

fallföretagen. Slutligen är samtliga fallföretag onoterade. 

 

 
Tabell 2.1: Företagsurval 
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2.3 Insamlingsmetod 

2.3.1 Intervjuer 

Eftersom denna studie syftar till att kartlägga och förklara beslutsprocessen gällande 

förvärv kommer studien i huvudsak bestå av intervjuerna som genomförts. Enligt 

Alvehus (2013) är intervjuer en typ av primärdata, vilken insamlats i ett specifikt syfte 

för en studie.  

 

2.3.1.1 Respondenturval 
Eftersom studiens insamlingsmetod är att genomföra intervjuer behövde lämpliga 

respondenter utses på respektive fallföretag. Jacobsen (2002) framhåller vikten av vilka 

personer som intervjuas för att erhålla rätt typ av information. Avsikten med studien ska 

styra vilken information personen som undersöker vill få in, och alltså vilka personer 

som ska intervjuas. För att studiens syfte att kartlägga beslutsprocessen och identifiera 

beslutsunderlag vid förvärv ska uppnås gäller att respondenterna är involverade i 

förvärvsprocesserna som studeras och har en betydande roll i beslutsfattandet. Detta för 

att en djup kunskap och förståelse för denna process ska vara utvecklad. Ytterligare 

kriterium är att respondenterna på respektive företag ska ha liknande involvering i 

beslutsprocessen för att få bästa möjliga jämförelse mellan informationen samt uppnå 

god kvalitet på studien. Urvalet blir då enligt Alvehus (2013) ett homogent urval vilket 

främjar möjligheten att genomföra direkta jämförelser. Liksom företagsurvalet är även 

valet av respondenter präglat av ett strategiskt element enligt Alvehus (2013). Detta då 

respondenterna på respektive företag identifierats genom fallföretagens hemsida för att 

se vem som enligt jobbtiteln är mest lämpad för studien. Endast en respondent på varje 

fallföretag är intervjuad på grund av det faktum som tidigare belysts gällande att studien 

lägger fokus på bolagsformerna, och inte på de enskilda fallföretagen. För att erhålla 

förståelse för beslutsprocessen och dess underlag, var en intervju och respondent per 

företag följaktligen lämpligt. Därmed har ändå fyra intervjuer gjorts med 

investmentbolag och två med riskkapitalbolag.  

 

2.3.1.2 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intressanta respondentkandidater kontaktades via mail i enlighet med Bryman 

och Bell (2015). Vid kontakten bifogades även ett informationsbrev. Syftet med brevet 

var att förbereda respondenterna inför intervjun och skapa djupare förståelse för dess 

bakomliggande syfte. Detta brev återfinns i Bilaga 1.  
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Studiens intervjuer genomfördes över telefon, i samtycke med samtliga respondenter. 

Jacobsen (2002) hävdar att besöksintervjuer innehar fördelar gällande närvarande och 

kontakt, vilken kan upplevas sämre vid användandet av telefonintervju. Å andra sidan, 

sparar intervjuaren tid genom att använda sig av telefonintervjuer (ibid). Då studiens 

fallföretag är placerade runt om i Sverige, användes telefonintervjuer för att intervjuerna 

ens skulle vara genomförbara på grund av distansen. Även intervjuer med de mer 

närliggande fallföretagen valdes då att göras via telefon för att säkerställa att inga 

skillnader präglar intervjuerna på grund av dess tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 

2015). Eftersom studien har en kvalitativ metod har valet av semistrukturerade 

intervjuer tagits i enlighet med Bryman och Bell (2015). Den semistrukturerade 

intervjuformen är flexibel och inriktad på vad respondenten vill säga, och inte på vad 

forskaren vill höra (ibid), vilket möjliggör den kartläggning studien syftar till. Lantz 

(2013) beskriver hur samspelet mellan intervjuaren och respondenten spelar stor roll vid 

denna typ av intervju. För att lyckas genomföra bra intervjuer har denna relation därmed 

fokuserats på. I Tabell 2.2 återfinns en summering av samtliga sex intervjuer som 

genomfördes. 

 

 
Tabell 2.2: Intervjutabell 

 

De valda respondenterna är samtliga involverade i förvärvsprocessen samt har en 

betydande roll i beslutsfattandet, vilket är två av kriterierna för respondenturvalet. 
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Samtidigt har samtliga respondenter en liknande involvering i respektive beslutsprocess, 

vilket är det sista kriteriet för respondenturval. Respondenterna är delaktiga ungefär lika 

mycket samt har liknande uppgifter under processen, detta även då deras titlar skiljer sig 

åt.  

 

Vid detta semistrukturerade tillvägagångssätt upprättades en intervjuguide (Bilaga 2) 

vilken användes som ett hjälpmedel vid intervjutillfällena, men följdes inte till punkt 

och pricka. Ett öppet samtal fördes istället under intervjuerna, där samtalet inte styrdes 

fast av strama frågor. Plats lämnades åt att respondenterna fick lyfta fram vad de själva 

verkligen tyckte var viktigt och intervjun präglades genomgående av frihet. Detta i 

enlighet med Bryman och Bell (2015) vilka anser intervjuguiden som en minneslista för 

att säkerställa att intervjun lever upp till sitt syfte. Intervjuguiden är upprättad genom att 

inledande ställa mer generella frågor kring respondenten och företaget. Sedan fördes 

samtalet in på mer specifika, djupgående frågor gällande portföljen och den strategi 

företaget arbetar utefter. Beslutsprocessen företaget genomgår redogjordes sedan för, 

där respondenten själv fick beskriva processen steg för steg. Vidare ställdes frågor 

gällande de beslutsunderlag som används. Slutligen ställdes frågor kring diversifiering 

och riskspridning i portföljen. Samtliga intervjuer spelades in, efter godkännande från 

respondenten. Enligt Bryman och Bell (2015) kan kvalitativa studier behöva 

komplettering vid insamling, därmed togs detta i beaktning när intervjuerna 

sammanställdes. Tycktes kunskapsluckor fortfarande existera efter intervjuerna, 

kontaktades respondenterna på nytt för kompletterande frågor. Tillvägagångssättet 

illustreras i Modell 2.1.  

 

 
Modell 2.1: Tillvägagångssätt vid intervjuer 

 

2.3.2 Dokument 
I denna studie har dokument med investeringspolicies etc. efterfrågats från samtliga 

respondenter. Majoriteten av respondenterna har dock inte kunnat delge denna 
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information på grund av sekretesskäl, varför denna studies sekundärdata i huvudsak 

bygger på information hämtad från företagens hemsidor. Där har i vissa fall skriftliga 

beskrivningar av förvärvsprocessen, beslutsunderlag och investeringsstrategier hämtats. 

Detta ses som ett komplement till den information som inkommit vid intervjuerna. 

 

2.4 Analysmetod 
Efter att samtliga intervjuer genomförts, sammanställdes dessa genom att lyssna igenom 

varje enskild inspelad intervju. Vid avlyssning fördes anteckningar på vad respondenten 

berättat, vilket kan liknas vid en mer allmän transkribering. Båda författarna av studien 

lyssnade på intervjun för att säkerställa att ingen del föll bort. Vid behov lyssnades 

intervjuerna på flertalet gånger för att skapa full förståelse för respondentens svar. 

Utifrån dessa anteckningar sammanställdes sedan det empiriska materialet, i 

kombination med de dokument som erhållits. En struktur följdes vid sammanställningen 

som utgick ifrån att separat kartlägga beslutsprocessen och identifiera beslutsunderlag 

för fallföretagen. Efter denna sammanställning skickades materialet till respektive 

respondent för godkännande samt validering.  

 

Det sammanställda empiriska materialet i kombination med studiens konceptuella 

modell, utgjorde grunden för studiens analys. Analysen utgick då initialt från att 

klargöra bolagsformernas portföljstrategi. Sedan skedde en separat jämförelse av 

beslutsprocessen för förvärv i de fallföretag som faller inom ramen för investmentbolag, 

och separat för de som är riskkapitalbolag, blandad med den litteratur som tagits fram. 

Detta för att erhålla en enhetlig bild av vad beslutsprocessen innebär för varje 

bolagsform enligt empirin. Efter detta steg, jämfördes investmentbolags och 

riskkapitalbolags beslutsprocess för att identifiera skillnader och likheter. Sedan 

analyserades beslutsunderlagen utifrån varje enskilt fallföretag. Här gjordes löpande en 

analys med studiens litteratur för att skapa förståelse och underbygga antagandena som 

görs, vilket mynnade ut i att varje bolagsforms beslutsunderlag rankades beroende på 

dess väsentlighet. Efter detta avsnitt undersöktes de båda bolagsformernas grad av 

rationalitet. Avslutningsvis summerades det framtagna resultatet. 

 

2.5 Litteratursökning  
Litteratur används löpande genom hela arbetet för att ge läsaren bakgrundsförståelse 

kring ämnet, för att problematisera samt för att bygga studiens teorikapitel. Insamlingen 
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av litteratur var essentiell för att få kännedom kring vilka tidigare kunskaper som finns 

inom ämnet och för att därmed finna kunskapsluckan som studien syftar till att fylla. 

Problemdiskussionen inkluderar både vetenskapliga studier samt magister- och 

kandidatuppsatser. Detta i syfte för att få en så bred uppfattning om ämnet som möjligt. 

Studiens teoriavsnitt bygger i sin helhet på litteratur från rapporter, böcker och 

vetenskapliga artiklar vilka erhållits från databasen One Search. Enligt Bryman och Bell 

(2015) kan studiens trovärdighet stärkas då en omfattande litteraturgenomgång 

genomförs. Valet av sökord baserades på vilka ord som antogs ge studien svar på 

kunskapsluckor för att tillslut nå upp till dess huvudsakliga syfte. Tabell 2.3 illustrerar 

sökord som använts i studien. 

 
Tabell 2.3: Sökord 

 

2.6 Kvalitetskriterier 
För att studien ska uppnå sitt syfte krävs att kvalitetskriterier tas i beaktning. Att dessa 

sedan är sammanlänkade till studiens metod är väsentligt, därmed används 

kvalitetskriterier som är lämpliga vid kvalitativa studier. Yin (2007) benämner de fyra 

kvalitetskriterierna reliabilitet, begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet 

som ska tas hänsyn till i kvalitativa studier. Reliabilitet hävdar Yin (2007) innebär att 

studien ska kunna genomföras igen, alltså replikeras, och då resultera i samma 

slutsatser. För att studien ska vara replikerbar har metodkapitlet utformats på ett 

noggrant vis, och studien inkluderar även en intervjuguide för att upprätthålla 

reliabiliteten. Vad gäller begreppsvaliditet belyser denna vikten av att beskriva och 
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förklara samtliga begrepp som används i studien (Yin, 2007). Studien använder sig av 

multipla källor och intervjuer på sex olika företag för att ge god begreppsvaliditet, samt 

inkluderar beskrivning av väsentliga fakta. Genom att samtliga respondenter har uttalat 

sig och validerat den empiriska sammanställningen har studiens kvalitetskriterium 

intern validitet upprätthållits. Denna säkerställer att studiens resultat ska överensstämma 

med verkligheten (Yin, 2007). Vidare har den interna validiteten ytterligare 

upprätthållits genom att i empiri kapitlet använda citat från respondenterna, och därmed 

framställt en mer verklig bild. Slutligen, handlar det sista kvalitetskriteriet extern 

validitet om generaliserbarheten av studien. Då studien undersöker sex olika företag, 

och därmed endast gör nedslag i branschen, kan inte full generaliserbarhet uppnås. 

Däremot, kan vad Yin (2007) beskriver som analytisk generalisering uppnås. Detta 

innebär att studien ger ett visst teoretiskt bidrag. Detta kan ses som en mindre grad av 

generalisering av studiens resultat, vilken bygger vidare på den tidigare forskningens 

resultat. Teorier utvidgas och generaliseras därmed med denna typ av generalisering. 

Yin (2007) hävdar vidare att antalet fallföretag är oberoende gällande studiens 

generaliseringsgrad. Då detta uppnås, utvecklar studien den teoretiska referensramen 

kring ämnet. 

 

2.7 Forskningsetik 
På grund av att studien innefattar intervjuer är etik essentiellt att beakta. Bryman och 

Bell (2015) samt Vetenskapsrådet (2002) lyfter etikens väsentlighet utifrån fyra olika 

principer, vilka denna studie tog i beaktning vid utförande och förberedning av 

intervjuerna. Dessa etiska principer är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Genom att 

respondenterna informerats om studien vid första kontakt genom 

respondentinformationen i Bilaga 1 uppnåddes principen gällande informationskrav. 

Enligt Bryman och Bell (2015) och Vetenskapsrådet (2002) innefattar 

informationskravet att respondenten måste vara medveten om vilken roll denne har i 

studien, samt vilket syfte studien har. Vid genomförandet av intervjuerna förtydligades 

att deltagandet i studien är frivilligt, samt att respondenten har rätten att dra sig ur 

studien om så önskas. Uppsatsens författare var även tydliga med att det är helt öppet att 

höra av sig om respondenten har funderingar angående studien. Detta är i enlighet med 

Bryman och Bell (2015) samt Vetenskapsrådets (2002) innebörd av den andra etiska 

principen; samtyckeskravet. All information som erhållits från samtliga respondenter har 
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behandlats med noggrannhet och försiktighet. Vid den initiala kontakten med 

respondenten förklarades att respondenten fick vara anonym om så önskades, och 

information gavs kring att studien kommer erbjudas offentligt när den publicerats vid 

intervjun. Att dessa punkter togs i beaktning överensstämmer med den tredje principen; 

konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2015; Vetenskapsrådet, 

2002). Den sista principen; nyttjandekravet, innebär att all empiri som samlats in, endast 

får användas i denna enskilda studie (Bryman & Bell, 2015; Vetenskapsrådet, 2002), 

vilket uppsatsens författare levt upp till.   
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3 Teoretisk referensram 
Studiens tredje kapitel syftar till att bidra med litteratur som i analysen ska förklara det 

empiriska material som samlats in. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

investmentbolag och riskkapitalbolag i syfte att beskriva kontexten vi nu befinner oss i. 

Vidare presenteras portföljstrategi och dess ingående faktorer. För att ta oss in på 

beslutsfattandeområdet beskrivs detta utifrån olika fenomen. Sedan presenteras 

litteratur gällande beslutsprocessen och beslutsunderlag i venture capital-bolag samt 

till viss del buyout-bolag. Den teoretiska referensramen summeras slutligen i en 

konceptuell modell som sammanställer hur kapitlets litteratur är sammanlänkad.  

 

3.1 Investmentbolag och riskkapitalbolag 
Investmentbolag och riskkapitalbolag syftar till att skapa och utveckla värde för sina 

ägare, genom att förvärva andra bolag. För att skapa detta värde, krävs därmed att 

bolagens investeringar ger en god avkastning vilken överstiger dess initiala värde. Vid 

förvärven kan bolagen vara med och aktivt utveckla verksamheten i portföljbolagen, 

medan vissa bolag agerar som inaktiva ägare. Att gå in som aktiv ägare innebär att den 

kontroll portföljbolaget har över sin verksamhet delvis förs över till investmentbolaget 

eller riskkapitalbolaget, medan kompetens och stöd erbjuds portföljbolaget. 

Investmentbolag och riskkapitalbolag besitter ofta stor kunskap inom många områden, 

har lång erfarenhet och ett brett nätverk som kan användas, som portföljbolagen därmed 

kommer åt (Nielsen, 1994). I Sverige har historiskt fokuset legat på att sprida risker 

genom företagsförvärv än att kontrollera företag (Ne, 2018). 

 

Det finns investmentbolag och riskkapitalbolag som förvärvar portföljbolag oberoende 

av bransch eller inriktning, medan andra bolag fokuserar inom specifika marknader eller 

tjänster. Strategierna för spridning av portföljen kan därmed se olika ut. Oftast sker 

dock spridning av portföljen mellan flertalet branscher. Även vad gäller 

investeringshorisont kan strategierna skilja sig åt. Investmentbolag har en långsiktig 

strategi där syftet är att under en längre tid utveckla företaget och ha kvar förvärvet 

(Nielsen, 1994). Riskkapitalbolag fokuserar istället generellt på snabbare avkastning på 

marknader där de anser det finns god tillväxtpotential. En avyttring av förvärvet görs 

därmed då den planerade tidshorisonten löpt ut eller då det anses passande, detta ofta 

inom 3–7 år (Tillväxtverket, 2017; Nyman et al. 2012) Riskkapitalbolag och 

investmentbolag kan göra förvärv i både onoterade och börsnoterade bolag 
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(Tillväxtverket, 2017; Nielsen, 1994). Likaså gör olika typer av investmentbolag och 

riskkapitalbolag förvärv i bolag vilka kan befinna sig i uppstarten av sin verksamhet, 

expansionsfasen eller i mer mogna faser (Nyman et al., 2012; Kubr et al., 2007).  

 

3.2 Portföljstrategi 
Venema (2011) framhäver vikten av en organisations övergripande strategi i samband 

med beslutsfattande om företagsförvärv. Utan en uttalad strategi kommer organisationen 

möjligen utvecklas, men om utveckling sker i den riktning som är önskvärd blir 

obesvarat. Att även strategin är länkad till organisationens förvärv är önskvärt för att 

skapa förståelse för varför förvärv genomförs, och därmed förståelse för dess 

värdeadderande till organisationen samt dess portfölj. Att skapa stabilitet och balans i 

organisationen och dess portföljbolag är enligt Venema (2011) portföljstrategins syfte, 

och följaktligen strategin för förvärv. Portföljstrategi innebär enligt Markowitz (1952) 

fördelning av investeringar i olika tillgångar. Den risk investerare är beredda att utsätta 

sig för vid investering enligt en portföljstrategi är central och kopplad till begreppet 

diversifiering (Brealey et al. 2017; Fray, Graylin & Down, 1984). Korrelationen mellan 

de inkluderade tillgångarna i en portfölj påverkar hur denna diversifiering sker, genom 

att risken i en portfölj reduceras om låg korrelation existerar mellan tillgångarna (ibid). 

Portföljstrategin ska enligt Venema (2011) förklara hur portföljbolagen är korrelerade, 

men även innefatta vad varje portföljbolag tillför organisationen gällande tillväxt och 

konkurrenskraft. Brealey et al. (2017) menar vidare att denna risk som via diversifiering 

kan reduceras kallas specifik risk och gäller osäkerheter som berör det enskilda 

företaget. Detta till skillnad från marknadsrisk som gäller de utbredda risker vilka 

påverkar alla företag och därmed inte kan diversifieras bort. Enligt Fray et al. (1984) 

kan företag välja att diversifiera genom att investera i helt nya marknader, följaktligen 

branscher som de inte har någon tidigare erfarenhet av, eller välja att investera i 

portföljbolag vilka erbjuder ett helt annat produktutbud än det som investeraren är van 

vid. Venema (2011, s.11) summerar portföljstrategi i tre frågor vilken den ska besvara 

(fritt översatt): 

 

1. “Vilka är gränserna för organisationen; det vill säga, vilka affärsverksamheter 

ska vara del i vår portfölj, och varför? 

2. Hur ska resurser allokeras bland de olika portföljbolagen? 

3. Hur kan portföljbolagens mål anpassas till den övergripande organisationen?” 
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Förvärv ska vidare enligt Venema (2011) vara planerade, kontrollerade samt 

organiserade, det är essentiellt att portföljbolagen inte ses som en ensamt hängande gren 

av organisationen, utan ska vara tätt ihopsatta med organisationens övergripande 

strategi. Davenport (2009) hävdar å andra sida att beslutsfattande i flertalet 

organisationer är beslut som sker utan någon vidare logik och att flertalet organisationer 

saknar omarbetade processer för beslutsfattande. Vidare hävdar Davenport (2009) att 

beslutsfattande är en process, som vilken annan process i organisationen, vilken kan 

förbättras (ibid). Venema (2011) poängterar att denna process måste utgå från 

organisationens övergripande strategi, samtidigt som det krävs att portföljbolag 

stämmer överens med denna strategi. Enligt Gadiesh, Buchanan, Daniell och Ormiston 

(2002) har förvärv även en direkt relation och påverkan på företags styrning. Detta beror 

främst på att varje förvärv innebär sina unika kritiska faktorer och mål. 

 

Venemas (2011) beskrivning av portföljstrategin lyfter vikten av mål vilket Midgley 

(2012) beskriver som ett ramverk vilken påverkar individer på olika sätt och därmed 

leder till skilda beteenden. Detta för att tolkningar och reaktioner sker på varierande sätt 

av samma händelser. Enligt Anthony et al. (2014) ska dessa mål på ett nära sätt vara 

länkat till företags strategi och även vision. Bouillon, Ferrier, Stuebs och West (2006) 

poängterar betydelsen av målkongruens. Uppfylls inte detta kommer enligt dem det 

finansiella resultatet och därmed organisationens värde att minska. Att uppfylla ett 

delmål lägre ner i organisationen, ska då medverkar till att det övergripande målet kan 

nås. 

 

3.3 Beslutsfattande 
Enligt Simon (1997) består varje aktivitet i organisationer av två delar; beslut och 

handling. Beslutfattande är därmed ytterst essentiellt i organisationer och något som 

präglar dem dagligen. Simon (1997) beskriver vidare beslutfattande som en process där 

beslutsfattaren agerar fullt rationellt. Beslutsprocessen är en enkel reflex, vilken hade 

resulterat i samma korrekta och mest värdeadderande resultat vid upprepning. 

Följaktligen används denna typ av beslutsfattare, som senare blivit sammanfattad i 

begreppet economic man, endast i teorin men existerar inte i praktiken. Den fullt 

rationella beslutsfattaren faller i praktiken på följande tre områden enligt Simon (1997) 

1) fullständiga konsekvenser och tillhörande information krävs 2) information om 

framtiden kan endast i praktiken antas 3) att samtliga alternativ tas i beaktning krävs, 
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något som är omöjligt i praktiken då flertalet alternativ aldrig kommer att uppdagas. 

Vidare har därmed begreppet administrative man uppstått som en konsekvens av 

begränsningarna gällande rationaliteten i economic man. Administrative man väljer 

istället för det alltid högst rankade och bästa resultatet, det resultat som är bra nog. 

Dessa val underbyggs av den information som finns att tillgå och vad som är relevant 

för just det specifika fallet (ibid).  

 

Intuition är ett ytterligare ett fenomen inom beslutsfattande. Beslut som präglas av detta 

fenomen kan anses oförutsägbara, oförklarbara och slumpmässiga (Hisrich & 

Jankowicz, 1990). Intuition är enligt Nielsen (1994) en människas samlade lärdomar 

och kunskaper vilka tillsammans bearbetats och resulterar i ett omdöme, en magkänsla. 

Vidare hävdar Sinclair och Ashkanasy (2005) att intuition är omedveten och icke logisk 

och som konsekvens av en scanning av interna minnen och den externa miljö 

beslutsfattaren befinner sig i. Brunsson & Brunsson (2014) hävdar att om människor har 

en stor erfarenhet inom ett visst område, ökar deras chans att ta ett korrekt intuitivt 

beslut. Detta beror på att de har så pass stark erfarenhet inom området att 

beslutsfattandet därmed mer liknar en reflex än ett beslut. Intuitiva beslut kan 

följaktligen tillfredsställa beslutsfattaren snabbt, där tid inte går åt till att överväga en 

längre period.  

 

Garbage can-modellen är en modell vilken beskriver beslutsfattandets komplexitet och 

uppbyggnad (Cohen, March & Olsen, 1972). Denna modell är ytterligare ett exempel på 

processen för beslutsfattande, men i motsats till Simon (1997) där beslutsfattande är en 

organiserad process, präglas denna modell mer av tillfälligheter. Att beslut är uppbyggt 

av komplexa processer är grundantagandet. Garbage can-modellen styrs av 

tillfälligheter, där beslutsfattandet liknas med en järnväg, många strömmar passerar och 

går samman. Men den liknas även med en garbage can (soptunna), vilket har namngett 

modellen, där strömmarna samlas och skapar en mix, och utifrån dess innehåll kan 

organisationen ta upp och fylla på tunnan med problem och beslut (ibid). Enligt 

Lindqvist, Bakka och Fivelsdal (2014) ger ordet garbage can (soptunna) en negativ 

klang, vilket inte ska vara fallet då dess innehåll inte endast består av felval (ibid). Den 

sammankoppling som sker på den metaforiska järnvägen eller soptunnan kan förklaras 

med tre typer av kopplingar; 1) anarkisk (tillfällig, ostyrd) sammankoppling, 2) 

erfarenhetsbaserad sammankoppling, 3) strukturell och administrativ sammankoppling. 
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Följaktligen, kan beslutsfattande vara både slumpmässiga, baserade på tidigare 

erfarenheter och tolkningar samt kopplade till företagets strategi (Olsen, 1978; Enderud, 

1976).  

 

3.4 Beslutsprocess vid förvärv 
Att analysera och studera potentiella portföljbolag utförs med anledning av att 

investering inte bör ske i bolag vilka inte tillför värde till investmentbolagen eller 

riskkapitalbolagen eller uppnår de affärsmässiga mål som är uppställda av dem 

(Pettersson & Sevenius, 2000). Att förvärven sedan överensstämmer med 

portföljstrategin är som ovan redogjorts för, ytterst essentiellt (Venema, 2011). Nedan 

redogörs för processen som venture capital-bolag genomgår vid portföljval. Denna 

avgränsning till endast venture capital-bolag görs på grund av att studier gällande 

beslutsprocess i de andra bolagsformerna saknas. Vidare kommer bolaget som 

genomför investeringen att benämnas investeraren. Fried och Hisrich (1994) beskriver i 

sin studie hur investeringsbeslut tas vid utvärdering av potentiella investeringar, alltså 

den process bolagen då genomgår. Denna beslutsprocess gällande investeringar avser att 

risken för snedvridet urval ska reduceras och därmed öka sannolikheten för lyckade 

investeringar. Även Tyebjee och Bruno (1984), Boocock och Woods (1997), Hall 

(1989), Wells (1974) och Bliss (1999) har studerat denna process utifrån venture 

capital-bolag. Wells (1974) är den tidigaste studien på ämnet vilken identifierade tre 

övergripande steg i processen. Tyebjee och Bruno (1984) byggde vidare på denna 

process och inkluderade ytterligare ett steg. Hall (1989) identifierade sex steg i 

processen, liksom Fried och Hisrich (1994), vilka dock benämnde stegen annorlunda. 

Boocock och Woods (1997) utvecklade några år senare processen till sju steg. Bliss 

(1999) identifierade en process likt den av Fried och Hisrich (1994) där han dock 

integrerar två steg till ett. I Tabell 3.1 illustreras en sammanfattning av dessa studiers 

beslutsprocess. 



  
 

26 

 
Tabell 3.1: Models of investment process in VCFs. (Silva, 2004, s. 129). 

 

För att ta samtliga studier i beaktning har en egen beslutsprocess utvecklats. Denna 

presenteras nedan i sex steg, baserat på de tidigare studierna. 

 

Steg 1: Investeringsförslag 

Det första steget i processen för beslutsfattande är enligt Fried och Hisrich (1994) samt 

Bliss (1999) origination; uppkomst. Potentiella portföljbolag kontaktar då vanligtvis 

själva investeraren, men under tiden gör de även ansträngningar för att göra sig kända 

genom olika kanaler i branschen. Anledningen till strävan att generera 

investeringsförslag är att skapa ett nätverk av referenser, med annat ord mellanhänder, 

vilka agerar som mäklare. Fried och Hisrich (1994) hävdar att majoriteten av de 

investeringar som genomförs kommer ifrån referenser. Detta för att investeraren dels 

har högt förtroende för referensers omdöme, samt dels att referenser i större 

utsträckning förstår vilken typ av investering som anses intressant. Enligt Tyebjee och 

Bruno (1984) innebär det första steget, i likhet med Fried och Hisrich (1994), hur 

medvetenhet utvecklas för potentiella investeringsförslag hos investeraren, och kallas 

deal origination, förslagsuppkomst. Tyebjee och Bruno (1984) menar att 

investeringsförslagen ges uppmärksamhet av investeraren genom direkt kontakt med 

entreprenören, via referenser eller då investeraren själva aktivt söker efter potentiella 

investeringsförslag. Även Boocock och Woods (1997) beskriver dessa tre källor till 

investeringsförslag, men benämner detta första steg som generating a deal flow, alltså 

en förslagsuppkomst, liksom Hall (1989 se Silva 2004, s. 129). Den först identifierade 

studien kring ämnet beslutsprocess vid förvärv beskriver steget som search for 

investment (Wells 1974 se Silva 2004, s. 129). 
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Steg 1 benämns i denna studie som investeringsförslag. Denna inkluderar genereringen 

av investeringsförslag där investeraren själv kan ta kontakt med flertalet potentiella 

portföljbolag, att referenser introducerar potentiella portföljbolag eller att de potentiella 

portföljbolagen tar kontakt med investeraren.  

 

Steg 2: Sållning 

Det andra steget i processen är enligt Fried och Hisrich (1994) företagsspecifik sållning, 

VC firm-specific screen, vilket innebär att investeringsförslag som inkommit elimineras 

om de inte uppnår vissa kriterier. Dessa kriterier gäller de specifika krav som 

investeraren har gällande investeringens storlek, bransch samt det potentiella 

portföljbolagets mognadsfas och geografiska plats. Inga djupare analyser inkluderas, 

utan möjligen en översiktlig genomgång av affärsplanen. Detta steg kallas enligt 

Tyebjee och Bruno (1984) för screening och de beskriver aktiviteten som att generella 

sållningskriterier utvecklas för att reducera ett stort antal potentiella förslag, till ett antal 

som mer noggrant kan utvärderas. Dessa kriterier är i likhet med de Fried och Hisrich 

(1994) framhäver, men de påpekar även att investeraren har en benägenhet att utforma 

kriterier vilka begränsar investeringar till verksamheter med vilka investeraren är 

bekant. Boocock och Woods (1997) kallar detta steg för initial screening, initial 

sållning, och menar att steget går fort och antal förslag som avslås är många. Strävan är 

att finna faktorer som indikerar att ytterligare granskning är motiverad. Hall (1989 se 

Silva 2004, s. 129) inkluderar steget även i sin studie men benämner det som proposal 

screening; förslagssållning.  

 

Steg 2 innebär i denna studie en sållning som sker utefter mer generella kriterier såsom 

storlek, bransch, mognadsfas och geografisk plats.  

 

Steg 3: Bedömning 

Steg tre innebär enligt Fried och Hisrich (1994) ytterligare en gallring av förslag och 

kallas generic screen; allmän sållning. Detta till skillnad från Tyebjee och Bruno (1984) 

vilka endast beskriver ett sållningssteg. Det tredje steget innebär enligt Fried och 

Hisrich (1994) att de förslag som inte avvisades i den företagsspecifika sållningen nu 

analyseras utifrån mer allmänna kriterier, dock fortfarande utan en omfattande 

granskning. Sållningen genomförs fortfarande främst av en genomgång av affärsplanen 

men nu tillsammans med annan eventuell kunskap investeraren innehar om förslaget 



  
 

28 

som anses relevant. Vid de fall kvaliteten på eventuella referenser är hög, är denna 

allmänna sållning mindre viktig för beslutsprocessen. Då steg två och tre är genomförda 

är resultatet att majoriteten av de inkomna förslagen förkastats utan att betydande tid 

investerats. Boocock och Woods (1997) framställer detta steg som att investeraren 

bedömer ledningen, marknaden och produktionen genom främst de potentiella 

portföljbolagens webbsidor, och benämner steget för first meeting. Enligt Hall (1989 se 

Silva 2004, s. 129) är detta steg proposal assessment, förslagsbedömning, där förslagen 

översiktligt bedöms. Wells (1974 se Silva 2004, s. 129) menade att andra och tredje 

steget inkluderas i en övergripande fas kallad screening of proposals; sållning av 

förslag. Likaså menar Bliss (1999) att steget generic screen är den enda sållningsfasen, 

vilket är den enda skillnaden till Fried och Hisrichs (1994) studie.  

 

I denna studie innebär steg 3 en fortsättning på det tidigare stegets sållning, men 

innefattar en mer specifik bedömning. Här bedömer investeraren bland annat det 

potentiella portföljbolagets affärsplan. 

 

Steg 4: Utvärdering 

Det fjärde steget enligt Fried och Hisrichs (1994) och Bliss (1999) beslutsprocess är 

first-phase evaluation; den första utvärderingsfasen. Vid detta steg blir den ytterligare 

information om förslagen som kan samlas in viktig. Den information som erhålls av 

både det potentiella portföljbolaget samt andra externa källor jämförs med vad som 

framgår i entreprenörens affärsplan, detta för att kontrollera den inkomna 

informationen. I Fried och Hisrichs (1994) studie framgår också att den aktivitet som 

oftast genomförs av investerare vid detta steg i processen är att intervjua alla 

medlemmar i ledningsgruppen då det finns, eller entreprenören. Att göra det är 

essentiellt för att en förståelse ska utvecklas för det potentiella portföljbolagets 

verksamhet och dess ambitioner samt bedöma hur entreprenören har förståelse för 

förslaget, branschen samt de problem som kan uppstå. Ledarförmågan hos 

entreprenören bedöms genom att kontrollera vad referenser samt andra extern källor 

anser om detta. Vidare kontaktar investeraren både nuvarande samt potentiella kunder 

till portföljbolaget för att höra deras omdöme om produkterna/tjänsterna och företaget i 

övrigt. Ytterligare aktiviteter som kan genomföras av investeraren är 

marknadsundersökningar. Undersökningarna görs dock endast ungefär en tredjedel av 

gångerna, främst på grund av att mycket extrainformation framgår i affärsplanen och av 



  
 

29 

kontakten med nuvarande och potentiella kunder. Det sker även ofta en diskussion med 

andra investerare som kan bidra med erfarenheter från analyser av investeringsförslag, 

samt med andra portföljbolag vilka befinner sig i liknande branscher. Till sist analyseras 

även ekonomiska prognoser som sammanställts för att bedöma portföljbolagets 

vinsttillväxt. Prognoserna utgör en grund där investeraren kan estimera det potentiella 

värde investeringen kan uppnå samt jämföra med andra företags marknadsvärde. Även 

Boocock och Woods (1997) hävdar att detta steg innebär aktiviteter av att vidare samla 

in information om verksamheten och dess ledning, och benämner det som second 

meeting. Inom vad Fried och Hisrich (1994) kallar first-phase evaluation menar 

Boocock och Woods (1997) att även styrelsepresentation ska inkluderas, vilket dock är 

en ovanlig aktivitet. Detta innebär att investeraren inför det potentiella portföljbolagets 

styrelse gör en presentation av förslaget. Även Hall (1989 se Silva 2004, s.129) 

behandlar steget och benämner det project evaluation; projekt utvärdering.  

 

I denna studie innebär steg 4 en utvärdering. I detta steg träffas investeraren och det 

potentiella portföljbolaget för första gången. Investeraren kan även kontakta exempelvis 

portföljbolagets kunder och andra investerare i branschen för att få en helhetsbild av 

branschen och det potentiella portföljbolaget.  

 

Steg 5: Due diligence 

Steg fem är second-phase evaluation, andra utvärderingsfasen, enligt Fried och Hisrich 

(1994) samt Bliss (1999). Starten för denna fas i processen för beslutsfattande börjar då 

ett känslomässigt engagemang utvecklas för ett investeringsförslag och den investering 

av tid som nu görs på ett förslag tilltar. Detta känslomässiga engagemang hänvisas till 

även av Boocock och Woods (1997), vilka dock menar att det är steg fyra, second 

meeting, som utvecklar denna känsla till ett investeringsförslag. Enligt Fried och Hisrich 

(1994) ändras även investerarens syfte med utvärderingen. I denna andra 

utvärderingsfas är fokus att finna de svårigheter och hinder som investeringen innebär 

och även avgöra hur de kan övervinnas. I den första utvärderingsfasen var målet istället 

att avgöra hur stort intresset för investeringsförslaget verkligen var. Strukturen på 

investeringsförslaget samt dess pris vill investeraren enligt Fried och Hisrich (1994) ha 

kännedom om innan denna tidskonsumerande fas inleds. På så sätt kan de förslag som 

ändå är för kostsamma sållas bort redan innan omfattande tid har ägnats åt förslaget. 

Tyebjee och Bruno (1984) beskriver endast ett utvärderingssteg, vilket de kallar 
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evaluation, utvärdering, där det potentiella portföljbolaget granskas ur olika vinklar. 

Risk och avkastning är faktorer som vägs in vid denna utvärdering, men syftet är istället 

för formaliserade beräkningar att på ett subjektivt sätt utvärdera investeringsförslaget 

med hjälp av en mångsidig uppsättning egenskaper. 

 

Detta utvärderingssteg benämns enligt Boocock och Woods (1997) samt Hall (1989 se 

Silva 2004, s. 129) för due diligence. Due diligence betyder företagsbesiktning och 

innebär en analytisk undersökningsprocess som genomförs vid företagsförvärv. Syftet 

med undersökningen är att informationen som framkommer ska utgöra affärens 

beslutsunderlag för investeraren. Finansiell, kommersiell och rättslig information om 

både historik, nuläge och framtiden analyseras (Pettersson & Sevenius, 2000). Fasen 

inkluderar enligt Boocock och Woods (1997) finansiella aspekter så som 

kreditsökningar på företaget och ägarna samt att investeringsförslagets finansiella 

duglighet noggrant analyseras. Grunden för att eventuellt genomföra affären läggs av 

dessa finansiella beräkningar. 

 

Steg 5 kallas i denna studie för due diligence, vilket följaktligen innebär en 

företagsbesiktning. Här har ett känslomässigt engagemang mellan investeraren och det 

potentiella portföljbolaget initierats. I steget byggs även investeringsförslagets struktur 

upp, och prisfrågan uppkommer. Steget präglas av hårt arbete där investeraren lägger 

mycket tid och kraft. 

 

Steg 6: Avslut 

Det sista steget i processen är closing, avslutningsfasen (Fried & Hisrich, 1994; Bliss, 

1999). Affärsuppgörelsens detaljer och juridiska handlingar förhandlas fram av 

investeraren och entreprenören. Då detta är slutfört och dokumenten undertecknade sker 

den faktiska överföringen av kapital till portföljbolaget. Dock, inte ens då detta sista 

steg har nåtts, finansieras långt ifrån alla dessa förslag. Fried och Hisrich (1994) menar 

också att de tre sista stegen ofta är svåra att urskilja, då förflyttningen mellan de olika 

faserna ser olika ut. Tyebjee och Bruno (1984), Hall (1989 se Silva 2004, s. 129) samt 

Boocock och Woods (1997) beskriver steget som deal structuring där investeraren och 

entreprenören förhandlar och behöver komma överens om ett ömsesidigt godkänt avtal 

för investeringen, för att affären ska fullbordas. Avtalet fastställer uppgörelsens pris och 

restriktioner för exempelvis investerarens möjligheter att kontrollera styrelsen. Wells 
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(1974 se Silva 2004, s. 129) inkluderar steg 4–6 i ett övergripande steg kallat evaluation 

of proposals; utvärdering av förslag.  

 

Denna studies sista steg, steg 6, är processens avslut. Beslut tas då av investeraren om 

förvärv ska ske eller ej. Steget innebär följaktligen en förhandling och uppgörelse på 

detaljnivå. Om de båda parterna sedan kommer överens sker ett undertecknande av 

avtal. 

 

Varför processen beskrivs som en beslutsprocess är på grund av dess fokus riktat mot 

just beslutsfattande, inte investeringar i stort. Varje steg innebär beslut som ska fattas; 

från att besluta om potentiella portföljbolag ska kontaktas till att beslut om investering 

ska ske. Beslutsprocessen vid förvärv visualiseras i Modell 3.1. Texten i varje stegs ruta 

är den aktivitet beslutsfattaren genomför. 

 

 
Modell 3.1: Beslutsprocess vid förvärv 
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3.5 Beslutsunderlag vid förvärv 
Beslutsprocessen vid förvärv består av beslutsunderlag, vilka ligger till grund för 

beslutsfattandet. Flertalet studier har genom åren undersökt hur beslutsunderlag 

utformas (Poindexter, 1976; Tyebjee & Bruno, 1984; MacMillan et al., 1985; Fried & 

Hisrich, 1994; Bruner, 2004; Mason & Stark, 2004; Kollman & Kuckertz, 2010). Det 

identifieras även här främst studier inriktade på venture capital-bolag och därmed 

redogörs beslutsunderlagen för i huvudsak utifrån detta perspektiv. MacMillans et al. 

(1985) studie identifierar fem huvudkategorier av beslutsunderlag; entreprenörens 

erfarenheter, entreprenörens personlighet, marknadens egenskaper, produktens/tjänstens 

egenskaper och slutligen finansiella överväganden. Studiens resultat visar att 

entreprenören i sig själv är kriteriet av högst betydelse, vilket beskrivs i citatet nedan 

(ibid).  

 

“There is no question that irrespective of the horse (product), horse race (market), or 

odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines 

whether the venture capitalist will place a bet at all.” 

(MacMillan et al., 1985, s. 119) 

 

Överförbart resultat identifieras vidare i Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 

1054), Poindexter (1976 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054) samt Tyebjee och Bruno 

(1984) där ledarskap rankas som det viktigaste kriteriet vid investeringsbeslut. I Tabell 

3.2 illustreras beslutsunderlaget uppdelat i fem kriterier per studie. Rankning 1 är det 

mest väsentliga kriteriet vid förvärv.  

 

 
Tabell 3.2: Beslutskriterier 
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Varför de mest väsentliga kriterierna är länkade till ledarskap och entreprenören 

förklaras genom att de är grundpelaren med sin kompetens, vision och engagemang som 

ska övertyga investeraren att investera i dem. Utan detta engagemang kan investeraren 

tappa intresset och inte se varför ett förvärv skulle bli fördelaktigt. Även det faktum att 

investerare som är venture capital-bolag investerar i unga, nystartade bolag anses vara 

en faktor till att historiska data utesluts och att fokus istället riktas mot bolagens och 

entreprenörens potential (Wells, 1974; MacMillan et al., 1985; Tyebjee & Bruno, 1984; 

Poindexter, 1976). Mason och Stark (2004) motsätter sig dock detta resultat och hävdar 

att marknaden och finansiella prognoser såsom känslighetsanalyser, är viktigare än 

ledarskapet och entreprenören. Detta kan förklaras med den förväntade avkastning som 

är av essentiell vikt på grund av ägarkraven som venture capital-bolag har. Får inte 

ägarna avkastning på det kapital de tillfört, är affären enligt dem misslyckad och icke-

gynnsam.  

 

Kollman och Kuckertz (2010) inkluderar överförbara beslutskriterier i sin studie. 

Studien fokuserar även på osäkerhet utifrån tre olika perspektiv, där inkluderat intuition 

(ibid). Intuition och magkänslans påverkan på beslutsprocessen och beslutsunderlaget 

lyfts även i studie av Hisrich och Jankowicz (1990) vilken baserades på djupgående 

intervjuer där fokus på psykologi och investerarens egna tankar var i fokus. Resultatet 

visade att beslutsunderlaget består av tre grupper med olika kriterier; ledarskapet, den 

unika möjligheten och slutligen att den potentiella avkastningen är lämplig. Slutsatsen 

som drogs var att investerarnas preferenser och rankning av varje grupp och inneboende 

egenskaper skiljer sig markant från fall till fall. Magkänslan hos investeraren är därmed 

en essentiell faktor som gör det svårt för portföljbolaget att veta vad de verkligen bör 

lyfta fram för att ett förvärv ska genomföras. Fried och Hisrich (1994) byggde vidare på 

Hisrich och Jankowicz (1990) tre kategorier och fann totalt 15 kriterier inom grupperna. 

Engagemang, erfarenhet, tidigare projekt och ledarskapsförmåga är några av kriterierna 

inom gruppen ledarskap, medan konkurrensfördel och möjligheten till genomförande är 

kriterier inom den andra gruppen gällande unika möjligheter. Slutligen, inkluderas 

finansiella mål och mått inom kategorin för potentiell avkastning. I denna grupp läggs 

dock främst fokus på framtida finansiella mål. Nyckeltal inriktade på framtida 

avkastning och vinstmarginal är i fokus, men även känslighetsanalyser, detta på grund 

av det som ovan konstaterats; att venture capital-bolag investerar i unga portföljbolag 

där lång finansiell historia saknas. Fried och Hisrich (1994) lyfter vidare att storlek, 
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företagets mognadsfas, geografiska plats och inom vilken bransch företaget verkar är 

kriterier som tas hänsyn till. Viktigt att poängtera är att Fried och Hisrich (1994) inte 

gör någon inbördes rankning av kriterierna utan belyser att dessa kriterier är breda och 

allmänna. Vidare poängteras att kriteriernas rankning och väsentlighet kan variera stort 

och brett mellan olika företag på grund av deras egna specifika strategi och syfte, och 

därmed även investerarens intuition (ibid). Detta stärker Mason och Stark (2004) vilka 

poängterar att kriteriernas rankning och väsentlighet är högst beroende på investeraren. 

Detta är i fokus i deras studie då de undersökte hur banker och venture capital-bolag 

utvärderar ett potentiellt portföljbolags affärsplan utifrån beslutskriterierna; 

ledning/entreprenören, strategi, genomförande, produkten/tjänsten, marknaden, 

finansiell utvärdering, investerarens erfarenheter inom branschen, affärsplanen och 

slutligen övrigt. Resultatet påvisade att venture capital-bolag lägger stor vikt vid det 

potentiella portföljbolaget i sin helhet, där marknadstillväxt och konkurrens är några av 

kriterierna som står i centrum, när å andra sidan banker inte lägger någon större vikt vid 

dessa faktorer utan lägger huvudfokus på finansiella mått.  

 

Vad gäller investerare som investerar i äldre, mogna företag, så kallade buyouts, fann 

Bruner (2004) att dessa beslutsunderlag och kriterier lägger större fokus på historiska 

och pågående finansiella mått. Att det potentiella portföljbolaget har ett stabilt 

kassaflöde är av essentiell vikt och att även kapitalkostnaderna är låga var kriterier som 

framkom i studien. Dock poängteras även i dessa typer av förvärv att ledningens 

förmåga och kompetens värdesätts högt. Nyman et al. (2012) hävdar att investerare 

generellt, och därmed oberoende om bolaget investerar i äldre eller unga företag, 

fokuserar på kriterier som innefattar humankapitalet. Människor står alltså i 

investerarens fokus när de utvecklar sitt beslutsunderlag. Nyman et al. (2012) belyser 

vidare att även affärsidén i sig själv påverkar flertalet kriterier, och därmed har stark 

betydelse i beslutsunderlaget.  

 

Utifrån ovan redogörelse av beslutsunderlag vid förvärv av portföljbolag har uppdelning 

gjorts av underlagen i flera kategorier beroende på dess fokusområde. Sex stycken 

beslutsunderlag har därmed identifierats; humankapital, marknadspotential, 

produkt/tjänst, finansiellt, affärsplan, entreprenören. Varje fokusområde innehåller de 

beslutsunderlag som presenterats enligt samtliga studier. Beslutsunderlagen och dess 

innebörd presenteras i Modell 3.2. 
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Modell 3.2: Beslutsunderlag vid förvärv utifrån fokusområden 

 

De sex beslutsunderlagen utifrån fokusområden kan kategoriseras på olika sätt. För det 

första kan uppdelning ske utifrån ett internt och externt perspektiv. Där internt 

perspektiv innefattar humankapital, produkten/tjänsten, finansiell avkastning, 

entreprenören samt till viss del affärsplanen gällande affärsidé och mognadsfas. 

Marknadspotentialen, men även affärsplanen gällande konkurrens och nisch, kan ses 

som externa beslutsunderlag. För det andra kan beslutsunderlagen delas in beroende på 

mjuka och hårda fakta. Humankapital, entreprenören, affärsplanen samt 

marknadspotentialen utgör mjuka fakta på grund av dess ingående underlag. 

Följaktligen klassificeras beslutsunderlag som är finansiella och kopplade till 

produkten/tjänsten som de hårda beslutsunderlagen.  

 

3.5.1 Förhållningssätt 
Kollman och Kuckertz (2010) beskriver hur investeraren förhåller sig till 

beslutsunderlaget utifrån olika perspektiv, eller så kallade kvaliteter. Studien identifierar 

tre olika förhållningssätt som investeraren tar sig an vid beslutsprocessen; search 

qualities (SQ), experience qualities (EQ), credence qualities (CQ). Dessa tre kvaliteter 

bildar tillsammans SEC qualities, vilka härstammar från studie genomförd av Nelson; 

Darby och Karni (1970; 1973 se Kollman och Kuckertz, 2010, s. 743) vilken 
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undersöker hur osäkerhet präglar utvärderingen av olika val. SQ är beslut som präglas 

av liten osäkerhet där beslutsfattaren vet utfallet innan beslutet tas. EQ däremot präglas 

av en osäkerhet som påvisas genom att beslutsfattaren endast efter beslutet kan veta 

utfallet och utvärdera detta. Slutligen, CQ präglas av högst osäkerhet, dessa beslut är 

svåra att utvärdera även efter att beslutet tagits och genomförts. Studien visar SEC 

kvaliteterna i förhållande till beslutsunderlag och dess olika påverkan beroende på vilket 

skede i beslutsprocessen som investeraren befinner sig. Resultatet påvisar att 

beslutsunderlag påverkas starkast av EQ och CQ i det initiala steget av 

beslutsprocessen, medan SQ spelar störst roll i slutet. Modell 3.3 summerar SEC 

kvaliteternas påverkan. Som modellen visar är CQ och EQ i fokus i det initiala skedet 

av beslutsprocessen, vilken alltså präglas av störst osäkerhet, som avtar ju längre in i 

processen investeraren befinner sig. SQ präglar den största delen av det avslutande 

skedet av beslutsfattandeprocessen, vilken är mer förutsägbar och kontrollerad. 

 

 
Modell 3.3: Search, experience, and credence qualities and the venture capital process. 

Kollman och Kuckertz (2010) s. 743 

 

Kvaliteterna kan sammanfattas i tre olika bakomliggande faktorer som investeraren 

förhåller beslutsunderlagen till vid beslut. SQ är sammankopplat till ett analytiskt 

förhållningssätt och innebär att investeraren ser beslutsunderlaget i förhållande till 

bolagets strategi och mål gällande förvärv vid beslutsfattandet. Vad som utvärderas 

inom SQ är följaktligen mätbart och går att kvantifiera. Exempelvis sker detta 

förhållningssätt till beslutsunderlag då investerare har en strategi att inte förvärva bolag 

med omsättning under 1 mdkr, och därmed sållar bort bolag med lägre omsättning. EQ 

innebär erfarenhet och därmed är det investerarens erfarenhet som avgör hur 

beslutsunderlagen bedöms. Har investeraren erfarenhet att en viss typ av bolag innehar 

god avkastningsförmåga, präglas dessa förvärv av förhållningssättet erfarenhet. CQ är 
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känslostyrd och innebär därmed att investerarens känsla spelar stor roll vid hur 

beslutsunderlagen bedöms. Denna typ av förhållningssätt är svår att konkret beskriva då 

beslutet påverkas av beslutsfattarens intuition, och följaktligen känsla, inför ett förvärv. 

Modellen 3.3 kan följaktligen förklara graden av rationalitet i beslutsfattandet. Modellen 

påstår att beslut inledningsvis bygger mer på känsla, något som förklaras med låg grad 

av rationalitet för att senare baseras på mer rationella grunder, då ett analytiskt 

förhållningssätt är mer avgörande. Kvaliteten erfarenhet är ett mellanting av känslans 

och det analytiska förhållningssättets rationalitet. Detta baseras på att erfarenhet kräver 

visst underbyggande, till skillnad från känsla, medan erfarenhet inte heller är lika 

underbyggd som det analytiska förhållningssättet. 

 

3.6 Konceptuell modell 
Beslutsprocessen och beslutsunderlagen analyseras utifrån om bolaget har ett långsiktigt 

eller kortsiktigt perspektiv, följaktligen beroende på om det är ett investmentbolag eller 

riskkapitalbolag. Vid beslut av förvärv av bolag utgår investeraren från företagets 

portföljstrategi. Strategin innehåller faktorerna risk, diversifiering, bransch och mål. 

Beslutsprocessen vid förvärv utgår sedan från portföljstrategin och följer i sex steg. 

Processens andra till och med femte steg påverkas av beslutsunderlag vid förvärv. 

Varför första och sista steget utesluts är då de inte har ett beslut med en direkt påverkan 

av ett framtaget beslutsunderlag. Steg ett utgår istället från portföljstrategin i sin helhet, 

medan steg sex är en produkt av hela beslutsprocessen och de beslutsunderlag som 

tidigare använts. Underlag bedöms i förhållande till kvaliteter vilka är ett analytiskt 

förhållningssätt, investerarens känsla eller investerarens erfarenhet för att slutligen bli 

ett beslut. Graden av rationalitet i beslutsfattandet visas då. Hur dessa delar av den 

teoretiska referensramen förhåller sig till varandra är illustrerat i en konceptuell modell i 

Modell 3.4.  
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              Beslutsprocess     

 
Modell 3.4: Konceptuell modell 
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4 Empiri 
Uppsatsens fjärde kapitel består av empiriskt material som insamlats från intervjuer. 

Kapitlet är uppbyggt genom att först presentera de fyra investmentbolagen separat, och 

sedan de två riskkapitalbolagen. Varje redogörelse inkluderar en faktaruta samt en 

presentation av relevant information kring bolagens investeringsstrategi och portfölj för 

att läsaren ska få en allmän förståelse för bolaget. Sedan följer en redogörelse för 

bolagets beslutsprocess och vidare tillhörande beslutsunderlag. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av fallföretagens beslutsprocesser och beslutsunderlag. 

 

4.1 Investmentbolag 
4.1.1 Simonssongruppen med fokus på utvecklingspotential och goda 
framtidsutsikter 
 

 

 

 

 

Simonssongruppen beskrivs av affärsutvecklaren som ett relativt litet investmentbolag 

vilka har som affärsidé att vara en aktiv och långsiktig ägare som investerar i företag 

med utvecklingspotential och goda framtidsutsikter. Simonssongruppen verkar för att ge 

god ekonomisk avkastning till ägarna över tid, ta en aktiv roll i samhället och arbeta för 

entreprenörskap genom deras coachning och tillförande av kapital. Simonssongruppen 

har endast avyttrat ett mindre portföljbolag, vilket vidare belyser deras långsiktighet. 

Affärsutvecklaren beskriver investmentbolagets långsiktighet utifrån att så länge de ser 

att de kan tillföra något till sina portföljbolag, vill de behålla dem. Att avyttra något som 

kan vidareutvecklas och skapa större möjligheter är därmed inte aktuellt.  

 

“Våra kärnvärden är långsiktighet, affärsmannaskap och entreprenörskap” 

(Affärsutvecklaren, 2018) 

 

I dagsläget finns Simonssongruppen inom sex olika områden (exkluderat deras 

fastighetsbolag); el &belysning, kaffe & självservice, IT, hem & företagstjänster, 

kapitalförvaltning samt startups. Investmentbolagets olika portföljbolag finner sig alltså 

inom flertalet olika branscher (Simonssongruppen, 2018). När investmentbolaget 

genomför nya förvärv har de inga uttalade maximi eller minimibelopp, men 
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affärsutvecklaren poängterar att maxgränsen beror på investmentbolagets egen storlek 

och kapital. Vidare genomför bolaget investeringar av varierande storlek, från mindre 

till större, så länge de ser att det potentiella portföljbolaget har en god framtidsutsikt och 

utvecklingspotential. Simonssongruppen riktar inte heller in sig på en viss fas bolagen 

befinner sig inom, utan investerar i både mogna och nystartade bolag. 

 

“Viktigaste är att vi tror att det finns en god framtidsutsikt, utvecklingspotential och 

goa människor.” 

(Affärsutvecklaren, 2018) 

  

Affärsutvecklaren belyser vikten av varje portföljbolags egen enskilda kultur. 

Simonssongruppen har som nämnts sina egna kärnvärden, men vill inte förändra varje 

portföljbolag till att de ska se likadana ut. Simonssongruppen beskrivs som en koncern, 

men de driver ej denna med koncernfrågor, utan utgår och påverkar varje portföljbolag 

utifrån dess egna specifika förutsättningar. Simonssongruppen påverkar alltså varje 

portföljbolag aktivt genom styrelsearbete, och vill därmed sprida andan kring 

långsiktighet, affärsmannaskap och entreprenörskap. Dock vill de inte ingripa för 

mycket, då detta anses begränsa verksamheterna. Därmed undviks kvartalsekonomin 

och dess rapporter, för att istället se långsiktigt vilket affärsutvecklaren anser ge nöjda 

medarbetare och kultur. 

 

Beslutsprocessen 
Simonssongruppen får vanligtvis kontakt med potentiella portföljbolag genom att 

portföljbolagen kontaktar dem. Men det händer även att en mellanhand ger 

investmentbolaget tips om potentiella portföljbolag vilka är till salu, eller att 

Simonssongruppen själva hittar ett intressant bolag som de önskar investera i. Enligt 

affärsutvecklaren är den initiala kontakten varierande beroende på vilken bransch det 

potentiella portföljbolaget befinner sig inom. Har Simonssongruppen större erfarenhet 

inom branschen är det vanligt att de själva får upp ögonen för bolaget att investera i, 

medan mer okända branscher präglas av en kontakt som startas av det potentiella 

portföljbolaget. 

  

Efter att Simonssongruppen har fått upp ögonen för ett potentiellt portföljbolag följer 

beslutsprocessen vidare med ett första möte. Vid detta möte diskuteras bland annat 

varför portföljbolaget skulle vilja sälja men även hur Simonssongruppen skulle kunna 
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driva och föra bolaget vidare. Simonssongruppen presenterar följaktligen vad de skulle 

vilja göra med bolaget om köp genomförs. Organisationsfrågor, framtidsutsikter och 

konkurrens är alltså centrala punkter i detta steg. Vid detta skede vet Simonssongruppen 

egentligen inte så mycket om bolaget, mer än vilken bransch bolaget befinner sig i. 

Affärsutvecklaren hävdar att många ägare finner denna del essentiell för att vilja lämna 

över sitt bolag i händerna på ett annat bolag, ibland är denna del mer väsentlig än det 

kapital som säljaren erhåller vid försäljningen. Även priset diskuteras tidigt i 

beslutsprocessen. 

 

Efter det första mötet följer en förhandling. Denna förhandling kan ta lång tid, ibland 

flera månader. Affärsutvecklaren säger att förhandlingens längd är mycket varierande 

och svår att generalisera, men nämner att den förhoppningsvis endast tar ett par veckor. 

Parallellt med denna förhandling utför Simonssongruppen ett eget så kallat business 

case där de använder finansiella känslighetsanalyser för att förutsäga det bästa, medel 

och sämsta finansiella utfallet av affären. Denna analys är följaktligen rent finansiell, 

men kombineras med den information som erhållits vid det första mötet som 

Simonssongruppen haft med det potentiella portföljbolaget. Exitmöjligheter utvärderas 

inte vid Simonssongruppens beslutsprocess, utan denna skulle först komma på tal om de 

inte är nöjda med utfallet av portföljbolaget efter förvärv. 

  

Om förhandlingen lyckas och båda parter är överens följer Simonssongruppens 

beslutsprocess med två olika scenarion. Det ena scenariot innebär att Simonssongruppen 

upprättar avtal som portföljbolaget måste skriva under där de signerar flertalet garantier 

och krav. I detta fall har Simonssongruppen inte gjort någon omfattande analys av 

portföljbolaget, utan undkommer denna analys genom avtalet med garantier. Denna 

process är snabb och präglas istället av lite “tuffare” avtalsdelar. Det andra scenariot är 

mer tidskrävande och innebär att Simonssongruppen genomför en omfattande 

företagsbesiktning, en så kallad due diligence. Denna besiktning innefattar en finansiell, 

en legal och en affärsmässig genomlysning av bolaget. Den finansiella innefattar allt 

ekonomiskt som är av relevans för affären, den legala innefattar exempelvis kundavtal 

och rättigheter och den affärsmässiga innefattar affärsplanen och bolagets ledning etc. 

Är det en helt okänd bransch är investeringsprocessen mer invecklad då inhyrning av 

specifik branschexpertis kan behövas för att våga genomföra köpet. Genomförandet av 

en due diligence slutar i att portföljbolaget erhåller frågelistor från Simonssongruppen 
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de ska besvara och underbygga med material. Efter att portföljbolaget besvarat och 

underbyggt, tar Simonssongruppen beslut om köpet. 

 

Beslutsprocessen avslutas med att avtalet skrivs eller ej, och följaktligen sker ett avslut 

på affären. Affärsutvecklaren avslutar beskrivningen av beslutsprocessen med att belysa 

att det sedan är ytterst essentiellt att bolaget integreras i verksamheten korrekt genom ett 

integrationsprojekt. Förvärvsprocessen beskrivs i sin helhet av affärsutvecklaren som att 

den internt inte är särskilt formell med flertalet dokument, utan att de mest går på känsla 

när förvärv ska genomföras. Ekonomin är ytterst viktig i kombination med 

ledarskapsfrågan, vem ska leda bolaget? Faller det på dessa två punkter genomförs inte 

köpet. Beslutsprocessen sammanfattas i Modell 4.1. 

 

 
Modell 4.1: Simonssongruppens beslutsprocess 

 

Beslutsunderlag 
Vad gäller Simonssongruppens beslutsunderlag belyser affärsutvecklaren vikten av det 

så kallade business case som bolaget genomför parallellt med förhandlingen. Som 

beskrivits är denna rent finansiell. Här får bolaget en relativt tydlig bild av om förvärvet 

ens är genomförbart. Visar detta case att investeringen inte hämtas hem, alltså blir 

gynnsam, inom 3–5 år kommer investeringen inte att genomföras. Affärsutvecklaren 

lyfter även hur viktig människorna bakom varje bolag är. Att båda parter trivs med 

varandra är ytterst viktigt för att portföljbolaget ska kunna utvecklas, därför är 

personkemin även viktig. Även frågan gällande vem som ska leda portföljbolaget är 

väsentlig när Simonssongruppen utvärderar sina potentiella portföljbolag. Det är ytterst 

viktigt att innan köp säkra vem det är som ska fortsätta leda verksamheten, vill 

nuvarande ledare i bolaget stanna kvar eller måste en nya anställas för detta? Faktorer 

såsom nuvarande storkunder är också inkluderade i beslutsunderlaget. Är det så att 

viktiga större kunder kommer att lämna om förvärvet genomförs tas såklart även detta i 

beaktning. Vidare är inte portföljspridning en medveten handling Simonssongruppen 

genomför. Deras spridning i olika branscher och inriktningar har hittills varit riktad mot 
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där de sett potential. De har därmed ingen uttalad portföljstrategi gällande diversifiering 

som t ex begränsar antalet branscher.  

 

Hela intervjun präglas av att affärsutvecklaren återkommer till det potentiella 

portföljbolagets utvecklingspotential och goda framtidsutsikter, dessa är grundläggande 

för att investeringen ska genomföras. Men vad dessa två faktorer egentligen innefattar 

kan delvis förklaras med magkänsla. Affärsutvecklaren beskriver mycket förenklat 

vidare varför de valde att investera i ett kaffebolag var delvis för att de tror att 

människor kommer att fortsätta dricka kaffe i framtiden. Men även Simonssongruppens 

egen kunskap och erfarenhet präglar vilka bolag som investeras i. Detta beror i 

huvudsak på Simonssongruppens storlek, där det är få inblandade i beslutsprocessen 

och att samtliga arbetar med en tät kontakt, utan mellanchefer. De beslutsunderlag som 

behandlas visas i de färgade cirklarna i Modell 4.2.  

 

 
Modell 4.2: Simonssongruppens beslutsunderlag  

 

4.1.2 Investmentbolaget i norra Sverige med fokus på geografisk lokalisering 
 

 

 

 

 

Investmentbolaget i norra Sverige verkar främst i Västerbotten och Norrbotten och har 

enligt VDn en långsiktig strategi. Enligt affärsplanen ska en exit ske från 

portföljbolagen inom 5–7 år. Om ett bolag går dålig blir de dock på ett sätt bundna 

längre. De fortsätter då att kämpa för portföljbolaget för att få ordning på situationen. 
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Snittet på hur länge de är kvar med sina investeringar i portföljbolag är därför närmare 

10 år. Investmentbolaget agerar som aktiva ägare där de ger stöd och hjälp till 

portföljbolagen. Vid utarbetandet av strategier, mål och planer medverkar de med sin 

kunskap och erfarenhet. VDn beskriver att investmentbolaget inte har någon särskild 

diversifieringsstrategi där de arbetar för portföljspridning. Företaget ägs till hälften av 

ett stort energibolag vilket innebär att de ska arbeta en del mot energibranschen. Detta 

är dock inget som utgör ett hinder mot att investera i andra branscher. Den policy de 

följer för branschspridning är att de inte förvärvar bolag vilka inte har en produkt. De 

går alltså inte in i tjänstesäljande företag. Produkterna kan i sig vara allt från 

lastmaskiner till spel och applikationer. 

 

Varje år har styrelsen i investmentbolaget ett strategimöte där de utvärderar om de följer 

sina krav för investering. Dessa krav handlar bland annat om att de ska investera i bolag 

som verkar i Norrland, vill växa och expandera samt vill göra något meningsfullt med 

kapitalet. Ett annat investeringskrav är att portföljbolagets ledning är engagerad och vill 

föra bolaget framåt. Att portföljbolagen då stämmer överens med den strategi och mål 

investmentbolaget har är därmed väldigt viktigt. Om detta inte överensstämmer försöker 

de därmed få till stånd en exit.  

 

Beslutsprocessen 
VDn beskriver hur investmentbolaget kommer i kontakt med potentiella portföljbolag 

på olika sätt. Dels kan de själva hitta intressanta företag de kontaktar. Det vanligaste är 

dock att de potentiella portföljbolagen kontaktar dem. VDn har själv arbetat mycket 

med marknadsföring för att sprida deras affärsidé, att gynna företagande i Norrland. 

Företaget har därmed blivit kända i området och får genom detta investeringsförslag.  

 

Efter att investmentbolaget i norra Sverige fått kännedom om ett potentiellt 

portföljbolag, startar den beslutsprocess företaget arbetar efter vid förvärv. Processen 

startar med ett första möte mellan parterna enligt hemsidan till detta företag. Det 

potentiella portföljbolaget presenterar då företaget och dess produkt, marknad och 

organisation. Diskussion förs kring affärsplanen som upprättats. Fokus läggs då på 

företagets affärsidé. Vad är det företaget ska göra? Framförallt, hur gör de detta och 

vem gör det? VDn beskriver hur företaget tittar på det potentiella bolagets tidigare 

bokslut. Dessa presentationer och diskussioner sker då parterna träffas flertalet gånger i 

processen. Mötena sker ensamma eller ofta i sällskap med bolagets revisor. Vad som är 
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ännu mer viktigt för beslutsprocessen är dock att investmentbolaget besöker bolaget. Då 

en förståelse för verksamheten eftersträvas, är det enklast att göra det på plats. Att bilda 

sig en uppfattning om företaget i sin helhet inklusive dess ledning är därmed en viktig 

del av processen, vilket betonas av VDn. Nästa steg i processen som presenteras på 

företagets hemsida gäller en analys av det potentiella portföljbolaget. De finansiella 

risker samt risker gällande marknad och humankapital som kan kopplas till bolaget eller 

förvärvet granskas och analyseras. Den potential som finns på marknaden och hur 

mycket företaget kan växa bedöms. Samtidigt sker överläggning av själva förvärvet, 

gällande exempelvis utdelningar. Det är även nu exitmöjligheter bedöms, vilket VDn 

beskriver som en väldigt viktig del för investmentbolaget att ta hänsyn till vid förvärv. 

Tillsammans med huvudägarna lägger de då upp en plan när de förvärvar företaget; hur 

ska vi ta oss ur bolaget inom en rimlig tid? När investmentbolaget fått en rimlig 

avkastning, och alltså fått utdelning på insatt kapital, vill de bli utlösta från företaget. 

Portföljbolaget har då fått en värdeökning på sitt företag och investmentbolaget har fått 

igen sina pengar med en rimlig ränta, och detta är alltså något de alltid bedömer när de 

förvärvar ett företag. 

 

Av dessa bedömningar och uppfattningar som uppkommit vid analys av det potentiella 

portföljbolaget, beskriver VDn hur en dokumentation sammanställs, en liten berättelse 

på några sidor. Där finns alltså risker inkluderade i en enkel SWOT-analys, vad det 

investerade kapitalet ska användas till och framförallt diskuteras värderingen. Hur 

mycket ska investmentbolaget bidra med i kapital och hur mycket ägarandel får de för 

denna insats? När företaget går in i nya bolag, gör de det som delägare tillsammans 

med andra bolag. Det sker alltså en saminvestering där investmentbolaget är 

minoritetsägare med minst 10% ägarandel. 

 

Efter att denna analys och dokumentation är färdig sker själva beslutet av förvärv enligt 

VDn. Det är då styrelsen i investmentbolaget som fattar beslutet om förvärv av bolaget 

ska genomföras eller inte. Styrelsen får då ta del av och sätta sig in i den dokumentation 

som sammanställts och bedöma om bolaget uppfyller kraven de har. Styrelsen består av 

4 personer och utifrån vad som läggs fram i dokumentationen, fattar de alltså beslut om 

förvärvet. Det är en väldigt tydlig beslutsordning i företaget som därmed följs. Att 

förvärva ett företag brukar ta ungefär ett år, från första kontakt tills att beslutet är taget. 

Beslutsprocessen illustreras i Modell 4.3. 
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Modell 4.3: Mindre investmentbolag i norra Sveriges beslutsprocess 

 

Beslutsunderlag 
När det gäller de beslutsunderlag investmentbolaget baserar sina beslut för förvärv på 

menar VDn att det framförallt är siffror. Det är alltså de finansiella underlagen som 

spelar störst roll. Dels historiska ekonomiska rapporter, men även hur den finansiella 

ställningen ser ut idag. Stor vikt läggs även på budget och hur de tänker sig den 

finansiella ställningen några år framåt. Det är då hur realistiska dessa budgetar och 

planer är som bedöms. De tittar på hur företaget ska finansieras totalt, med eventuella 

banklån osv. Kassaflödet har också stor betydelse varför en ordentlig analys görs av 

detta. Dessa finansiella underlag inkluderas i den dokumentation som sammanställs, 

vilket även i övrigt bildar beslutsunderlaget. Dock poängteras att det som avgör om 

investmentbolaget i norra Sverige från början fastnar för ett företag eller inte är 

entreprenören eller företagaren. På företagets hemsida kan läsas hur affärsidén anses 

viktig, men att det är själva entreprenören och ledarskapet som anses ännu mer 

essentiellt och ett villkor för att en investering ska ske. 

 

I början av processen är det känslan som spelar störst roll vid bedömning av 

investeringsförslag. Att känslan för företaget, dess verksamhet och framförallt ledning 

känns bra i början är avgörande för att ens gå vidare med företaget till nästa steg. Det 

gäller då att värdera kompetensen som finns inom företaget, vilket är väldigt svårt. VDn 

påstår att generellt är det så att ”80% av alla beslut fattas på känsla”. Vi människor är 

alltså inte rationella, endast 20% av besluten baseras på fakta och vi styrs istället av 

känsla. VDn menar vidare att man därför borde varit beteendevetare för att lyckas inom 

detta yrke. Ju längre in i beslutsprocessen ett investeringsförslag kommer, desto mer 

vägs de finansiella beslutsunderlagen in. Stor vikt läggs vid detta när själva beslutet 

görs. Investmentbolaget strävar även efter att bedöma och ta hänsyn till 

marknadspotentialen och produkten för bolaget. Affärsidén och affärsplanens styrka 

bedöms då. De ser det som ett kriterie för förvärv att en lönsam tillväxtpotential är 

tydlig. Men detta anser inte VDn enkelt då de inte fäster så stor tillförlitlighet till 

marknadsundersökningar. De anser inte heller att det är själva produkten som är 

avgörande för företagets framgång, vilket visas av följande citat.  
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“Det vi lärt oss under dessa 30 år vi varit verksamma är att det inte är den bästa 

produkten som vinner marknaden, det är de som är duktigast på att förstå kundernas 

behov.” 

(VDn, 2018) 

 

VDn beskriver att när investmentbolaget bedömer framtagna beslutsunderlag förhåller 

de dessa till känsla och erfarenhet väldigt mycket. Givetvis måste även de ekonomiska 

underlagen peka på att målen rimligtvis kommer att nås. Störst vikt läggs dock vid 

känslan, att de känner för företagaren. Enligt VDn har de sällan gått in i bolag med 

dåliga produkter, utan det har helt enkelt inte varit rätt företagsledare. Filosofin 

företaget har gällande detta beskrivs i följande citat: 

 

“Vi satsar på jockeyn, inte på hästen. Vi satsar på duktiga företagare.” 

(VDn, 2018) 

 

Då investmentbolaget bedömer en fullständigt osäker framtid när de studerar potentiella 

portföljbolag, blir det att känsla spelar stor roll enligt VDn. De försöker då lyssna runt i 

samhället och få en helhetsbild om det potentiella portföljbolagets rykte. Vad har 

företagaren gjort bra? Tycker människor om personen? Vad har banker och revisorer 

för uppfattning om företagaren? Då investmentbolaget ska gå in i ett nytt företag 

handlar det alltså väldigt mycket om att försöka förstå människors motiv. Vad är det 

som gör att de vill ha med just det mindre investmentbolaget i norra Sverige? Vad är det 

som gör att de vill göra en ny investering eller köpa en annan verksamhet? Att få fram 

sanningen om detta är väldigt svårt, men investmentbolaget bedömer detta vid förvärv 

då de anser att de har ett ansvar att se till att företagen de investerar i kan utvecklas och 

leva vidare. Syftet och målet för dem är enligt VDn inte att tjäna massor av pengar, utan 

de försöker framförallt skapa och trygga sysselsättning. Därför lägger de stor kraft på att 

bedöma företagarnas kompetens och potential att faktiskt verkställa sina planer. 

 

“Det svåra är ju att bedöma människor vi träffar. Är de den människa de ser ut att 

vara?” 

(VDn, 2018) 

 

Beslutsunderlagen som används visas i de färgade cirklarna i Modell 4.4. 
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Modell 4.4: Investmentbolag i norra Sveriges beslutsunderlag 

 

4.1.3 Gullspång Invest med fokus på meningsfullt värdeskapande 
 

 

 

 

 

Det fem år gamla investmentbolaget Gullspång Invests företagsidé är att investera i 

nystartade företag som förutom ekonomiskt värde även bidrar till ett meningsfullt 

värdeskapande. Ur detta har de utvecklat fyra investeringsområden. Dessa inkluderar 

mat, healthtech (hälsa), cleantech (grön energi) samt edtech (utbildning). Totalt har de 

idag cirka 20 bolag i sin portfölj, vilka samtliga har varit investeringar i bolag vilka 

befinner sig i tillväxtfasen. Dessa har förvärvats under de första tre verksamma åren. Nu 

läggs istället mer kraft på att arbeta och stödja Gullspångs befintliga förvärv. Ännu har 

inga avyttringar av portföljbolag skett och bolaget har en tydlig långsiktig 

investeringshorisont. Investmentbolaget gör en avstämning varje kvartal där de 

utvärderar möjligheter och utmaningar med den nuvarande portföljen. Detta ger en 

generell lägesrapport, men Gullspång arbetar inte aktivt med att sedan sprida portföljen 

vidare och för inte diskussioner kring områden som de måste investera i. Dock tar de i 

beaktning att det är högre risk i bolagen som de investerar i på grund av att de befinner 

sig i sin tillväxtfas, det är därmed riskreducerande att sprida portföljen än att inrikta sig 

på ett och samma område. 

 

Beslutsprocessen 
Analytikern beskriver att många potentiella portföljbolag kommer i kontakt med 

Gullspång genom investmentbolagets hemsida. Gullspång får många förfrågningar, 

något som analytikern tror beror på företagets tydliga långsiktighet. På grund av denna 
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långsiktighet är exitmöjligheter inte något som bedöms vid förvärv av nya bolag. Vidare 

skapas den initiala kontakten mellan investmentbolaget och portföljbolaget även genom 

nätverksevent. När Gullspång sedan fått upp ögonen för ett bolag beslutar företagets tre 

investment managers om de är vidare intresserade av bolaget. En enkel screening, med 

annat ord sållning, genomförs, inklusive en bedömning om affärsidén är relevant och 

intressant för Gullspång samt faller inom dess investeringsområden. Denna information 

erhålls från det potentiella portföljbolagets hemsida och från kontakter och nätverk. 

Processen följs sedan av att ett första möte med det potentiella portföljbolaget. Det 

första mötet präglas av att investmentbolaget ska erhålla en allmän uppfattning om 

personerna bakom det potentiella portföljbolaget. Det handlar också om att redan nu 

starta ett långsiktigt förtroende. Här diskuteras var bolaget befinner sig idag och var det 

skulle kunna befinna sig i framtiden. När det första mötet är genomfört och Gullspång 

väljer att de vill gå vidare i processen blir förvärvsprocessen mer formell. Nu kopplas 

hela teamet i Gullspång in i processen och flertalet analyser börjar nu formas. En stor 

marknadsanalys och företagsanalys upprättas, och därmed genomförs en due diligence. 

Analysen genomförs för att säkerställa att allt står rätt till och att bolaget ser ut så som 

det säger sig vara. Företagsidén bedöms, liksom entreprenören och framtidsplanerna. En 

känslighetsanalys genomförs också där värdering görs av hur utfallet kan tänkas bli och 

beräkning av olika scenarion sker. Vid genomförandet av dessa analyser och 

värderingar har Gullspång en mall att följa, där faktorerna som ska bedömas i företaget 

framgår. Enligt analytikern handlar processen i huvudsak om förtroendebyggande, att se 

så att investmentbolaget och portföljbolaget har liknande synsätt, att båda tänker 

långsiktigt och att entreprenören är med på denna bana. Att båda parter vill se en 

tillväxt, att kapitalet är ett tillväxtkapital som tar portföljbolaget från litet till medelstort 

bolag, är viktigt. Investeringsbeslutet tas sedan på Gullspångs veckomöte där samtliga 

sex anställda, inkluderat styrelsen, är delaktiga i beslutet. Alla teammedlemmar har 

olika roller i detta beslut. Sammanfattning av beslutsprocessen visas i Modell 4.5. 

 

 
Modell 4.5: Gullspång Invests beslutsprocess 
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Beslutsunderlag 
När det gäller de beslutsunderlag Gullspång använder vid beslutsfattandet av förvärv 

bedömer de först och främst om företaget verkar på en marknad och industri inom de 

prioriterade områdena. De tittar alltså på ifall investeringsförslaget faller inom 

investmentbolagets investeringsområde. En marknadsanalys görs då där Gullspång 

bedömer marknaden både från ett mikro- och makroperspektiv. Entreprenörens styrkor 

och svagheter att verkställa sin affärsmodell bedöms samtidigt som de bildar sig en 

uppfattning om var på kurvan för innovationsspridning det potentiella portföljbolaget 

befinner sig. Analys genomförs med hjälp av Porters five forces vilken bedömer externa 

krafter som påverkar bolaget, dess marknad och konkurrens. Vidare är utvecklings-

potentialen ett essentiellt beslutsunderlag. De bedömer då ifall företaget har potential att 

expandera till andra marknader och segment. Mycket fokus läggs därmed på marknaden 

och en gedigen marknadsanalys genomförs. Hur stor marknaden är, tillväxtpotential och 

hur mogen marknaden är. När det gäller finansiella rapporter som beslutsunderlag, 

används de i den mån det går. Eftersom Gullspång investerar i företags tidiga faser är 

det sällan väl utarbetade finansiella rapporter existerar. Då bedömer investmentbolaget 

istället andra ekonomiska nyckeltal som anses relevanta för det specifika företaget. Hur 

stor roll dessa ekonomiska bedömningar spelar vid beslut är specifikt från företag till 

företag, men såklart måste det finnas en lönsamhet i slutändan. Bolagens kassaflöde är 

ofta negativt i detta stadie och då gäller det istället att se potentialen i den idé som 

presenteras. Mycket fokus läggs därmed på om Gullspång tycker det är en intressant idé 

och produkt eller inte. Vidare utvärderar investmentbolaget om företaget verkligen har 

nytta av det kapital de ska tillföra, samt om värderingen av företaget är rimlig. 

 

Vad som utgör det mest essentiella beslutsunderlaget är själva entreprenören som 

bedriver det potentiella portföljbolaget. Entreprenörens driv, kompetens och egenskaper 

bedöms noggrant samt ledarskapet som finns i företaget. Förtroende måste finnas för 

företagaren, eftersom detta förvärv och framtida drift och utveckling av portföljbolaget 

ska drivas igenom tillsammans. En lämplig och engagerad entreprenör värderas högre 

än själva affärsidén. 

 

“En företagare kan ha världens bästa affärsidé, men vara en dålig entreprenör som inte 

kan leda ett team och då fungerar inte exekveringen av affärsmodellen. Så, 

entreprenören är verkligen det viktigaste.” 

(Analytiker, 2018) 
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I början av beslutsprocessen är det marknadspotentialen och affärsidén som avgör om 

ett investeringsförslag är intressant eller ej. När sedan investmentbolaget träffar 

företagaren vid första mötet, är det själva entreprenören och att investmentbolaget och 

denne passar ihop som avgör om Gullspång går vidare med förslaget. På grund av 

Gullspångs fokus på människorna bakom varje bolag präglas deras beslutsfattande 

delvis av en känsla. Det är viktigt att investmentbolaget och portföljbolaget fattar tycke 

för varandra och att tron på bolagets potential är ömsesidig. Detta i kombination med de 

finansiella analyserna och marknadsanalyserna blir grunden för besluten. De 

beslutsunderlag som används visas i de färgade cirklarna i Modell 4.6. 

 

 
Modell 4.6: Gullspång Invests beslutsunderlag 

 

4.1.4 Brofund Venture Capital med fokus på innovationskraft 
 

 

 

 

 

Brofund Venture Capital är ett investmentbolag som varit verksamma i fyra år. De har 

ingen formulerad investeringsstrategi, men VDn beskriver den som att “vi investerar i 

samhällsnyttiga bolag som står för hög innovationskraft som kan bli ledande inom sitt 

segment” (VDn, 2018). Brofund är verksamma inom tre olika affärsområden; 

fastigheter, private equity inom primärt konsultverksamheter och slutligen venture 

capital. Brofund går mot ett allt mer långsiktigt investeringsperspektiv. De har tidigare 

avyttrat två bolag, men vill ha en långsiktig horisont vid förvärv. Typiskt sett pratas det 

dock ofta formellt om en investeringshorisont på 3–7 år när investeringsprocessen 
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startar. Detta på grund av att den typ av bolag som Brofund investerar i är unga och 

nystartade och därmed behöver ett säkrat kapital. Denna horisont är därmed inget som 

Brofund egentligen vill eftersträva.  

 

Brofund portfölj består av två grenar, den första grenen riktar sig mot venture capital 

där en typisk investeringsstorlek är en halv till 2 miljoner SEK. Den andra grenen består 

av mer mogna verksamheter där investeringsstorleken är mellan 5 till 50 miljoner SEK. 

VDn berättar att Brofund hittills investerat 75–80 miljoner i de ca 20 portföljbolag de 

för närvarande har, detta kan i sig ses som en portföljspridning. Men VDn beskriver 

vidare att det inte är av större mening att aktivt arbeta med portföljspridning med den 

summa pengar som Brofund investerar, de har en för liten förvaltning för att klassificera 

olika segment för aktiv portföljspridning. 

 

Beslutsprocessen 
Brofund Venture Capitals VD beskriver hur de får väldigt många investeringsförslag till 

sig. Efter att de genomfört några investeringar, har detta blivit känt samtidigt som det är 

många som vill ha kapital. Branschen är mycket baserat på nätverk och att känna andra 

investerare, vilket gör Brofund erkänt hos allmänheten. Då kontakt upprättats med 

potentiella portföljbolag följer processen sedan av en prövning mot Brofunds 

investeringsstrategi, vilken ser olika ut för respektive portfölj. Det handlar om att 

utvärdera dels entreprenören bakom bolaget, och dels affärsidén för att få förståelse för 

genomförandeförmågan. Hur långt bort är prövning av produkten eller tjänsten på 

marknaden? Det potentiella portföljbolaget prövas därmed övergripande mot Brofunds 

tanke med investeringar och tänkt allokering mot deras portfölj. Vad gäller att studera 

framtida exitmöjlighet vid förvärv ser VDn som en del av prövningen för att skapa 

förståelse för bolaget. Dock poängteras att Brofund jobbar aktivt för ett långsiktigt 

perspektiv, varför exitmöjlighet inte får en större plats vid beslutsfattandet för förvärv.  

 

“Jag tycker att många tittar för mycket på hur det ska säljas. Vi tittar mer på hur 

företaget ska kunna utveckla sig och i sig självt bli lönsamt och värdeskapande för oss 

som ägare.” 

(VDn, 2018) 

 

Brofund träffar sedan bolaget för att få djupare uppfattning om bolaget. Efter detta 

följer en due diligence-process. Riskfaktorer med investeringen bedöms nu, och även en 
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enkel legal process för att hitta förutsättningar inom aktieägaravtal. Specialister tas alltid 

in som stöd vid beslutsprocessen, beroende på typ av bolag, det kan exempelvis 

innefatta en inhyrd expert på VR-teknik. De involverade i en beslutsprocess är då dessa 

specialister samt de två bröderna och ytterligare en medarbetare vilka utgör en 

investeringskommitté. Det är denna investeringskommitté som slutligen tar beslutet av 

att genomföra investeringen eller inte.  

 

Beslutsprocessen är enligt VDn en kombination av en formell process och en enkel 

process. De vill ha struktur och ordning för att veta vad investering görs i, men 

samtidigt kan de inte genomföra investeringen med alltför omständliga processer. De 

upplever att småbolagen de investerar i inte uppskattar detta heller. Då de investerar 

sina egna pengar, utan att andra förväntar sig avkastning, går processen därför väldigt 

fort ibland, där intuition spelat stor roll vid investeringen. Därmed kan steg i 

beslutsprocessen helt uteslutas då känslan för bolaget istället styr. Beslutsprocessen 

presenteras i Modell 4.7. 

 

 
Modell 4.7: Brofunds beslutsprocess 

 

Beslutsunderlag 
VDn belyser att entreprenören och affärsidén ligger till grund vid beslutsfattande för 

förvärv. Det är även essentiellt att skapa sig förståelse för det potentiella 

portföljbolagets affärsidé och värdeerbjudande. Denna prövas sedan vidare mot 

beslutsunderlag gällande marknaden. Hur stor kan produkten bli på marknaden? Hur 

stor är den nuvarande marknaden? Vilka är konkurrenterna? Även skalbarhet 

diskuteras vilket innebär att undersöka hur anpassningsbar kapaciteten är efter olika 

behov. Följaktligen bedöms produkten/tjänstens egenskaper samt 

genomförandeförmåga. 

 

VDn berättar vidare att varje potentiellt portföljbolag enskilt prövas värdegrundsmässigt 

för att säkerställa att de överensstämmer med Brofunds egna värderingar. Hållbarhet, 

sympatiska affärer och människor diskuteras bland annat. Brofund har både policies för 
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vilka investeringar de inte genomför, men också policies för typer av affärer de gärna 

vill genomföra och därmed gynna. 

 

Brofund investerar vanligtvis i tidiga faser, som konsekvens av detta finns sällan 

finansiell historik. Därmed lägger de inte större vikt vid finansiella rapporter, utan utför 

istället finansiella prognoser och försöker förstå framtiden med nyckeltal, exempelvis 

hur mycket omsättningen kan växa, vilken bruttomarginal bolaget har etc. 

Känslighetsanalyser med bästa och sämsta utfall genomförs också för att försöka 

förutspå framtiden. De bedömda beslutsunderlagen presenteras i de färgade cirklarna i 

Modell 4.8. 

 

 
Modell 4.8: Brofunds beslutsunderlag 

 

4.2 Riskkapitalbolag 
4.2.1 Adelis Equity med fokus på bred portfölj 
 
 

 

 

 

Adelis Equity är ett relativt nystartat riskkapitalbolag som primärt finansieras genom 

pensionsfonder, stiftelser och livförsäkringsbolag (Adelis Equity, 2018). Typiskt sett 

genomför de 2–4 förvärv om året, och vill även genomföra 2–4 avyttringar per år. 

Hittills har bolaget dock endast genomfört en avyttring, detta på grund av bolagets 

hittills få aktiva år och det faktum att det tar mellan 3 till 5 år att bygga upp en portfölj. 

Den typiska investeringshorisont bolaget har är 5 år. 
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Vad gäller Adelis portföljkonstruktion och diversifiering investerar bolaget brett och 

vänder sig till tjänstebolag, konsumentvarubolag, bolag inom hälsovård samt industri, 

vilket därmed är bolag som representerar 80% av Sveriges totala BNP. Portföljen som 

Adelis konstruerar bildar en fond, vilken vanligtvis inte består till mer än 10% av ett 

enskilt portföljbolag. Målet är att hålla en diversifiering mellan branscher, men oftast är 

detta inget Adelis behöver arbeta aktivt med, då överexponering av en specifik sektor i 

fonden sällan uppstår givet dess breda investeringsfokus. 

 

“Vi håller rimlig diversifiering mellan branscher, men ofta behöver vi inte tänka på det 

för vi är aktiva inom så många branscher.” 

(Head of Investor Relations, 2018) 

 

Beslutsprocessen 
Adelis får kontakt med sina potentiella portföljbolag genom olika sätt. Ett av dessa är 

tematisk sourcing, med detta menas att Adelis proaktivt, själva söker upp potentiella 

portföljbolag. Dessa bolag faller vanligtvis inom områden och industrier där Adelis har 

tidigare erfarenhet och finner intressanta. Ett annat sätt är att Adelis får kontakt med 

potentiella portföljbolag genom nätverk, där de båda parterna får tips om varandra. Det 

allra vanligaste sättet för kontakt är att en intermediär hjälper till att upprätta kontakten. 

Dessa intermediärer agerar som mäklare och kan bestå av exempelvis investmentbanker 

eller revisionsbyråer. Efter att Adelis har fått upp ögonen för det potentiella 

portföljbolaget påbörjas en process som startar med ett veckomöte där 

investeringsteamet diskuterar om bolaget verkligen är av intresse, alltså sker en första 

sållning. Här beskrivs bland annat företagets storlek och lönsamhet och även branschen, 

och varför det skulle vara intressant att investera. Eftersom Adelis har en typisk 

investeringshorisont på 5 år tar de exitmöjlighet i beaktning vid investeringsprocessens 

start. Detta är en viktig del av processen då Adelis hanterar pengar med begränsad 

livslängd på grund av att fondens investerare vill ha tillbaka sitt kapital inom 10 år. Att 

ställa frågorna “vem köper bolaget?” och “hur säljer vi bolaget” är därmed essentiellt. 

Om svaret på frågorna blir att det inte finns någon potentiell köpare är detta avgörande 

för Adelis, och de kommer troligtvis inte att förvärva bolaget. Om det potentiella 

portföljbolaget tar sig förbi detta steg upprättas ett så kallat deal team, på vanligtvis tre 

personer som får ansvar för att ta affären vidare. Vidare följer dels veckovisa möten där 

information kring uppdateringar delges, och kontinuerlig bedömning av förslagen görs. 

Vidare, om affären når en punkt när Adelis väljer att lägga ner pengar på att anlita 
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någon expert för att erhålla en bredare expertis på ett speciellt område, sker ett 

investeringskommittémöte. Vid detta möte sker det första formella beslutet, detta består 

bland annat av en presentation där bolaget beskrivs mer djupgående och hur processen 

ska se ut för att följaktligen övertyga investeringskommittén varför det är ett intressant 

bolag att förvärva. Här utvärderas även risker, utvecklingsmöjligheter och ledningen på 

en mer generell basis. Om det potentiella portföljbolaget sedan tar ett steg vidare i 

processen följer vanligtvis att Adelis lägger ett bud. Om budet accepteras går processen 

vidare in i att genomföra en due diligence. Denna präglas som tidigare diskuterats av en 

djupgående genomsyn av bolaget. Här säkerställs att allt i bolaget stämmer sig vara så 

som uttalats. Genomförandet av due diligence tar ca 6 veckor, och här sker löpande 

veckovisa uppdateringar till investeringskommittén. Slutligen följer en sista 

beslutspunkt där bekräftelse av budet genomförs av styrelsen och därefter skrivs avtalet 

för förvärvet (Head of Investor Relations, 2018). I Modell 4.9 sammanfattas Adelis 

beslutsprocess. 

 

 

 

Modell 4.9: Adelis Equitys beslutsprocess 

 

Beslutsunderlag 
Head of Investor Relations beskriver beslutsunderlaget som initialt en presentation på ca 

20 sidor. Vilken i beslutsprocessens senare skeden blir en dubbelt så lång presentation 

som är mer djupgående. Due diligence består av tre aspekter; kommersiell, legal och 

miljö. Som tidigare nämnts kan det vara en extern part som genomför dessa rapporter på 

uppdrag av Adelis. Den investeringsansvarige belyser att finansiella underlag är viktiga 

genom hela processen. Beslutsunderlaget består av ett finansiellt fokus för att utvärdera 

om bolaget är hälsosamt och innehar intressanta utvecklingsmöjligheter. Det finansiella 

underlaget är följaktligen viktigt, men utöver siffrorna vill Adelis även ha en djupare 

mer bakomliggande förståelse kring värdeskapande. Detta kan erhållas genom att förstå 

bolaget kvalitativt, exempelvis dess konkurrenssituation, styrkor och affärsidé. I detta 

inkluderas även marknadsutvecklingen och tillväxtpotentialen, vilket är viktiga 

beslutsunderlag för Adelis. Utvärdering av ledningen tas även med i analysen och ligger 

till grund för beslutsfattande.  
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Head of Investor Relations beskriver vidare att besluten i Adelis präglas av väldigt lite 

magkänsla och istället mycket analysarbete. Adelis förhåller således sina 

beslutsunderlag till företagets strategi. Beslutsfattarna har lång erfarenhet av att göra 

investeringar av detta slag, varför de även förhåller beslutsunderlagen till erfarenhet. De 

beslutsunderlag som behandlas illustreras i de färgade cirklarna i Modell 4.10. 

 

 
Modell 4.10: Adelis Equitys beslutsunderlag 

 

4.2.2 Priveq Investment med fokus på företag i förändring och tillväxt 
 

 

 

 

 

Priveq Investment är ett riskkapitalbolag som i snitt genomför 2–4 nya investeringar 

varje år och avyttrar bolag i samma takt. När de förvärvar bolag har de en tänkt 

tidshorisont för investeringen på 4–7 år. I genomsnitt är deras innehavstid i bolagen 5 

år. Bolaget investerar i sina portföljbolag via fonder, vilka finansieras av både svenska 

och utländska investerare. Priveq investerar i alla branscher förutom fastighetsbranschen 

och har därmed nästan inga restriktioner vad gäller branscher. Detta handlar till viss del 

om riskspridning, då de inte vill vara för beroende av en bransch. Till största del handlar 

det dock om att de vill investera i bolag vilka befinner sig i en tillväxtfas eller 

förändringsfas. Detta innebär att bolaget till exempel ska gå in på en ny marknad, 

utveckla nya produkter eller står inför ett generationsskifte. Den investeringsansvarige 

anser att dessa bolag liknar varandra oberoende av bransch, då de står inför liknande 

utmaningar. 
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Beslutsprocessen 
Då första kontakt upprättas mellan Priveq och potentiella portföljbolag sker detta många 

gånger genom en mellanhand. Detta tillvägagångssätt är enkelt då riskkapitalbolaget 

själva slipper leta upp potentiella portföljbolag. Det är då mäklare eller 

investmentbanker som agerar mellanhand och matchar Priveq med lämpliga potentiella 

portföljbolag. Att ett potentiellt portföljbolag kommer direkt till Priveq för investering 

sker sällan. Då investeringsförslag har nått Priveq tas de emot av investeringsansvariga 

eller analytiker. Det första steget är då att en första sållning av förslagen görs, för att se 

om investeringsmöjligheten ryms inom deras investeringskriterier. Exitmöjligheter 

bedöms då också från start. En bedömning görs av vad det är för bolag som i framtiden 

ska säljas och vilka möjligheter det finns för det. Möjligheten till börsnotering 

utvärderas samt hur många industriella köpare som kan tänkas finnas, enligt 

investeringsansvarige.  

 

“Det är något som möjligtvis skiljer oss från investmentbolag, vi har ändå en tydlig bild 

om att vi ska gå mot en exit. Vi har ett tidsbegränsat ägande så vi måste se att den 

möjligheten finns”. 

(Investeringsansvarig, 2018) 

 

Ett investeringsteam sätts ihop enligt material från Priveq, uttagna beroende på dessa 

personers kompetens. De tittar då var bolaget är storleksmässigt, Priveq investerar i 

bolag vilka omsätter mellan 100 miljoner till 1 miljard. Tillväxtmöjligheterna bedöms 

också, samt om bolaget är lönsamt, då detta är ett krav för Priveqs investering. En 

översiktlig bedömning av branschen görs sedan. Är branschen intressant? Likaså 

bedöms människorna bakom bolaget. Enligt material från Priveq arbetar de i detta skede 

efter en filosofi att de investeringsförslag med mest attraktiva egenskaper och störst 

sannolikhet att slutföras ska prioriteras. Innan någon betydande arbetskraft lagts ner på 

förslagen har Priveq då sållat ut nästan 50% av de inkomna möjligheterna. Då denna 

sållning och bedömning av investeringsförslag är gjord, och de investeringsansvariga 

som arbetat med det specifika förslaget fortfarande anser förslaget intressant, tas det upp 

i en diskussion med fler inblandade från Priveq under veckomöten. Vid sådana 

diskussioner fås därmed input från fler medarbetare, vilka kanske känner personer i 

branschen eller har en bättre uppfattning om dess framtid. Efter detta tas nästa steg då 

mer efterforskning om branschen samt bolaget görs. Priveq träffar representanter från 

det potentiella bolaget samt dess ledning flertalet gånger och bildar sig en djupare 
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uppfattning om bolaget. Ett kort PM med beskrivning av investeringsförslaget skrivs 

sedan och presenteras för övriga medarbetare och Priveqs styrelse. Om förslaget 

fortfarande anses intressant bedöms hur själva affären skulle kunna genomföras. Hur 

mycket är det potentiella portföljbolaget värt? Hur mycket är Priveq beredda att 

investera? Ska finansiering ske enbart genom Priveq eller även banklån? Ett indikativt 

bud lämnas sedan till det potentiella portföljbolaget och om detta godkänns läggs 

förslaget om att ta kostnader för due diligence, till Priveqs styrelse. Godkänns detta 

genomför därmed en due diligence. Finansiella, legala och kommersiella aspekter 

bedöms då, vilket företaget oftast anlitar experter och externa konsulter inom varje 

område för. Samma sak gäller för CSR samt personalfrågor. Priveq börjar även bedöma 

andra aspekter såsom organisationen samt allt som rör marknaden. I due diligence-

processen analyseras alla dessa faktorer på djupet, med inriktning att investeringen ska 

genomföras. Vad de investeringsansvariga tycker om investeringen beskrivs nu i detalj. 

Due diligence pågår mellan 1–3 månader. Hela beslutsprocessen är formell med mycket 

dokumentation och efter due diligence sammanställs ett dokument om slutgiltig 

investeringsrekommendation, ett beslutsdokument på cirka 30–40 sidor. Denna är dels 

skriftlig samt dels bestående av finansiella rapporter. Först delges detta till partners i 

Priveq och slutligen tas det upp till beslutsärende för Priveqs styrelse, vilka beslutar om 

investering ska ske eller inte. Enligt material från Priveq krävs då att 5 av 6 

styrelsemedlemmar röstar för förslaget. Dock är även de 2–3 investeringsansvariga som 

arbetar med varje förslag indirekt med och påverkar då alla är informerade genom hela 

processen. På grund av detta, att förslaget varit hos styrelsen flertalet gånger, blir 

investeringsbeslutet vid detta skede i processen sällan ett nej, utan mer justering av 

detaljer rörande förvärvet. Då beslutet med eventuella justeringar tagits, sker 

förhandling med det potentiella portföljbolaget och avtal för förvärvet skrivs. Hela 

beslutsprocessen tar vanligtvis cirka 6 månader, men kan även ta uppemot ett år. 

Beslutsprocessen sammanfattas i Modell 4.11. 

 

 

 

 

 

Modell 4.11: Priveq Investments beslutsprocess 
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Beslutsunderlag 
Priveq bedömer organisationen och produkten/tjänsten vid beslut av förvärv samt även 

marknaden, vilket de anser väldigt viktigt. Vidare tittar de på tillväxtpotentialen för 

bolaget, hur verksamheten fungerar, styrningen i bolaget samt hur bolaget förhåller sig i 

relation till marknaden. Även externa faktorer ligger till grund för beslut såsom kunder, 

leverantörer och hållbarhetsaspekter. Hur arbetar bolaget med miljöfaktorer och sociala 

faktorer? Viktigt är också vad bolagen har för affärsplan och vad Priveq själva tror att 

de kan bidra med. Vad som bedöms är då hur bolaget ska kunna utvecklas för att bli så 

bra som möjligt. Att rikta sig mot nya marknader kan vara en sådan möjlighet. 

Ledarskapet och entreprenören bedöms, men detta mer utifrån känsla. De anser det 

viktigt att få en känsla för ledarskapet och kulturen i bolaget och träffar därför 

representanter från det potentiella bolaget ett flertal gånger under processen. I de fall en 

person eller ett område känns svagare kan Priveq då åtgärda detta genom att exempelvis 

rekrytera nya medarbetare. Vad gäller finansiella faktorer bedöms både historiska 

ekonomiska resultat men även prognoser för framtiden. De finansiella underlagen 

bedöms varken mer eller mindre än icke finansiella, utan en kombination görs. De 

finansiella underlagen ses istället mer som en förutsättning för att bolaget ska anses 

intressant och att Priveq ens ska gå vidare med förslaget och titta på andra mer mjuka 

värden. 

  

När Priveq bedömer marknaden och finansiella underlag förhålls dessa till Priveqs 

strategi, då de har kriterier när det gäller lönsamhet samt bransch. De mer mjuka 

värdena såsom det organisatoriska och ledarskapet förhålls istället till de 

investeringsansvarigas intuition och erfarenheter från tidigare investeringar. De säkrar 

även dessa faktorer med referenser de har, men går inte lika djupt som med övriga 

beslutsunderlag. De tar exempelvis sällan in externa konsulter för att bedöma 

organisationen och dess ledarskap. Beslutsunderlagen som används visas i de färgade 

cirklarna i Modell 4.12.  
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Modell 4.12: Priveq Investments beslutsunderlag 

 

4.3 Empirisk sammanställning 
Sammanfattningsvis illustreras tabeller över de beslutsprocesser samt beslutsunderlag 

som kartlagts och identifierats hos fallföretagen. Dessa visas nedan i Tabell 4.1 samt 

Tabell 4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.1: Summering av fallföretagens beslutsprocess 

 

 
Tabell 4.2: Summering av fallföretagens beslutsunderlag 

 

Utifrån denna illustrering framkommer tydligt att investmentbolag har en kortare 

beslutsprocess än riskkapitalbolag, vilken är mer detaljerad och grundlig. Samma 
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struktur identifieras i de två bolagsformerna, där liknande steg förekommer men där 

dess omfattning skiljer sig. Vidare identifieras att båda bolagsformerna inkluderar 

samtliga beslutsunderlag. Marknadspotentialen och finansiella beslutsunderlag är de 

underlagen som samtliga fallföretag i någon grad använder vid beslut om förvärv. 
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5 Analys 

Studiens femte kapitel innefattar en analys där studiens teorikapitel sammankopplas 

med det insamlade empiriska materialet. Inledningsvis analyseras portföljstrategi, som 

sedan följs av en analys av bolagsformernas beslutsprocess separat, vilka sedan 

sammanställas till en gemensam process för investment- respektive riskkapitalbolag. 

Dessa två beslutsprocesser jämförs sedan för att identifiera likheter och skillnader. 

Sedan följer en analys av bolagsformernas beslutsunderlag samt grad av rationalitet, 

vilken även jämförs mellan bolagsformerna. Slutligen summeras vad som framkommit i 

en modell.  

 

5.1 Portföljstrategi: Nisch eller bredd? 

Utifrån empirin framkommer att investmentbolag är både specifika och breda i sin 

portföljstrategi. Investmentbolagen har en avgränsning i de bolag de investerar i 

gällande bland annat geografisk placering, storlek, faser och bransch. Investmentbolaget 

i norra Sverige investerar endast i bolag som erbjuder en produkt, verkande i Norrland. 

Vad gäller Simonssongruppen investerar de i både mogna och nystartade bolag, men 

dessa måste inneha goda framtidsutsikter samt utvecklingspotential. Gullspångs 

portföljstrategi handlar om att investera i nystartade bolag där värdeskapande är centralt. 

De är särskilt fokuserade på tech-bolag. Brofund investerar även de i nystartade bolag, 

med fokus på att bolagen bidrar till samhällsnytta. Ett nischat fokus framkommer 

därmed i investmentbolagen samtidigt som de flesta investerar oavsett bransch, varför 

de ändå har inslag av en bred portföljstrategi. Riskkapitalbolags portföljstrategi 

identifieras som bred utifrån fallföretagen. Riskkapitalbolagen lägger fokus på att 

bredda sin portfölj så mycket som möjligt, för att diversifiera, detta i likhet med Brealey 

et al. (2017). Detta framkommer från Adelis som investerar i branscher som 

representerar 80% av Sveriges totala BNP och fokuserar på diversifiering. Likaså menar 

Priveq att de investerar i alla branscher där riskspridning till viss del är den 

bakomliggande orsaken. Att bolagen befinner sig i tillväxt- eller förändringsfas är dock 

avgörande. Därmed identifieras att investmentbolag är mer nischade i sin 

portföljstrategi på grund av dess identifierade avgränsning vad gäller urval av 

portföljbolag, jämfört med riskkapitalbolag vilka fokuserar på bredd då de inte har dessa 

avgränsningar. Den eventuella avgränsning för portföljbolag Venema (2011) beskriver 

att portföljstrategi ska utgöra, identifieras följaktligen hos bolagsformerna. 
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5.2 Beslutsprocess vid förvärv 
5.2.1 Beslutsprocessen i investmentbolag 
 
Det potentiella portföljbolaget kontaktar investmentbolaget 
Samtliga undersökta investmentbolags beslutsprocess vid förvärv startar i ett steg som 

benämns kontakt. I detta steg får investmentbolaget för första gången upp ögonen för 

det potentiella portföljbolaget. I det mindre investmentbolaget i norra Sverige sker 

kontakten vanligtvis genom att de potentiella portföljbolagen kontaktar 

investmentbolaget. Detta steg är överförbart till Simonssongruppen och Brofund vilka 

beskriver att det mest vanligt förekommande sättet kontakt upprättas på är att det 

potentiella portföljbolaget kontaktar investmentbolaget. Liknande gäller Gullspång 

vilka även de får många förfrågningar från potentiella portföljbolag via sin hemsida. 

Baserat på dessa redogörelser identifieras att beslutsprocessens initiala steg för 

investmentbolag innebär kontakt, där det potentiella portföljbolaget vänder sig till 

investmentbolaget för att få finansiering. Tillvägagångssättet stämmer överens med den 

presenterade litteraturen gällande detta (Fried & Hisrich, 1994; Tyebjee & Bruno, 1984; 

Boocock & Woods, 1997; Hall, 1989, se Silva 2004 s. 129; Wells, 1974, se Silva 2004, 

s.129). Samtliga studier identifierar någon form av kontakt som det första steget för 

beslutsprocessen. Vidare påstår Fried och Hisrich (1994) att kontakt vanligtvis upprättas 

genom att potentiella portföljbolag kontaktar investeraren, vilket överensstämmer med 

vad som identifierats för investmentbolag. 

 

Sållning av bransch, geografisk placering, mognadsfas och storlek  
Beslutsprocessens andra steg skiljer sig åt mellan de fyra fallföretagen. Gullspång samt 

Brofund beskriver nu ett slags enklare sållningssteg där bakgrundsinformation samlas in 

bland annat från det potentiella portföljbolagets hemsida för att säkerställa att bolaget 

faller inom deras investeringsområde. Simonssongruppen samt det mindre 

investmentbolaget i norra Sverige beskriver istället beslutsprocessens andra steg som ett 

första möte med det potentiella portföljbolaget. Mötet präglas av att de båda 

investmentbolagen endast har lite information kring bolaget. Indirekt kan dock ett 

sållningssteg antas finnas även i dessa två fallföretag. Detta då investmentbolagen inte 

hade valt att gå vidare i processen för ett första möte om denna sållning inte skett, där 

kriterier gällande geografisk placering och storlek utvärderas. Därmed har sållning 

identifierats som investmentbolags andra steg i beslutsprocessen. En snabb sållning mot 

investeringsområde och affärsidé görs då, med information från de potentiella 

portföljbolagens hemsidor. Likheter identifieras med Fried och Hisrich (1994) vilka 
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belyser att detta steg innebär en sållning baserad på kriterier gällande bransch, 

investeringsstorlek, mognadsfas och geografisk plats, vilket följaktligen kan beskrivas 

som en snabb och ytlig sållning. Boocock och Woods (1997), Tyebjee och Bruno 

(1984) och Hall (1989, se Silva 2004, s.129) beskriver på liknande sätt detta 

sållningssteg som identifierats för investmentbolag som beslutsprocessens andra steg.  

 

Helhetsuppfattning kring verksamheten och dess människor 
Vidare träffar samtliga investmentbolag det potentiella portföljbolaget i ett första möte. 

Detta möte präglas av att investmentbolagen ska bilda sig en uppfattning om företaget, 

dess ledning och entreprenören samt få en förståelse för verksamheten. Diskussioner 

förs kring var det potentiella portföljbolaget befinner sig idag samt var det kan befinna 

sig i framtiden. Följaktligen överensstämmer syftet med det första mötet för samtliga 

undersökta investmentbolag. Det mindre investmentbolaget i norra Sverige fortsätter 

processen med att besöka det potentiella portföljbolaget, vilket kan inkluderas i det 

första mötet. Det mindre investmentbolaget i norra Sverige tar även exitmöjlighet i 

beaktning i detta skede, medan Brofund överväger möjligheten men inte lägger större 

vikt vid den. Exitmöjlighet bedöms inte alls i beslutsprocessen i Simonssongruppen och 

Gullspång. Att det mindre investmentbolaget i norra Sverige ser exitmöjligheten som en 

avgörande faktor kan bero på att de placeras något i gråzonen mellan investment- och 

riskkapitalbolag. Deras investeringshorisont ska vara 5–7 år, medan den i verkligheten 

blir närmare 10 år. Att exitmöjligheten då är avgörande förklaras med detta tänkta mer 

kortsiktiga fokus. Beslutsprocessen för investmentbolag fortsätter utifrån denna 

redogörelse med ett första möte mellan det potentiella portföljbolaget och 

investmentbolaget. Slutsats som dras gällande investmentbolags bedömning av 

exitmöjlighet är att den inte är avgörande för förvärvet. Fokus ligger nu istället på att få 

en helhetsuppfattning kring verksamheten och personerna bakom. Även framtidsutsikter 

och planer kring vilken riktning företaget ska utvecklas är i fokus. Detta framgår på 

samma sätt av Fried och Hisrich (1994) vilka menar att det första mötet syftar till att få 

just denna helhetsbild och förståelse för verksamheten och entreprenören. Vad som 

identifieras är att litteraturen i övrigt inte beskriver det första mötet, utan lägger mer 

fokus på en fortsatt sållning (Boocock & Woods, 1997; Tyebjee och Bruno, 1984; Hall, 

1989, se Silva 2004, s.129; Bliss, 1994). Detta i motsats till vad som framkommit i 

empirin för investmentbolag vilka hävdar att möten med det potentiella portföljbolaget, 

och särskilt det första mötet, är ett oerhört viktigt steg. Skillnaden kan antas förklaras 

med att litteraturen är inriktad på venture capital-bolag, medan investmentbolag även 
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investerar i mer mogna företag. De olika faserna som inriktas på gör därmed att 

investmentbolag agerar annorlunda. Från empirin framkommer även att 

investmentbolag inte erhåller så pass många förslag att en vidare, djupare sållning som 

beskrivs av litteraturen är nödvändig.  

 

Analys av finansiellt, legalt och kommersiellt 
Nästa steg som följer innebär en analys, en så kallad due diligence. Dock presenterar 

Simonssongruppen innan detta ett steg där förhandling med det potentiella 

portföljbolaget sker och ett business case upprättas. Steget är rent finansiellt och 

känslighetsanalyser genomförs, varför detta kan anses inkluderas i den due diligence 

som följer. Brofund och Gullspång väljer att benämna steget som just due diligence där 

samtliga tre komponenter inkluderas; finansiell, legal och kommersiell. Det mindre 

investmentbolaget i norra Sverige beskriver denna del av beslutsprocessen som analys, 

där den finansiella och kommersiella delen av en due diligence tas upp, varför även 

detta kan beskrivas som en due diligence. En dokumentation av due diligence 

sammanställs sedan, något som ingår i själva due diligence genomförandet. Detta anses 

samtliga investmentbolag göra, varför det inte är ett eget steg i beslutsprocessen. 

Simonssongruppen samt Brofund kan i detta steg hyra in externa parter på olika 

områden, där de själva saknar den expertis som krävs. Vad som identifieras för 

investmentbolag är därmed att genomförande av due diligence är steget som följer, en 

företagsbesiktning. För investmentbolag innebär alltså due diligence att genomföra 

analyser både finansiellt samt legala och kommersiella, samt sammanställning av detta. 

Experter kan hyras in för att gå djupare inom olika expertisområden, vilka 

investmentbolag saknar. Att benämna steget som due diligence görs i likhet med 

Boocock och Woods (1997) samt Hall (1989 se Silva 2004, s. 129). Dock presenterar 

även Tyebjee och Bruno (1984) ett liknande utvärderingssteg där det potentiella 

portföljbolaget granskas utifrån flera perspektiv. Vad som framkommer av Fried och 

Hisrich (1994) är att denna del av processen är tidskrävande och ytterst djupgående, 

något som inte på samma sätt framkommer hos de undersökta fallföretagen.  

 

Beslut om förvärv tas av styrelsen 
Investmentbolagens sista steg i beslutsprocessen innebär ett avgörande beslut för 

förvärv. Brofunds sista steg i beslutprocessen består av ett investeringskommittémöte, 

där beslutet om förvärv tas. Liknande tillvägagångssätt genomförs på Gullspång där 

beslutet tas på ett veckomöte av anställda, där inkluderat styrelsen, medan beslut om 
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förvärv i det mindre investmentbolaget i norra Sverige samt Simonssongruppen tas av 

styrelsen. Baserat på dessa redogörelser är det sista steget för investmentbolags 

beslutsprocess just att beslut tas. Detta beslut tas av investmentbolagets styrelse. 

Överensstämmelse identifieras med Fried och Hisrich (1994), Tyebjee och Bruno 

(1984), Hall (1989 se Silva 2004, s. 129), Boocock och Woods (1997) samt Bliss (1999) 

vilka beskriver beslutsprocessens sista steg som beslutsfattande med undertecknande av 

avtal.  

 

För investmentbolag har följaktligen fem steg identifierats för att kartlägga den 

beslutsprocess de genomgår vid förvärv, baserat på de fyra fallföretagen. 

Beslutsprocessen illustreras i Modell 5.1.  

 

 

 

Modell 5.1: Beslutsprocessen i investmentbolag vid förvärv 

 

Vad som framkommit karakteristiskt i investmentbolags beslutsprocess vid förvärv av 

portföljbolag är att beslutsprocessen är relativt enkel och snabb då endast några få steg 

genomförs. Flexibilitet är även centralt, vilket framkommer då investmentbolag kan 

utesluta vissa steg av beslutsprocessen för att genomföra en snabb affär. 

Investmentbolags beslutsprocess vid förvärv är följaktligen av det mer informella slaget, 

där beslutsfattarens känsla har en stor inverkan. Känslan för både verksamheten, 

framtiden och människorna är då central. Beslutsprocessen präglas genomgående av en 

löpande, nära kontakt med det potentiella portföljbolaget. Kontakten sker i hela 

beslutsprocessen direkt med det potentiella portföljbolaget, där investmentbolagets 

styrelse är involverad. Styrelsen är genom hela beslutsprocessen involverad i 

affärsuppgörelsen och tar det slutgiltiga beslutet. Denna direkta och nära kontakt med 

det potentiella portföljbolaget där styrelsen även är involverad resulterar i att beslutet 

för förvärv är underförstått tidigt och båda parter förväntar sig samma utfall. 

Förväntningen uppstår eftersom parterna arbetat tätt under hela processen och därmed 

har skapat förståelse för varandra. Internt i investmentbolag kan en organisation av det 

mer horisontella slaget identifieras, där alla parter arbetar nära varandra. Möjligheten till 

exit är inte avgörande på grund av den långsiktighet som präglar investmentbolags 
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förvärv. När beslutsprocessen för riskkapitalbolag även redogjorts för kommer dessa 

karakteristiska egenskaperna att jämföras och förklaras djupare i avsnitt 5.2.3.  

 

5.2.2 Beslutsprocessen i riskkapitalbolag 
 
Mellanhand upprättar kontakten mellan riskkapitalbolag och potentiella portföljbolag 
De båda undersökta riskkapitalbolagen startar sin beslutsprocess för förvärv i steget 

kontakt, vilket beskriver hur riskkapitalbolagen får kontakt med potentiella 

portföljbolag. Priveq beskriver att det är ytterst sällan potentiella portföljbolag kommer 

direkt till riskkapitalbolaget och ber om finansiering. Båda riskkapitalbolagen beskriver 

istället att den mest vanligt förekommande kontakten startar med att mellanhänder, med 

annat ord intermediärer, hjälper riskkapitalbolagen och potentiella portföljbolag att 

upprätta en kontakt. Baserat på de undersökta företagens första steg, identifieras att 

beslutsprocessen för riskkapitalbolag inleds med att kontakt upprättas mellan 

riskkapitalbolag och det potentiella portföljbolaget. För riskkapitalbolag gäller vidare att 

kontakten upprättas genom mellanhänder såsom investmentbanker eller mäklare, vilket 

överensstämmer med Fried och Hisrich (1994) vilka hävdar att majoriteten av de 

förvärv som genomförs upprättas genom en kontakt som uppstår genom mellanhänder.  

 

Sållning med exitmöjlighet, storlek och lönsamhet i beaktning 
De båda undersökta riskkapitalbolagens beslutsprocess följer med en sållning, vilken de 

beskriver tar utgångspunkt och baseras på det potentiella portföljbolagets storlek, 

bransch och lönsamhet. Detta för att de ska uppnå riskkapitalbolagens 

investeringskriterier och därmed passa in deras investeringspolicy. Exitmöjlighet 

bedöms även och ses som en avgörande faktor, för att säkerställa hur riskkapitalbolagen 

ska kunna avyttra portföljbolaget inom den uppsatta tidsramen. Industriella köpare eller 

möjligheten till börsnotering bedöms då. Följaktligen benämns beslutsprocessen för 

riskkapitalbolags andra steg som sållning, och görs för att bolagen ska överensstämma 

med den investeringspolicy riskkapitalbolag har. Riskkapitalbolag inkluderar nu även 

exitmöjligheter och ser detta som en avgörande faktor. Detta överensstämmer med Fried 

och Hisrich (1994), Tyebjee och Bruno (1984), Boocock och Woods (1997) samt Hall 

(1989 se Silva 2004, s. 129) vilka samtliga beskriver denna del av beslutsprocessen som 

en sållning av en mer generell och övergripande karaktär, där just bransch och 

investeringens storlek är några av sållningskriterierna.  
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Investeringsteam ger kontinuerliga uppdateringar 
Både Adelis och Priveq fortsätter beslutsprocessen med att bilda ett team som ska arbeta 

vidare med processen gällande bedömning om förvärv ska ske av det potentiella 

portföljbolaget. Priveq framhäver att det är medarbetarnas kompetens som avgör vilka 

personer som arbetar med fallet, och båda fallföretagen menar att teamet ska bestå av 3 

personer som ansvarar för affären. Då båda de undersökta riskkapitalbolagen bildar ett 

team för den fortsatta affären, är detta följaktligen nästa steg i beslutsprocessen för 

riskkapitalbolag. Detta bildande av ett team är dock inget de studier som presenterats 

kring beslutsprocessen har behandlat. 

 

Vidare beskriver Adelis att nästa steg som följer innebär en kontinuerlig bedömning av 

det potentiella portföljbolaget vilken genomförs på veckomöten med de anställda på 

riskkapitalbolaget. Även Priveq beskriver denna del av processen på liknande sätt, där 

veckovisa möten med de anställda sker löpande för att kontinuerligt ge uppdateringar 

kring processen mot förvärv. Det fjärde steget av beslutprocessen för riskkapitalbolag 

innebär följaktligen veckomöten, vilka syftar till att kontinuerligt bedöma förslaget och 

uppdatera de anställda på riskkapitalbolaget. Vid mötet erhålls viktig input från 

anställda som kan vara värdefull för att ta affären vidare eller besluta om nedläggning 

av affären. Ingen av studiens undersökta litteratur inkluderar detta steg i 

beslutsprocessen, vilket kan förklaras med, liksom angående bildandet av team, att 

litteraturen inte undersöker arbetsfördelningen inom venture-capital bolagen. 

 

Djupare bedömning med budgivning 
Priveq beskriver hur stegen som följer innebär djupare efterforskning angående det 

potentiella portföljbolaget, att representanter träffas för att skapa djupare förståelse för 

verksamheten, att ett PM av dessa efterforskningar sammanställs och presenteras för 

styrelsen samt att en bedömning görs av hur själva affären kan genomföras. Adelis 

beskriver istället hur ett första formellt beslut tas i detta skede av processen. Det 

potentiella portföljbolagets organisation, risker, möjligheter och ledning bedöms då mer 

djupgående och experter kan anlitas. Även hur affären ska se ut gås igenom. Detta 

presenteras för investeringskommittén vilka tar beslutet för fortsatt affär. Den enda 

skillnaden i detta steg mellan bolagen är att Adelis inte påstår sig träffa det potentiella 

portföljbolaget, vilket Priveq gör. De många likheterna mellan bolagens aktiviteter i 

denna del av processen, innebär att nästa steg i riskkapitalbolags beslutsprocess har 

identifierats; att djupare bedömning sker. Bedömningen innebär baserat på fallföretagen 
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att djupare efterforskning görs, möten med det potentiella portföljbolaget sker, beslut 

om vidare affär tas samt hur affären då ska läggas upp. Att träffa representanter från det 

potentiella portföljbolaget hävdar även Fried och Hisrich (1994) vara essentiellt för att 

just få ökad förståelse för verksamheten och dess ledning. Vad som identifierats kan 

även likställas med vad Boocock och Woods (1997) kallar second meeting, där 

aktiviteter genomförs för att ytterligare information kring verksamheten och 

entreprenören ska erhållas.  

 

Priveq beskriver vidare att nästa steg av processen innebär att de lägger ett indikativt 

bud till det potentiella portföljbolaget baserat på den djupare bedömning som tidigare 

gjorts. Detta görs i syfte för att sedan, om budet godkänns, lägga förslag till Priveqs 

styrelse om att ta kostnader för en due diligence. Adelis lägger även de ett bud till det 

potentiella portföljbolaget vid detta skede av beslutsprocessen. Därmed innebär 

beslutprocessen för riskkapitalbolags sjätte steg att bud lämnas till det potentiella 

portföljbolaget. Litteraturen behandlar inte budgivning, utan hävdar istället att 

prisfrågan uppkommer vid genomförande av due diligence och att en förhandling sedan 

leder fram till priset för förvärvet (Tyebjee & Bruno, 1984; Boocock & Woods, 1997; 

Wells, 1974 se Silva 2004, s. 129). Fried och Hisrich (1994) belyser dock att prisfrågan 

bör vara avslutad innan beslutsprocessen tar ett steg vidare till den omfattande analys, 

due diligence, som följer. Här kan alltså likheter identifieras gällande litteratur och de 

båda riskkapitalbolagen.  

 

Grundlig och tidskrävande företagsbesiktning 
En due diligence är nästkommande steg i beslutsprocessen för både Priveq och Adelis. 

Denna genomförs för att säkerställa att allt står rätt till i det potentiella portföljbolaget, 

och genomlyser följaktligen bolaget både kommersiellt, finansiellt och legalt. I detta 

steg hyrs vanligtvis experter in i båda riskkapitalbolagen, för att stärka upp områden 

som riskkapitalbolaget saknar djupare kunskaper kring. Steget genomförs grundligt och 

är tidskrävande. Priveq beskriver vidare att den due diligence som genomförs 

sammanställs i ett dokument som utgör en investeringsrekommendation, vilken 

slutligen ska godkännas av Priveqs styrelse. Då båda fallföretagen genomför en due 

diligence, innebär följaktligen det sjunde steget i beslutsprocessen för riskkapitalbolag 

en due diligence. Steget är en djupgående analys som är tidskrävande. Boocock och 

Woods (1997) samt Hall (1989 se Silva 2004, s. 129) beskriver denna del av processen 

på samma sätt som de båda riskkapitalbolagen, att analysen är omfattande och bildar 
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den grund för att genomförande av affären eventuellt genomförs. Tyebjee och Bruno 

(1984) samt Fried och Hisrich (1994) beskriver också en djupare analys vilken innebär 

en omfattande genomlysning av det potentiella portföljbolaget, som kan liknas med en 

due diligence.   

 

Affärens avslut 
Vidare menar Adelis att en bekräftelse av bud sedan görs av styrelsen, vilket därmed 

innebär att beslut om förvärv sker. Likaså följer enligt Priveqs beslutsprocess att 

styrelsen nu beslutar om förvärv av det potentiella portföljbolaget ska ske. För 

riskkapitalbolag innebär därmed nästa steg i beslutsprocessen att beslut för om förvärv 

ska genomföras eller inte tas, vilket görs utav styrelsen. I litteraturen som studerats 

framgår inte att det finns ett avgränsat steg där själva beslutet för förvärv fattas.  

 

Båda riskkapitalbolagen menar vidare att då beslutet tagits för förvärv, skrivs avtalet 

mellan parterna. Priveq beskriver även att en förhandling av detaljerna med det 

potentiella portföljbolaget sker. Baserat på att båda företagen ser avtalet som ett separat 

och avslutande steg, innebär det därmed att avtal är det sista steget i beslutsprocessen 

för riskkapitalbolag. Viss förhandling med det som kommer att bli riskkapitalbolagets 

portföljbolag sker även. Förhandlingen sker i överensstämmelse med Fried och Hisrich 

(1994), Tyebjee och Bruno (1984), Hall (1989 se Silva 2004 s. 129) samt Boocock och 

Woods (1997) vilka menar att parterna förhandlar för att ett ömsesidigt godkänt avtal 

ska tas fram. 

 

För riskkapitalbolag har följaktligen nio steg identifierats för att kartlägga 

beslutsprocessen som genomgås vid förvärv. Beslutsprocessen baseras på de två 

fallföretagen. I Modell 5.2 illustreras beslutsprocessen i riskkapitalbolag vid förvärv. 

 

 

 

Modell 5.2: Beslutsprocessen i riskkapitalbolag vid förvärv 

 

De karakteristiska egenskaper som framkommit för riskkapitalbolags beslutsprocess vid 

förvärv av portföljbolag är att den är en formell process som präglas av många steg. De 

analyser som görs av riskkapitalbolag är grundliga och omfattande. Internt ger 

investeringsteamet uppdateringar till styrelsen löpande. Styrelsen har mycket att säga 
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till om vid flertalet tillfällen, varför riskkapitalbolags beslutsprocess kräver många steg 

då investeringsteamet och styrelsen är olika parter. Då mellanhänder upprättar 

kontakten mellan det potentiella portföljbolaget och riskkapitalbolaget främjas inte en 

tät kontakt. Stora delar av beslutsprocessen sker därmed internt i riskkapitalbolag, utan 

portföljbolagets involvering. Att beslutsprocessen mestadels är intern resulterar i att 

senare delen av processen gällande bud och avtal blir mer omfattande och förhandling 

får ett större fokus. Detta för att förståelse mellan riskkapitalbolag och potentiella 

portföljbolag inte har upprättats under processen på grund av att det potentiella 

portföljbolaget hållits utanför större delar av processen. Vidare inkluderas bedömning 

av exitmöjligheter i riskkapitalbolags beslutsprocess för förvärv och är avgörande vid 

beslutet. Att denna egenskap präglar beslutsprocessen för riskkapitalbolag beror på det 

kortsiktiga fokus som finns och att en snabb avkastning är målet. I nästa avsnitt 5.2.3 

kommer dessa karakteristiska egenskaper att förklaras och jämföras med 

investmentbolags karakteristiska egenskaper.  

 

5.2.3 Jämförelse av beslutsprocessen i investmentbolag och riskkapitalbolag 
Ovan förda analys där de båda bolagsformerna undersökts var för sig, mynnar ut i en 

ytterligare analys för att uppnå syftet gällande att förklara de skillnader och likheter som 

går att urskilja mellan investmentbolags och riskkapitalbolags beslutsprocess vid 

förvärv. Utgångspunkt tas därmed i de beslutsprocesser som kartlagts för respektive 

bolagsform, dessa återfinns nedan i Modell 5.3.  
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Beslutsprocess i investmentbolag      Beslutsprocess i riskkapitalbolag 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Modell 5.3: Jämförelse av beslutsprocessen i investmentbolag respektive 

riskkapitalbolag 
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En likhet som identifieras i beslutsprocesserna i de olika bolagsformerna är den sållning 

som genomförs. Här utvärderas det potentiella portföljbolaget av båda bolagsformerna 

utifrån mer generella kriterier såsom investeringens storlek, bransch samt geografisk 

placering. För båda bolagsformerna är följaktligen denna sållning av mer generell 

karaktär. Dock identifieras att riskkapitalbolag uttalat sållar utefter lönsamhet, vilket är 

ett finansiellt sållningskriterie. För att säkerställa den snabba avkastning de eftersträvar 

är detta ett viktigt mått för riskkapitalbolag, till skillnad mot investmentbolag. Att 

dessutom exitmöjligheter är starkt avgörande i detta sållningsstadie för riskkapitalbolag 

är en skillnad jämfört med investmentbolags beslutsprocess. Detta förklaras med att 

riskkapitalbolag har ett kortsiktigt fokus vilka redan innan förvärvet har som ambition 

att inom en uppsatt tidsram avyttra portföljbolaget. Investmentbolags ambition är istället 

att behålla portföljbolagen under en längre och obestämd tid varför avyttring och 

exitmöjligheter inte är avgörande. En ytterligare likhet är att de båda beslutsprocesserna 

inkluderar en företagsbesiktning som benämns due diligence senare i processen. Både 

investment- samt riskkapitalbolag inkluderar därmed en legal, finansiell och 

kommersiell genomlysning av sina potentiella portföljbolag. Vad som gällande detta 

skiljer sig åt mellan de olika bolagsformerna är dock dess olika omfattning. En due 

diligence kan följaktligen genomföras i olika storlek och djup, där riskkapitalbolag gör 

en mer omfattande, grundlig och tidskrävande analys än investmentbolag. Detta 

förklaras med att riskkapitalbolag på grund av sitt kortsiktiga fokus och avkastningskrav 

måste säkerställa att allting verkligen står rätt till i portföljbolaget, medan 

investmentbolags känsla är mer avgörande än en omfattande analys. Detta på grund av 

att investmentbolag har längre tid på sig att genomföra omfattande förändringar och att 

fokus därmed inte behöver vara på att allt står rätt till redan från början.  

 

Vidare skillnad som identifieras mellan den beslutsprocess som kartlagts för 

investmentbolag respektive riskkapitalbolag är det sätt kontakt upprättas med potentiella 

portföljbolag. Investmentbolag får kontakt genom att de potentiella portföljbolagen 

kommer direkt till dem, medan riskkapitalbolags kontakt upprättas genom 

mellanhänder. Investmentbolag har även direktkontakt som är tät med potentiella 

portföljbolag genom hela beslutsprocessen då långsiktigt relationsbyggande är 

essentiellt. Riskkapitalbolag har istället en mer distanserad relation till potentiella 

portföljbolag, varför mellanhänder är mer vanliga vid upprättande av kontakt. 

Skillnaden i upprättande av kontakt kan förklaras med vilket portföljbolag det är som 
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riskkapitalbolaget och investmentbolaget köper. Portföljbolag som vill ha partnerskap 

för en lång tid framöver vänder sig till investmentbolag, varför deras kontakt upprättas 

direkt istället för genom en mellanhand. Riskkapitalbolag arbetar istället mer internt i 

sin beslutsprocess jämfört med investmentbolag. Mellanhänder hjälper då potentiella 

portföljbolag som önskar ett kortare samarbete och snabb tillväxt att kontakt upprättas 

med ett riskkapitalbolag. Då riskkapitalbolag arbetar internt uppstår även skillnader 

gällande beslutsprocessens avslut, där riskkapitalbolag gör en uttrycklig skillnad på 

själva beslutsfattandet och det avtal som sedan skrivs under mellan parterna. 

Riskkapitalbolag måste förhandla och budgiva då det potentiella portföljbolaget 

uteslutits från diskussioner av detta slag tidigare i processen. Investmentbolag och sina 

potentiella portföljbolag är på grund av sin täta kontakt istället ömsesidigt underrättade 

om vilken riktning affären är på väg mot tidigare i processen.  

 

Den mest uppenbara skillnaden som existerar mellan beslutsprocessen i de olika 

bolagsformerna är vidare att beslutsprocessen i sin helhet i riskkapitalbolag är mer 

omfattande, grundlig och innehar fler steg. Riskkapitalbolags beslutsprocess präglas av 

en mer formell karaktär där många olika typer av dokument och riktlinjer ligger till 

grund för beslutet. Investmentbolags beslutsprocess beskrivs som mindre formell, och 

kan i vissa fall gå snabbt och präglas av färre formaliteter då steg inom beslutsprocessen 

kan uteslutas. Känslan och flexibilitet är därmed central i beslutsprocessen för 

investmentbolag. Att det hos riskkapitalbolag även bildas ett team som har ansvar för 

affären samt att veckovisa möten anordnas där samtliga anställda får ge input och bli 

uppdaterade om affären, är två sådana faktorer som ytterligare visar att riskkapitalbolag 

mer ingående och ordentligt genomför beslutsprocessen. Detta investeringsteam måste 

löpande få godkännande av riskkapitalbolagets styrelse för att det är de som i slutändan 

tar beslutet. Information och beslutsfattande flödar därmed kontinuerligt mellan olika 

parter. I investmentbolag är styrelsen mer involverad i det löpande arbetet i hela 

beslutsprocessen och de som arbetar med affären kan även utgöra själva styrelsen. 

Anledningen till riskkapitalbolags högre grad av formalitet kan förklaras med att 

riskkapitalbolag investerar kortsiktigt och önskar en snabb avkastning, följaktligen 

måste allting stå rätt till i bolagen för att säkerställa denna snabbare värdeökning. För 

denna säkerställning krävs att ingen del av processen utesluts, att många delar av det 

potentiella portföljbolaget bedöms och att samma aktiviteter genomförs vid varje affär. 

Att investmentbolag har en så pass informell beslutsprocess kan förklaras med att så få 
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personer är inblandade i varje steg och att deras arbete präglas av en mer horisontell 

kommunikation. Samma krav på snabb avkastning finns inte heller och då skapas 

möjligheten till att känsla och flexibilitet istället kan spela större roll.  

 

5.3 Beslutsunderlag vid förvärv 
5.3.1 Beslutsunderlag i investmentbolag 
I detta avsnitt redogörs för det beslutsunderlag som investmentbolag använder för att ta 

beslut gällande förvärv. Som framkommer i empirin inkluderar investmentbolagen 

tillsammans samtliga beslutsunderlag som kategoriserats utifrån den undersökta 

litteraturen. Dock skiljer investmentbolagens olika vikt vid de olika beslutsunderlagen, 

detta i enlighet med Mason och Stark (2004), vilka hävdar att olika beslutsunderlag är 

olika viktiga beroende på vem det är som investerar.  

 

Det initiala beslutsunderlaget 
Utvecklingspotentialen i det potentiella portföljbolaget är för samtliga 

investmentbolagen ett beslutsunderlag som är utgångspunkt för hela beslutsprocessen. 

Framtidsutsikt och potential hos det potentiella portföljbolaget är därmed det första som 

bedöms och avgör ifall vidare granskning av bolaget är intressant. 

Utvecklingspotentialen är följaktligen initialt överordnat andra beslutsunderlag. Detta 

förklaras med investmentbolags långsiktiga tidshorisont vid förvärv, där 

investmentbolag vill ha ett långsiktigt partnerskap med sina portföljbolag och där 

värdeskapande är möjligt i många år framöver. 

 

Är produkten/tjänsten och affärsplan avgörande? 
Skillnader i beslutsunderlag identifieras gällande att Simonssongruppen inte uttalat 

använder beslutsunderlag kopplade till produkten/tjänsten som det potentiella 

portföljbolaget erbjuder. Under detta beslutsunderlag faller produkten/tjänstens 

egenskaper, ingenjörernas utförande samt möjligheten till genomförande, något som 

Brofund poängterar att de utvärderar och tar i beaktning. Även det mindre 

investmentbolaget i norra Sverige utvärderar den produkt som de står inför förvärv av. 

Dock hävdar de att det inte är produkten i sig som är avgörande för portföljbolagets 

framgång, varför de därmed inte lägger större vikt vid just produkten som 

beslutsunderlag. Även Gullspång tar produkten/tjänsten i beaktning vid förvärv då de 

riktar sig till samhällsnyttiga bolag. Denna skillnad, att Simonssongruppen inte 

inkluderar produkten/tjänsten, i beslutsunderlag kan även identifieras i litteraturen, där 
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Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054) belyser produkten/tjänsten som ett högt 

rankat beslutsunderlag, medan MacMillan et al (1985), Tyebjee & Bruno (1984) och 

Poindexter (1976 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054) inte alls rankar detta underlag som 

ett av de fem mest väsentliga i sina studier. Varför Simonssongruppen inte uttryckligen 

utvärderar produktens egenskaper är då de lägger huvudfokus på produkten/tjänstens 

potential på marknaden. Simonssongruppen utvärderar alltså indirekt produkten/tjänsten 

utifrån om den har en framtid på marknaden eller inte. Vidare är produkten/tjänsten av 

mindre intresse för investmentbolag på grund av bolagsformens fokus på att förvärva 

bolag med en god idé och inte endast i bolag inom exempelvis en viss bransch.  

 

Affärsplanen är ytterligare ett beslutsunderlag vilket skiljer sig åt, då Simonssongruppen 

inte beskriver att de använder detta vid beslut av förvärv. Det mindre investmentbolaget 

i norra Sverige behandlar underlaget, men lägger inte uttryckligt någon större vikt vid 

det. Brofund betonar dock mer tydligt vikten av det potentiella portföljbolagets 

affärsidé, vilket faller inom beslutsunderlaget affärsplan. Brofund anser det då 

essentiellt att skapa förståelse för affärsidén och det värdeerbjudande det potentiella 

portföljbolaget ska ge. Likaså menar Gullspång att det är viktigt att de tycker idén är 

intressant. Som visats av redogörelsen påstår nästan samtliga av investmentbolagen att 

de bedömer affärsplanen, men hur de gör detta är fortfarande oklart. Ifrågasättande kan 

därför göras hur mycket fokus bolagen då egentligen lägger på beslutsunderlaget. Detta 

för att de påstår att de bedömer affärsplan, men ändå bara nämner det utan större 

betoning. På samma sätt kan koppling göras till den litteratur som tagits fram kring 

detta. Tyebjee och Bruno (1984) behandlar då nisch och position som ett av de fem 

viktigaste kriterierna, vilket faller under beslutsunderlaget affärsplan. Dock tar varken 

MacMillan et al. (1985), Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 1984 s. 1054) eller 

Poindexter (1976 se Tyebjee & Bruno 1984 s. 1054) upp beslutsunderlaget affärsplan i 

sina rapporter, vilket visar att beslutsunderlaget inte varit viktigt.  

 

Människor i fokus 
Vidare identifieras inte uttalat att Brofund inkluderar beslutsunderlaget humankapital, 

något som dock kan antas förklaras med att de investerar i små, nystartade bolag där 

entreprenören ensam bildar humankapitalet. Följaktligen dras slutsats att 

humankapitalet är inkluderat i Brofunds beslutsunderlag via entreprenören. Vidare är 

humankapitalet och entreprenören utmärkande för investmentbolagen totalt sett. 

Samtliga investmentbolag belyser att människorna i det potentiella portföljbolaget är 
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ytterst viktiga. Humankapitalet och entreprenören anses vara det absolut viktigaste 

beslutsunderlaget för bolagen. På grund av deras långsiktiga strategi vill 

investmentbolag skapa en nära relation med sina portföljbolag genom dess anställda. 

Att människorna både från investmentbolagets och det potentiella portföljbolagets sida 

kommer bra överens är viktigt för att förvärvet ska bli så lyckat som möjligt. Ledningen 

och entreprenören är det avgörande för om förvärv ska ske och investmentbolags fokus 

på människor beskrivs med följande citat “Vi satsar på jockeyn, inte på hästen. Vi 

satsar på duktiga företagare” (VDn, 2018). MacMillan et al. (1985) menar i likhet med 

detta att det är entreprenören som är den avgörande faktorn för om investerare kommer 

att förvärva ett portföljbolag. Flertalet andra studier identifierade även de att 

ledarskapet, därmed humankapitalet, är det mest väsentliga beslutsunderlaget för 

investerare (Tyebjee & Bruno, 1989; Wells, 1974; Poindexter, 1976). 

 

Potential till att bli något större? 
Ett ytterligare beslutsunderlag som extra tydligt karakteriserar de fyra 

investmentbolagen är deras fokus på marknadspotential. Simonssongruppen är tydligt 

länkade till att fatta beslut för förvärv genom att undersöka marknadspotentialen då de 

anser att det viktigaste vid förvärv bland annat är att det finns goda framtidsutsikter och 

utvecklingspotential. Liknande identifieras hos Gullspång vilka lägger stort fokus på att 

genomföra en marknadsanalys som bland annat utvärderar externa krafter som antas 

påverka verksamheten. Brofund genomför även de en marknadsanalys som ställer 

frågor gällande exempelvis hur stor den nuvarande marknaden är och hur stor produkten 

kan tänkas bli på denna marknad. Det mindre investmentbolaget i norra Sverige belyser 

även de marknadspotentialens väsentlighet genom att de vill att varje potentiellt 

portföljbolag ska sträva framåt och växa. Även det faktum att detta investmentbolag 

avgränsar sina förvärv till att endast köpa portföljbolag som verkar i norra Sverige är ett 

bevis för att de sätter beslutsunderlaget marknadspotential i stort fokus, då geografisk 

placering faller inom denna kategori av beslutsunderlag. Att potentialen och 

framtidsutsikterna för de potentiella portföljbolagen är så framträdande som 

beslutsunderlag förklaras av flertalet studier med att då nystartade bolag analyseras och 

historiska data inte finns, kommer detta framtidsfokus istället prägla analysen (Wells, 

1974; MacMillan et al., 1985; Tyebjee & Bruno, 1984; Poindexter, 1976).  
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Finns det finansiell historik? 
Vad gäller finansiella beslutsunderlag råder delade meningar mellan fallföretagen. Det 

mindre investmentbolaget i norra Sverige poängterar att det slutgiltiga beslutet för 

förvärv i huvudsak baseras på de finansiella underlag som tagits fram, både historiska 

och framtida. Budgetar, kassaflödesanalyser och finansiella ställningen idag är därmed 

viktiga delar i det finansiella beslutsunderlaget. Likaså arbetar Simonssongruppen 

utefter finansiella beslutsunderlag genom det business case som genomförs vilket är helt 

finansiellt och baserat på framtiden. Dock framförs inte samma stora betydelse av dessa 

underlag av Simonssongruppen. Brofund och Gullspång tonar ner denna betydelse av 

finansiella beslutsunderlag ännu mer. Båda bolagen beskriver hur finansiella rapporter 

används i den utsträckning det går, men då de potentiella portföljbolagen är relativt 

nystartade existerar inte sådan information varför prognoser och känslighetsanalyser får 

större betydelse istället. Detta överensstämmer med vad Fried och Hisrich (1994) 

beskriver om venture capital-bolag, att det i dessa bolag fokuseras på framtida 

finansiella mål då historiska data saknas. Dock används även dessa prognoser och 

känslighetsanalyser begränsat av Brofund och Gullspång. På samma sätt visar Bruner 

(2004) att de som investerar i mer mogna företag, vilket är fallet för Simonssongruppen 

samt det mindre investmentbolaget i norra Sverige, spelar de historiska ekonomiska 

rapporterna större roll och de finansiella beslutsunderlagen blir därmed mer avgörande. 

 

Baserat på dessa redogörelser för de fyra investmentbolagens beslutsunderlag vid 

förvärv har identifierats de beslutsunderlag investmentbolag behandlar. Initialt är 

utvecklingspotentialen avgörande, där framtid och tillväxt bedöms, något som dock inte 

betyder att det överlag är det mest essentiella beslutsunderlaget för investmentbolag. 

Istället är entreprenören samt humankapitalet de mest väsentliga beslutsunderlagen då 

samtliga fyra fallföretag starkt betonar dessa. Inkluderat i dessa beslutsunderlag är 

ledarskapets samt entreprenörens erfarenhet, engagemang och intresse etc. Den nära 

relation som personerna inom investmentbolaget och det potentiella portföljbolaget har, 

är följaktligen i fokus för investmentbolag när de ska besluta om förvärv. Att skapa tillit 

för varandra och tillsammans sträva framåt för att nå den marknadspotential som finns 

är av yttersta väsentlighet. Anledningen till denna nära relation och fokus på människor 

är att investmentbolag har ett långsiktigt fokus där relationen och att tillsammans driva 

portföljbolaget framåt är essentiellt. Marknadspotentialen är även viktig för 

investmentbolag, då samtliga fallföretag ingående behandlar detta. Marknadspotentialen 

inkluderar det potentiella portföljbolagets bransch, storlek, tillväxt, och geografisk 
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placering etc. Inom denna kategori faller följaktligen även det initiala beslutsunderlaget; 

utvecklingspotential. Beslutsunderlaget marknadspotential uttrycks dock inte med 

samma kraft som de gällande människor. Finansiella beslutsunderlag bedöms 

huvudsakligen genom prognoser och framtida finansiella rapporter av investmentbolag. 

Fokus på dessa beslutsunderlag är mer nedtonat än de föregående och anses snarare som 

ett komplement till övriga beslutsunderlag. Produkt/tjänst samt affärsplanen är de 

beslutsunderlag som investmentbolag bedömer i minst omfattning i beslutsprocessen, då 

dessa framkommer minst tydligt från fallföretagen. Produkt/tjänst och affärsplan 

behandlas som beslutsunderlag men läggs ingen större vikt vid. Investmentbolags 

rankning av beslutsunderlag utifrån dess väsentlighet och vikt återfinns illustrerat i 

Modell 5.4. Rankning 1 är mest väsentligt och läggs störst vikt vid.  

 

 
Modell 5.4: Investmentbolags rankning av beslutsunderlag 

 

5.3.2 Beslutsunderlag i riskkapitalbolag 
För studiens ena riskkapitalbolag, Priveq, identifieras samtliga beslutsunderlag. 

Gällande det andra riskkapitalbolaget, Adelis, kan istället endast fyra av 

beslutsunderlagen identifieras då de saknar underlag gällande produkt/tjänst samt 

entreprenören. Detta kan förklaras med Mason och Stark (2004) som belyser att 
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investerare ser på beslutsunderlag på olika sätt, och följaktligen är beslutsunderlag olika 

väsentliga i olika investerares ögon.  

 

Det initiala beslutsunderlaget 
Tillväxtpotential och utvecklingsmöjlighet är ytterst centralt för de båda 

riskkapitalbolagen då detta är en förutsättning för att riskkapitalbolagen ska vara villiga 

att förvärva det potentiella portföljbolaget. Utvecklingspotentialen är därmed 

riskkapitalbolagens initiala beslutsunderlag. Framtiden är följaktligen det första som 

bedöms i riskkapitalbolags utvärdering av potentiella portföljbolag. Anledningen till 

detta stora fokus på utvecklingspotential kan förklaras med att riskkapitalbolag enligt 

Nyman et al. (2012) förvärvar portföljbolag för att få snabb avkastning på det satsade 

kapitalet. För att nå denna avkastning krävs att portföljbolaget utvecklas, och att dess 

marknad inte hämmar denna utveckling.  

 

Är bedömning av produkten/tjänsten i fokus? 
Priveq beskriver att beslutsunderlaget produkt/tjänst behandlas vid bedömning av ett 

potentiellt portföljbolag, medan Adelis som sagt inte alls inkluderar detta. Skillnader 

identifieras därmed mellan bolagen. Dock framställs inte detta beslutsunderlag som 

något centralt heller av Priveq, då de endast nämner att de behandlar beslutsunderlaget 

men inte hur. Skillnad råder även i litteraturen där Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 

1984, s. 1054) identifierar produkten/tjänsten som ett av de fem mest essentiella 

beslutsunderlagen medan MacMillan et al (1985), Tyebjee & Bruno (1984) och 

Poindexter (1976 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054) inte identifierar detta 

beslutsunderlag. Anledningen till att produkten/tjänsten inte bedöms är att 

riskkapitalbolagen mer bedömer helheten av det potentiella portföljbolaget. 

Produkten/tjänstens egenskaper är istället något de förväntar sig att det potentiella 

portföljbolaget bedömer, då riskkapitalbolagen inte arbetar operativt att utforma 

produkten/tjänsten.  

 

Människorna bakom bolagen 
Entreprenören är det andra beslutsunderlaget där riskkapitalbolagen skiljer sig åt. Adelis 

bedömer inte uttryckligen detta beslutsunderlag, vilket dels kan förklaras med att de 

investerar i buyout-bolag där entreprenören inte är lika framträdande som vid nystartade 

bolag samt dels att Adelis inte heller uttryckligen träffar människor från potentiella 

portföljbolag under beslutsprocessen. Priveq anser dock entreprenören viktigare, och 
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där inkluderat beslutsunderlaget humankapital, för att få en känsla för kulturen i det 

potentiella portföljbolaget. I de fall där svagheter i humankapitalet identifieras ser de då 

möjligheter till att göra förändringar eller nya rekryteringar för att åtgärda detta. 

Humankapitalet är även något Adelis behandlar då en utvärdering av det potentiella 

portföljbolagets ledning inkluderas i analysen av bolaget. Detta något måttliga fokus på 

entreprenören och människor i övrigt står i motsats till vad som påstås av MacMillan et 

al. (1985), Tyebjee och Bruno (1984), Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054) 

och Poindexter (1976 se Tyebjee & Bruno 1984, s. 1054). Dock hävdar Mason och 

Stark (2004) att ledarskap och entreprenör är mindre essentiella beslutsunderlag än 

beslutsunderlag som utvärderar marknad och finansiella mått. 

 

Hur ser marknaden ut? 
Gällande beslutsunderlaget marknadspotential är detta något Priveq tar i stor beaktning 

vid beslut om förvärv. Underlaget består bland annat av en bedömning av branschen, 

och även en bedömning av nya potentiella marknader. Detta för att bedöma hur 

marknaden som det potentiella portföljbolaget befinner sig på ser ut. Adelis lägger även 

de fokus på marknadspotentialen. Underlaget utvärderas genom att bedöma det 

potentiella portföljbolagets bransch, storlek samt tillväxtpotential. Detta 

överensstämmer med Tyebjee och Bruno (1984) samt Wells (1974 se Tyebjee & Bruno 

1984, s. 1054) vilka belyser marknadspotentialen som ett essentiellt beslutsunderlag. 

Inom denna kategori faller det initiala utvärderingskriteriet; utvecklingspotentialen. 

 

Finansiellt fokus 
Beslutsunderlaget affärsplan inkluderas i båda riskkapitalbolagen. Priveq betonar vikten 

av detta beslutsunderlag då de genom det potentiella portföljbolagets affärsplan 

bedömer hur bolaget kan utvecklas för att bli så bra som möjligt. Adelis tonar ner denna 

vikt, men nämner ändå affärsidén som något de behandlar. Att affärsplanen inte är bland 

de mest väsentliga beslutsunderlagen visas vidare med att endast två av de studier som 

presenterats (Tyebjee & Bruno, 1984; Mason & Stark, 2004) behandlar 

beslutsunderlaget. Istället framhäver Adelis de finansiella beslutsunderlagen som ytterst 

essentiella genom hela beslutsprocessen. Ett finansiellt fokus präglar därmed arbetet 

mot ett förvärv genomgående. Likaså menar Priveq att de finansiella beslutsunderlagen 

är viktiga, både historiska resultat samt prognoser för framtiden läggs mycket kraft vid. 

Fokuset på siffror och ekonomiska rapporter framhävs dock lite mindre hos Priveq vilka 

menar att finansiella och icke-finansiella beslutsunderlag bedöms lika mycket, men i 
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relation blir följaktligen den finansiella biten större relativt alla beslutsunderlag som är 

inkluderade i de icke-finansiella. Båda företagen lägger även stort fokus på det 

potentiella portföljbolagets lönsamhet, vilket är ett tydligt finansiellt underlag. I likhet 

med denna finansiella inriktning menar Fried och Hisrich (1994) samt framförallt 

Mason och Stark (2004) att finansiella beslutsunderlag inkluderas och är viktiga i 

bedömningen av förvärv.  

 

Utifrån dessa redogörelser baserat på de två riskkapitalbolagens beslutsunderlag vid 

förvärv, har riskkapitalbolags beslutsunderlag vid förvärv identifierats. Det primära och 

mest väsentliga beslutsunderlag riskkapitalbolag använder är finansiella underlag, både 

gällande historiska data samt prognoser. Detta på grund av det finansiella fokus som 

präglar de båda riskkapitalbolagen. Grundliga och detaljerade analyser är vad de lägger 

störst vikt vid och de finansiella beslutsunderlagen är essentiella genom hela 

beslutsprocessen. Vad som därefter identifieras är att marknadspotentialen även är av 

väsentlig betydelse, näst efter de finansiella beslutsunderlagen, för riskkapitalbolag. 

Främst bedöms då bransch, geografisk placering och storlek. Detta beslutsunderlag är 

även initialt avgörande genom utvecklingspotentialen. Mer nedtonat framträder 

beslutsunderlagen gällande entreprenören och humankapital för riskkapitalbolag. Dessa 

bedöms och är viktiga för att få förståelse för det potentiella portföljbolaget, men kan 

även förändras och nyrekryteras. Vidare behandlas beslutsunderlaget affärsplan och 

produkt/tjänst av riskkapitalbolag, men anses inte särskilt väsentligt i jämförelse med de 

tidigare beslutsunderlagen. Dessa underlag nämns endast av fallföretagen och läggs 

därmed ingen större vikt vid. Riskkapitalbolags rankning av beslutsunderlag utifrån dess 

väsentlighet och vikt återfinns illustrerat i Modell 5.5. Riskkapitalbolag anser 

följaktligen att finansiella beslutsunderlag är de mest väsentliga där störst vikt läggs. 
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Modell 5.5: Riskkapitalbolags rankning av beslutsunderlag 

 

5.3.3 Jämförelse av investmentbolags och riskkapitalbolags beslutsunderlag 
Ovan förda analys av investmentbolags respektive riskkapitalbolags beslutsunderlag 

mynnar ut i en analys kring de båda bolagsformernas likheter och skillnader gällande 

beslutsunderlag vid förvärv. För att visualisera skillnader och likheter i 

beslutsunderlagen tas utgångspunkt i modellerna för rankning av beslutsunderlagens 

väsentlighet och vikt i de båda bolagsformerna, vilka visas i Modell 5.6. 
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Modell 5.6: Jämförelse av rankning av beslutsunderlag i investmentbolag och 

riskkapitalbolag 

 

Till att börja med identifieras en likhet gällande att de båda bolagsformerna inkluderar 

samma typer av beslutsunderlag vid förvärv av portföljbolag. Skillnader identifieras 

dock gällande de ingående beslutsunderlagens väsentlighet och prioritet, där 

bolagsformerna skiljer sig åt ordentligt. I investmentbolag har humankapitalet och 

entreprenören identifierats som de mest väsentliga beslutsunderlagen, medan de 

finansiella beslutsunderlagen tar denna plats i riskkapitalbolag. Människor och 

relationer är därmed det viktigaste för investmentbolag, vilket inte framträder på samma 

sätt för riskkapitalbolag. Att detta anses så pass viktigt för investmentbolag beror på det 

långsiktiga fokus bolagsformen har, då det är mer centralt att kultur, människor och 

relationer fungerar, än vid kortsiktigt fokus vid förvärv. För att portföljbolagen ska 

utvecklas och växa in i den potential som finns anser investmentbolag att det är 

humankapitalet som säkerställer att denna utveckling sker. Riskkapitalbolag har istället 

ett kortsiktigt fokus, där pengarna har en begränsad livslängd och investerarna vill få 

avkastning snabbt. Att göra grundliga finansiella analyser och lägga stor vikt vid dessa 



  
 

86 

är därmed lämpligt för bolag med kortsiktigt fokus som riskkapitalbolag. 

Riskkapitalbolag är förändringsbenägna för att lyckas skapa den snabba avkastning de 

eftersträvar. De är då villiga att ändra i portföljbolaget och driva för utveckling. Att 

behålla kultur och fokusera på människor blir, i riskkapitalbolag, då inte lika centralt, 

som för investmentbolag vilka vill behålla och främja kulturen i portföljbolagen och 

därmed även människorna. Att se humankapitalet och entreprenören som något som kan 

förändras är därmed en stor skillnad mot investmentbolag. Då känslan för människorna i 

ett potentiellt portföljbolag inte känns rätt, avslutar investmentbolag förvärvsprocessen 

och går vidare till ett annat bolag, medan riskkapitalbolag genomför förändringar för att 

nå den utveckling av portföljbolaget som de önskar. Poängtering bör dock göras att 

båda bolagsformerna bedömer både entreprenören, humankapitalet samt finansiella 

beslutsunderlag, bara att de lägger olika betydelse vid dem. Marknadspotentialen anses 

av både investmentbolag samt riskkapitalbolag väldigt viktigt gällande utvärdering av 

bransch, storlek, geografisk plats etc. Det är båda bolagsformernas näst viktigaste 

beslutsunderlag. Utvecklingspotentialen är vad investment- och riskkapitalbolag 

bedömer initialt i beslutsprocessen och är i det skedet det viktigaste underlaget. Dock 

ses utvecklingspotentialen som väsentlig av två olika anledningar för investmentbolag 

respektive riskkapitalbolag. Investmentbolag utvärderar utvecklingspotentialen på grund 

av det långsiktiga partnerskap de önskar ha med sina portföljbolag. Om partnerskap ska 

finnas i många år framöver krävs tillväxt och utveckling. Riskkapitalbolag och deras 

kortsiktiga fokus kräver en utvecklingspotential, men av den anledning att hög tillväxt 

ska ske vilket ger den snabba avkastning de eftersträvar. För övriga identifierade 

beslutsunderlag, gällande produkt/tjänst och affärsplan, bedöms dessa av båda 

bolagsformerna men ges ingen större vikt. Detta innebär alltså en likhet mellan 

bolagsformerna.  

 

De uppdelningar som tidigare gjorts gällande beslutsunderlag utifrån internt och externt 

perspektiv kan nu appliceras. Till kategorin interna beslutsunderlag tillhör 

humankapital, produkt/tjänst, finansiella, entreprenören samt till viss del affärsplan. 

Följaktligen dras slutsatsen att riskkapitalbolag som primärt baserar sina förvärv på 

finansiella beslutsunderlag, fokuserar på kategorin med interna beslutsunderlag. Samma 

sak identifieras hos investmentbolag, vilka primärt fokuserar på beslutsunderlagen 

gällande entreprenören och humankapital, som även de faller inom den interna 

kategorin av beslutsunderlag. De externa beslutsunderlagen är marknadspotential och 
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även till viss del affärsplan. Då både investmentbolag och riskkapitalbolag lägger stor 

vikt vid just marknadspotential, inkluderar de därmed även externt perspektiv. Likheter 

gällande investmentbolags och riskkapitalbolags interna vs. externa fokus vid 

bedömning av potentiella portföljbolag identifieras följaktligen. 

 

Vidare gjordes uppdelning av beslutsunderlag i mjuka och hårda underlag. Inom 

kategorin mjuka beslutsunderlag faller humankapital, entreprenören, affärsplan samt 

marknadspotential. De hårda beslutsunderlagen är istället finansiella underlag samt 

produkt/tjänst. Vad som identifieras gällande detta är att investmentbolag i mycket 

större utsträckning behandlar mjuka beslutsunderlag då underlagen gällande människor 

faller inom denna kategori. Riskkapitalbolag bedömer istället i huvudsak hårda underlag 

då de finansiella underlagen är i fokus för dem. Slutsats dras att riskkapitalbolag 

fokuserar på hårda beslutsunderlag och investmentbolag fokuserar på mjuka 

beslutsunderlag i huvudsak. 

 

5.3.4 Investmentbolags samt riskkapitalbolags grad av rationalitet vid 
beslutsfattande 
För att bedöma graden av rationalitet vid beslutsfattande används Kollman och 

Kuckertz (2010) vilka beskriver hur beslutsfattare förhåller sig till beslutsunderlagen 

genom tre olika kvaliteter; CQ; känsla, EQ; erfarenhet samt SQ; analytisk. Vad gäller 

investmentbolag identifieras att personkemi är i fokus för Gullspång när de träffar 

potentiella portföljbolag och mötet präglas därmed av en känsla som investmentbolaget 

får när de möter representanter därifrån. Kvaliteten känsla kan följaktligen förklara vad 

Gullspång väljer att förhålla beslutsunderlagen till i detta skede. Likaså framgår att 

Brofund förhåller en stor del av de beslutsunderlag de använder till kvaliteten känsla. 

Att det potentiella portföljbolagets värderingar stämmer överens med deras egna 

värdegrund samt att de lägger vikt vid människorna, påvisar detta. Vad gäller 

Simonssongruppen kan samma kvalitet antas identifieras som förhållningssätt i 

beslutsprocessens initiala skeden. Simonssongruppen är tydliga med att de vill göra 

affärer och skapa ett samarbete med människor de kommer överens med, de vill skapa 

en ömsesidig relation som är långsiktig. Gällande det mindre investmentbolaget i norra 

Sverige uttrycker de själva att känsla är det viktigaste förhållningssättet i 

beslutsprocessen. Här förhålls alla beslutsunderlag till investerarens känsla och 

följaktligen intuition. Känslan är så väsentlig att det är den som avgör om ett potentiellt 

portföljbolag ens är aktuellt för vidare studerande i det mindre investmentbolaget i norra 
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Sverige. Anledningen till detta anser de vara att en så osäker framtid bedöms. Känsla, 

men även i kombination med erfarenhet, är då det som kan användas vid bedömning av 

beslutsunderlag. Detta resultat kan även uppfattas av Kollman och Kuckertz (2010) som 

menar att kvaliteten CQ, alltså känsla, har avtagande men ändå stor inverkan genom 

hela beslutsprocessen (ibid).  

 

Riskkapitalbolagen präglas istället genom hela processen av ett finansiellt fokus 

gällande beslutsunderlag. Båda riskkapitalbolagen beskriver uttryckligen att dessa 

beslutsunderlag bedöms ur ett analytiskt förhållningssätt. Uttalade gränser finns för hur 

de ekonomiska rapporterna ska se ut för att förvärv ska vara aktuellt. Priveq menar även 

att andra faktorer såsom marknaden förhålls till företagets portföljstrategi, vilket är ett 

analytiskt förhållningssätt. Hela processen präglas även av att beslutsunderlag förhålls 

till kvaliteten erfarenhet, vilken påverkar beslutsfattarens synsätt på det potentiella 

portföljbolaget. Detta poängteras av båda riskkapitalbolagen som menar att 

beslutsfattarna har lång erfarenhet, varför detta är avgörande.  

 

Ju längre in i beslutsprocessen som följer, då känslan för det potentiella portföljbolaget 

känns rätt, görs finansiella prognoser och marknadsanalyser i samtliga investmentbolag, 

vilka kan förklaras förhålls till deras erfarenhet. Detta förklaras med att inget 

investmentbolag uttryckt specifika gränser för utvärdering av dessa prognoser och 

analyser. Bedömningen av de finansiella beslutsunderlagen förhålls därför till hur 

investerarna, baserat på deras erfarenhet, granskar och värderar siffrorna. Vidare påstår 

det mindre investmentbolaget i norra Sverige att då framtida finansiella prognoser 

bedöms är det hur realistiska dessa är, som spelar störst roll. Tydligt visas då att det är 

just erfarenheten hos investerarna som underlagen förhålls till. Kollman och Kuckertz 

(2010) menar till skillnad från detta att det är SQ, analytiskt förhållningssätt, som 

beslutsunderlagen progressivt förhålls till in i beslutsprocessen medan EQ, erfarenhet, 

istället minskar. Dock, identifieras hos Simonssongruppen att de inte investerar i bolag 

som påvisar att affären inte hämtas hem inom tre till fem år. Här förhåller 

Simonssongruppen tydligt sina finansiella beslutsunderlag analytiskt. Detta 

överensstämmer därmed med vad Kollman och Kuckertz (2010) påstår.  

 

Vad gäller riskkapitalbolagen bedöms beslutsunderlag länkade till humankapital och 

entreprenören ju längre in i beslutsprocessen som följer. När finansiella beslutsunderlag, 
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analyser och hårda fakta visat att det potentiella portföljbolaget stämmer utifrån 

riskkapitalbolags preferenser, kan beslutsunderlag gällande människor därmed till viss 

del blandas in och ges utrymme. Dessa mjuka faktorer förhåller Priveq till 

beslutsfattarnas intuition samt även erfarenhet. Priveq påstår vidare att andra 

organisatoriska beslutsunderlag, alltså av mer mjuk karaktär förhålls till just känsla och 

erfarenhet. Följaktligen förhålls beslutsunderlag gällande humankapital och 

entreprenören i Priveq, enligt Kollman och Kuckertz (2010) genom kvaliteterna CQ, 

känsla, och EQ, erfarenhet. Detta framkommer inte lika tydligt hos Adelis, vilka hävdar 

att magkänsla präglar förhållningssättet i mindre grad, men ändå kan identifieras i detta 

skede. 

 

Utifrån ovan redogörelse förhåller investmentbolag följaktligen beslutsunderlagen till 

kvaliteten känsla i beslutsprocessens första skeden. Det är då känslan för bland annat 

entreprenören, verksamheten, organisationen i sin helhet samt framtidsutsikterna för 

branschen som är i fokus. Även kvaliteten erfarenhet inkluderas till viss mån vid dessa 

bedömningar. Riskkapitalbolagens förhållningssätt när de utvärderar potentiella 

portföljbolag präglas istället av ett analytiskt förhållningssätt löpande genom hela 

beslutsprocessen för förvärv, särskilt initialt. Inslag av intuition och erfarenhet 

identifieras ju längre in i beslutsprocessen som följer då människor bedöms. 

Investmentbolag bedömer till sist även de mer finansiella beslutsunderlagen, vilka de 

förhåller till kvaliteten erfarenhet och till viss del även analytiskt. Beslutsfattaren i 

investmentbolag präglas därmed av låg grad av rationalitet i beslutsprocessens start, 

vilken sedan gradvis ökar ju längre processen följer då erfarenhet blir viktigt. Detta är 

följaktligen i överensstämmelse med Kollman och Kuckertz (2010) vilka identifierat att 

rationaliteten är tilltagande genom hela beslutsprocessen. För riskkapitalbolag är 

beslutsprocessen istället initialt präglad av rationalitet, då det analytiska 

förhållningssättet spelar stor roll. Varför riskkapitalbolags beslutsprocess är av det 

analytiska förhållningssättet initialt förklaras med att de förhåller sina underlag till 

uppsatta policies samt riktlinjer, mer än ett känslostyrt förhållningssätt. När människor 

inkluderas, förhålls detta mer till känsla och erfarenhet, varför rationaliteten avtar. Dock 

är rationaliteten fortfarande närvarande, då framförallt det analytiska förhållningssättet 

är vad beslutsunderlagen förhålls till genom hela beslutsprocessen. Hur graden av 

rationalitet förändras stämmer därmed inte överens med vad Kollman och Kuckertz 
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(2010) hävdar, då SQ, analytiskt förhållningssätt, knappt är existerande till en början för 

att sedan tillta.  

 

Gällande de båda bolagsformernas grad av rationalitet identifieras följaktligen att 

riskkapitalbolag har en avtagande rationalitet genom sin beslutsprocess för förvärv 

jämfört med investmentbolag vilka har en tilltagande grad av rationalitet genom 

beslutsprocessen. Här identifieras ett motsatsförhållande i rationalitet som kan förklaras 

med att riskkapitalbolag är mer analytiska då snabb avkastning eftersträvas och 

investmentbolag är mer känslostyrda då långsiktiga relationer är målet. Skillnaderna i 

grad av rationalitet för investmentbolag och riskkapitalbolag illustreras i Modell 5.7 där 

förändringen av rationalitet visas på ett förenklat och översiktligt sätt. 

 

Grad av rationalitet            Grad av rationalitet  
 i investmentbolag   i riskkapitalbolag

    
 

 
Modell 5.7: Grad av rationalitet 

 

5.4 Investmentbolags och riskkapitalbolags förvärv av 
portföljbolag 

För att illustrera vad investmentbolag och riskkapitalbolag genomgår vid förvärv av 

portföljbolag har Modell 5.8 skapats. Investmentbolag och riskkapitalbolag har olika 

tidshorisont vid förvärv, varför kort och lång sikt är inkluderade i modellen. 

Utgångspunkt vid förvärv av portföljbolag tas i investment- och riskkapitalbolagens 

portföljstrategi. Investmentbolag har en strategi att vara främst nischade i sin 

portföljstrategi, medan riskkapitalbolag investerar brett. Vidare utvärderar båda 

bolagsformerna om det potentiella portföljbolaget har utvecklingspotential. Identifieras 
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ingen utvecklingspotential kommer inte förvärv att ske. Vad gäller bedömningen av 

bolagets utvecklingspotential kan denna ta utgångspunkt i två olika sätt; företaget eller 

finansiell utveckling. Den långsiktighet och närhet investmentbolag eftersträvar kräver 

ett fokus på det potentiella portföljbolaget, alltså företaget, och dess entreprenör, 

ledning och på att få en helhetsförståelse. Riskkapitalbolag bedömer istället 

framtidsutsikterna genom den finansiella utveckling som kan identifieras genom 

analyser, lönsamhet och storlek. Detta sker då riskkapitalbolag strävar efter snabb 

avkastning och inte en långsiktig relation. Då fokus ligger på människor, relationer och 

förståelse, vilket är fallet för investmentbolag, blir beslutsprocessen informell, flexibel, 

baserad på känsla och att ha en nära kontakt med det potentiella portföljbolaget. I dessa 

fall ökar rationaliteten ju längre beslutsprocessen följer, då känslan för företaget och 

dess människor vuxit. Då fokus istället är på snabb avkastning och finansiella 

beslutsunderlag, vilket är fallet för riskkapitalbolag, utformas beslutsprocessen som 

formell, omfattande, intern och analytisk, där exitmöjligheter är avgörande. Graden av 

rationalitet är följaktligen hög i beslutsprocessens start, och sedan avtagande då det 

säkerställts att det potentiella portföljbolaget stämmer överens med riskkapitalbolagets 

preferenser.  

 

Eftersom investmentbolag har människor i fokus och måste bedöma dessa kan 

beslutsfattandet övergripande beskrivas med intuition (Hisrich & Jankowicz, 1990; 

Nielsen, 1994). Detta på grund av att människor inte kan utvärderas genom kvantitativa 

analyser på samma sätt som exempelvis historiska finansiella utfall. Att analysera 

människor är mer abstrakt. Simons (1997) begrepp administrative man kan istället 

övergripande förklara hur riskkapitalbolag tar beslut gällande förvärv, då kvantitativa 

analyser är i fokus. Dessa analyser är lättare att utvärdera då siffror är konkreta och 

mätbara. Båda bolagsformernas tillvägagångssätt vid beslutsfattande kan dock även 

beskrivas med Cohens et al. (1972) garbage can, då det finns inslag av både strategi, 

erfarenhet och slump vid beslutsfattandet. Strategi framkommer då de båda 

bolagsformerna har ett investeringsfokus, riskkapitalbolag investerar brett och 

investmentbolag mer nischat. Erfarenhet påverkar uttryckligen då bolagen har 

beslutsfattare som genomfört förvärv av portföljbolag flertalet gånger. Även slump är 

närvarande i de båda bolagsformerna, då detta på ett eller annat sätt alltid påverkar 

beslutsfattande. Följaktligen kan beslutsfattandet i investmentbolag övergripande 

förklaras med intuition och i riskkapitalbolag med administrative man, medan de även 
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kan beskrivas med begreppet garbage-can då fler inslag påverkar beslutsfattandet 

samtidigt.  

 

Baserat på denna analys och redogörelse kommer potentiella portföljbolag att vända sig 

till investmentbolag om de önskar ett långsiktigt och nära partnerskap. Då kultur och 

människorna är centrala för det potentiella portföljbolaget är investmentbolag det 

lämpliga valet. Likaså då en nära kontakt och involvering genom hela beslutsprocessen 

önskas av det potentiella portföljbolaget. Om potentiella portföljbolag istället 

eftersträvar snabb tillväxt och förändring kommer de att vända sig till riskkapitalbolag. 

Här möjliggörs snabba förändringar för att nå en högre avkastning inom en kortare 

tidsperiod. Då en formell beslutsprocess där en ordentlig genomgång av det potentiella 

portföljbolagets ekonomi önskas är därmed riskkapitalbolag lämpligt att söka 

finansiering hos.  
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6 Slutsats 
Det sjätte kapitlet innehåller en beskrivning av de slutsatser som kan dras baserat på 

analysen. Syftet är att svara på de frågeställningar studien har. Vidare beskrivs 

studiens teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen presenteras förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 Svar på frågeställning 
Hur ser beslutsprocessen ut vid investmentbolags långsiktiga förvärv och 

riskkapitalbolags kortsiktiga förvärv av portföljbolag?  
 

Investmentbolags beslutsprocess vid förvärv av portföljbolag innehar 5 fem steg. Dessa 

är; kontakt, sållning, första möte, due diligence samt beslut. Riskkapitalbolags 

beslutsprocess vid förvärv innehar istället nio steg. Dessa är; kontakt, sållning, bildar 

investeringsteam, veckomöten, djupare bedömning, bud, due diligence, beslut samt 

avslut. Beslutsprocessen för investmentbolag kan i sin helhet beskrivas som följsam och 

flexibel där varje steg kan justeras efter det specifika fallet. Processen är informell och 

beslutsfattarens känsla påverkar utfallet. I riskkapitalbolag är beslutsprocessen i motsats 

till detta formell och omfattande till sin storlek. Analyserna som görs är grundliga och 

processen är analytisk då den präglas av flertalet riktlinjer och policies. Genom hela 

beslutsprocessen för investmentbolag innehas en nära och direkt kontakt med det 

potentiella portföljbolaget för att lägga grunden för en långsiktig och god relation. Då 

denna nära kontakt präglar processen är beslutet tidigt underförstått då båda parter är 

medvetna om vilken riktning affären är påväg mot. I riskkapitalbolag sker istället större 

delen av beslutsprocessen internt utan det potentiella portföljbolagets involvering. Då 

processen mestadels sker internt krävs ett större fokus på budgivning och avtal då det 

potentiella portföljbolaget hållits utanför processen tidigare. Investmentbolags styrelse 

är involverad i beslutsprocessen löpande och kan i många fall vara samma personer som 

de vilka operativt arbetar med affären, vilket bidrar till att beslutsprocessen 

karakteriseras som snabb och enkel. På grund av att ett investeringsteam arbetar med 

affären i riskkapitalbolag, samtidigt som styrelsen behöver ge godkännande, flyttas 

processen kontinuerligt mellan olika parter. Detta ger upphov till att beslutsprocessen 

för riskkapitalbolag innebär fler steg då styrelsen inte är direkt involverad. Vidare är 

exitmöjligheter inte något som är avgörande för beslutsprocessens utfall i 

investmentbolag. Dock är detta något som tar stor plats vid bedömning för om 
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riskkapitalbolag ska genomföra förvärv. Följaktligen identifieras en likartad struktur 

mellan bolagsformernas beslutsprocesser, där liknande steg följs från processens start 

till slut, men där dess omfattning och innehåll skapar stora skillnader mellan 

bolagsformernas beslutsprocess. 

 

Vilka beslutsunderlag ligger till grund vid besluten för förvärv?  
 

Det initiala utvärderingskriteriet för investmentbolag och riskkapitalbolag är det 

potentiella portföljbolagets utvecklingspotential. Identifieras ingen framtid och 

utveckling i det potentiella portföljbolaget kommer inte förvärv att ske. Bolagsformerna 

använder sedan beslutsunderlagen humankapital, entreprenören, marknadspotential, 

finansiella, produkten/tjänsten samt affärsplan vid bedömning av potentiella 

portföljbolag. Investmentbolag anser beslutsunderlagen humankapital samt 

entreprenören som de mest essentiella underlagen. Detta förklaras med den långsiktiga 

relation som investmentbolag eftersträvar med sina portföljbolag. Även att 

investmentbolags beslutsprocess kräver en tät kontakt med det potentiella 

portföljbolaget resulterar i att dessa beslutsunderlag är de mest väsentliga. Då 

riskkapitalbolag bedömer dessa beslutsunderlag gällande entreprenören och 

humankapital, lägger de inte samma kraft vid dem. De anser att förändringar kan göras 

bland människorna och kulturen, varför andra beslutsunderlag blir viktigare. 

Riskkapitalbolag ser istället de finansiella beslutsunderlagen som de överordnade, och 

lägger följaktligen stor vikt vid dem. Då snabb avkastning eftersträvas krävs att 

riskkapitalbolag genom grundliga finansiella analyser säkerställer att det potentiella 

portföljbolaget överensstämmer med riskkapitalbolagets preferenser. Lönsamhet är här 

en viktig faktor. I investmentbolag ses de finansiella beslutsunderlagen istället som ett 

komplement till de övriga beslutsunderlagen. Marknadspotentialen är även den ett 

viktigt beslutsunderlag som används i de båda bolagsformerna. Denna bedöms som det 

näst mest väsentliga beslutsunderlaget. Beslutsunderlaget används vid sållning av 

potentiella portföljbolag utifrån bransch, storlek och geografisk plats av de båda 

bolagsformerna. Till sist, identifieras för båda bolagsformerna att produkten/tjänsten 

samt affärsplan används som beslutsunderlag i mindre utsträckning. Slutsats dras även 

att investmentbolag bedömer mjuka beslutsunderlag såsom entreprenören och 

humankapital i större utsträckning, medan riskkapitalbolag bedömer hårda, såsom 
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finansiella, beslutsunderlag. Vad gäller interna och externa beslutsunderlag, bedöms 

dessa i lika stor utsträckning av båda bolagsformerna varför ingen skillnad identifieras.  

 

Vidare är investmentbolag känslostyrda och riskkapitalbolag analytiska, vilket skiljer 

hur bolagsformerna förhåller sig till beslutsunderlagen. Riskkapitalbolag är på grund av 

deras analytiska förhållningssätt präglade av en avtagande grad av rationalitet löpande 

genom beslutsprocessen. Detta för att deras kvantitativa analyser först måste stämma, 

för att sedan kunna inkludera känslan för det potentiella portföljbolaget till viss del. 

Investmentbolag har istället en tilltagande grad av rationalitet genom beslutsprocessen. 

Deras process är fokuserad till människor och känslan för dessa, men kompletterar, ju 

längre processen följer, med erfarenhet vilket är ett mer rationellt förhållningssätt.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Denna studie ger teoretiskt bidrag kring fenomenet beslutsfattande. Utveckling av teorin 

har gjorts gällande vad beslut baseras på samt vad för beslutsunderlag som bedöms i 

olika situationer. Studien har identifierat att när beslutsfattandet styrs av känsla ligger 

fokus på människor och när beslut tas på ett mer rationellt sätt är finansiella analyser i 

fokus. Vidare kan bolag som i praktiken står inför förvärv av ett riskkapital- eller 

investmentbolag använda studien för att skapa förståelse kring beslutsprocessen. De 

potentiella portföljbolagen kan genom studien identifiera om det är ett investmentbolag 

eller riskkapitalbolag de bör vända sig mot för kapital. Detta baserat på om de önskar 

långsiktigt partnerskap eller snabb tillväxt och utveckling.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång med denna studie har ett antal aspekter identifierats som skulle vara 

intressanta för vidare forskning. Då fallföretagen i denna studie är onoterade, är ett 

förslag på vidare forskning att undersöka investmentbolag samt riskkapitalbolag som är 

noterade på börsen. En komparativ studie gällande dessa noterade bolags beslutsprocess 

för förvärv jämfört med denna studies resultat kan då genomföras för att se om 

skillnader och likheter finns. Detta för att vidare skapa större förståelse för potentiella 

investerare som djupare vill förstå hur bolag de är intresserade av att investera i 

resonerar vid beslutsfattande. Då denna studie avslutas när beslut om förvärv av 

portföljbolag tagits, är vidare förslag på forskning att undersöka hur investmentbolag 

och riskkapitalbolag arbetar med sina portföljbolag när förvärvet sedan är genomfört. 
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Detta för att besvara frågor såsom; hur ser den fortsatta processen ut efter att avtalet är 

underskrivet? Annat förslag på vidare forskning är att studera beslutsprocess och 

beslutsunderlag i investment- och riskkapitalbolag i olika storlek istället för att fokusera 

på investeringshorisont vilket denna studie gör, för att undersöka ifall andra faktorer 

skiljer bolagsformerna åt vid detta storleksfokus.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Respondentinformation  
 
Hej,  

 

Vi är två civilekonomstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser vårt sista år. Vi 

skriver nu vårt examensarbete och hade mycket gärna fått just Er hjälp. 

 

Uppsatsen gäller investmentbolags och riskkapitalbolags beslutsprocess och 

beslutsunderlag vid förvärv. Uppdelningen mellan bolagsformerna görs i denna studie 

endast genom investeringshorisont (trots att verkligheten kan te sig annorlunda), där 

investmentbolag gör förvärv över fem år och riskkapitalbolag gör förvärv under fem år. 

Vår studie syftar alltså till att kartlägga stegen för hur ett förvärv går till, just gällande 

dess beslutsfattande, samt identifiera beslutsunderlag som behandlas vid besluten. En 

jämförelse mellan bolagsformernas processer kommer därefter att göras. Vi vill gärna 

träffa någon hos Er för en intervju, som är involverad i denna process och har kunskap 

om beslutsfattandet.  

 

Vi kommer att intervjua 6 olika investmentbolag och riskkapitalbolag runt om i Sverige, 

och hoppas att just Ni vill ställa upp. Ni får om så önskas, vara anonyma. Intervjun tar 

ca 30 min, och kan genomföras hos Er, över telefon eller skype, beroende på vad som 

passar Er bäst.  

 

Har Ni några frågor och funderingar, tveka inte på att höra av Er till oss. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lisa Carlsson & Julia Breidmer 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Berätta om dig själv och din roll i bolaget 

 

Berätta om bolaget 

• Dess bakgrund,  

• Vision 

• Strategi 

• Antal anställda 

• Omsättning 

• Hur länge har ni varit verksamma? 

 

Beskriv er portfölj 

• Hur många portföljbolag? 

• Hur ofta genomför ni en investering? 

• Normal investeringsstorlek? 

• Hur finansieras förvärven? 

• Genomsnittligt, hur ofta avyttrar ni bolag?  

• Vad är er genomsnittliga investeringshorisont? 

• Hur resonerar ni kring portföljspridning?  

• Hur avgör ni vilka branscher ni går in i?  

• Investerar ni i ett begränsat antal branscher och marknader?  

• Hur kopplar ni era potentiella portföljbolag till er strategi och mål?  

 

Beslutsprocessen 

• Hur kommer ni i kontakt med era potentiella portföljbolag?  

• Beskriv er beslutsprocess vid förvärv av nya portföljbolag. Vilka steg genomgår 

ni? 

• Bedömer ni exitmöjligheten vid förvärv?  

 

Beslutsunderlag 

• Vilka beslutsunderlag använder ni?  

• Vilket är mest viktig? 

• Är olika kriterier viktiga i olika delar av processen? 

• Vad förhåller ni beslutsunderlagen till?  
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Övrigt  

• Har ni dokumentation med exempelvis riktlinjer eller policies för 

beslutsprocessen vi kan ta del av? 

• Har du något mer att tillägga? 

 


