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Sammanfattning 

 

Titel:  Klara färdiga Investera  

Författare:  Samar Al-kuwaity 

Handledare:  Thomas Karlsson  

Nivå: C – uppsats 15 hp, HT 2010 

Nyckelord:                      Samarbete, Varumärke, Relationer och Marknadsföring  

Problemformulering: Hur ser investeringsprocessen ut i svenska riskkapitalbolag vid 

investering i tillväxtföretag och vilka problem kan påverka inve-

steringsprocessen? 

Syfte:      Syftet med denna studie är att utifrån ett riskkapitalbolags 

                                              perspektiv beskriva hur investeringsprocessen går till vid 

                                              investering i ett tillväxtföretag. 

 

Metod: Jag har använt mig utav en kvalitativ forskningsmetod och in-

tervjuat Håkan Nelson VD för Malmöhus Invest AB samt en 

anonym respondent från ALMI Företagspartner AB. 

  

Teoretiskt & Empirsikt  

perspektiv: Jag kommer att börja med att presentera vad investeringsproces-

sen innebär för att sedan gå djupare in på varje steg i invester-

ingsprocessen. Därefter kommer jag att komplettera teorin med 

hjälp av mn empiriska data som jag fått genom mina intervjuer.  

 

Slutsats: Jag har kommit fram till under min studie att riskkapitalbolagen 

genom går sex olika steg i investeringsprocessen. Dock går man 

inte lika djupt in på varje steg. Det kan uppstå problem under 

investeringsprocessen. För att lösa dessa problem bör riskkapi-

talbolagen vara kritiska vid bedömning av informationen de får 

av entreprenören samt ha inflytande i verksamheten. Detta infly-

tande kan innebära att de sitter med i styrelsen. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina intervjupersoner Håkan Nelson på Malmöhus Invest AB 

samt ALMI företagspartner AB, utan er kunskap samt tid hade denna uppsats inte varit möjlig 

att genomföra.  

Jag vill även tacka min handledare Thomas Karlsson som har stöttat och gett mig konstruktiv 

kritik för att föra mig framåt i mitt arbete. 

Trevlig läsning! 

 

Kalmar, Januari 2011 

 

   Samar Al-kuwaity 
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2 Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för bakgrunden till min studie samt för problemdis-

kussionen. Jag kommer även att redogöra för min problemformulering samt syfte. 

2.1 Problembakgrund  

Riskkapital har blivit allt mer avgörande som kapitalanskaffnings källa för investeringar i nya 

tillväxtföretag, särskilt för tillväxtföretag vars planer är att etablera sig inom nya branscher 

och på nya marknader där det används och utvecklas ny teknologi samt produkter. I dylika 

branscher fungerar inte ekonomisk värdering på liknande sätt som i etablerade företag, detta 

pågrund av att det inte finns någon ekonomisk historisk data som man kan jämföra med i före-

taget samt att det oftast råder brist på resurser för att ta fram dylika underlag. I dessa bran-

scher kan det ta väldigt lång tid innan produkten är klar för marknaden, därför kan det vara 

svårt att locka till sig andra investerare än riskkapitalbolag. Detta gör att det blir väldigt in-

tressant att följa riskkapitalbolagens investeringsprocess (Tyebjee & Bruno, 1984) 

2.2 Problemdiskussion 

Sverige är ett land med ett begränsat utbud av arbetstillfällen samt konkurrens, därför utökar 

riskkapitalbolagen arbetstillfällen samt skapar större utbud på marknaden genom att investera 

i tillväxtbolag. År 2010 ökade antal nystartade företag i Sverige med 19 % från föregående år. 

Totalt hade det startats 65 072 företag vilket är det högsta antalet på över 15 år 

(www.mynewsdesk.com). Detta är alltså ett positivt framsteg för samhällsutvecklingen och 

leder till att riskkapitalbolag är mycket omtalade för tillfället samt att de väckt ett stort intres-

se för forskning inom ämnet. När riskkapitalbolaget valt att investera i ett tillväxtföretag är 

investeringsprocessen en grundläggande del, därför har detta väckt mitt intresse då riskkapi-

talbranschen har blivit allt mer angelägen för samhället samt marknaden. Många stora företag 

inom medicin, datorer samt andra högteknologiska marknader hade aldrig överlevt sina första 

utvecklingsstadier om det inte vore för riskkapitalbolagens investeringar.  

 

Många stora samt välkända företag som exempelvis Apple Computer och Microsoft använde 

sig av riskkapital i företagens tidiga utvecklingsfaser för att sedan bli välkända publika företag 

på börsen. (Sahlman, 1990). 
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De senaste åren har företagsförvärven blivit allt färre medan investeringarna ökar, då riskkapi-

talbolagen väljer att satsa allt mer på större investeringar. Idag står riskkapitalbolagen för en 

större andel av företagsförvärven än tidigare. Under 1990-talet stod riskkapitalbolagen för ca 

10 procent av förvärven, detta ökade till 20 procent under 2000-2004. (Kempe, 2005) 

 År 2005 ökade riskkapitalinvesteringarna till 40,4 miljarder kronor vilket är en fördubbling 

från föregående år, dessa pengar investerades av svenska riskkapitalbolag. 2006 ökade svens-

ka riskkapitalinvesteringar i tillväxtföretag till 43 miljarder kronor. De totala riskkapitalinve-

steringarna förväntas öka ytterligare under de kommande åren.( http://di.se).   

Bolagen i Sverige som är riskkapitalfinansierade hade en tillväxt på 10 procent under 2002-

2005 medans börsbolagen endast hade en tillväxt på 0,4 procent, detta ger en tydlig bild på 

riskkapitalbolagens betydelse för det svenska samhället. (http://di.se, 2007) 

Eftersom riskkapitalbolagen fått så stor betydelse för det svenska samhället och utvecklats på 

marknaden leder det till ett intresse för hur riskkapitalbolagen går tillväga när de investerar i 

tillväxtföretag, det vill säga hur ser investeringsprocessen ut för riskkapitalbolag? I invester-

ingsprojekten är riskkapitalbolagens roll inte endast att investera pengar i tillväxtföretaget 

som inte kan få finansiering av banker ännu eftersom de inte är tillräckligt etablerade. Riskka-

pitalsbolagens roll är även att hjälpa till med marknadsföringen, tillföra kvalificerad personal 

och lära ut sin kunskap och erfarenhet samt förmedla kontakter.(Repullo & Suarez, 1998). 

Affärsidén för riskkapitalbolag är att som ägare aktivt och engagerat utveckla företag samt 

generera avkastning till dess investerare.( http://di.se, 2007) 

2.3 Problemformulering 

Hur ser investeringsprocessen ut i svenska riskkapitalbolag vid investering i tillväxtföretag 

och vilka problem kan påverka investeringsprocessen? 

2.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett riskkapitalbolags perspektiv beskriva hur invester-

ingsprocessen går till vid investering i ett tillväxtföretag. 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka metoder som jag kommer att använda mig av 

för att framställa min kvalitativa studie. 

3.1 Forskningsansats 

Bryman (2002) menar att det finns flera olika metoder att skapa teori på och kallar dessa 

forskningsansatser för; deduktion, induktion och abduktion. Arbetet läggs upp på olika sätt 

och forskaren får även olika synsätt beroende på vilken av dessa tre varianter forskaren an-

vänder sig av (Bryman, 2002).  

 

Deduktion går ut på att forskaren skapar sig vissa förväntningar utifrån den teori som redan 

förekommer och väljer att forska mer inom det specifika området (Jacobsen, 2002). Man kan 

säga att forskare som arbetar utifrån ett deduktivt sätt kan sägas följa bevisandets väg (Patel & 

Davidson, 2003). Deduktion innebär att forskaren först börjar med att leta upp ett teoretiskt 

underlag och därefter undersöker samt ser om empirin stämmer överens med förväntningarna 

(Bryman, 2002). Genom att forskaren använder sig av denna metod går denna från teori till 

empiri och får då fram en egen teori (Jacobsen, 2002). Hypotes borde finnas innan undersök-

ningen görs för att kunna använda sig av en deduktiv metod.  Att en hypotes borde finnas in-

nan undersökningen utförs är pågrund av att man ska kunna bestämma om undersökningen 

ska förkastas eller inte och med detta anser Bryman (2002) att det är teorin samt hypotesen 

som styr undersökningsprocessen.  

 

Induktion innebär att forskaren istället samlar in empiri utan att ha antaganden vilket är mot-

satsen till deduktion (Jacobsen, 2002). Denna metod innebär alltså att forskningsprocessen 

utgår från observationer ifrån verkligheten (Patel & Davidson, 2003). Forskaren börjar alltså 

med att samla in data för att sedan leta fram teoretiska underlag som styrker resultaten (Jacob-

sen, 2002).  Teorin bli alltså resultatet av forskningen då forskaren exempelvis studerar en 

händelse samt formulerar en teori utifrån den insamlade informationen (Backman, 1998). Ar-

betet på ett induktivt sätt kan relateras till den kvalitativa metoden eftersom empirin ligger i 

centrum även där(Bryman, 2002).  
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Abduktion är den tredje forskningsansatsen är enligt Patel & Davidson (2003) en kombination 

av deduktion samt induktion. Detta angreppssätt innebär att sökandet efter empiri samt teori 

kombineras. Det positiva med abduktion är att detta angreppsättet inte låser forskaren så som 

om denne arbetar strikt deduktivt eller induktivt (Patel & Davidsson, 2003).  

Eftersom jag inte anser att jag strikt kan följa en forskningsansats för att få fram en teori, har 

jag valt att använda mig av det abduktiva angreppssättet. Då jag valt att använda mig av denna 

forskningsansats kan jag ohindrat välja ordning på upplägget av min uppsats och behöver där-

för inte känna mig låst att arbeta på ett specifikt sätt. 

3.2 Forskningsstrategi 

Vid insamling av data finns det två olika typer av förhållningssätt; den kvalitativa samt den 

kvantitativa metoden. Den metod som bör användas beror på vad forskaren vill uppnå för mål 

med undersökningen, vad som skall upptäckas samt undersökas (Solvang & Holme, 1997) 

Det som styr inriktningen av kvalitativ eller kvantitativ metod beror på uppsatsens frågeställ-

ning samt syfte, detta enligt Jacobsen (2002). 

 

Enligt Jacobsen (2002) är avsikten med en kvalitativ metod att få en djupare förståelse av det 

man studerar, detta blir möjligt genom att man använder sig av både teoretisk samt empirisk 

datasamling för att få en större förståelse kring studien.  När syftet är att få en djupare förstå-

else för en viss situation eller för att få fram den enskilde individens uppfattning bör en kvali-

tativ ansats användas (Kvale, 1997). Denna metod är intensiv enligt Jacobsen (2002) och in-

nebär att forskaren går på djupet med ett fenomen. Vidare är den kvalitativa metoden tolkande 

samt induktiv enligt  

 Bryman (2002). Eftersom det sällan finns enkla tillvägagångssätt eller rutiner att tillämpa för 

den kvalitative forskaren, kan man påstå att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin 

unika variant av metod (Patel & Davidsson, 2003).  

 

En kvantitativ forskning förespråkar att ordvalet är viktigare än insamlingen av data och dess 

analys. (Bryman, 2002) Observationsanteckningar samt inspelade intervjuer är exempel på 

kvalitativa data (Andersen, 1998) men även olika slag av dokumentundersökningar (Jacobsen, 

2002). Den kvalitativa processen börjar med frågeställningar som sedan leder till insamling av 

data till skillnad från den kvantitativa metoden. Först analyseras empirin och därefter finner 



10 

 

man ett passande teoretiskt underlag som tillsammans med empirin kan utgöra en teori. En 

annan skillnad med de olika forskningsmetoderna är att den kvalitativa har en närhet till un-

dersökningspersonerna medan den kvantitativa har en distans till dem. (Bryman, 2002) När 

man genomför en intervju får forskaren en närhet till undersökningspersonerna som forskaren 

inte får genom enkäter eller liknande insamlingsmetoder menar Bryman (2002). Detta arbets-

ätt kan leda till att det blir svårt att generalisera undersökningens resultat då det ger en hög 

interngiltighet men brister i den externa (Jacobsen, 2002). En kvantitativ metod är inte lika 

djup i innehållet som en kvalitativ menar Bryman (2002). Ett typiskt drag för en kvalitativ 

forskning är att arbetet inte beskriver hur något är utan varför det är på det sättet, med andra 

ord arbetar en forskare på ytan men med olika saker. (Bryman, 2002). Denna metod används 

vanligen då man vill kunna generalisera resultatet från det data man insamlat (Jacobsen, 

2002). 

 

Eftersom utformningen av arbetssättet är ganska lika mellan teori samt forskning, det vill säga 

att man går till väga på samma sätt vid insamling av teori samt sättet man forskar på så för-

knippas den kvantitativa metoden med ett deduktivt synsätt. Då den kvantitativa forskningen 

påbörjas med ett teoretiskt underlag som bas kan den deduktiva metoden samt kvantitativa 

forskningen kopplas med varandra. (Bryman, 2002) Att samla in data genom olika enkäter 

med givna svarsalternativ, postenkäter, standardiserade besöksintervjuer eller telefonintervju-

er är exempel på kvantitativ data (Jacobsen, 2002).  

 

Det bästa tillvägagångssättet är enligt Jacobsen (2002) att använda sig av två olika undersök-

ningsmetoder. För att undvika nackdelarna med respektive metod anser jag att det är en bra 

lösning att använda sig av en kombination av den kvalitativa samt den kvantitativa metoden. 

Att använda sig av detta sätt ökar även validiteten samt reliabiliteten, dessa två begrepp är 

centrala för att resultatet av en undersökning skall vara trovärdig. (Jacobsen, 2002) Validitet 

innebär hur väl undersökningen mäter det den påstår att den skall mäta medans reliabilitet 

handlar om hur pålitlig undersökningen är. Detta innebär att om en forskare har en hög relia-

bilitet skulle denne får samma resultat om undersökningen utförs igen under liknande förut-

sättningar. (Eliasson, 2006) 
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3.3 Val av metod 

Jag har valt att begränsa mig till en av metoderna eftersom jag anser att det räcker för min 

undersökning. Vilken metod som är lämpligast beror som tidigare nämnts på uppsatsens syfte.  

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett riskkapitalbolags perspektiv beskriva hur invester-

ingsprocessen går till vid investering i ett tillväxtföretag. Med detta som grund bestämde jag 

mig för att använda den kvalitativa datainsamlingsmetoden eftersom jag vill gå på djupet med 

denna undersökning. Det är även viktigt för mig att lyfta fram den enskilda uppgiftslämnarens 

uppfattning och få svar som är formulerade med individens egna ord. Detta hade inte varit 

möjligt om jag hade valt att använda mig av den kvantitativa metoden eftersom den hade be-

gränsat mig till givna svarsalternativ, vilket kan leda till att jag går miste om viktig informa-

tion. Mitt val av den kvalitativa metoden kan även stödjas med att jag kan ställa följdfrågor 

samt utveckla frågorna under intervjuns gång.  Jag utformade mina frågor med en struktur 

som gav respondenterna möjlighet till öppna svar men gav även mig möjligheter till att ställa 

följdfrågor vid behov. Det är lämpligt att avslutningsvis fråga respondenten om denna har 

några frågor eller något att annat att tillägga(Kvale, 1997) vilket jag gjorde. Jag frågade även 

respondenten avslutningsvis ifall denna ville vara anonym eller inte. 

Mitt abduktiva tillvägagångssätt överstämmer med valet av den kvalitativa metoden. Det hade 

varit olämpligt att använda en kvantitativ metod i min studie då dennes empiriska data är sif-

ferbaserad samt att jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

3.4 Insamlingsmetod 

Att samla in data kan se ut på olika sätt och man skiljer mellan primär samt sekundärdata. 

Skillnaden mellan dessa två begrepp är hur stark koppling de har till informationskällan. För-

stahandsrapporter, berättelser från intervjupersoner samt ögonvittnesskildringar är exempel på 

primärdata. Sekundärkällor är andra källor som redan blivit behandlade av någon forskare 

eller författare och som inte ligger nära informationskällan. (Patel och Davidson, 2003) Min 

primärkälla är mina intervjuer med riskkapitalistwe och min sekundärdata är tidigare utförda 

intervjuer, kurslitteratur, annan litteratur samt Internetkällor. 
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3.5 Intervjumetod 

Intervjuer kan enligt Johannessen och Tfte (2003) genomföras på olika sätt. Vid utförandet av 

min intervju valde jag att använda mig utav några av Kvales (1997) sju kvalitativa stadier för 

intervjustudier. Den första av Kvales (1997) sju stadier är tematisering där författarna formu-

lerar syftet med studien samt klargör vilket eller vilka problemområden de är intresserad av 

(Trost, 2005). Jag började med att fundera på vad jag ville få ut av intervjun samt vad jag be-

hövde för mitt arbete för att sedan formulera intervjufrågor utefter det.  

Det andra stadiet är design som innebär att författaren planerar upplägget i detalj för att sedan 

i tredje stadiet utföra intervjuerna (Trost, 2005). Kvale (1997) säger ; While a structured in-

terview has a formalized, limited set questions, a semi-structured interview is flexible, allow-

ing new questions to be brought up during the interview as a result of what the interviewee.  

Jag valde därför att utforma en intervjuguide med semistrukturerade frågor, detta innebär att 

jag grupperade in mina frågor och lät möjligheten finnas att jag kunde ställa följdfrågor bero-

ende på hur respondenten svarade. Man måste enligt Patel & Davidsson (2003) tänka på hur 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes-

ordning och författarna kallar detta för grad av standardisering. I och med att jag valde att 

intervjua riskkapitalister så hade jag inga problem med komplicerade termer då de oftast är 

välbekanta med dessa termer. Olika grader av strukturering skriver även  Patel och Davidsson 

(2003) om och med det menar de vilket ”svarsutrymme” som intervjupersonen bör få.  

Det tredje av Kvales (1997) stadie är överföring till bearbetningsbar form som innebär att 

materialet görs tillängligt för bearbetning, ett exempel på detta kan vara att författarna skriver 

ner intervjun (Trost, 2005). Jag valde att under intervjun endast anteckna små saker för att 

göra det lätt för mig att minnas svaren. Det är en stor fördel att spela in intervjuer enligt Trost 

(2005), detta för att undvika missuppfattningar. Detta görs även för att göra det möjligt att 

noggrant analysera vad som sagts och man har möjlighet att upprepa respondentens svar 

(Trost, 2005). Jag valde att spela in intervjuer som jag hade möjlighet att spela in detta påg-

rund av att jag ville koncentrera mig på respondentens svar samt få intervjun att framstå mer 

som en diskussion än som en intervju. Jag anser även att vissa människor tycker det är obe-

hagligt att bli inspelad och därför valde jag att koncentrera mig på vad som sades. Trost 

(2005) menar att inspelning av intervjuer kan leda till att blir besvärade eller hämmade. 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_interview&prev=/translate_s%3Fhl%3Dsv%26q%3Dsemistrukturerad%2Bwikipedia%26tq%3Dsemi-structured%2Bwikipedia%26sl%3Dsv%26tl%3Den&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhgahoHnzbAYogU7Zlh-niZFEuh9QQ
http://74.125.39.132/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_interview&prev=/translate_s%3Fhl%3Dsv%26q%3Dsemistrukturerad%2Bwikipedia%26tq%3Dsemi-structured%2Bwikipedia%26sl%3Dsv%26tl%3Den&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhgahoHnzbAYogU7Zlh-niZFEuh9QQ
http://74.125.39.132/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interview&prev=/translate_s%3Fhl%3Dsv%26q%3Dsemistrukturerad%2Bwikipedia%26tq%3Dsemi-structured%2Bwikipedia%26sl%3Dsv%26tl%3Den&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhhCepT_YuEqcjMrRjQJkAarLapniA
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För att kunna genomföra min analys samt svara på min frågeställning har jag valt att intervjua 

riskkapitalisten Håkan Nelson, som är VD för Malmöhus Invest AB samt en anställd på 

ALMI. ALMI respondenten vill vara anonym och därför kommer jag i uppsatsen benämna 

personen som ”ALMI respondenten”. 

3.5.1 Företagspresentation Malmö Invest AB 

Malmöhus Invest AB är Sveriges äldsta riskkapitalbolag då det bildades 1979. Företaget ägs 

sedan 1998 till 52 % av intressegrupper som består av ett antal privatpersoner med stor kun-

skap inom näringslivet i Sydsverige samt Öresundsregionen. Ägarna tillför Malmöhus Invest 

AB stora kunskaper samt värdefulla kontakter för det nätvek som krävs för att sammanlänka 

företag till gott resultat. De kvarvarande 48 % ägs av Industrifonden som tillför finansierings-

kapacitet samt teknisk kompetens men även ett stort nätvärk av kontakter. 

(www.mhusinvest.se) 

Malmöhus Invest AB har sedan starten placerat omkring 350 mkr i över 90 företag. Företagets 

affärsidé är att som minoritetsägare engagera sig som partner i mindre samt medelstora ut-

vecklingsbolag med en företagsledning som har entreprenöregenskaper.  För att behålla en 

balans mellan investeringarnas olika mognadsgrad, investerar Malmöhus Invest AB i olika 

stadier i ett företags utveckling.  Avkastningspotentialen skall vara mer än 20 procent per år i 

Malmöhus Invest AB:s investeringar. (Ibid.) 

Detta skall öka Malmöhus Invest AB:s balansräkning, utöka deras kompetens samt kontaktnät 

och bidra till att generera värdetillväxt som avyttras vid rätt tidpunkt. Företaget eftersträvar 

även att få ett väsentligt inflytande i bolagen detta inflytande kan nås genom sin investering. 

För att få bättre inflytande strävar företaget även efter att få styrelseposter. (Ibid.) 

Malmöhus Invest AB investerar i branscher som dominerar i regionen och som har goda 

framtidsmöjligheter. Dessa branscher är: Medicinsk teknik, inkluderande bioteknik, IT och 

telekommunikation, Livsmedelsteknik, Energi- och miljöteknik samt Logistik (Ibid.) 
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3.5.2 Företagspresentation ALMI Företagspartner AB 

ALMI Företagspartner AB är ett moderbolag i en koncern med 17 regionala dotterbolag och 

ägs av staten. Dotterbolagen ägs till 51 % av ALMI företagspartner AB och 49 % ägs av 

landsting, regionförbund samt andra regionala ägare. Styrelsen i dotterbolagen består av poli-

tiker samt företagare från regionen.  ALMI Företagspartner AB erbjuder rådgivning samt fi-

nansiering och har en marknadskompletterande roll, vilket betyder att verksamheten inte får 

konkurrera med den privata marknadens utbud av tjänster. (www.almi.se) 

ALMI:s vision är att skapa möjligheter för alla idéer och företag att utvecklas. Affärsidén är 

att med finansiering samt rådgivning erbjuda företag under olika skeden, vid etablering av nya 

företag och utveckling av befintliga företag unika möjligheter. Målet är att skapa framgång 

för sina kunder samt att livskraftiga företag startas och utvecklas. (Ibid.) 

ALMI verkar som företagspartner som befinner sig nära kunden då de har ett rikstäckande 

nätverk. ALMI har kunder inom alla branscher och dessa kan vara såväl enskilda individer 

som små samt medelstora företag. (Ibid.) 

Genom att erbjuda riskvillig finansiering kompletterar ALMI marknaden. Detta innebär att 

ALMI som marknadskompletterande finansiär tar större risk än vanliga riskkapitalbolag. 

ALMI Invest är riskkapitalbolaget inom ALMI koncernen, de investerar i svenska företag som 

har utvecklings- samt tillväxtpotential. Totalt förvaltar ALMI Invest en miljard kronor och 

består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder. De investerar i företag som drivs och ägs av 

engagerade entreprenörer. Kravet för att få en investering av ALMI är att företaget kommit 

igenom etableringsfasen och är i expansionsfasen. (Ibid.) 

3.6 Metodkritik 

Som tidigare nämnts finns det två olika sätt att bedöma pålitligheten i en undersökning, dessa 

är validitet samt reliabilitet (Bryman, 2002). Validitet innebär hur väl undersökningen mäter 

det den påstår att den skall mäta medans reliabilitet handlar om hur pålitlig undersökningen 

är. Detta innebär att om en forskare har en hög reliabilitet skulle denne får samma resultat om 

undersökningen utförs igen under liknande förutsättningar. (Eliasson, 2006) 

Jag valde att använda mig utav en kvalitativ istället för en kvantitativ ansatts vilket ledde till 

att mitt resultat blev svårt att generalisera. Det bästa tillvägagångssättet enligt Jacobsen (2002) 
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är att använda sig av både undersökningsmetoderna, men pågrund av att jag inte hade nog 

med tid för att utföra båda undersökningsmetoderna så valde jag en av dem. Hade jag använt 

mig av båda undersökningsmetoderna så hade jag ökat reliabiliteten samt validiteten. Dock 

anser jag att min empiri är relevant för undersökningen men jag har varit subjektiv då jag en-

dast ser investeringsprocessen från riskkapitalisternas syndvinkel och inte från entreprenörer-

nas men detta är pågrund av att min studie går ut på att utifrån ett riskkapitalbolags perspektiv 

beskriva hur investeringsprocessen går till vid investering i ett tillväxtföretag.  

Varken Håkan Nelson eller ALMI respondenten hade tid för personlig intervju därför valde 

jag att utföra intervjun med Nelson via telefon samt intervjun med ALMI respondenten via 

telefon samt e-post. Jag är medveten om att personliga intervjuer är att föredra då man slipper 

missförstånd samt får ögonkontakt med respondenten. Men för att finna relevant empiri till 

min studie var jag tvungen att utföra intervjuerna på detta sätt. 

3.7 Källkritik och urval 

Mina primärkällor som tidigare nämnt är intervjuer med två riskkapitalister. Anledningen till 

varför jag just valt att intervjua Håkan Nelson därför att anser att han är relevant för min stu-

die, då han har många års erfarenhet samt att han är högt uppsatt i företaget. ALMI respon-

denten är också relevant då även denne är högt uppsatt samt har kunskap om ämnet.  

Mina sekundärkällor som jag nämnt tidigare är kurslitteratur, tidigare utförda intervjuer, an-

nan litteratur samt Internetkällor. Jag är medveten om att en del av litteraturen är gammal men 

jag anser ändå att den är relevant och därför valde jag att använda mig av den. 
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4 Begreppsförklaring 

 

Riskkapitalbolag: är ett investmentbolag som investeringar i affärsprojekt som kan betraktas 

som hög risk.( www.youjiankezhan.info) 

Tillväxtföretag: karaktäriseras genom att det har en hög utvecklings- samt tillväxtpotential 

(Isaksson, 1999). 

Moral Hazard: är ett informationsproblem sam försäkringsproblem som innebär att en indi-

vids beteende påverkas av vetenskapen om att han är försäkrad  Detta leder till att individen 

blir mindre försiktig då denne är försäkrad, vilket leder till onödig resursförbrukning i samhäl-

let. (www.aktiesite.se) 

Hands on strategier: En investerare som innehar en stor del av ett bolags aktier och tar en 

aktiv förvaltning roll (www.dictionary.reference.com). 

Hands of strategier: En investerare som accepterar en passiv förvaltning roll i ett företag, 

även då denne håller en stor del av bolagets aktier (www.dictionary.reference.com). 

Buy-backs/ Buy-outs: när en riskkapitalist vill avveckla sitt ägande kan företagsledningen 

vara köpare (www.investopedia.com). 

Trade sale: avyttringsfasen inleds med att riskkapitalbolaget finner en tänkbar köpare 

(www.deloitte.com). 
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5 Referensram och empiri 

I detta avsnitt kommer jag att ge läsaren en teoretisk bakgrund till huvudområdet som denna 

uppsats behandlar. Jag kommer även att redogöra för mitt insamlade empiriska material. 

Mitt empiriska material består av intervjuer med riskkapitalister 

5.1 Investeringsprocessen  

En förutsättning för riskkapital-ägande är att riskkapitalbolaget har en aktiv ägarroll, det vill 

säga på något sätt är involverat samt påverkar verksamheten i tillväxtföretaget (Isaksson, 

1999). Företag som dessa tituleras även som portföljbolag, detta beror på att riskkapitalbolag 

oftast fördelar sina risker i en portfölj av investeringar, som mesta dels består av flera så kal-

lade portföljbolag.  För det investerade kapitalet erhåller riskkapitalbolagen antigen en mino-

ritet eller en majoritet av tillväxtföretaget. Vid sökande av riskkapital bör företaget ha känne-

dom om att den ursprungliga ägarens andel i företaget minskar och i många fall kan det bli så 

att kontrollen övergår till investeraren helt eller delvis. Vid erhållande av riskkapital följer det 

normalt inga krav på återbetalning i form av amortering. Riskkapitalbolag tar full risk vid 

investering i ett tillväxtföretag då det inte föreligger några säkerheter. Då riskkapitalbolagen 

tar en stor risk förväntas avkastningen bli hög på det investerade kapital. (Hill and Power, 

2001) Alla affärer som riskkapitalbolagen gör är inte vinstgivande och det bör de ha i sina 

beräkningar. Detta innebär att investeringarna som inte ger avkastning måste kompenseras 

med höga avkastningar från de lyckade investeringarna. Det förekommer ofta att riskkapital-

bolaget tilldelas platser i styrelsen och på så sätt har de rätt till inflytande i företaget.( Isaks-

son, 1999)  

 

Riskkapitalbolagens investeringar har skiftande tidshorisont beroende på de olika invester-

ingsmöjligheterna. Hur länge ett företag behålls innan det säljs av varierar vanligtvis mellan 

fem och sju år, och beror helt på hur utfallet blir på det investerade kapitalet. Riskkapitalbola-

get säljer av investering när önskad utveckling av tillväxtföretaget inte kan uppnås samt när 

samarbete inte genererar något mervärde längre.(Ibid.)Nelson berättar att på Malmöhus Invest 

AB brukar investeringsprocessen vanligtvis variera mellan tre till sex månader. ALMI re-

spondenten menar på att investeringsprocessen slutförs på maximalt en månad från det att 

man får in en affärsidé till dess att lån beviljas.  
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Riskkapitalbolagens investeringsprocess 

 

 

Källa: Silva, Jorge (2004:129) 

 

Tabellen belyser de olika stegen i investeringsprocessen som de olika författarna kommit fram 

till med hjälp av sina studier. Tyebjee och Bruno (1984) delade in investeringsprocessen i fem 

steg: ”deal origination”,”screening”, ”evaluation”, ”deal structuring” samt ”post-investment 

activities”. Hall (1989) expanderade stegen genom att lägga till utvärdering efter ”screening”. 

Fried och Hisrich (1994) delade däremot in investeringsprocessen i sex steg, “deal origina-

tion”, “venture capital firm-specific screen”, “generic screen”, “first-phase evalutation”, 

“second phase evaluation” samt “closing”. Boocock och Woods (1997) däremot identifierade 

varje steg i processen samt vilka kriterier som var viktigast under varje steg. 

 

Som riskkapitalist bör man ställa sig frågan vilka investeringar som kommer att genera vinst 

samt förlust. Riskkapitalisternas investeringsprocess kan i stora drag delas in i två kategorier; 

de som riktar sig på att beskriva de olika investeringskriterierna samt de som beskriver aktivi-

teterna i själva processen. (Silvia, 2004) Wells modell från 1947 är en av de första studierna 

som gjorts på investeringsprocessen i riskkapitalbolag (Fried och  Hisrich, 1994). I studien 

beskrev författarna de aktiviteter som sker i processen. Denna modell utvecklades senare av 

bland annat Tybjee och Bruno (1984)  som förutom att beskriva processen även identifierade 

flera investeringskriterier som användes vid investeringar i riskkapitalbolag. För att finna rätt 

investering krävs en komplex process som består av olika urvalsfaktorer som exempelvis 

marknadspotential, finansieringsmöjligheter, produktdifferentiering samt entreprenörsegen-

skaper (Tykvová, 2007). Även om processen är komplex samt att investeringsmodellerna skil-
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jer sig åt beroende på vem som författat dem, är nästan alla författarna överens om en sak; 

nämligen att investeringsprocessen består av flera faser samt att två av dem är screening och 

utvärdering (Hall och Hofer, 1993). Macmillan et al (1987) var en av de första forskarna som 

testade om investeringskriterierna från de tidigare studierna verkligen hjälper riskkapitalbolag 

vid investeringsbeslut samt om det går att säga vilka kriterier som är viktigast. De forskning-

arna som gjorts på investeringsprocessen i riskkapitalbolag har varit ganska lika. Det som 

skiljer de åt är författarnas benämning på de olika faserna i processen, men även att vissa för-

fattare valt att eliminera eller lägga till något steg. 

 

Utifrån riskkapitalbolagets perspektiv kan man dela upp investeringsprocessen i sex steg; 

screening som innebär att riskkapitalbolaget söker efter ett investeringsobjekt i en speciell 

marknad eller bransch. Affärsmöjligheter är det andra steget och innebär att riskkapitalbolaget 

utvärderar en affärsidé samt en affärsplan. Tredje steget innebär utvärderings- samt riskbe-

dömning i tillväxtföretaget medan steg fyra i processen innebär förhandling mellan tillväxtfö-

retaget samt riskkapitalbolaget. Innan affären avslutas sker ett femte steg som benämns efter-

investeringsaktiviteter och innebär att riskkapitalbolaget går från att vara investerare till att bli 

en samarbetspartner. Detta kan ske genom att riskkapitalbolaget som tidigare nämnt sätter sig 

i styrelsen och blir på ett formellt sätt en del av bolaget, medans på ett informellt sätt kan göra 

detta genom att tillväxtföretaget förser tillgångar till riskkapitalbolagets nätverk. Investerings-

processen avslutas genom att riskkapitalbolaget avyttrar hela eller vissa delar av tillväxtföre-

taget vilket är det sjätte steget och benämns exit.( Tyebjee och Bruno, 1984) Enligt Håkan 

Nelson som är VD för Malmöhus Invest AB, fungerar inte verkligheten som i teorin. Nelson 

menar att investeringsprocessen skiljer sig från investering till investering. Ibland genomgår 

man alla steg i investeringsprocessen medan man i andra investeringsprojekt endast genomgår 

vissa punkter i investeringsprocessen. Man följer alltså ingen specifik mall. ALMI responden-

ten håller med Nelson och tillägger även att tyngden inte läggs på själva investeringsproces-

sen utan på affärsidén samt den enskilda entreprenören. 

 

Nedan följer en utförlig genomgång av investeringsprocessen utifrån ett teoretisktperspektiv i 

riskkapitalbolag. 
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5.1.1 Screening  

Inledningsstadiet i investeringsprocessen är då riskkapitalisten börjar leta efter tänkbara inve-

steringsobjekt. Riskkapitalisten möts då vanligen av en dåligt definierad marknad där de ska 

finna tänkbara företag att göra affärer med. I detta skede är det svårt att hitta det typiska inve-

steringsobjektet på grund av att det ideala företaget troligtvis är väldigt litet. Detta leder till att 

det blir svårt att finna potentiella företag. Det är därför mellanhänder har en viktig roll i detta 

skede, de matchar nämligen rätt entreprenör med rätt riskkapitalist för att båda parterna blir 

tillfredsställda. (2006:25, Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga ske-

den., 1055-1056.) Nelson berättar att på Malmöhus Invest AB får de kontakt med tillväxt fö-

retag genom mellanhänder men även genom att entreprenörerna själva hör av sig. I ALMI:s 

fall berättar respondenten att entreprenörerna själva tar kontakt med dem. Respondenten på-

står att entreprenörer har god kännedom om ALMI då ALMI lägger mycket tid samt energi på 

sin marknadsföring. ALMI tar inte kontakt med entreprenörerna och arbetar inte heller med 

mellanhänder. 

 

Eftersom riskkapitalbolagen vanligtvis endast har små personalstyrkor leder det oftast till att 

de bara kan investera i ett fåtal av de stora potentiella tillväxtföretagen som de granskar och 

får kännedom om genom mellanhänder (2006:25, Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan 

finansiering i tidiga skeden., 1055-1056.) Detta leder till att riskkapitalbolagen ofta har en viss 

tendens till att specialisera sig inom vissa marknader samt branscher. Arbetet på detta sätt 

medför specialisering inom vissa branscher samt marknader för riskkapitalbolagen. Det mins-

ka även antalet företag att granska och gör även att riskkapitalbolagen har större chans att 

lyckas med sina investeringar, då de redan har en kännedom och vet vad marknaden är i be-

hov av.( Tykvová, 2007)  

 

Malmöhus Invest AB investerar i branscher som dominerar i regionen och som har goda 

framtidsmöjligheter. Dessa branscher är: Medicinsk teknik, inkluderande bioteknik, IT och 

telekommunikation, Livsmedelsteknik, Energi- och miljöteknik samt Logistik, berättar Nel-

son. ALMI respondenten berättar att företaget inte har specialiserat sig inom en viss bransch 

utan man är öppen för alla branscher. ”Vi beviljar lån till alla företagsformer och till nya samt 

redan etablerade företag. Det finns dock vissa riktlinjer. En av dessa riktlinjer är att inte in-

vesterar i företag med fler än 250 anställda”, berättar ALMI respondenten 
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I och med att riskkapitalbolagen specialiserar sig inom en specifik bransch leder det till ett bra 

kontaktnät inom branschen, det vill säga de knyter kontakt med specialister och experter och 

på så sätt kan hjälpa entreprenören att fylla igen kunskapsluckan som finns i unga företag.( 

Tykvová, 2007) 

 

Malmöhus Invest AB är Sveriges äldsta riskkapitalbolag då det bildades 1979. Företaget ägs 

sedan 1998 till 52 % av intressegrupper som består av ett antal privatpersoner med stor kun-

skap inom näringslivet i Sydsverige samt Öresundsregionen. Ägarna tillför Malmöhus Invest 

AB stora kunskaper samt värdefulla kontakter för det nätvek som krävs för att sammanlänka 

företag till gott resultat. De kvarvarande 48 % ägs av Industrifonden som tillför finansierings-

kapacitet samt teknisk kompetens men även ett stort nätverk av kontakter. 

(www.mhusinvest.se) ALMI Företagspartner AB är ett moderbolag i en koncern med 17 regi-

onala dotterbolag och ägs av staten. Dotterbolagen ägs till 51 % av ALMI företagspartner AB 

och 49 % ägs av landsting, regionförbund samt andra regionala ägare. Styrelsen i dotterbola-

gen består av politiker samt företagare från regionen.  ALMI Företagspartner AB erbjuder 

rådgivning samt finansiering och har en marknadskompletterande roll. I och med att ALMI 

företagspartner AB består av personer med olika bakgrunder samt erfarenheter leder det till ett 

stort nätverk av kontakter. ALMI respondenten berättar vidare att företaget även har rådgivare 

som besitter ett stort nätverk av kontakter. 

Eftersom de flesta entreprenörer som startar ett potentiellt företag söker kapital och oftast har 

de väldigt lite eller ingen ekonomisk historia bakom sig medför detta att riskkapitalisten måste 

lita på sin egen bedömning. Denna bedömning baseras på affärsplanen som entreprenören 

presenterar men riskkapitalisten måste även väga in riskerna i förhållande till den förväntade 

avkastningen innan beslut fattas om en investering är aktuell eller inte. Man bör dock poäng-

tera att det är få riskkapitalister som sätter siffror på förväntad avkastning i investeringen utan 

fokus läggs istället på att entreprenören uppfyller vissa karakteristiska drag som de tycker är 

viktiga för att företaget skall lyckas. (Tyebjee and Bruno, 1984). En annan faktor som vägs in 

i riskkapitalens bedömning och som påverkar om ett tillväxtföretag lyckas är att det finns 

kompetenta medarbetare samt en driven entreprenör som helst tidigare skall ha visat upp re-

sultat med andra bolag. Entreprenören måste även vara en god ledare för att kunna driva verk-

samheten samt hantera medarbetarna på ett bra sätt, men att entreprenören är saklig, kunnig 

samt har en tydlig målsättning är även det avgörande vid riskkapitalisternas bedömning. Kon-
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takten mellan företagen är också en avgörande del vid företagsförvärv, denna byggs redan 

under initiativet till ett förvärv. (Nyman, 2002) Båda ALMI respondenten samt Nelson berät-

tar att entreprenören har en avgörande roll om en investerings skall träda i kraft. Med det me-

nar Nelson samt ALMI respondenten att om entreprenören är duktig samt målmedveten och 

engagerad kan det bli avgörande för om man skall investera i företaget.   

5.1.2 Affärsmöjligheter  

Vanligtvis investerar ett riskkapitalbolag i ett tillväxtföretag för att de har en känsla av att 

företaget har god potential samt en stark utvecklingsförmåga och att företaget i framtiden 

kommer generera en bra avkastning som både gynnar entreprenören samt riskkapitalisten. 

Entreprenören måste påvisa för riskkapitalisten att just dennes affärsidé har förmåga att ut-

vecklas till en vinstgivande verksamhet och produkt samt att denna affärsidé i framtiden 

kommer vara intressant för andra att förvärva. (Nyman, 2002) Nelson berättar att innan en 

investering sker, undersöks vilken marknadspotential tillväxtföretaget har samt vilka affärs-

möjligheter som finns. ALMI respondenten berättar att det första steget innan en investerings-

process inleds är enligt företagets policy att undersöka ifall det finns ett marknadsbehov av 

produkten. Vi vill även veta hur man kommit fram till sin målgrupp samt varför man just valt 

den målgruppen, fortsätter ALMI respondenten.  

Bra affärsidéer uppkommer oftast utifrån entreprenörens egna erfarenheter samt intressen. 

Affärsidéerna som nästan alltid är framgångsrika är de som entreprenören kan använda sig av 

och utnyttja sin kompetens samt expertis till. Affärsidéer som inte är lika framgångsrika bru-

kar komma från entreprenörer med bristande kompetens, kunskap samt intresse för affärsidén. 

För att lyckas med en affärsidé krävs det att entreprenören har visioner, strategier samt en 

tydlig målsättning. (Nyman, 2002)  

 

Ibland är en god idé inte alltid en bra affärsidé det är därför viktigt att kunna skilja på det. En 

affärsidé karaktäriseras genom att den ligger rätt i tid för marknaden samt branschen och att 

entreprenören har erfarenhet, kompetens samt de kontakter som krävs. Affärsidén måste även 

skapa ett mervärde samt intresse för produkten och marknaden hos kunden. En unik affärsidé 

skapas genom en mix av kunskap, erfarenhet samt kompetens som inte kan kopieras av 

andra.(Ibid.) 
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En riskkapitalist kräver en affärsplan från entreprenören där uppskattningen samt beräkningen 

bygger på verkliga antaganden. Därefter använder riskkapitalbolaget tillväxtföretagets affärs-

plan för egna beräkningar. De kommer även att utvärdera affärsplanen samt verksamheten 

som ska bedrivas och utveckla en finansieringsplan som är lämplig för tillväxtföretaget. Efter-

som affärsplanen innehåller den bas som verksamheten står på är den även en av de viktigaste 

delarna för riskkapitalisten. (Nyman, 2002) 

 

Den finns vissa huvudpunkter som en riskkapitalist kollar noga på när de får in en affärsplan; 

några av de viktigaste är kapitalet samt att personerna i företaget framhävs. Det skall finnas en 

sammanställning om vad för personer som ligger bakom företaget samt deras tidigare erfaren-

heter. Det är viktigt för riskkapitalisten att veta vilka erfarenheter de har samt vilket kontakt-

nät de har då leverantörer, kunder samt anställa oftast inte föredrar att arbeta med helt nya 

företag. (Sahlman, 1997) För Malmöhus Invest AB är det väldigt viktigt att få kännedom om 

vem som arbetar i företaget samt hur management i företaget fungerar. Nelson berättar vidare 

att även funktionaliteten internt i företaget är avgörande. Med det menar han att man måste se 

hur pass strukturerat samt seriöst företaget är. Detta menar han är avgörande för om invester-

ingen blir lyckad eller inte då man oftast får kännedom om entreprenörens erfarenhet samt 

kontaktnät. Man får även reda på den övriga personalens kunskaper och kan då förutse vad de 

kan tillföra tillväxtföretaget. ALMI respondenten berättar att entreprenörens erfarenhet samt 

engagemang är det allra viktigaste. ”Entreprenören måste först och främst lyckas övertala oss 

med sin affärsidé för att sedan kunna lyckas övertala slutkunden om produkt”. Om entrepre-

nören är övertygad samt säker på sin affärsidé och har bra kalkyler, kommer denne att lyckas 

menar ALMI respondenten. Vidare påstår respondenten att entreprenörer med erfarenhet 

lyckas oftare än entreprenörer utan erfarenhet, det är rätt logiskt anser respondenten. ”Entre-

prenörer med erfarenhet vet hur en affärsidé skall se ut samt vilka kalkyler som skall upprät-

tas. Entreprenörer utan erfarenhet är kanske inte lika duktiga på pappersarbete”, säger re-

spondenten. 

En affärsplan bör även innehålla en analys om hur snabbt produkten växer på den totala 

marknaden då det är mer av intresse för en riskkapitalist att investera i en marknad som växer 

snabbt eftersom det är lättare samt billigare att vinna marknadsandelar än om marknaden är 
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mogen. Affärsplanen bör dessutom innehålla hur entreprenören tänkt göra för att växa snabbt 

både på produktsidan, kundsidan och geografiskt. (Sahlman, 1997) 

 

En annan del som är av betydelse är att affärsplanen har ett sammanhang som stämmer över-

rens med tillfället. Inflation, räntor och andra ekonomiska aktiviteter är makroekonomiska 

faktorer som spelar roll men även regler, lagar samt skatter påverkar företaget. Dessa sam-

manhang kan både gynna samt missgynna till att starta ett nytt företag. Om sammanhanget 

skiftar markant genom att exempelvis räntorna går ner eller att nya lagar träder i kraft kan det 

bidra till en oattraktiv eller en attraktiv marknad. Därför bör en affärsplan innehålla huruvida 

tillväxtföretaget passar in i sammanhanget för tillfället samt om det finns hinder och hur man 

ska lösa dessa.(Ibid.) 

 

Den sista punkten i en affärsplan är att diskutera personerna, tillfället samt sammanhanget 

utifrån vilka risker det finns att dessa förändras samt hur entreprenören skall minska effekter-

na av en negativ förändring. Detta görs för att riskkapitalisten skall veta vilka risker som finns 

samt vilken belöning, även kallad exit som finns. Riskkapitalisten förväntar sig en utförlig 

beskrivning på hur samt när exit skall ske. (Ibid.) 

 

Vid starten av ett tillväxtföretag förväntas ingen avkastning istället fokuserar man på att få 

företaget att generera intäkter. När företaget mognat står avkastningen samt säljbarheten i 

fokus för riskkapitalisten. Säljbarheten styrs i regel av hur god omsättning samt vilka intäkter 

som tillväxtföretaget har, men även att företaget har en långsiktigt hållbar produkt på markna-

den.  Oftast har de företag som är framgångsrika idag haft ett litet överflöde av kapital vid 

starten av företaget.  Det är viktigt att entreprenören funderar noga på hur mycket kapital som 

behövs för en lyckad tillväxt och för att affärsidén skall lyckas, då det inte alltid är bra med 

allt för mycket överflöde av kapital. Ett överflöde på kapital kan nämligen leda till onödiga 

investeringar som kan leda till en negativ utveckling av företaget. (Nyman, 2002) 
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5.1.3 Riskbedömning 

Riskbedömning är en process som görs för att reducera risken som en investering kan innebä-

ra, men utförs även för att få kännedom om marknaden samt entreprenörsföretaget. Vid upp-

rättandet av en riskbedömning får riskkapitalbolaget en uppfattning om vilka möjligheter, 

ansvar, problem, produkter samt andra synvinklar som ekonomi och finansiering som finns i 

tillväxtföretaget. På så sätt får riskkapitalisten även kännedom om vilka faktorer som kan 

hämma implementeringen av tillväxtföretagets affärsplan. (Camp, 2002) Den ekonomiska 

ställningen samt hur välutvecklat företaget är påverkar omfattningen av innehållet i en riskbe-

dömning. Förnuftsvärdering som betyder att erfarenhet samt kunskap som förenas med mag-

känsla, är en vanlig värderingsmetod som används i samband med riskbedömning.( IVA-

R432, 2002) 

 

Det är viktigt att riskkapitalbolaget är medvetet om marknaden som tillväxtföretaget hade 

tänkt positionera sig på. Riskkapitalbolaget måste även förstå hur deras investering kan för-

bättra den nya produkten för att investeringen ska generera en optimal avkastning på längre 

sikt. Riskkapitalisten måste därför analysera vissa delar av entreprenörföretaget så som eko-

nomi, finansiering, företagsstrategi, produkt samt marknaden som företaget planerar att posi-

tionera sig på. (Camp, 2002) Nelson menar att man måste se vilken potential det finns i före-

taget. Potentialen i företaget får man reda på genom olika kalkyler samt om det finns patent i 

företaget. Patent menar han är viktigt då det kan vara en konkurrensfördel. Man kollar även på 

hur tillväxtföretaget planerar att lösa konkurrensen som finns på marknaden. ALMI respon-

denten berättar att inför varje investering upprättas en SWOT-analys för att se vilken styrka, 

svaghet, möjlighet samt hot som finns på marknaden. Respondenten berättar att budget upp-

ställning samt kalkyler är även det en viktig del vid bedömning av tillväxtföretaget potential.  

”Men eftersom ALMI kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när 

ingen annan gör det innebär vår roll som marknadskompletterande finansiär att vi vågar ta 

risker. För oss är bärkraften i kundens idé viktigast, viktigare än de reala tillgångarna. Vi 

fäster också stor vikt vid företags förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. 

För oss är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det kundens affärsidés bärkraft 

och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av kundens företag. 

Men även om ALMI har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i 

kombination med en begränsad borgen”, berättar ALMI respondenten.  



26 

 

 

När en riskkapitalist skall investera i ett företag antar de att det bara finns två sorters företag, 

bra samt dåliga företag. Om man kunde identifiera vilka företag som är bra och vilka som är 

dåliga samt låta alla bra och alla dåliga företag verka på varsin marknad skulle detta utgöra en 

samhällsnytta. Men på grund av att investerarna inte kan skilja på bra samt dåliga företag, 

säljs alla på samma marknad vilket innebär att även dåliga företag säljs. (Akerlof, 1970) Detta 

tenderar att ske på nya marknader eftersom investerarna inte har samma inblick i vad kom-

mande företag inom marknaden kommer kunna ge för vinster. Det som kan inträffar är att 

företag med låg kvalitet det vill säga dåliga företag övervärderas medans bra företag under-

värderas eftersom de värderas till samma pris, och detta sker på grund av att entreprenören 

undanhåller information om företaget är bra eller dåligt. (Myers och Majluf, 1984) 

5.1.4 Förhandling 

Då en riskkapitalist funnit en investering som är av intresse börjar förhandlingsfasen. För att 

en investering skall genomföras krävs det ett investeringsavtal vilket träder i kraft först då 

entreprenören samt riskkapitalisten kommit överens om vilka villkor som gäller, och båda 

parterna måste acceptera dessa. Varje part har olika syfte med investeringsavtalet, en riskkapi-

talist vill att investeringsavtalet skall reglera vad denne får i utbyte mot investeringen, det vill 

säga hur mycket aktier riskkapitalisten får i utbyte mot sitt investerade kapital. I investerings-

avtalet skrivs även överenskommelser som skyddar riskkapitalisten från att entreprenören ska 

ödsla kapitalet genom exempelvis att ta ut höga löner. I investeringsavtalet kan det även före-

komma överenskommelser om att riskkapitalisten har möjlighet att ta kontroll över styrelsen 

även om de innehar minoritetsposition. Detta görs för att bland annat kunna tvinga fram för-

ändringar i ledningen samt kunna fatta beslut om fusioner och förvärv. Strukturen på ett inve-

steringsavtal kan variera beroende på vilken typ av investering som är aktuell. Investeringsav-

tal brukar vara mindre samt enklare utformade när det handlar om investeringar i ett företags 

tidiga utvecklingsfaser. Investeringsavtalen blir allt mer detaljerade ju större belopp det hand-

lar om. (Nyman, 2002) Man bör poängtera att investeringsavtal inte är obligatoriska men de 

flesta företagen väljer att teckna dylika ändå, men om ett dylikt avtal inte tecknas gäller aktie-

bolagslagen. Investeringsavtal upprättas med syfte att försäkra riskkapitalistens rättigheter 

som denne annars inte hade haft. (Sahlman, 1990) Malmöhus Invest AB:s investeringsavtal 

varierar beroende på investeringen. Nelson berättar att avtalet bli mer och mer omfattande ju 

större investering man gör. Man har inga avtalsmallar utan man skapar ett investeringsavtal 
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för varje enskild investering. Innehållet i investeringsavtalen varierar från fall till fall. I inve-

steringsavtalen regleras allt från hur en emission skall gå till, till hur man skall lösa problem 

om det behövs mer kapital. I ALMI är investeringsavtalet inte alls omfattande menar respon-

denten. Respondenten berättar att investeringsavtalet är ett vanligt brev där det står hur myck-

et man lånat ut, hur mycket räntan är på lånet samt när lånet skall betalas tillbaka. ALMI krä-

ver återbetalning inom tre till fem år. 

 

I samband med kontraktskrivningen är det viktigt att lösa problemet med moral hazard som 

kan komma att uppstå mellan riskkapitalisten samt entreprenören. I relationen mellan riskka-

pitalisten samt entreprenören är risken att entreprenören inte är försiktig med det investerade 

kapitalet då det inte är entreprenörens egna pengar. Detta kan leda till att de investerade kapi-

talet äventyras genom att entreprenören tar större risker för att uppnå stora vinster till dennes 

fördel. Anledningen till att riskkapitalisten inte gärna vill att entreprenören skall chansa och ta 

stora risker är på grund av att det är riskkapitalistens pengar som förloras om chansningen inte 

går bra. Sådana situationer kan förhindras genom att parterna skriver ett kontrakt som innebär 

att riskkapitalisten överför en del av riskerna till entreprenören. Avtalet baseras på entreprenö-

rens insats så han blir mer delaktig och på så sätt tar han mer ansvar och arbetar mot samma 

riktning som riskkapitalisten. Trots att man skriver ett sådant avtal är det inte tillräckligt för 

att minska riskerna, utan riskkapitalisten bör ändå själv övervaka verksamheten. (Gomez-

Mejia och  Wiseman, 1997) 

 

Moral hazard -problemet kan även lösas på andra sätt än med kontraktsskrivning, man kan 

minska entreprenörens handlingsfrihet samt inflytande. Detta görs genom att dela upp inve-

steringskapitalet det vill säga att entreprenören får mer pengar efter att han presterat, därför 

blir entreprenören tvungen att prestera och engagera sig för att driva verksamheten vidare. 

(Wang och Zhou, 2004) 

 

Effektiviteten är högre vid en successiv finansiering och anledningen till detta är att det är 

svårt för små tillväxtföretag i början av sin utveckling att förutspå kapitalbehovet. Riskkapita-

listen gynnas även på så sätt att han får vara med i utvecklingen av företaget. Detta leder till 

att han lär känna entreprenören men får även kunskap om själva företaget, som annars skulle 

vara svårt att få kännedom om vid starten. (Tykvová, 2007) Malmöhus Invest AB brukar ha 
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en grundinvestering på mellan tre till fem miljoner kronor och i utbyte vill de ha tjugo till tret-

tio procent av aktierna i bolaget, berättar Nelson. ALMI arbetar inte med successiv finansie-

ring utan betalar hela summan på en gång. Vidare berättar ALMI respondenten att det inte 

finns någon övre gräns för lånebeloppet utan man brukar kunna täcka entreprenörens kapital-

behov. Utgångspunkten är att en annan medfinansiär ska finnas, men i undantagsfall kan 

ALMI vara ensam finansiär till hela beloppet. För att kompensera för den högre risken och för 

att inte konkurrera med den privata marknaden tar ALMI ut en ränta som är högre än en ge-

nomsnittlig bankränta, berättar ALMI respondenten. 

 

Vid en successiv finansiering utspädas riskkapitalistens investering. Därför är det viktigt att 

ställa krav på entreprenören. Risken finns dock att man ställer för höga krav på entreprenören 

vilket hämmar utvecklingen av företaget. Detta problem drabbar främst företag som inte har 

en stark tillväxt från början. (Repullo och Suarez, 1998) För företag med en mindre stark till-

växt från början är det bättre med en stor grundinvestering eftersom risken att inte kunna 

täcka kapitalbehovet minskar (Wang och Zhou, 2004). 

5.1.5 Efterinvesteringsaktiviteter  

När investeringsavtalet skrivs på övergår riskkapitalisten från att vara investerare till att bli 

samarbetspartner. Vanligtvis är en riskkapitalist inte inblandad i de dagliga sysslorna i till-

växtföretaget utan sitter istället i styrelsen. (Höök och Pettersson, 2002) På Malmöhus Invest 

AB brukar man i utbyte mot sitt investerade kapital ha flera krav, ett utav dessa krav är att få 

platser i styrelsen. Nelson berättar vidare att man dock inte blandar sig i de vardagliga syss-

lorna om det inte är nödvändigt. ALMI respondenten berättar att man inte blandar sig i entre-

prenörens verksamhet överhuvudtaget utan man fungerar mer som rådgivare om entreprenö-

ren är i behov av rådgivning. 

 

Det finns två olika strategier som riskkapitalister använder sig av beroende på var i tillväxtfa-

sen företaget befinner sig samt hur stor eller liten risk de tar. Vid det tidiga skedet i ett före-

tags utveckling använder sig riskkapitalister av hands on strategier medan hands off strategi-

er används då företaget är mer moget och stabilt.  En riskkapitalist som investerar i ett företag 

som är moget tar inte stor risk då det är stabilt. Det innebär även att företaget inte behöver 

styras hårt och därför är en hands off strategi lämplig. Med ett yngre tillväxtföretag är situa-
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tionen tvärtom, riskkapitalisten tar en stor risk och företaget behöver styras hårt, därför är en 

hands on strategin att föredra. (Höök och Pettersson, 2002) 

 

Det är lika viktigt för en riskkapitalist som investerar i ett tidigt skede i ett tillväxtföretag, som 

för en entreprenör att entreprenören får kapital för att kunna utveckla företaget. Detta då risk-

kapitalistens investerade kapital används för att utveckla samt testa produkten och prototypen 

men likaså för att prova marknadsföra produkten. Man arbetar på detta sätt för att se hur efter-

traktad produkten kommer vara på marknaden i framtiden. (Sahlman, 1990) ALMI respon-

denten berättar att man arbetar med någon som benämns innovativlån. Innovationslånet är 

inriktat på innovationsprojekt som befinner sig i ett tidigt skede och ska användas för att ut-

veckla ett projekt till kommersialisering. Pengarna kan till exempel användas för produktut-

veckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökning. Lånet är ett villkors-

lån som beviljas företag och lånebeloppet får inte vara lägre än 50 000 kr. Man kan låna upp 

till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kr kan med-

finansiering ske. För lånebelopp över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen 

vara i form av kapital, antingen eget eller från bank eller annan extern finansiär. 

 

Det allra första steget som tas är att riskkapitalisten sätter in ett litet kapital hos entreprenören 

som spenderas på att utvärdera vilka idéer som skall fortsätta att satsas på. Därefter upprättas 

en prototyp och det är då hela processen börjar. Om prototypen samt marknadsrapporterna 

inte är bra kommer riskkapitalisten inte att fortsätta investera i projektet, men om de tycker 

om prototypen samt marknadsrapporterna ser bra ut sker nästa steg i implementeringen näm-

ligen att produkterna börjar säljas. Feedback från marknaden om produkten kommer då in och 

företaget kommer då kunna förutspå framtiden för produkten, och uppskatta vilka faktorer i 

produkten som avgör hur snabbt samt hur mycket av produkten som säljs. I den här fasen i ett 

ungt företag är man fortfarande olönsam och i bästa fall börjar man visa ett resultat på noll, 

därför är företaget troligtvis fortfarande i behov av mer kapital för att kunna öka produktions-

volymen samt inhandla maskiner och råvaror. (Sahlman, 1990) 

 

Steget som följer är att försäljningen av produkten växer snabbt och företaget troligtvis kom-

mer kunna visa ett resultat som är positivt då verksamheten börjar bli lönsam för både ägarna 

samt investerarna. Detta leder till att riskerna med projektet minskar och det är även då risk-
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kapitalisterna börjar förvänta sig en avkastning på lång sikt. Då företaget växer ökar produk-

tionskvantiteten och därmed behövs mer kapital för att investera i fler maskiner och mer råva-

ror. (Sahlman, 1990) 

 

Eftersom företaget fortsätter att växa är de fortfarande i behov av externt kapital för att kunna 

expandera ytterligare, men då det förekommer tillgångar och företaget kan visa positiva siff-

ror behövs inte längre riskkapitalister utan de kan välja att ta lån från banker för att finansiera 

sin utökade produktion. Banklån kan vara att föredra i detta läge eftersom man förhindrar ut-

spädning av stamaktier. Även fast man kommit så långt i företaget är det fortfarande några år 

kvar innan riskkapitalisterna får ut sina vinster. (Ibid.) 

5.1.6 Exit  

I detta stadium är det tid för riskkapitalisten att få avkastning samt utdelning för de risker 

denne har tagit under processens gång (Tyebjee and Bruno, 1984). Avkastningskravet hos 

Malmöhus Invest AB är cirka tjugo procent enligt Nelson. Som tidigare nämnt har ALMI ing-

et avkastningskrav utan arbetar med ränta som brukar ligga på mellan 7,5 till 9 procent. Exit 

innebär att det är rätt tid för tillväxtföretaget att bli publikt, man ingår då i en fusion eller för-

värvas.  Riskkapitalisten tar i detta läge på sig en aktiv roll för att finna lämpliga köpare så att 

riskkapitalisten kan få den optimala vinsten. (Ibid.)  

 

Strategier, former och tidpunkt för en exit framställs av riskkapitalisten men investeringar 

krävs ändå för att kunna bevara den ökade tillväxten för att en lönsam exit med maximalt vär-

de skall vara möjlig. Det kan vara svårt att planera en försäljning på lång sikt då börsmarkna-

den samt räntorna kan fluktuera avsevärt. (Sahlman, 1997) 

 

När en exit är aktuell finns det fem tillvägagångssätt; det första är IPO (Initial Public Offe-

ring) som innebär att riskkapitalisten går ut på marknaden samt avyttrar delar av företaget till 

allmänheten. (Ibid.) Det andra tillvägagångssättet är att riskkapitalisten säljer hela tillväxtföre-

taget till ett annat bolag vilket leder till att ett större bolag investerar i tillväxtföretaget. Oftast 

är det vanligt att stora etablerade företag förvärvar tillväxtföretag främst med anledningen att 

komma åt forskning och teknologisk utveckling. Det tredje sättet är att tillväxtföretaget avytt-

rar en del aktier som ingår i företagets portfölj vilket kan betyda att entreprenören mister sitt 

inflytande samt kontroll över verksamheten. Detta är på grund av att det etablerade företag 



31 

 

kommer äga en stor del och ha ett stort inflytande. Tillvägagångssätt nummer fyra är buy-out 

eller buy-back som innebär att entreprenören köper tillbaka den del som riskkapitalbolaget 

fått i utbyte mot deras investering. Det femte och sista tillvägagångssättet är rekonstruktion, 

konkurs eller likvidation vilket är det sämsta alternativet för en entreprenör och en riskkapita-

list att hamna i. Detta alternativ används främst när verksamheten är olönsam. (Isaksson, 

2006) 

 

Skillnaden mellan statliga samt privata riskkapitalister är att statliga har mer buy-backs men 

färre trade sale och oklara exit strategier, medan privata har färre buy-backs men högre trade 

sale och klarare exit-strategier. Forskare har alltså kommit fram till att där statliga samt priva-

ta riskkapitalister skiljer sig mestadels är gällande exit strategier. Statliga riskkapitalister har 

en benägenhet att ge entreprenören vida möjligheter att få större kontroll över verksamheten 

efter en exit, eftersom de väljer att avyttra sin andel till entreprenören vilket leder till att ent-

reprenören har full kontroll över bolaget. Däremot väljer privata riskkapitalister oftast att av-

yttra sin andel till etablerade företag och detta leder till att entreprenören har mindre kontroll 

över bolaget. (Ibid.) 
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6 Analys och diskussion  

I detta avsnitt kommer jag att sammankoppla samt analysera och diskutera min teoretiska 

referensram med mitt empiriska material. 

6.1 Investeringsprocessen 

Tidshorisonten för investeringarna i riskkapitalbolag är skiftande och beroende på de olika 

investeringsmöjligheterna. Tidsintervallet på hur länge ett företag behålls innan det säljs av är 

vanligtvis mellan fem till sju och beror helt på hur utfallet blir på det investerade kapitalet. ( 

Isaksson, 1999) Tidshorisonten för investeringsprocessen på Malmöhus Invest AB brukar 

vanligtvis variera mellan tre till sex månader. På ALMI slutförs investeringsprocessen på 

maximalt en månad från det att man får in en affärsidé till dess att lån beviljas. Min uppfatt-

ning av tidshorisonten för investeringsprocessen i riskkapital är att den är betydligt kortare i 

verkligheten än vad som står i teorin. Jag tror att tidshorisonten är kortare i verkligheten dels 

för att det är ökad konkurrens i dagens samhälle och dels för att både entreprenören samt in-

vesteraren vill börja tjäna pengar så snabbt som möjligt. Men även att Teknologi är något som 

utvecklas snabbt i dagens samhälle. Därför tror jag att även riskkapitalister måste arbeta 

snabbt och med en investeringsprocess som är enkel samt rapid. 

Investeringsprocessen kan delas upp i sex steg; screening, affärsmöjligheter, riskbedömning, 

förhandling, efterinvesteringsaktiviteter samt exit.( Tyebjee and Bruno, 1984) För Malmöhus 

Invest AB, fungerar inte verkligheten som i teorin. Nelson som är VD för Malmöhus Invest 

AB menar att investeringsprocessen skiljer sig från investering till investering. ”Det är inte 

alltid som man genomgår alla steg i investeringsprocessen. Ibland genomgår man endast vis-

sa punkter i investeringsprocessen, det finns alltså ingen specifik mall”. ALMI respondenten 

instämmer med Nelson och tillägger att man på ALMI lägger störst vikt på själva affärsidén 

samt entreprenören istället för själva investeringsprocessen. Min tolkning är att investerings-

processen i verkligheten används som en mall men det är inget man behöver följa strikt. Jag 

uppfattar det som om att man kan eliminera vissa steg i processen och ändå få ett bra resultat. 

Jag förmodar att man berör alla steg i investeringsprocessen men kanske inte går lika djupt in 

i alla stegen. Att vissa steg elimineras tror jag dels har och göra med hur stor investeringen är 

samt vad för bransch riskkapitalisten investerar i. Jag tror inte att själva investeringsprocessen 

är det viktigaste utan det man lägger tyngd på är att det i slutändan blir bra både för riskkapi-

talisten och entreprenören. 
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6.2 Screening 

Mellanhänder har en viktig roll i detta skede då det är i detta stadium som riskkapitalisten 

börjar leta efter tänkta investeringsobjekt. Mellanhändernas uppgift är att matchar rätt entre-

prenör med rätt riskkapitalist så båda parter blir tillfredsställda. (2006:25, Riskkapitalbolagens 

aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden., 1055-1056.) Malmöhus Invest AB får kon-

takt med tillväxt företag genom mellanhänder men även genom att entreprenörerna själva hör 

av sig. På ALMI arbetar man inte med mellanhänder utan entreprenörerna tar själva kontakt 

med företaget. ALMI satsar mycket på att marknadsföra sitt företag och därför har entrepre-

nörer god kännedom om företaget. Min uppfattning angående om bolagen kommer i kontakt 

med entreprenörerna via mellanhänder är att det varierar från bolag till bolag . Jag tror inte att 

det har någon betydelse vem som kontaktar vem. Däremot tror jag det är bra med mellanhän-

der då de har bättre kännedom om marknaden och kan på så sätt länka entreprenörerna med 

rätt riskkapitalister. Jag är övertygad om att om riskkapitalisten marknadsföra sig tillräckligt 

bra samt har bra kännedom om branschen, så kan de komma i kontakt med rätt entreprenörer 

och blir på så sätt oberoende av mellanhänder. 

 

Riskkapitalbolagen har ofta en viss tendens till att specialisera sig inom vissa marknader samt 

branscher. Detta beror på att riskkapitalbolagen vanligtvis endast har små personalstyrkor. De 

små personalstyrkorna leder till att de endast kan investera i ett fåtal av de stora potentiella 

tillväxtföretagen, som de granskar och får kännedom om genom mellanhänder. Arbetet på 

detta sätt medför specialisering inom vissa branscher samt marknader för riskkapitalbolagen.( 

Tykvová, 2007) Malmöhus Invest AB investerar i branscher som dominerar i regionen och 

som har goda framtidsmöjligheter. Dessa branscher är: Medicinsk teknik, inkluderande bio-

teknik, IT och telekommunikation, Livsmedelsteknik, Energi- och miljöteknik samt Logistik. 

ALMI har däremot inte specialiserat sig inom en viss bransch utan företaget är öppet för alla 

branscher. ALMI beviljar lån till alla företagsformer och till nya samt redan etablerade före-

tag. ALMI förhåller sig dock till vissa riktlinjer, en av dessa riktlinjer är de inte investerar i 

företag med fler än 250 anställda. Min tolkning är att vissa riskkapitalbolag specialiserar sig 

inom vissa branscher medans andra inte gör det. Vidare uppfattar jag det som om det ändå 

alltid finns vissa riktlinjer som riskkapitalbolagen förhåller sig till, som exempelvis hur stort 

eller litet ett bolag måste vara. Detta tolkar jag som om riskkapitalbolagen ändå omedvetet 

blir specialiserade inom en viss sorts bolag. Jag anser att en specialisering kan leda till bättre 
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investeringar. Om man satsar på en viss bransch och specialiserar sig inom den, leder det till 

en bättre kännedom om marknadsbehovet. Riskkapitalisten vet då vilka produkter som det 

finns efterfråga om på marknaden vilket leder till att det är större chans att få igenom en bra 

investering. 

 

Kunskapsluckan som finns i unga företag kan fyllas med hjälp av riskkapitalisternas kontakt-

nät av experter och specialister. ( Tykvová, 2007) Malmöhus Invest AB består av ett antal 

privatpersoner med stor kunskap inom näringslivet i Sydsverige samt Öresundsregionen. Fö-

retaget består även av personer från Industrifonden, dessa tillför bland annat teknisk kompe-

tens. (http:/mhusinvest.se) ALMI Företagspartner AB har 17 regionala dotterbolag. Styrelsen i 

dessa bolag består av politiker samt företagare från regionen. I och med att ALMI består av 

personer med olika bakgrunder samt erfarenheter leder det till ett stort nätverk av kontakter. 

Min tolkning av detta är att riskkapitalbolagen lägger stor vikt vid sina nätverk av kontakter. 

Jag uppfattar det även som om personalen i bolagen är valda med omsorg och en avgörande 

faktor för att anställa dem kan vara deras kontaktnät samt erfarenhet. Jag tror att ett bra nät-

verk av kontakter samt kompetent personal är mycket viktiga faktorer för att få igenom bra 

investeringar. Kompetens och kunskap är av betydelse i de flesta företag och inte minst i risk-

kapitalbolag. 

 

Kompetenta medarbetare samt en driven entreprenör som helst tidigare skall ha visat upp re-

sultat med andra bolag, är en annan faktor som vägs in i riskkapitalens bedömning och som 

påverkar om ett tillväxtföretag lyckas. Entreprenören måste vara en god ledare för att kunna 

driva verksamheten samt hantera medarbetarna på ett bra sätt, men att entreprenören är saklig, 

kunnig samt har en tydlig målsättning är även det avgörande vid riskkapitalisternas bedöm-

ning. ( Tykvová, 2007) Båda Malmöhus Invest AB samt ALMI anser att entreprenören har en 

avgörande roll om en investerings skall träda i kraft. Entreprenören måste alltså vara duktig 

samt målmedveten och engagerad då dessa egenskaper är avgörande för om riskkapitalbola-

gen skall investera i tillväxtföretaget.  Min tolkning är att entreprenörens personlighet samt 

erfarenhet och kompetens är mycket viktiga samt avgörande faktor. Jag tror att en driven och 

kompetent entreprenör är mycket viktigt då det är dennes idé som skall genomföras. Det är 

entreprenören som styr arbetets gång även om investerarna sitter med i styrelsen. Investerar-
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nas uppgift tror jag är att förvalta tillgångarna i företaget men de blandar sig inte i det vardag-

liga arbetet då detta är entreprenörens ansvar. 

6.3 Affärsmöjlighet 

Ett riskkapitalbolag investerar vanligtvis i ett tillväxtföretag för att de har en känsla av att fö-

retaget har god potential samt en stark utvecklingsförmåga och att företaget i framtiden kom-

mer generera en bra avkastning som både gynnar entreprenören samt riskkapitalisten. (Ny-

man, 2002) Innan en investering sker på Malmöhus Invest AB, undersöks vilken marknadspo-

tential tillväxtföretaget har samt vilka affärsmöjligheter som finns. På ALMI är det första ste-

get innan en investeringsprocess inleds, att undersöka ifall det finns ett marknadsbehov av 

produkten. Min tolkning är att teorin stämmer överens med verkligheten då riskkapitalen un-

dersöker tillväxtföretagets framtids potential samt marknadsbehovet innan en investeringspro-

cess startas. Min åsikt är att riskkapitalistens magkänsla samt undersökningen av marknadspo-

tential i tillväxtföretaget är den viktigaste faktorn i investeringsprocessen. Är marknadspoten-

tialen inte god är det ingen idé att genomföra en investering. 

När riskkapitalisten får in en affärsplan finns det vissa aspekter som denne kollar noga. Några 

av de viktigaste är kapitalet samt att personerna i företaget framhävs, det skall finnas en sam-

manställning om vad för personer som ligger bakom företaget samt deras tidigare erfarenheter 

(Sahlman, 1997). För Malmöhus Invest AB är det väldigt viktigt att få kännedom om vem 

som arbetar i företaget samt hur management i företaget fungerar. Men även funktionaliteten 

internt i företaget är avgörande. Malmöhus Invest AB måste få kännedom om hur pass struk-

turerat samt seriöst företaget är. Det är avgörande för om investeringen blir lyckad eller inte. 

Arbetet på detta sätt leder till att Malmöhus Invest AB även får reda på den övriga persona-

lens kunskaper och kan då förutse vad de kan tillföra tillväxtföretaget. För ALMI är entrepre-

nörens erfarenhet samt engagemang det viktigaste. Då entreprenören först och främst måste 

lyckas övertala ALMI om sin affärsidé för att sedan kunna lyckas övertala slutkunden om 

produkt. ”Om entreprenören är övertygad samt säker på sin affärsidé och har bra kalkyler, 

kommer denne att lyckas”, menar ALMI respondenten. Vidare påstår respondenten att entre-

prenörer med erfarenhet lyckas oftare än entreprenörer utan erfarenhet, det är rätt logiskt an-

ser respondenten. ”Entreprenörer med erfarenhet vet hur en affärsidé skall se ut samt vilka 

kalkyler som skall upprättas. Entreprenörer utan erfarenhet är kanske inte lika duktiga på 

pappersarbete, menar respondenten”. Min uppfattning är att riskkapitalbolagen lägget stor 
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vikt på vilka personer som arbetar i företaget samt entreprenörens egenskaper. Vidare tolkar 

jag det som att kalkyler samt den interna funktionaliteten är även det viktigt och avgörande. 

Jag tror att det är viktigt vad personerna i tillväxtföretaget har gjort tidigare i andra företag. 

Detta tror jag är viktigt därför att om de har startat upp företag förut samt om de har varit med 

om en snarlik process tidigare så vet de vad de har att vänta sig i framtiden ifrån riskkapitalis-

ten. Alla entreprenörer har inte kännedom om vad de ger sig in på när de söker kapital hos 

riskkapitalister. Vidare tror jag att en annan fördel med att entreprenörerna har varit med om 

en snarlik process förut, är att de är välkända för leverantörer samt andra viktiga aktörer. För-

troende mellan entreprenören och leverantörer samt andra aktörer leder till att det blir enklare 

att göra affärer. 

6.4 Riskbedömning 

Riskkapitalbolaget kännedom om marknaden som tillväxtföretaget hade tänkt positionera sig 

på och förståelse för hur deras investering kan förbättra den nya produkten är viktigt. Detta är 

av vikt för att investeringen ska generera en optimal avkastning på längre sikt. Därför måste 

riskkapitalisten analysera vissa delar av entreprenörföretaget så som ekonomi, finansiering, 

företagsstrategi, produkt samt marknaden som företaget planerar att positionera sig på. 

(Camp, 2002) För Malmöhus Invest AB är det viktigt att analysera vissa kalkyler samt ta reda 

på om det finns patent i företaget. Detta menar Nelson är viktigit då man måste se vilken po-

tential det finns i företaget. Nelson menar att patent är viktigt då det kan vara en konkurrens-

fördel. Malmöhus Invest AB kollar även på hur tillväxtföretaget planerar att lösa konkurren-

sen som finns på marknaden. På ALMI upprättas en SWOT-analys inför varje investering. 

Detta görs för att se vilken styrka, svaghet, möjlighet samt hot som finns på marknaden. För 

ALMI är även budget uppställning samt kalkyler en viktig del vid bedömning av tillväxtföre-

taget potential. För ALMI är bärkraften i kundens idé viktigast, viktigare än de reala tillgång-

arna. Den formella säkerheten är inte viktigast för ALMI. Istället är det kundens affärsidés 

bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i deras finansiella bedömning av kun-

dens företag. Även om ALMI har ett högre risktagande behöver de en viss säkerhet i företa-

get, oftast i kombination med en begränsad borgen. Min uppfattning är att företag upprättar 

olika kalkyler samt analyser för att se vilka och hur stora risker man tar. Jag tolkar det även 

som att alla företag i någon form upprättar en sorts riskanalys. Vidare tolkar jag det även som 

om vissa riskkapitalbolag är beredda att ta stora risker om de tror på entreprenörens affärsidé 

samt om de anser att det finns kompetens i företaget. Jag tror att det viktigaste när man gör en 
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riskbedömning är att få mycket samt korrekt information om företaget man skall investera i. 

Brist på information tror jag kan leda till att entreprenören utnyttjar samt vinklar informatio-

nen till dennes fördel. Det vill säga, entreprenören förmedlar endast sitt företags goda sidor 

för att få investering till sitt företag. Eftersom riskkapitalisterna baserar sitt investeringsbeslut 

på den information de får av entreprenörerna måste de vara kritiska vid bedömning av trovär-

digheten i informationen anser jag. 

6.5 Förhandling 

Förhandlingsfasen börjar när en riskkapitalist funnit en intressant investering. Ett invester-

ingsavtal krävs för att genomföra en investering. Investeringsavtal träder i kraft först då entre-

prenören samt riskkapitalisten kommit överens om vilka villkor som gäller, och båda parterna 

måste acceptera dessa. Investeringsavtalen blir allt mer detaljerade ju större belopp det hand-

lar om. (Nyman, 2002) Investeringsavtal inte är obligatoriska men de flesta företagen väljer 

att teckna dylika ändå, men om ett dylikt avtal inte tecknas gäller aktiebolagslagen. Syftet 

med ett investeringsavtal är att försäkra riskkapitalistens rättigheter som denne annars inte 

hade haft. (Sahlman, 1990) På Malmöhus Invest AB varierar investeringsavtalen beroende på 

investeringen. Avtalet bli mer och mer omfattande ju större investering Malmöhus Invest AB 

gör. På Malmöhus Invest AB finns inga avtalsmallar utan företaget skapar ett investeringsav-

tal för varje enskild investering. Innehållet i investeringsavtalen varierar från fall till fall. I 

investeringsavtalen regleras allt från hur en emission skall gå till, till hur man skall lösa pro-

blem om det behövs mer kapital. Investeringsavtalen på ALMI är inte alls omfattande då det 

är ett vanligt brev där det står hur mycket man lånat ut, tillbaka vilken ränta samt när lånet 

skall återbetalas. Vanligen betalas lånen på ALMI tillbaka på mellan tre och fem år. Min tolk-

ning är att alla riskkapitalbolag upprättar någon form av investeringsavtal men att dessa kan 

variera innehållsmässigt. Jag anser att det är viktigt att skriva någon form av avtal mellan par-

terna då man slipper tolkningsproblem samt missförstånd. Det är även viktigt med avtal för att 

parterna skall vara väl medvetna om vilka rättigheter samt skyldigheter de har. 

 

Effektiviteten vid en successiv finansiering är hög och anledningen till detta är att det är svårt 

för små tillväxtföretag i början av sin utveckling att förutspå kapitalbehovet. En annan fördel 

med successiv finansiering är att riskkapitalisten får vara med i utvecklingen av företaget. 

Detta leder till att riskkapitalisten lär känna entreprenören men får även kunskap om själva 

företaget, som annars skulle vara svårt att få kännedom om vid starten. (Tykvová, 2007) På 
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Malmöhus Invest AB är grundinvesteringen vanligtvis mellan tre till fem miljoner kronor och 

i utbyte vill de ha tjugo till trettio procent av aktierna i bolaget. ALMI arbetar däremot inte 

med successiv finansiering utan betalar hela summan på en gång. På ALMI finns det inte nå-

gon övre gräns för lånebeloppet utan man brukar kunna täcka hela entreprenörens kapitalbe-

hov. Utgångspunkten är att en annan medfinansiär ska finnas, men i undantagsfall kan ALMI 

vara ensam finansiär till hela beloppet. Som kompensation för den högra risken tar ALMI ut 

en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Min tolkning är att vissa riskkapitalbo-

lag täcker hela entreprenörens kapitalbehov medans andra väljer att täcka en viss del och ar-

betar med successiv finansiering. Vidare uppfattar jag det som om vissa riskkapitalbolag väl-

jer att gå in som delfinansierare. Beslutet om att gå in som delfinansierare eller att täcka hela 

kapitalbehovet i tillväxtföretaget tror jag beror på bransch samt hur stor risk man tar. Min 

personliga åsikt är att gå in som delfinansierare till att börja med men nackdelen kan vara att 

man tjänar mindre då man får mindre avkastning. Dock ser jag en successiv finansiering som 

bra då det bli som en belöning för entreprenören. Jag tror att det motiverar entreprenören att 

bli effektiv då denne vet att ju bättre företaget går desto mer kapital kommer investeraren att 

tillföra. 

6.6 Efterinvesteringsaktiviteter 

När investeringsavtalet skrivs på övergår riskkapitalisten från att vara investerare till att bli 

samarbetspartner. Riskkapitalisten är vanligtvis inte inblandad i de dagliga sysslorna i tillväxt-

företaget utan sitter istället i styrelsen. (Höök och Pettersson, 2002) I Utbyte mot sitt investe-

rade kapital vill Malmöhus Invest AB ha platser i styrelsen. Dock blandar de inte sig i de var-

dagliga sysslorna om det inte är nödvändigt. På ALMI blandar man inte sig i entreprenörens 

verksamhet överhuvudtaget utan man fungerar mer som rådgivare om entreprenören är i be-

hov av rådgivning. Min uppfattning är att vissa riskkapitalbolag väljer att sitta med i tillväxt-

företagets styrelse medan andra bolag väljer att inte alls blanda sig i tillväxtföretagets verk-

samhet. Vidare tolkar jag det som sällsynt att riskkapitalbolagen blandar sig i de dagliga syss-

lorna i tillväxtföretaget. Jag tror att det är viktigt att riskkapitalbolaget har någon sorts infly-

tande i företaget de investerar i. Att sitta med i styrelsen anser jag är en bra lösning. 

 

Att entreprenören får kapital för att kunna utveckla företaget, är lika viktigt för en riskkapita-

list som investerar i ett tidigt skede i ett tillväxtföretag som för en entreprenör. Det investera-

de kapital används för att utveckla samt testa produkten och prototypen, men kapitalet an-
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vänds även för att prova marknadsföra produkten. Man arbetar på detta sätt för att se hur ef-

tertraktad produkten kommer vara på marknaden i framtiden. (Sahlman, 1990) På ALMI arbe-

tar med någon som benämns innovativlån. Innovationslånet är inriktat på innovationsprojekt 

som befinner sig i ett tidigt skede och ska användas för att utveckla ett projekt till kommersia-

lisering. Pengarna användas till exempel för produktutveckling, skydd av immateriella till-

gångar eller marknadsundersökning. Lånet är ett villkorslån som beviljas företag och lånebe-

loppet får inte vara lägre än 50 000 kr. Man kan låna upp till 50 procent av det totala finansie-

ringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kr kan medfinansiering ske. För lånebelopp 

över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen 

eget eller från bank eller annan extern finansiär. Min uppfattning är att vissa riskkapitalbolag 

har specifika lån för att hjälpa företag vid starten att utveckla samt marknadsföra företaget och 

detta ses mer som ett lån än som en investering. Detta anser jag vara bra då investeraren 

minskar risken för att förlora stora summor. Att arbeta på detta sätt minskar risken för att för-

lora stora summor ifall produkten inte blir attraktiv på marknaden. 

6.7 Exit 

I detta stadium är det tid för riskkapitalisten att få avkastning samt utdelning för de risker 

denne har tagit under processens gång (Tyebjee and Bruno, 1984). På Malmöhus Invest AB är 

avkastningskravet cirka tjugo procent enligt Nelson. ALMI som tidigare nämnt har inget av-

kastningskrav utan arbetar med ränta som brukar ligga på mellan 7,5 till 9 procent. Min upp-

fattning är att avkastningskravet skiljer sig mellan riskapitalbolagen och att de får avkastning 

på sitt investerade kapital på olika sätt. Jag anser att det är bra att riskkapitalbolagen är flexib-

la med sina avkastningskrav så entreprenören kan välja vilket som passar denne bäst. 
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7 Slutsats och slutdiskussion 

 

I detta avsnitt kommer jag att besvara min frågeställning; Hur ser investeringsprocessen ut i 

svenska riskkapitalbolag vid investering i tillväxtföretag samt vilka problem kan uppstå? 

 

Jag har kommit fram till under min studie att riskkapitalbolagen genom går sex olika steg i 

investeringsprocessen. Dock går man inte lika djupt in på varje steg. De stegen som båda före-

tagen jag intervjuat lägger störst tyngd på är screening, affärsmöjlighet samt riskbedömning. 

Investeringsprocessens tidshorisont varierar från företag till företag. I teorin beräknar man en 

tidshorisont på mellan fem och sju år från screening tills exit. I verkligheten så tar det endast 

ett par månader från screening till efterinvesteringsaktiviteter. Respondenterna kunde inte 

svara på hur långtid det tog till exit då det varierar väldigt mycket.  

Investeringsprocessens sex steg kan sammanfattas på följande sätt; 

Screening är en viktig del i investeringsprocessen då det är i detta steg som riskkapitalbolagen 

finner lämpliga investeringsobjekt. För att hitta rätt investeringsobjekt är det viktigt att risk-

kapitalbolagen arbetar effektivt för att finna rätt mellanhänder samt kontakter. För att skapa 

bra kontaktnät väljer riskkapitalbolagen att specialisera sig inom specifika branscher. 

 

Affärsmöjlighet handlar om tillväxtföretagets affärsidé samt affärsplan. Det är väldigt viktigt 

att affärsidén samt affärsplanen är utformade på ett bra sätt. Då det är utifrån dessa som risk-

kapitalisten analyserar om det finns potential i tillväxtföretaget och i deras produkt. Om man 

inte tydligt kan se att det finns potential kommer riskkapitalbolaget inte att investera. 

 

Riskbedömning är ett viktigt steg i investeringsprocessen då det är i denna fas som riskkapi-

talbolagen analyserar vilka risker som finns samt hur man ska minska dessa risker. Riskbe-

dömnings steget finns för att minska risken att förlora alltför stora summor samt för att inte 

efter man investerar sina pengar upptäcka något oväntat. 
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Förhandling är det steget då avtal skrivs. Det finns olika typer samt former av avtal, men i 

alla investeringar finns det någon form av avtal. Avtalen finns för att slippa missförstånd samt 

olika tolkningsproblem. 

 

Efterinvesteringsaktiviteter är det steget då avtalet är skrivet och förhandlingarna är avslutade 

och riskkapitalbolagen går in som samarbetspartner istället för investerare. De flesta företag 

blandar sig inte i de vardagliga sysslorna, dock kan riskkapitalbolagen gå in o hjälpa till ifall 

tillväxtföretaget är i behov av hjälp för att producera samt introducera produkten. 

 

Exit är den fas då det är dags för riskkapitalbolaget att sälja av sin andel i företaget samt få 

avkastning på sitt investerade kapital. Hur stor avkastning riskkapitalbolagen får beror på hur 

stor risk de har tagit, men detta är något som på förväg är bestämt och nedskrivet i avtalet. 

 

Jag har med hjälp av min studie kommit fram till att det är bra att använda sig av denna inve-

steringsprocess. Detta tycker jag då de flesta företag omedvetet brukar arbeta enligt denna 

modell, även om stegen inte benämns som i teorin. 

Problemen som uppstår under investeringsprocessen är hur trovärdig informationen är som 

riskkapitalbolaget får av entreprenören, eftersom entreprenörerna gärna vill vinkla informa-

tionen till deras företags fördel för att få någon investering. För att lösa detta problem måste 

riskkapitalbolagen lita på sin magkänsla samt vara kritiska vid bedömning av informationen. 

Ett annat problem moral hazard-problemet som innebär att riskkapitalbolagen skall få entre-

prenören att arbeta på ett effektivt sätt och förvalta investeringskapitalet på ett bra samt effek-

tivt sätt. Detta problem löses genom att riskkapitalbolagen skriver avtal samt genom att sitta 

med i styrelsen och på så sätt få inflytande över verksamheten. 
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9 Bilagor 

Intervjufrågor 

Fungerar investeringsprocessen så som i teorin? 

o Hur bör investeringsprocessen se ut, finns det mallar? 

 

Om inte investeringsprocessen fungerar som i teorin, hur fungerar den i verkligheten?  

o Är ni specialiserade inom vissa typer av företag eller investerar ni inom alla möjliga 

typer av företag? 

o Hur finner ni era investeringar?(alltså genom mellanhänder eller brukar entreprenörer-

na själva höra av sig?)  

o Hur läng tid sträcker sig en investeringsprocess?  

 

Investerar ni mest i tillväxtföretag eller i mogna företag? 

o Hur bedöms potentialen i ett företag? 

o Har ekonomisk värdering stor betydelse? 

o Vad är avkastningskraven?  

o Hur stor brukar den första investering vara i bolag och hur stor ägarandel brukar ni gå 

in med? 

Hur ser förhandlingarna ut och vad är det man brukar förhandla om? 

o Hur ser investeringsavtalen ut?  

o Finns det specifika avtalsmallar? 

o Hur omfattande är avtalet? 
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