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SAMMANFATTNING 

 

En viktig samhällsdebatt pågår för närvarande för att finna lösningar på den rådande 

arbetslösheten. Lösningen verkar finnas hos småföretagarna då studier visat att det är i dessa 

företag tillväxten skapas. Något som hindrar denna tillväxt är svårigheten för småföretagare 

att erhålla finansiering. Experter talar om ett finansiellt gap där utbud och efterfrågan på 

kapital inte är i jämvikt. Detta beror dels på en informationsasymmetri, dels på flertalet 

faktorer hos både finansiärer och företagare. En av dessa faktorer är företagares attityd till 

riskkapital och det har visat sig att företagare hellre vill växa organiskt än att ta in externt 

kapital.  

 

Syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för småföretagares attityd till riskkapital 

samt analysera de faktorer som påverkar denna attityd. Vi har gjort en fallstudie av fyra små 

tillväxtföretag i teknikbranschen. Denna studie visade att småföretagare ofta har en negativ 

attityd till riskkapital vilket till stor del beror på deras motvilja att släppa ifrån sig kontrollen 

över företaget. Det fanns många faktorer som påverkade attityden och faktorerna hade även 

en inbördes påverkan på varandra.  

 

Två faktorer som eventuellt kan minska det finansiella gapet är ökad kunskap och erfarenhet 

av riskkapital då detta visat sig ha en positiv effekt på attityden. Många företag använder sig 

av riskkapital trots att de har en negativ attityd eftersom de verkar i en kapitalintensiv 

bransch. Det stora kapitalbehovet och den höga risken gör att företagen tvingas ta in 

riskkapital då andra former av finansiering är svåra att erhålla. I dessa fall anser vi inte att det 

finansiella gapet påverkas av företagarens attityd. 

 

Ur ett samhällsperspektiv anser vi att problemet främst ligger hos de företag som potentiellt 

kan växa och skapa arbetstillfällen men som på grund av företagarens negativa attityd hindras 

i sin tillväxt. Vi anser att det är genom att öka kunskapen om riskkapital hos dessa företagare 

som en minskning av det finansiella gapet och en ökad tillväxt kan uppnås. 

  



ABSTRACT 

 
An important public debate about unemployment is currently being held. The solution 

might actually be found in small businesses, since studies show that it is in these companies 

that growth is created. The difficulties for small businesses to receive financing are a major 

obstacle here. Experts talk about a financial gap where supply and demand for capital is 

unequal. This is partly due to an information asymmetry, partly to a number of factors 

relating to both financiers and managers. One of these factors is managerial attitudes towards 

venture capital. Managers seem to prefer to grow organically rather than receive external 

capital. 

 

The purpose of this paper was to create an understanding of managerial attitudes towards 

venture capital and to analyze the factors influencing these attitudes. We have performed a 

case study of four small businesses in the technology industry. This has showed that 

managers often have a negative attitude towards venture capital, mainly due to reluctance to 

give up their control of the company. Many factors affected their attitudes and these factors 

also mutually influenced each other. 

 

Increased knowledge and experience of venture capital are two factors that might reduce the 

financial gap. This has at least had a proven positive effect on attitudes. Many companies 

actually use venture capital in spite of the fact that they have negative attitudes. Their great 

need for capital and the high risk involved force the companies to choose venture capital 

since other forms of financing are difficult to obtain. We don’t believe that the financial gap 

is influenced by the managerial attitudes in these situations. 

 
From a social perspective we believe that the problem is mainly attributed to the companies 

that potentially can grow and create job opportunities but are inhibited to do so because of 

the managers’ negative attitude. It is our opinion that by increasing these managers’ 

knowledge of venture capital a reduction of the financial gap and an increased growth can 

be achieved.  
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 INLEDNING 

1 INLEDNING 
 

årt inledande kapitel informerar läsaren om problemet för små företag att skaffa kapital. Problemet 
har sitt ursprung i det finansiella gapet och beror på olika faktorer hos både finansiärer och 

företagare. Vi tror att en ökad kunskap om dessa faktorer kan vara en möjlighet att minska det 
finansiella gapet. Vår diskussion utmynnar till sist i ett syfte och två forskningsfrågor. 

 V
 
1.1 Tillväxten skapas inom småföretagssektorn 
 
Efter bankkrisen på 90-talet blev bankerna allmänt mer försiktiga att bevilja krediter, vilket 
kom att innebära att såväl små som stora företag fick svårare att erhålla finansiering. Under 
samma period förändrades arbetsmarknaden från att vara främst tillverkningsorienterat till att 
bli mer kunskaps- och tjänsteorienterat. Denna utveckling medförde betydande 
omställningar bland de större företagen och resultatet blev en omfattande arbetslöshet. Den 
politiska debatten kom att handla om hur man skulle gå tillväga för att minska denna 
arbetslöshet och lösningen föreföll ligga hos småföretagen1. (Berggren, 2003, s 45) 
 
Studier av Davidsson, Lindmark och Olofsson (1994, s 163) har visat att tillväxten skapas 
inom småföretagssektorn, bland annat har en studie visat att sju av tio nya arbetstillfällen 
genereras inom småföretagssektorn. Berggren (2003, s 45) påpekar att småföretagen också är 
viktiga för uppkomsten av innovationer samt för att skapa företagsamma och välmående 
regioner vilket är några av anledningarna till att intresset för småföretagen ökat.  
 
En förutsättning för att ett företag skall kunna växa är att det finns tillgängligt kapital. 
Småföretagare kan enligt Berggren (2003, s 46 f) söka hjälp med finansieringen hos ett antal 
olika aktörer som utöver banker inkluderar affärsänglar2, riskkapitalbolag samt statliga 
institutioner. Nyman (2002, s 15) skiljer på lånekapital och riskkapital. Lånekapital är en 
finansiering med lånade medel, där långivaren erhåller avkastning på utlånat kapital genom 
ränta. Riskkapital är däremot en investering som vanligtvis medför att investeraren erhåller 
eller har möjlighet att erhålla en ägarandel i företaget. En sådan investering ger vanligtvis 
ingen ränta och innebär ett större risktagande för investeraren än för övriga finansiärer om 
företaget skulle hamna på obestånd. Dessutom är företaget alltid skyldigt att betala sina räntor 
oavsett om företaget genererar någon vinst eller ej, medan aktieägare endast kan förvänta sig 
utdelning om det är möjligt med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning. (Nyman, 2002, 
s 15)  
 
1.2 Finansiellt gap 
 
När det gäller finansiering möts småföretagare av en mängd problem. Dessa problem ligger 
enligt Landström (2003, s 13) både hos företagaren och finansiären. När det gäller 
finansiärerna ligger problemen i att risken vid investering i småföretag är för hög, 
finansiärerna har inte tillräcklig kompetens eller finansiella instrument för att analysera och 
hantera småföretag samt att den relativa transaktions- och kontrollkostnaden är för hög. 
Företagarna bidrar till problemet genom att de har bristande kunskaper i finansiella frågor 

                                                           
1 I denna undersökning kommer vi att definiera småföretag som ett företag med mindre än 200 anställda, som 
har ett personligt ledarskap och som är oberoende, det vill säga inte ingår i någon koncern. 
2 Affärsänglar är personer som investerar med medel i tidiga skeden av ett tillväxtföretags utveckling. De 
engagerar sig ofta i tillväxtföretagets verksamhet och bidrar utöver kapital även med kompetens och nätverk. 
(www.connectsverige.se) 

  1

http://www.connectsverige.se


 INLEDNING 

samt en negativ attityd3 till externt kapital. Problemen har enligt Landström lett till att ett 
finansiellt gap4 uppstått. Detta överensstämmer med Tucker och Leans (2003) resonemang 
kring dessa problem. Tucker och Lean påpekar även att problemet med 
informationsasymmetri som uppstår mellan företagare och finansiärer bidrar till det finansiella 
gapet. Landström (2003, s 13) menar att informationsasymmetrin5 bland annat beror på att 
företagaren har mer information om sitt företag och dess projekt samt att finansiären ofta har 
större kunskap om exempelvis marknaden och branschen.  
 
Hamilton och Fox (1998) menar att det finansiella gapet mer beror på småföretagarna än på 
finansiärerna då företagare helt enkelt föredrar att använda internt genererat kapital framför 
externt kapital. I en undersökning av Cressy och Olofsson (1997) på små- och mellanstora 
företag i Sverige framgick att det existerar en efterfrågan på internt genererat kapital som, 
snarare än utbudet av externt kapital, begränsar företagens utveckling. Studien visade att 
företagen var medvetna om att överlåtelse av viss kontroll skulle förbättra prestationen men 
de ansåg inte att behållningen i form av tillväxt, vinst och överlevnad var tillräcklig för att 
kompensera förlusten av kontroll. Detta bekräftar en teori som utvecklades av Myers (1984) 
som kallas ”the pecking order theory”. Denna teori indikerar att företagare föredrar internt 
genererade medel och lånar kapital endast när det är nödvändigt samt att kapital från nya 
ägare endast ses som en sista utväg.  
 
1.3 Påverkande faktorer 
 
Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1998) har identifierat vilka faktorer som påverkar 
besluten om företagets kapitalstruktur. Författarna menar att besluten som tas angående 
företagets finansiering är beroende av företagsledaren, företagets karaktär och marknaden de 
verkar i. En viktig faktor är företagsledarens karaktärsdrag, som exempelvis dennes 
kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet. Författarna påpekar att 
kontrollbehovet är större i familjeföretag vilket leder till att dessa företag är mer motvilliga 
att använda sig av kapital från nya ägare. Studierna visar även att vissa företag, exempelvis 
teknikföretag, som är mer kapitalintensiva, har en större benägenhet att ta in kapital från nya 
ägare. Detta konstateras även av Cressy (2002) som menar att tekniksektorns dynamiska 
tillstånd gör att nya företag i denna bransch kommer att behöva extern finansiering vid ett 
tidigare stadium än övriga småföretag. Denna externa finansiering bör enligt Cressy bestå av 
kapital från nya ägare för att undvika att företagets skuldsättningsgrad ökar och gör företaget 
mer finansiellt ömtåligt. Enligt Tucker och Lean (2003) startar många ett eget företag för att 
de vill ha kontroll över arbetsplatsen. Detta kan vara en anledning till att det finns ett 
motstånd bland småföretagare mot att blanda in riskkapitalbolag eller affärsänglar i företaget 
då det skulle innebära att släppa ifrån sig en del av makten. Berggren (2003, s 46) menar att 
småföretagare i allmänhet är tveksamma till att etablera relationer där de kontrolleras av 
någon annan, småföretagare är med ett annat ord kontrollaverta. Samtidigt har det visat sig 
att extern finansiering är viktigt för att skapa tillväxt bland mindre företag. Detta blir då, 
enligt Berggren, en svår avvägning för småföretagare som vill behålla makten men ändå har 
ambitionen att växa.  
 

                                                           
3 varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller 
emot något (www.nationalencyklopedin.se)  
4 Ett finansiellt gap uppstår då utbud och efterfrågan på kapital inte är i jämvikt. (Landström, 2003, s 14) 
5 Informationsasymmetri innebär att någon part har mer information än den andra. (Perloff, 2004) 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå småföretagares attityd till riskkapital. Då företagens 
attityd visat sig vara en bidragande faktor till det finansiella gapet anser vi att det är viktigt att 
få en ökad förståelse för hur attityden ser ut och varför den ser ut som den gör. Vi vill 
analysera vilka faktorer som påverkar denna attityd då vi tror att en ökad kunskap om dessa 
faktorer kan minska det finansiella gapet. Baserat på problemdiskussionen samt det syfte den 
har lett fram till vill vi med denna uppsats besvara följande frågor: 
 
 

• Hur ser småföretagares attityd till riskkapital ut och varför ser den ut så? 

• Vilka faktorer påverkar attityden till riskkapital och på vilket sätt påverkar de 

attityden? 
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 2 METOD 
 

etta kapitel inleds med ett avsnitt om det metodsynsätt vi valt, sedan redogörs för hur vi 
införskaffat litteratur som behandlar ämnet. Vi beskriver samt motiverar även val av forsknings-

strategi, fallstudieobjekt och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
metodproblem samt en beskrivning av den analysmetod som kommer att användas vid analysarbetet. 

 D
 
2.1 Metodsynsätt och antaganden 
 
Syftet med denna studie var att förstå småföretagares attityd till riskkapital och varför den ser 
ut som den gör. Attityder och val som enskilda personer gör är högst individuella, vi ville 
därför genom dialog med olika aktörer fånga de subjektiva uppfattningarna och skapa en 
förståelse för ämnet och utifrån det dra slutsatser. Vi ville utgå från de enskilda aktörerna och 
se hur attityden såg ut i varje enskilt fall. Genom att identifiera vilka faktorer som påverkat 
aktören och förklara hur dessa påverkade aktörens attityd ville vi skapa en bild av 
verkligheten. Med tanke på vårt syfte ansåg vi att vår undersökning kännetecknades av ett 
aktörssynsätt. Detta överensstämmer med Arbnor och Bjerkes (1994, s 68, 86) åsikter om 
aktörssynsättet. 
 
De antaganden vi gjort i denna undersökning är att verkligheten hela tiden förändras det vill 
säga att aktörernas attityd vid en tidpunkt kan vara en helt annan vid en annan tidpunkt. 
Dessutom har vi gjort antaganden att varje enskild aktör har en egen uppfattning om 
riskkapital. Innan vi gjorde vår empiriska undersökning har vi genom att läsa litteratur om 
ämnet skapat oss en förförståelse. Denna litteratur fick oss att tro att många småföretagare har 
en negativ inställning till riskkapital. Vi ville därför genomföra denna undersökning för att ta 
reda på om så var fallet och varför. Vi har försökt hålla oss neutrala och inte låta vår 
förförståelse påverka våra frågor eller analys. 
 
2.2 Litteratursökning 
 
För att introducera läsaren i ämnet och problemet samt för att skapa vår referensram har vi 
utgått från litteratur. Referensramen har vi sedan använt för att tolka och analysera den 
insamlade empirin. Denna litteratur har också hjälpt oss att få en djupare förståelse för 
problemet. De databaser vi använde oss av var Emerald, Ebsco, Econlit och Lucia. Vi var 
intresserade av böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och tidningsartiklar. När vi sökte i 
databaserna Emerald och Ebsco använde vi uteslutande engelska sökord. Följande sökord 
använde vi: venture capital, private equity, finance, SME, attitude och capital. Vi 
kombinerade även dessa vid vår sökning. Sökningen i Lucia gjordes med både ovan nämnda 
sökord samt svenska sökord. Exempel på svenska sökord: riskkapital, finansiering, 
småföretag, och attityd. Vidare sökte vi efter författare som uppgetts som referenser i artiklar 
vi läst i dessa databaser och tidskrifter som Economic Journal. 
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2.3 Forskningsstrategi 
 
Med denna uppsats ville vi skapa en förståelse för småföretagares attityd till riskkapital. Vår 
avsikt var att göra en kvalitativ studie som undersöker detta på djupet. Tanken var att 
exemplifiera och med hjälp av exemplen dra mer eller mindre långtgående slutsatser precis 
som Svenning (2003, s 86) beskriver. Vi var främst intresserade av att försöka förstå 
företagarnas sätt att resonera och agera vilket enligt Trost (1997, s 15 f) kännetecknar en 
kvalitativ studie. Bästa sättet att genomföra en sådan undersökning ansåg vi var att studera 
endast ett fåtal företag grundligt i stället för att ytligt studera många företag. Eftersom vi hade 
som avsikt att djupgående granska attityderna hos de olika aktörerna ansåg vi att en fallstudie 
var den lämpligaste forskningsstrategin. (Denscombe, 2000, s 41 ff) 
 
2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Vid valet av fallstudieobjekt har vi såsom Denscombe (2000, s 44) beskriver valt ut några få 
företag från en bredare urvalsgrupp. Då urvalet skett på teoretiska grunder, inte 
slumpmässiga, handlar det om ett selektivt urval av studieobjektet. Vi valde fallstudieobjekt 
utifrån ett antal kriterier vi ansåg viktiga för studiens syfte. För det första ville vi titta på 
småföretag då teorin föreslår att just dessa har svårt att finna kapital. För det andra valde vi 
tillväxtföretag inom teknikbranschen eftersom dessa har ett större kapitalbehov. För att 
belysa skillnader mellan olika företag valde vi att undersöka företag som kommit olika långt i 
processen med användning av riskkapital (se figur 2:1). Vi önskade även undersöka företag 
som fanns i Luleå för att kunna utföra personliga intervjuer. Det visade sig dock svårt att 
finna lämpliga företag i Luleå som motsvarade våra kriterier så därför valde vi att utöka 
urvalsområdet till att även omfatta Umeå. Vi ansåg mot denna bakgrund att de valda 
företagen var lämpliga fallstudieobjekt för vår undersökning. (Svenning, 2003, s 110).  
 

Figur 2:1 Företagens fas i förhållande till riskkapital 

 

Inget riskkapital Stort riskkapital 

Nordnav Upzide LabsRubico Hemmanet 

 
Denna figur illustrerar i vilken fas de olika företagen vi intervjuat befinner sig i. Rubico har 
ännu inte tagit in något riskkapital som förändrar ägarstrukturen medan Upzide Labs har 
tagit in mindre riskkapitalbolag och förhandlar idag med större bolag om framtida samarbete. 
Hemmanet har idag tagit in en affärsängel och ett mindre riskkapitalbolag som ägare. Till sist 
har vi intervjuat NordNav som är ett företag som tagit in ett syndikat av större 
riskkapitalbolag. Vi har valt att titta på företag som har tagit in mer eller mindre riskkapital 
för att se om attityden påverkas av olika faktorer och för att jämföra attityden i de olika 
faserna. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Då vi ville erhålla ingående information från ett mindre antal människor ansåg vi att det var 
mest lämpligt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom denna metod enligt 
Denscombe (2000, s 132, 161) producerar mer djupgående och detaljerade data. Det finns 
en rad olika typer av forskningsintervjuer och den vi använt oss av är semistrukturerad 
intervju. En risk med personliga intervjuer, som vi försökt minimera, är enligt Svenning 
(2003, s 120) att intervjuaren själv påverkar svaren, så kallad intervjuareffekt. Vi hade vid 
intervjuerna en lista med de ämnen vi skulle behandla, men vi var flexibla och lät den 
intervjuade utveckla sina idéer och tankar. Intervjuguiden (se bilaga 1) hade vi utformat 
utifrån vår referensram. Frågorna var öppna för att betoningen skulle ligga på den 
intervjuade och för att aktören skulle känna sig bekväm med frågorna men även för att vi 
ville undvika att leda aktörens svar genom våra frågor.  
 
2.6 Genomförande 
 
Vi valde att intervjua företagens VD eller grundare för att vi tror att det är denna person som 
har störst insikt i företaget och det är de som tar de finansiella besluten. Inledningsvis 
kontaktade vi de olika aktörerna per telefon för att berätta om syftet med vår uppsats samt 
fråga om de var villiga att ställa upp på en intervju och när det skulle passa dem. I samband 
med första kontakten med aktörerna frågade vi om de ville se intervjuguiden i förväg och 
samtliga valde att utnyttja denna möjlighet. En intervjuguide (se bilaga 2) med de 
övergripande frågorna kompletterades med en upprepning av uppsatsens syfte innan den 
skickades till aktörerna. Samtliga aktörer fick erbjudande om att vara anonyma men tackade 
nej till detta då de inte ansåg att ämnet var så känsligt. 
 
Tre personliga intervjuer genomfördes genom att vi besökte företagen. En intervju 
genomfördes via telefon eftersom företaget var beläget i Umeå. Samtliga intervjuer inleddes 
med att fråga om aktörerna godkände att vi spelade in hela intervjun med bandspelare. Vid 
telefonintervjuerna frågade vi även om det gick bra att vi genomförde intervjun med 
högtalartelefon. Som komplement till bandinspelningen gjorde vi anteckningar under 
intervjun. Direkt efter att varje intervju var klar lyssnade vi på det inspelade materialet och 
antecknade ner det som sagts under intervjun. Vi sammanställde materialet från alla 
intervjuer och skickade det till respektive aktör för granskning och godkännande.  
 
2.7 Trovärdighet 
 
Då vår undersökning fångar aktörernas subjektiva uppfattning har vi vidtagit vissa åtgärder 
för att säkerställa autenticiteten. Vi valde att spela in intervjuerna genom att använda 
bandspelare och högtalartelefon när det var nödvändigt vilket bör ha påverkat trovärdigheten 
positivt. Ytterligare en faktor som kan ha ökat trovärdigheten är att vi var två som närvarade 
under varje intervjutillfälle. En hade huvudansvaret för intervjun medan den andra ställde 
följdfrågor och förde anteckningar under intervjun för att komplettera det inspelade 
materialet ifall något uppfattats som oklart i inspelningen. Den visuella kontakten vid de 
intervjuer som gjordes ansikte mot ansikte möjliggjorde att vi kunde känna av aktörens 
sinnestämning och tolka dennes kroppsspråk. Sammantaget gjorde detta att vi fick en 
tydligare bild av aktörens uppfattning i ämnet. 
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Att vi valt att genomföra en telefonintervju med ett av företagen istället för att träffas ansikte 
mot ansikte gjorde att vi gick miste om den visuella kontakten. Vi tror dock inte att detta 
haft någon större inverkan på våra resultat. Då företaget låg i Umeå hade vi inte möjlighet 
att genomföra intervjun på plats. Efter varje intervju sammanställde vi materialet och 
skickade tillbaka detta till aktörerna för granskning och godkännande. Detta gjordes för att 
minska eventuella missförstånd eller tolkningsfel och för att försäkra oss om att empirin blir 
korrekt. Alla aktörer tillät oss dessutom att ställa kompletterande frågor efter intervjutillfället 
om några oklarheter uppstått.  
 
Om samma resultat kan bekräftas genom att se på det ur olika perspektiv, det vill säga genom 
triangulering, kan trovärdigheten och förståelsen ökas. Vi har dock endast använt två 
forskningsmetoder, litteraturstudier och intervjuer. Ett annat problem är att frågornas 
karaktär kan påverka aktörernas svar samt att frågor av öppen karaktär kan ge irrelevanta 
svar. Detta försökte vi minimera genom att ha öppna frågor där aktören själv kan tala fritt 
samtidigt som vi ledde in aktören mot det ämne vi undersökte. (Denscombe, 2000, s 103) 
Då vi skickat ut en intervjuguide i förväg finns risken att vi går miste om aktörernas spontana 
svar. Vi tror dock att det är viktigare att aktören får möjlighet att förbereda sig för intervjun 
så att vi kan få väl genomtänkta och uttömmande svar. 
 
En viss risk finns att valet av företag påverkat de slutsatser vi dragit i undersökningen då det 
är utifrån företagarens subjektiva uppfattning vi skapat vår bild av verkligheten. Vi har 
genom att välja företag i olika steg av riskkapitalprocessen försökt minska detta problem. Det 
finns även risk för att vissa mäteffekter uppstår vid intervjun. Att fråga någon om deras 
inställning kan i själva verket innebära att ett svar på en fråga tvingas fram, som 
intervjupersonen aldrig själv funderat över. Detta har vi försökt undvika genom att inte 
direkt ställa frågan om företagarens attityd utan istället låtit denne berätta fritt om sitt företag 
och sina finansieringsval. Vi har sedan genom att analysera dessa svar kommit fram till vilken 
attityd företagaren egentligen har till riskkapital. 
 
2.8 Generaliserbarhet 
 
Att vi valt att undersöka företag i tillväxt kan ha påverkat vår undersökning. Då tillväxt 
kräver mer kapital kan detta innebära att aktörerna är mer positivt inställda än företag som 
befinner sig i mognadsstadiet. Även det faktum att vi undersökt företag i teknikbranschen 
kan påverka aktörernas behov av kapital. Detta innebär att de slutsatser som vi dragit ej kan 
generaliseras på alla företag i olika branscher. Vi har försökt att dra slutsatser som gäller för 
små tillväxtföretag i teknikbranschen i vår undersökning. Vi är dock medvetna om att dessa 
slutsatser inte kan appliceras på alla företag och att våra resultat är helt beroende på vilka 
företag vi undersökt. Med tanke på att vi valt företag i olika faser (se figur 2:1) anser vi att 
detta problem minskat något.  
 
2.9 Analysmetod 
 
Vår analys kommer att utgå från det material som tagits upp i vår referensram. Detta 
kommer sedan att jämföras med det empiriska material vi insamlat. För att strukturera upp 
analysen har vi valt att utgå från de delar som presenteras i figur 3:2 i vår referensram. För att 
uppnå vårt syfte, att förstå företagarnas attityd och de faktorer som påverkar denna, 
analyserades de olika faktorernas inverkan på attityden. Vi började med att analysera 
företagsledarens karaktärsdrag och hur dessa påverkar attityden till riskkapital. Sedan 
analyserades huruvida företagets karaktär och yttre faktorer påverkar attityden. Vi jämförde 
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även de olika företagarnas attityder för att belysa eventuella skillnader mellan företag i olika 
situationer. Till sist analyserades huruvida de olika påverkande faktorerna har någon inbördes 
påverkan på varandra och om det finns andra faktorer som kan påverka attityden till 
riskkapital. 
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3 SMÅFÖRETAG OCH FINANSIERING 
 

yftet med vår uppsats är att skapa en förståelse för småföretagares attityd till riskkapital och i vår 
referensram tar vi upp teorier och studier som är relevanta i förhållande till detta syfte. Vi börjar 

detta kapitel med att beskriva det finansiella gapet för att ge läsaren en djupare förståelse för problemet. 
Vi redogör för de olika faktorer som påverkar gapet innan vi tar upp teori som visar på att företagare 
föredrar viss finansiering före annan (Pecking order theory). Sedan beskriver vi vilka faktorer som 
påverkar företagarnas attityd till finansiering i syfte att ge läsaren en djupare förståelse för dessa faktorer. 
Till sist har vi sammanfattat referensramen för att läsaren lättare skall se hur referensramen hänger 
samman. 

 S

 
3.1 Det finansiella gapet 
 
Då vår undersökning utgår från det finansiella gapet är det viktigt att läsaren har en klar bild 
vad det finansiella gapet är och vi väljer därför att inleda vår referensram med att förklara 
detta begrepp. 
 
Utbudet av kapital för småföretag har enligt Landström (2003, s 11f) varierat på den svenska 
marknaden. Landström menar att vi har för lite kunskap om hur utbud och efterfrågan på 
kapital egentligen ser ut. En mängd studier har gjorts av det finansiella gapet med mycket 
skiftande resultat. Vissa studier visar att det finns ett finansiellt gap medan andra indikerar att 
det finansiella gapet, när det gäller småföretag, inte är särskilt stort. Landström menar att de 
varierande resultaten kan bero på att kapitalmarknaden förändras över tiden och skiljer sig 
mellan olika länder. Harrison och Mason (1996) anser att det är en allmän uppfattning bland 
ägare av små och mellanstora företag, i Storbritannien, att för lite externt kapital finns 
tillgängligt. 
 

Figur 3:1. Beskrivning av det finansiella gapet 

 Utbud av kapital Efterfrågan på kapital 

Finansiärer Små företag FINANSIELLT GAP

informationsasymmetri 

- Risken är för hög 
- Brist på kompetens och 

finansiella 
analysinstrument 

- Höga relativa 
transaktions- och 
kontrollkostnader 

- Brist på kunskap 
- Attityden till externt 

riskkapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från H. Landström. (2003, s 14). 
 
Det finansiella gapet uppstår på grund av olika faktorer. En viktig del är 
informationsasymmetrin som existerar mellan företagare och finansiärer. Sedan finns det även 
andra bidragande faktorer både hos finansiärerna och hos företagarna. Det är både 
informationsasymmetrin och de övriga faktorerna vi ämnar åskådliggöra nedan för att ge 
läsaren en djupare förståelse för det finansiella gapet. 
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3.2 Informationsasymmetri 
 
En anledning till att ett finansiellt gap uppstår är, enligt Landström (2003, s 13), att det finns 
en informationsasymmetri mellan finansiären och företagaren. Det innebär att den ena parten 
vet mer om projektet än den andra och i detta fall tycks båda parterna ha ett 
informationsövertag. Företagaren har kanske bättre kunskap om sitt företag än finansiären 
medan en erfaren finansiär ibland har större kunskap om marknaden och branschen (ibid).  
 
Informationsasymmetrin kan enligt Tucker och Lean (2003) leda till två typer av fel; Att 
dåliga prospekt accepteras av finansiären samt att bra prospekt avvisas. För att undvika dessa 
fel krävs omfattande kontroller under hela lånetiden vilket är mycket kostsamt. Enligt 
Tucker och Lean är det största problemet för småföretagarna det andra alternativet, att bra 
prospekt avvisas. En frekvent förekomst av detta fel skulle bidra till ett finansiellt gap. 
 
Tucker och Lean beskriver det finansiella gapet utifrån agentteorin. Företagaren 
representerar agenten som arbetar för att dess investeringar ska generera vinst åt principalen 
som i detta fall är finansiären. Författarna menar att då finansiärens information om företagets 
ledning och projektets kvalitet är ofullständig uppstår problem med adverse selection6. 
Vidare, om företagsledningen misslyckas med sin uppgift kan det leda till problem med 
moral hazard7. Detta beror på att det är för kostsamt för finansiären att kontrollera 
småföretagens projekt. Detta resonemang relaterar främst till skuldfinansiering. Tucker och 
Lean menar att användandet av informellt riskkapital såsom affärsänglar kan överbrygga 
många av de problem som förknippas med det finansiella gapet. Affärsängeln investerar i 
företaget först när denne noga har gått igenom affärsplanen och tillåts delta i företagets 
styrning. Finansiären blir på så sätt både principal och agent och informationsasymmetrin 
minskar, menar Tucker och Lean. 
 
3.3 Faktorer som påverkar det finansiella gapet 
 
Som framgår av figur 3:1 finns det, enligt Landström (2003, s 13f), andra faktorer förutom 
informationsasymmetrin som påverkar det finansiella gapet. Då många små företag avvecklas 
eller går i konkurs kort efter etableringen anses risken ibland för hög för att finansiären ska 
våga satsa på företaget. Ett annat problem är finansiärernas svårigheter att analysera 
småföretag då de finansiella instrument som används är anpassade för analys av stora 
etablerade verksamheter. Det är också så att den relativa transaktions- och kontrollkostnaden 
ofta blir för hög vid mindre investeringar jämfört med investeringar av större belopp. 
Förklaringar till det finansiella gapet kan även finnas hos företagaren. Landström menar att 
företagaren ofta har brist på kunskap i finansiella frågor vilket gör det svårt att attrahera olika 
finansiärer. Enligt Landström har studier även visat att det finns en negativ attityd till externt 
kapital bland småföretagarna som påverkar det finansiella gapet.  
 

                                                           
6 Adverse selection är ett opportunistiskt beteende där en informerad person drar fördelar av att göra affärer 
eller avtala med mindre informerade personer (Perloff, 2004). 
7 Moral hazard är ett opportunistiskt beteende där en informerad person utnyttjar  en annan persons bristande 
information vid en obevakad situation (ibid). 
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3.4 Pecking order theory 
 
Studier har visat att företagare föredrar viss finansiering framför annan. Då vår undersökning 
utgår från att företagare har dessa preferenser och väljer riskkapital i sista hand vill vi 
introducera läsaren i dessa studier.  
 
Enligt Hamilton och Fox (1998) beror det finansiella gapet mer på småföretagarna än på 
finansiärerna. En undersökning, som författarna utfört i småföretag på Nya Zeeland, visar att 
företagare föredrar skuldfinansiering före tillskott från nya ägare eftersom de inte vill förlora 
kontrollen över företaget. Många kunde dock tänka sig att använda finansiering genom nya 
ägare om det inte påverkade kontrollen. Författarna fann att resultatet överensstämde med 
”the pecking order theory”. Den finansiering som föredras är i första hand ägarens tillskott 
samt internt genererade medel följt av externa skulder.  
 
”The pecking order theory” togs fram av Myers (1984) i en studie av större börsnoterade 
företag och bygger mycket på den informationsasymmetri som finns mellan företagen och 
potentiella nya aktieägare. Myers konstaterar att företag väljer finansiering utifrån en viss 
”hackordning” (pecking order). I första hand föredras internt genererat kapital, i andra hand 
banklån och i sista hand finansiering från nya ägare. Detta har i senare studier även visat sig 
stämma i småföretag.  
 
I en studie av Cressy och Olofsson (1997) framgick att svenska företag ansåg att det var 
bättre att i första hand lita på interna vinster och i andra hand bankfinansiering. 
Undersökningen visade även att det råder ett allmänt missnöje med det svenska finansiella 
systemet och det var främst de mindre företagen som var mest högljudda. Studien visar dock 
att ägare av yngre företag betraktar den kompletterande expertisen hos nya ägare som 
gynnsam och att minskad kontroll accepteras lättare om den kompenseras av kunskaper som 
företaget är i behov av och saknar. 
 
Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1998) har i en studie av trettio småföretag 
identifierat vilka faktorer som påverkar besluten om företagets kapitalstruktur (se figur 3:2). 
Studien visade även att när det gäller finansiering vid företagsstarten rankades personliga 
besparingar högst, följt av checkkredit och banklån. Ingen av respondenterna var intresserade 
av kapital från nya ägare. Företagarna fick även ranka den befintliga kapitalstrukturen och där 
visade det sig att internt genererat kapital var viktigast. Näst viktigast var leverantörskrediter 
följt av checkkredit och banklån. Studien bekräftar alltså Myers pecking order theory som 
indikerar att företagare föredrar internt genererade medel och lånar kapital endast när det är 
nödvändigt samt att kapital från nya ägare endast ses som en sista utväg. 
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3.5 Faktorer som påverkar företagares attityd  
 
För att förstå småföretagens attityd till riskkapital anser vi att de faktorer som påverkar denna 
attityd bör undersökas. Vi kommer därför att ta upp de faktorer som enligt Michaelas et al 
(se figur 3:2) påverkar företagens attityd och beslut om finansiering. 
 

Figur 3:2. Faktorer som påverkar beslut om företagets kapitalstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Företagarens karaktärsdrag (3.5.1) 

Kontrollbehov Kunskap Erfarenhet Mål Riskbenägenhet 

Uppfattning och attityd till extern finansiering 

Andra externa faktorer 
(3.5.3) 

Andra interna faktorer 
Företagets karaktär (3.5.2) 

Beslut om kapitalstruktur 

Kapitalstruktur i småföretag 

Efter N. Michaelas, F. Chittenden och P. Poutziouris. (1998) 
 
Denna figur visar på ett enkelt sätt olika faktorer som påverkar småföretagarens attityd och 
beslutsfattande vid val av finansieringsalternativ. De stora påverkande faktorerna är 
företagarens karaktärsdrag, företagets karaktär samt externa faktorer och det är dessa faktorer 
som vi avser att utreda nedan. 
 
3.5.1 Företagsledarens karaktärsdrag 
 
Michaelas et al menar att företagets kapitalstruktur är en funktion av företagets karaktär, 
företagsledaren och marknaden de verkar i. Studien visar således att företagets kapitalstruktur 
är beroende av företagarens uppfattning om extern finansiering. Finansieringsbesluten 
påverkas av företagarens karaktärsdrag, som exempelvis dennes kontrollbehov, kunskap, 
erfarenhet, mål och riskbenägenhet. Michaelas et al lyfter fram att många företagares ovilja 
att lämna ifrån sig kontrollen över företaget påverkar beslutet. Denna ovilja har visat sig vara 
större i familjeföretag.  Beslutet påverkas även av företagarens kunskap om de finansierings-
alternativ som finns tillgängliga. Tidigare erfarenhet av belåning är en faktor som, enligt 
Michaelas et al, påverkar företagarens uppfattning såväl som företagarens mål för 
verksamheten. Författarna framhåller att många företagare har en negativ inställning till 
externt kapital, de föredrar helt enkelt att använda egna besparingar vid uppstart och internt 
genererat kapital vid expansion.  
 
Småföretagarnas kontrollaversion 
 
Motivet för många som startar ett eget företag är enligt Tucker och Lean (2003) ofta att de 
vill ha kontroll över arbetsplatsen och internalisera risktagandet och förmånerna av de 
personliga insatserna. Mot denna bakgrund är det naturligt att det finns ett motstånd mot att 
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släppa ifrån sig makten genom att involvera riskkapitalbolag eller affärsänglar i företaget. 
Tucker och Lean menar att företagarens attityd på så sätt skapar en motsättning mot de olika 
externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga. 
 
Att undvika att ta order och kontrolleras av någon annan är en av de fördelar som kommer 
av att vara sin egen chef. Detta behov av oberoende är, enligt Cressy och Olofsson (1997), 
en av de vanligaste krafterna till att nya företag skapas. Småföretagare förefaller vara 
tveksamma till extern kontroll, i synnerhet till externa finansiärer, denna attityd brukar enligt 
Berggren (2003, s 49f) kallas för kontrollaversion. Kontrollaversionen är nära relaterad och 
förefaller negativt korrelerad till småföretagarnas tillväxtambition. Berggren menar att 
småföretagare med hög ambition att skapa tillväxt är mer öppna gentemot externa finansiärer 
och dess medverkan till en ökad tillväxt. Däremot är det för kontrollaverta småföretagare 
viktigt att finansieringen i så liten grad som möjligt påverkar dennes handlingsfrihet. 
Småföretagaren kommer därför antagligen att följa en finansiell preferensordning vid val av 
finansiering som påminner om ”the pecking order theory”. Attityderna till vissa externa 
finansiärer kan från småföretagarnas perspektiv vara positiva men detta gäller inte alla externa 
finansiärer. En kontrollavert småföretagare kanske kan godta den passiva styrningen från en 
bank, men har större svårigheter att acceptera styrningen från en affärsängel. (op cit s. 50) 
 
Kunskap 
 
I sin studie har Tucker och Lean (2003) bland annat undersökt företagares kännedom om 
andra finansieringsalternativ utöver banker. Det visade sig att majoriteten av företag inte 
kände till dessa alternativ. Författarna tar upp möjligheten att denna brist på kännedom kan 
bero på att många småföretag inte har något behov av alternativ finansiering eftersom de är 
nöjda med det som bankerna erbjuder. Ett annat intressant resultat som framkom i Tucker 
och Leans studie var att merparten av företagen ansåg att finansiering genom banker eller 
familj och vänner var lätt att anskaffa, vilket tyder på att det finansiella gapet inte existerar för 
de flesta företagen.  
 
Att företagare föredrar skuldfinansiering eftersom de inte har full kunskap om de olika 
finansieringsalternativ som finns tillbakavisas av Hamilton och Fox (1998). De menar att 
småföretagarens kapitalbehov uppkommer hastigt och finansieringen måste ordnas genast, då 
är skuldfinansiering den enklaste lösningen. Det innebär att småföretagarna helt enkelt 
föredrar skulder, det har inget med vare sig kunskapsgap eller utbudsgap att göra. Det 
finansiella gapet är, enligt författarna, snarare en konsekvens än orsaken till företagarnas 
finansieringspreferenser. 
 
Småföretagarens problem ligger enligt Tucker och Lean i att förmedla dess projekts kvalitet 
till finansiären vilket ofta beror på företagarens brist på kunskap inom det finansiella området. 
Författarna menar att företagarna ofta är produkt- eller servicespecialister, inte specialister på 
finansiella frågor. 
 
Erfarenhet 
 
Tidigare erfarenhet av belåning påverkar, enligt Michaelas et al (1998), företagarens 
uppfattning om externt kapital. En företagare som har goda erfarenheter av att använda 
externt kapital är mer benägen att använda sig av sådan finansiering igen medan en företagare 
med dåliga erfarenheter utvecklar en negativ attityd mot extern finansiering och undviker 
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den finansieringsformen. Gilmore, Carson och O´Donnel (2004) menar att företagare som 
gått igenom tunga startår med hög skuldsättning och ett stort beroende av finansiärer är 
motvilliga att involvera sig i aktiviteter som kan hota den säkerhet och självständighet de 
arbetat så hårt för att uppnå. 
 
Mål 
 
Michaelas et al (1998) lyfter fram företagarens mål för verksamheten som en påverkande 
faktor. Om företagarens mål är tillväxt ökar benägenheten att anskaffa externt kapital medan 
andra föredrar att hålla verksamheten liten av olika skäl och då finns inget behov av extern 
finansiering. Detta konstateras även av Tucker och Lean (2003) som tar upp så kallade 
livsstilsföretag som prioriterar helt andra mål än tillväxt. Det kan till exempel röra sig om 
företag som drivs av företagaren för att han tycker att det är roligt, han är nöjd med att få 
göra det han tycker om och har inget intresse i att expandera verksamheten. 
 
Riskbenägenhet 
 
Många tidigare studier har enligt Palich och Bagby (1995) visat att entreprenörer är mer 
riskbenägna än genomsnittet. Palich och Bagby har genom att använda sig av kognitiv teori 
kommit fram till att entreprenörerna inte är mer riskbenägna utan snarare är det så att 
entreprenörerna har en mer positiv syn på affärssituationerna. De uppfattar alltså situationen 
som bättre och väntar sig ett bra resultat vilket gör att de uppfattar situationen som mindre 
riskfylld än övriga. Detta kan i sin tur leda till att de tar mer riskfyllda beslut enligt Palich 
och Bagby. Även Gilmore et al (2004) diskuterar småföretagares attityd till risk och menar 
att även om entreprenörer inser att de måste möta vissa riskfyllda situationer så försöker de 
minimera riskerna så mycket som möjligt. Gilmore et al framhåller även att då många 
småföretag inte har tillväxt som mål kan dessa vara mindre villiga att ta risker, de föredrar att 
växa långsamt och stabilt. 
 
3.5.2 Företagets karaktär 
 
Finansiella svårigheter och en ökad storlek på företaget är, enligt Berggren (2003, s 55f), 
exempel på faktorer som leder till minskad kontrollaversion. Småföretagares kunskap ökar i 
takt med att företaget utvecklas och en vanlig kanal för att öka de finansiella kunskaperna, 
menar Berggren, är genom banken. Banker brukar ofta kräva att företaget använder budget 
och annan finansiell planering för att öka sannolikheten att lån återbetalas. När ett företag 
växer blir medarbetarnas kompetens allt viktigare och denna kompetens måste ständigt 
uppdateras. Denna kompetensutveckling kan föra med sig en ökad kunskap om finansiärer 
vilket i sin tur leder till en bättre förståelse för de krav på säkerhet och andra styrmetoder 
som finansiärer använder. Denna ökade förståelse och möjligheten att själv välja finansiär kan 
resultera i en öppnare attityd till extern finansiering.  (Berggren, 2003, s 55f) 
 
En undersökning gjord av Berggren, Olofsson och Silver (2000), visade också på att tillväxt 
av personal minskar företagens motvilja till förändring av kontroll, desto större ett företag är 
desto mindre kontrollaversion. Att även finansiella svårigheter leder till minskad kontroll-
aversion är något som också bekräftas av Berggren et al (2000). Desto svagare ett företag är 
desto större behov av extern finansiering och företaget tvingas därför, för fortlevnaden, att 
söka finansiering externt. 
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Företagets strategi är en annan faktor som påverkar företagarnas attityd till extern 
finansiering. Som vi nämnt tidigare, och som Berggren (2003, s 49 f) påpekar, är att 
småföretagare med hög ambition att skapa tillväxt är mer öppna gentemot externa finansiärer 
och dess medverkan till en ökad tillväxt. 
 
3.5.3 Externa faktorer 
 
Enligt Berggren et al (2000), är attityden till extern finansiering inte enbart beroende av 
ägarens personlighet utan påverkas i större grad av branschens karaktär. Även Michaelas et al 
(1998) anser att branschens karaktär kan inverka på finansieringsbeslutet. Dessutom påverkas 
finansieringsbeslutet av externa faktorer såsom tillgången på finansiering och övergripande 
ekonomiska förhållanden (ibid). 
 
Även Berggren (2003, s 55 f), klarlägger att företag som verkar inom en bransch där den 
teknologiska utvecklingen går snabbt, tvingas ständigt investera och uppdatera sin utrusning, 
vilket medför ett större investeringsbehov. Även företag som verkar inom en snabbt växande 
bransch, exempelvis IT och Telecom, tvingas investera då snabb tillväxt är avgörande för 
företagets överlevnad. Vid krav på snabb tillväxt är den externa finansieringen av stor 
betydelse och företagen tvingas därmed ingå nära samarbeten med finansiärerna. De 
tvingande mekanismerna kan bero på branschen men det finns även omständigheter som 
beror på företaget. Då fortlevnad sannolikt är ett av företagarens viktigaste mål kan även en 
kontrollavert småföretagare tvingas söka extern finansiering. (ibid) 
 
3.6 Sammanfattning 
 
Ett problem som många småföretagare möter idag är svårigheter att få tillgång till det kapital 
de behöver. Landström (2003, s 13 f) menar att ett finansiellt gap uppstått mellan företagarna 
och finansiärerna. Detta är något de flesta författare tycks vara överens om till en viss grad 
även om det råder delade meningar om orsakerna till detta gap. Gapet beror, enligt 
Landström på flera olika faktorer, bland annat att det finns en informationsasymmetri mellan 
företagarna och finansiärerna. Det finns även ett antal faktorer som ligger dels hos 
finansiärerna, dels hos företagarna. Flera undersökningar, av bland andra Hamilton och Fox 
(1998), Michaelas et al (1998) och Myers (1984), visar att många småföretagare har en 
negativ attityd till externt kapital och främst till riskkapital. Denna attityd påverkas av en 
mängd externa och interna faktorer. Michaelas et al identifierar några faktorer som påverkar 
företagarens attityd. En viktig faktor är företagarens karaktärsdrag där dennes kontrollbehov, 
kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet visat sig ha stor betydelse vid valet av 
finansiering. Även företagets karaktärsdrag samt marknaden de verkar i påverkar företagarens 
attityd och de beslut som tas angående företagets finansiering. Enligt Michaelas et al skiljer 
sig attityden mellan olika branscher. Företag som verkar i kapitalintensiva branscher där 
tillväxt och utveckling är avgörande, till exempel teknikföretag, är mer positivt inställda till 
riskkapital medan familjeföretag har en mer negativ attityd menar Michaelas et al. Genom att 
undersöka dessa faktorer i de olika företagen vill vi utreda vilka samband de har med 
företagarens attityd och skapa en större förståelse för hur företagares attityd till riskkapital ser 
ut. Vi hoppas att denna ökade förståelse och kunskap bidrar till att minska det finansiella 
gapet. 
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4 STUDIE AV FYRA SMÅFÖRETAG I TEKNIKBRANSCHEN 
 

 detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt empiriska underlag som bygger på intervjuer med fyra 
olika företag. Varje aktörs åsikter och erfarenheter återges utan inslag av våra egna tankar och 

slutsatser. 
 I

 
4.1 Rubico, Per Johansson  
 
Per Johansson är utbildad civilingenjör och har läst elektroteknik med avslutning 
signalbehandling. Johansson har tidigare jobbat som projektledare på Luleå tekniska 
universitet där han forskade i en taltidningsmottagare för blinda och synskadade. Projektet 
var lyckat och Johansson bestämde sig att tillsammans med Anders Larsson starta upp Rubico 
för snart två år sedan. Taltidningsmottagaren utvecklas fortfarande kontinuerligt och 
utvecklingsarbetet finansieras med hjälp av mindre konsultuppdrag som Rubico tar på sig. 
Vid starten gick de två delägarna in med det nödvändiga aktiekapitalet, i övrigt har de 
försökt hålla nere omkostnaderna för att verksamheten skall gå runt. Rubico har tagit emot 
kapital från Teknikbrosiftelsen i form av ett förmånligt lån som inte behöver betalas tillbaka 
om det går dåligt för företaget. Detta lån var viktigt för att vidareutveckla 
taltidningsmottagaren då företaget inte hade någon färdig produkt att erbjuda sina kunder.  I 
ett senare skede har företaget även tagit in så kallat A1 bidrag från Connect Norr, 
öronmärkta pengar som använts till marknadsföringsmaterial, att ta fram en logotyp och även 
för att anlita mentorer i viss utsträckning. En faktor som bidragit till att företaget tagit in 
kapital från Teknikbrostiftelsen är att det varit nödvändigt för att kunna utveckla sin 
produkt. Det är en process som tar lång tid och som kräver kapital och därför var Rubico 
tvungen att ta in detta kapital. Att Rubico tagit in kapital från Connect Norr var för att 
kunna satsa på saker som företaget kanske inte annars anser sig ha råd med. Att det dessutom 
var enkelt och förmånligt skadade inte heller, företaget behövde bara betala tillbaka om det 
gick bra.  
 
Vad som har lockat Johansson att starta eget är:  
 
”... att det är kul att jobba för sig själv, tycker jag. Man får göra det man tror på och gör man det bra 
så får man förhoppningsvis utdelning för det längre fram. Det är kul att vara den som styr och ställer 
och håller i trådarna...” 
 
Det är inte så många som håller på med konsultuppdrag och digitala signalprocessorer i Luleå 
eller i Sverige för den delen förklarar Johansson. Rubico har gjort konsultuppdrag åt företag 
i USA och Tyskland och ser därför att företagets lösningar kan vara gångbara internationellt. 
Just nu samarbetar Rubico med två företag i Kalix och levererar taltidningsmottagare till 
staten, Taltidningsnämnden. I framtiden hoppas Rubico kunna kombinera konsultuppdrag 
med egna produkter. Johansson upplever att branschen kännetecknas av tillväxt, särskilt en 
viss teknik där Rubico ligger ganska långt fram i utvecklingen. 
 
Rubico har i dagsläget aldrig sökt riskkapital hos bolag eller affärsänglar som velat gå in som 
ägare utan har endast haft kontakt med Teknikbrostiftelsen och Connect Norr. Varför 
Rubico inte sökt annat riskkapital är enligt Johansson att det är krångligt och kräver stora 
kunskaper, mycket tid och energi. Dessutom vill Johansson behålla kontrollen över 
företaget.  
 
”Man kommer tillbaks till att man vill bestämma själv, i slutändan kanske.”  

  16



 EMPIRI 

 
Johansson tror på att växa stabilt och sunt, med internt genererade medel, och har därför valt 
att inte ta in riskkapitalister som ägare i företaget. Johansson menar att riskkapitalister kan 
bestämma att företaget ska ut i hela världen på en gång och att det får bära eller brista. Skulle 
ett företag förklara för en riskkapitalist att de vill växa långsamt så skulle riskkapitalisten 
antagligen vända i dörren. Efter tre år så vill riskkapitalisterna ha tiodubblat sina satsade 
pengar, tror Johansson. Rubicos vision just nu är att så småningom gå från tre anställda till 
tio och göra en stabil vinst varje år men visionen får höjas allteftersom tiden går. Rubico är 
ett bra team som jobbar och fungerar bra ihop och Johansson är övertygad om att visionen 
kommer att nås, frågan är bara hur många år det kommer att ta. Svårigheterna är att företaget 
inte har det kapital som behövs för att kunna anställa fler som Johansson skulle vilja göra.  
 
Johansson kan tänka sig att sälja en mindre del i företaget till någon anställd, detta för att 
knyta upp vissa nyckelpersoner i företaget. Han kan även tänka sig att när Rubico skaffar en 
riktig styrelse att knyta upp dessa med andelar i företaget. Detta är händelser som Johansson 
kan tänka sig förändrar ägarbilden i framtiden. Att ta in riskkapitalister som ägare i Rubico är 
något som Johansson inte kan se att de i dagsläget behöver. Det skulle innebära en minskad 
kontroll och makt att ta in nya ägare i företaget och detta är något som Johansson skulle 
tänka igenom en extra gång innan beslut. 
 
En fördel med riskkapital är om någon har en jättebra idé men saknar kapital att genomföra 
idén, då är det bra att det finns någon som både har kapital och som är villig att satsa det. 
Nackdelar med riskkapital är att det tar tid och skapar ett kortsiktigt tänkande, det vill säga 
att riskkapitalbolagen inte alltid tänker på företagets och de anställdas bästa på lång sikt. 
Johansson anser att företaget kan klara sin tillväxt utan riskkapital genom att växa sakta och 
stabilt men medger samtidigt att Rubico skulle kunna växa snabbare med riskkapital. 
Johansson anser dock att det är viktigt att företaget inte växer för fort utan Johansson vill 
hinna utvecklas både som person och företagare och få en produkt som är redo. När det 
gäller riskbenägenheten anser Johansson att han är villig att ta risker och att han är villig att 
riskera sin egen tid, energi och pengar i företaget.  Samtidigt påpekar han att inga risker tas 
som skulle kunna innebära att företaget är i konkurs i morgon. Johansson planerar att 
fortsätta i företaget så länge som han tycker att det är roligt och trivs och kan i dagsläget inte 
se någon anledning till att han skulle vilja sälja sin andel i framtiden. Riskkapital är helt rätt 
när det behövs och ett land skulle inte vara framgångsrikt utan riskkapital. Däremot är 
Johansson personligen mer negativ till riskkapital än positiv. Att släppa aktieandelar till 
riskkapitalister är inget som tilltalat honom, däremot tycker Johansson att de förmånliga 
lånen har varit helt rätt för Rubico. Vad som påverkat Johanssons attityd är mycket hans 
personlighet, att han gärna vill göra saker själv, på sitt sätt, och ta besluten själv utan att ta in 
riskkapital. Något annat som påverkat är den kunskap som krävs om riskkapitalbranschen för 
att kunna göra det på rätt sätt. Johansson medger att han inte kunde så mycket om riskkapital 
när han startade företaget och att riskkapitalisterna kanske tagit en större del av kakan än vad 
de egentligen skulle ha om han valt att ta in en riskkapitalist vid det tillfället. Johansson 
påpekar dock att om han kommer till den punkten att han inte såg någon annan utväg än att 
ta in riskkapital så skulle han göra det.  
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4.2 Upzide Labs AB, Mikael Isaksson  
 
Mikael Isaksson grundade företaget tillsammans med tre delägare år 2001. De fyra grundarna 
arbetade tidigare på Telia research och valde att starta eget eftersom de hade kommit så långt 
de kunde karriärmässigt inom Telia och ville fortsätta utvecklas. Upzide Labs består av 14 
medarbetare och har fördubblat sin personalstyrka de senaste sju månaderna. Upzide Labs 
verkar på en internationell marknad och erbjuder mjukvara inom VDSL8-system till företag. 
Företaget har få konkurrenter och verkar inom en bransch som kräver mycket kapital. Deras 
viktigaste kunder finns i USA och några i Europa, däremot har de inga kunder i Sverige. 
Företaget ser även en stor potentiell marknad i Asien.  
 
Vid starten var det lågkonjunktur och Isaksson ansåg att det var mycket svårt för alla företag 
att få tag på kapital. Då Upzide Labs fortfarande var i utvecklingsstadiet och inte hade någon 
färdig produkt att erbjuda var det inte många investerare som var villiga att satsa pengar i 
företaget. Finansieringen vid grundandet av företaget skedde genom att grundarna gick in 
med aktiekapitalet samt att de fick ett starta eget bidrag och gratis hyra av lokaler. I samband 
med starten tog Upzide Labs även en riskvillig kredit från Norrlandsfonden samt en del 
finansiering via mindre innovationslån. De hade höga mål och ambitioner om snabb 
expansion och var aktiva i sitt sökande efter riskkapital redan från starten, både i Sverige och 
i utlandet, men vid den tidpunkten var det mycket svårt att erhålla finansiering. För att öka 
intäkterna arbetade Upzide Labs mycket med konsultverksamhet bland annat i Frankrike och 
hos Ericsson. De har även medverkat i internationella forskningsprogram som har gett en del 
finansiering via bland annat Vinnova. Genom att arbeta med produktutveckling parallellt 
med konsultarbetet har företaget utvecklats. Detta innebar att de kunde ta mjukvaran till en 
mogen fas och därigenom få tillgång till riskkapital. Idag ligger företaget bra till men Isaksson 
tror att företaget hade kommit mycket längre fram i sin utveckling om de fått tag i kapital 
redan från starten. Under 2002 tog företaget in riskkapital från Lunova för att finansiera en 
investering. Även Emano gick under 2005 in med en större riskkapitalsatsning. Både Lunova 
och Emano blev därmed delägare i Upzide Labs. 
 
Helst av allt hade Isaksson undvikit att ta in nya ägare och istället vuxit organiskt eftersom 
ägarna velat behålla kontrollen över förtaget. Branschen är dock sådan att det inte finns 
någon möjlighet att starta upp ett nytt företag, som inte har en färdig produkt, utan tillskjutet 
riskkapital. Isaksson påpekar att banker aldrig lånar ut pengar till sådana företag eftersom 
bankerna inte är villiga att ta några risker. Företagen tvingas därför att ta in riskkapital. Vid 
val av riskkapitalbolag var det avgörande att de passade Upzide Labs filosofi. De valde 
Emano och Lunova då de var regionala och hade en sund syn på företagandet som 
överensstämde med Upzide Labs filosofi. Lunova och Emano har som målsättning att 
Upzide Labs i första hand skall bli vinstgivande. Isaksson anser att större riskkapitalbolag ”tar 
över” mer, kräver stora andelar och oskäligt stor utdelning. De större riskkapitalbolagen 
rekryterar ofta externa personer som tillsätts i ledningen och Isaksson påpekar att då ett 
företag tar in riskkapital från större riskkapitalbolag får de räkna med att företaget inom en 
tidsperiod skall säljas eller börsnoteras. 
 
Upzide Labs kommer inom snar framtid lansera nya produkter vilket kräver stora 
investeringar. Företaget kommer då att ta in ytterligare riskkapital och överväger att ta in 
kapital från ett av de större riskkapitalbolagen. Vad som då kommer att avgöra valet av 
riskkapitalbolag är, enligt Isaksson, kapitalbehovet och värderingen av Upzide Labs. Ett högt 

                                                           
8 VDSL – Very high speed Digital Subscriber Line 
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värderat företag ger en bättre förhandlingsposition gentemot riskkapitalbolagen och företaget 
kan därmed få till bättre avtal. Isaksson anser att det blir svårt för det nya riskkapitalbolaget 
att byta ut Upzide Labs ledning då de innehar stora kontaktnät och kunskaper. Det 
kundsegment som Upzide Labs fokuserar mot består av ca 10-15 potentiella kunder och 
dessa har ledningen redan idag god kontakt med.  
 
Upzide Labs vision är att bli marknadsledare och att företagets produkter ska finnas i hälften 
av alla kretsar som tillverkas. Isaksson anser att de har goda utsikter att nå visionen och för att 
uppnå detta är det viktigt att få en kund som överlever och inte konkurreras ut, vilket kan gå 
fort i den här branschen. Upzide Labs är små och kostnadseffektiva vilket är en del av deras 
konkurrensfördel och framgångskoncept. Isakssons personliga mål med Upzide Labs är att 
företaget i framtiden börsnoteras men detta är inte möjligt med endast en produkt utan 
företaget måste då utöka sin produktportfölj. Isaksson har svårt för att finna fördelar med 
riskkapital utan det är snarare något som de tvingas att använda då de har behov av kapital. 
Riskkapitalbolagen påstår däremot att de tillför kompetens och nätverk, men det anser 
Isaksson inte alltid stämmer. Nackdelarna är att riskkapitalbolagen delvis har andra mål med 
företaget eftersom de endast går in i företaget under ett visst antal år. Under den tiden vill de 
öka värdet så mycket som möjligt så att det sedan kan säljas eller börsnoteras med största 
möjliga vinst. Företagets grundare kanske har mer långsiktiga mål. En annan nackdel är att då 
företaget väl tagit på sig riskkapital går det inte att ångra sig. 
 
”Antingen lyfter företaget och blir jättestort eller så kraschar det och det finns ingen återvändo”.  
 
Upzide Labs har aldrig upplevt några problem med att få kontakt med riskkapitalbolag. I 
uppstartsskedet kontaktade de en mängd riskkapitalbolag men det var ingen som var 
intresserade av att investera. Idag är det istället riskkapitalbolagen som kontaktar Upzide Labs 
och de har idag goda möjligheter att erhålla riskkapital. Delägarna Lunova och Emano, har 
stora nätverk inom Sverige och har genom dessa nätverk kontakt med olika finansiella 
intressenter. 
 
Isakssons mål med företaget, som är börsnotering, påverkar inte direkt valet av finansiering, 
däremot påverkar det kapitalbehovet som i sin tur påverkar valet av finansiering. Isaksson 
menar att om de väljer att ta in något av de större riskkapitalbolagen så beror det på att de 
vill bredda sin produktportfölj. 
 
Isaksson tycker det är viktigt att veta vad man ger sig in på, att veta vad de nya ägarna är ute 
efter. En bra personkemi mellan företaget och riskkapitalbolaget är också viktigt för att 
samarbetet skall fungera. Ryktet om olika riskkapitalbolag påverkar också valet av 
investerare. Isaksson menar att riskkapital är den enda vägen för dem, hade de inte tagit in 
riskkapital hade de inte varit 14 medarbetare idag utan de hade fortfarande varit fem. Då 
hade de finansierat sin verksamhet genom konsultarbeten och då hade produktmöjligheten 
varit begränsad.  
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4.3 Hemmanet, Anders Gothefors 
 
Anders Gothefors grundade Hemmanet tillsammans med två medarbetare i början av 2003. 
Företagets affärsidé är att sälja bredbandstjänster till glesbygden och har sitt huvudkontor i 
Vindelns kommun. Gothefors har tidigare arbetat på Telia som bland annat informationschef 
och som ansvarig för Telias bredbandsstrategier. Gothefors gjorde under denna tid många 
internationella uppdrag runt om i världen. Han fick vid dessa resor ofta förfrågningar om att 
bygga ut bredband där Telia eller den dominerande operatören inte ansåg det lönsamt. Det 
var därigenom han fick idén att starta upp Hemmanet. Efter anställningen på Telia började 
han som marknadschef på Daydream och i den koncernen ingick det en bredbandsoperatör. 
Tillsammans med två av medarbetarna i denna koncern började de utforska möjligheterna att 
starta ett företag tillsammans. Hemmanets första affär var med Vindelns kommun som 
betalade i förskott vilket gjorde det möjligt att genomföra affären. Hemmanet säljer 
bredbandstjänster till glesbygden och ungefär 98 % av kunderna finns söder om Uppsala. 
Företaget har få konkurrenter då de vänder sig till kunder i glesbygden där de större bolagen 
inte vill investera. Konkurrenterna blir då företag som erbjuder modem eller fiber. Den 
största konkurrenten är, enligt Gothefors, Telia.  
 
Numera arbetar Gothefors även halvtid som projektledare för Connect i Västerbotten. 
Arbetsuppgifterna där består av att hjälpa företagare att utveckla sina affärsplaner och 
presentationsförmåga samt att hjälpa dem att finna finansiärer genom det kontaktnät han har 
med banker och investmentbolag. 
 
När Hemmanet startades gick grundarna in med eget kapital. Sedan fick de tidigt in pengar 
genom affären med Vindelns kommun. Hemmanet har främst fått finansiärer genom 
personliga kontakter och en av dessa var Martin Morin som senare investerade i Hemmanet 
och gick in som ägare av cirka 10 % av aktierna. Denna investering gjorde att även Almi och 
Handelsbanken kunde erbjuda lån till Hemmanet. Lite senare bestämde de sig för att göra en 
större satsning och Morin gick då in med en större summa mot att han fick 49 % av 
företaget. För ett par månader sedan gjordes en nyemission där dels Morin har gått in med 
mer pengar dels har företaget tagit in en ny ägare, Ecco group, som är ett investmentbolag. 
Dessutom har Almi och Handelsbanken ställt upp med nya krediter. När Hemmanet tog in 
Ecco group var det främst på grund av den kompetens de kunde erbjuda. Hemmanet 
insisterade på att Eccos VD, Stig Karlsson, skulle ta en plats i Hemmanets styrelse eftersom 
det enligt Gothefors är enormt viktigt med kompetens i styrelsearbetet. Gothefors menar att 
kompetensen är avgörande vid val av riskkapitalfinansiär, Hemmanet är inte intresserade av 
någon ”sleeping partner” som endast bidrar med pengar och inte kompetens. Gothefors 
anser att både Morin och Karlsson har tillfört stor kompetens till företaget då de båda har 
erfarenheter från eget företagande och entreprenörskap. 
 
Tanken med nyemissionen var att göra en storsatsning med nya investeringar. Varje nytt 
område företaget väljer att gå in i innebär stora investeringar på flera hundra tusen kronor.  
 
”Det kostar väldigt mycket dag ett, sen dag tre och framåt är det en fast kostnad som är hanterlig.”  
 
För att klara den initiala likvidfrågan krävs mycket pengar, därav nyemissionen. Idag är 
marknaden Sverige, men Hemmanet har även nyligen tillkännagivit sina planer på att gå in i 
Finland. Det är dock inte helt klart ännu utan ligger på planeringsstadiet. Hemmanets största 
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underleverantör är Telia Sonera som även verkar i Finland vilket kan underlätta 
expansionen.  
 
Hemmanets finansiella mål är att de pengar som satsats genom den senaste nyemissionen ska 
ge tre till fem gånger pengarna inom tre till fem år. Vid den tidpunkten står företaget inför 
en exit. Detta kan ske antingen genom försäljning av företaget eller genom en börsnotering. 
Detta mål hade Hemmanet redan innan riskkapitalbolaget gick in, det är inte något som 
Gothefors anser att företaget tvingats till. Hemmanet räknar med att ytterligare kapital, på 
ungefär 25 % av den senaste satsningen, kommer att behövas under 2007 om allt går som 
planerat. Om företaget inte säljs vid den tidpunkten kommer de befintliga ägarna att satsa 
mer pengar i förhållande till ägarandel. 
 
Gothefors förespråkar riskkapital dels på grund av den kompetens som det kan tillföra 
företaget och dels för att det är svårt att erhålla kapitalet från banker. Däremot vill 
finansiärerna helst inte kallas riskkapitalister, påpekar Gothefors, de föredrar att kallas 
delfinansiärer. 
 
 ”Ordet riskkapitalist är väl inte så… klingar inte så positivt i de här personernas öron utan de kan 
vara delfinansiärer eller någonting. Riskkapitalister vill väldigt få av dem vara men delfinansiärer tycker 
de låter bättre.” 
 
Hemmanet har kommit i kontakt med några delfinansiärer genom Connect Västerbotten 
och ett nätverk som heter Västerbottens delfiner, delfinansiärer som har sagt sig vara 
intresserade av att stötta tillväxtföretag i västerbotten.  
 
Hemmanets vision är att vara det naturliga förstahandsvalet av bredbandtjänster för boende 
och verksamma utanför tätorten. Företaget har tydliga planer över sina investeringar och 
budgeterar halvårsvis för att klara av dessa likviditetsmässigt. Just nu ska de satsa en del i 
norra Sverige men den stora satsningen ligger runt Stockholm och en del i Skåne. Enligt 
Gothefors når företaget aldrig sin vision eftersom den hela tiden förnyas och visionen ska 
vara något som företaget strävar efter. Istället satsas det på att nå de kort- och långsiktiga 
finansiella mål som satts upp samt de mål företaget har när det gäller tillväxt av antalet 
kunder. 
 
Gothefors menar att riskkapitalbolag inte går in med kapital för att vara snäll, de gör det för 
att tjäna pengar och det är viktigt att man som företagare är medveten om det och har 
samma inställning. När ett företag tar in ett riskkapitalbolag läggs det större krav på företaget 
att leverera jämfört med om en företagare själv driver ett företag. Fördelarna överväger 
nackdelarna för Hemmanet och eftersom grundarna är överens om att de vill tjäna pengar på 
verksamheten så de har samma mål som investerarna. De största fördelarna med 
riskkapitalister är att företaget får in kompetens, kapital och får ta del av det nätverk som 
riskkapitalisterna besitter.  
 
Gothefors anser att för att bli intressant för de större riskkapitalbolagen måste företaget växa 
en hel del. Denna tillväxt är viktig då företaget siktar på att inom tre till fem år göra en exit. 
Gothefors menar att det är svårt för nystartade företag att skaffa kapital, det är först när 
företaget kommit igång med fakturering som investerare börjar intressera sig. Detta 
överensstämmer med Hemmanets erfarenhet. Företaget hade mycket svår att skaffa extern 
finansiering i början men nu är det finansiärerna som hör av sig till Hemmanet i stället.  
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4.4 NordNav Technologies AB, Jorma Mobrin 
 
Jorma Mobrin är utbildad gymnasieingenjör och har tidigare arbetat på Ericsson där han 
ansvarat för system- och produktutveckling och där han i slutet av sin anställning haft olika 
direktörspositioner. Mobrin lämnade Ericssonkoncernen för fyra år sedan och blev 
frilansande management konsult. På senare år har Mobrin gått in som mentor, coach och 
företagsledare i unga företag som har stora tekniska utmaningar i sin affärsidé. 
 
Mobrin kom i kontakt med NordNav Technologies AB genom Connect Norr, som gick in 
med en språngbrädehjälp. Vintern 2003 gick Mobrin in i ett avtal med NordNav där han 
skulle arbeta som ordförande/VD tills det stod klart om företaget skulle överleva eller ej. 
Avtalet innebar att Mobrin lovade ägna ett visst antal dagar det närmaste året, utan 
ersättning, mot att Mobrin köpte in sig i företaget till ett nominellt aktievärde.  
 
Företaget grundades 2002 och har en stor och viktig kund i Sverige, BAE systems, som är en 
av de stora försvarskoncernerna i världen. I övrigt är det Asien och Europa som är NordNavs 
målmarknad. Branschen, med navigering och positionering, karaktäriseras av en mycket 
dynamisk teknikutveckling och alla analytiker förutspår en ökad tillväxt. Anledningar till att 
företaget lokaliserade sig i Luleå var många, bland annat kopplingar till LTU, företaget såg 
möjligheterna att få studenter att göra sina ex-jobb hos NordNav, det är lättare att få EU-
bidrag och så vidare. NordNavs vision är att alla, privatpersoner med mobiltelefoner, olika 
objekt, bilar, tågvagnar med mera i framtiden kommer att ha inbyggd navigeringsteknik.  
 
När Mobrin gick in som delägare i NordNav var hans första prioritet att hitta en dyr, 
nischprodukt som kunde nå marknaden snabbt. Tack vare lånet från länsstyrelsen i 
Norrbotten lyckades företaget utveckla en sådan produkt och denna produkt har bidragit till 
hälften av NordNavs finansiering fram till dess att företaget fick in riskkapital. Denna 
produkt kunde färdigställas väldigt snabbt tack vare att grundarna från tidigare ex-jobb, 
projektjobb och pristävlingar fått fram mycket programvara som var återanvändbar. Det var 
också väldigt viktigt att ha en färdig produkt då riskkapitalister inte var beredda på att 
investera i spekulativ produktutveckling. Detta fick företaget göra själva med hjälp av 
finansiell bootstrapping9 fram till att företaget hade en färdig produkt.  
 
Vintern 2004 stod NordNav inför ett likviditetshot och jobbade hårt för att hitta olika typer 
av kapital. Då hade i stort sett alla möjligheter att få bidrag utnyttjats och NordNav hade 
också fått ett lån av Länsstyrelsen för att utveckla sin första produkt. När produkten i princip 
var färdigutvecklad var pengarna slut och NordNav hade ett vid den här tidpunkten ett stort 
behov av nytt kapital. NordNav lyckades då få ett bidrag, A1-bidraget, som Längmanska 
företagarfonden och Connect-organisationen skapat. Detta var ett nytt bidrag som inte 
behövde betalas tillbaka, och där pengarna var öronmärkta för att användas till 
företagsledarkompetens, juristkompetens och marknadsföring. NordNav var det första 
företaget som erhöll detta bidrag som var på ett par hundra tusen kronor. Vid den här 
tidpunkten hade företaget redan börjat diskutera med olika riskkapitalister. NordNav var 
redan från början medveten om att affärsidén inte kunde lyckas med egenfinansierad 
verksamhet utan det krävdes riskkapital. NordNav satsade på att bli världsledare i ett 
teknikskifte som man visste skulle komma men inte när. Mobrin nämner också svårigheten 

                                                           
9 Finansiell bootstrapping är olika metoder för att minimera och /eller helt eliminera behovet av finansiella 
medel för att anskaffa olika resurser. (Winborg, 2003 s 30) 
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för NordNav med att erhålla riskkapital sedan IT-bubblan och Telekom-krisen som 
inträffade 2001/2002 där riskkapitalisterna inte längre agerade som riskkapitalister utan 
vägrade ta risker. Det var först i maj 2005 som NordNav fick ett syndikat att gå in och 
investera i bolaget, till en värdering som NordNav kunde acceptera. Det tog NordNav ett 
och ett halvt år av förhandlingar med riskkapitalbolag för att få den kapitalisering av bolaget 
som var nödvändig för att möjliggöra sin affärsidé. Mobrin påpekar att det finns vissa som 
ansett att NordNav varit övermodiga i vissa lägen och tagit alltför stora risker men som 
senare visat sig vara helt rätta satsningar.  
 
NordNav var i två och ett halvt år tvungna att finansiera sin verksamhet på något annat sätt 
än med hjälp av riskkapitalbolag, ofta då med hjälp av bootstrapping, det vill säga att släkt 
och bekanta går in och jobbar utan arvode, satsar pengar i företaget eller liknande. I samband 
med A1-bidraget så borgade Jorma Mobrin och huvudägaren Per-Ludvig Nordmark 
personligen för en utökad checkkredit som NordNav behövde för att komma ur 
likviditetskrisen. Här tog Mobrin och Nordmark en stor risk som i värsta fall kunnat 
innebära att de personligen blivit tvungna att betala tillbaka lånet. Två nyemissioner har 
också gjorts av Mobrin och grundarna som har bidragit till ytterligare verksamhetskapital.  
 
September 2004 hamnade NordNav i en ny kris då riskkapitalbolagen aldrig kom till beslut, 
och företaget gjorde vid denna tidpunkt ytterligare en nyemission på en halv miljon. Det var 
en förutsättning och ett villkor för att Norrlandsfonden skulle gå in och hjälpa NordNav 
med ett konvertibelt lån på en och en halv miljon. Det nya kapitalet innebar en respit på sex 
till nio månader som NordNav behövde för att inte hamna i ett dåligt förhandlingsläge med 
riskkapitalisterna.  
 
Den 13 maj 2005 skrev NordNav på ett avtal med ett syndikat och är ett av de få företag 
som lyckats med det de senaste åren i Sverige, i en så tidig fas. Anledningen till att NordNav 
lyckades med detta vara att företaget, i samband med att nytt kapital erhölls genom 
nyemissionen och det konvertibla lånet, vågade anställa en VD. VD:n, Mattias Åström, som 
var helt rätt person för NordNav, hade erfarenhet från riskkapitalbranschen och hade tidigare 
arbetat åt ett riskkapitalbolag. NordNav kunde då med hjälp av den nya VD:n förhandla och 
argumentera fram bra villkor och lyckades därmed få till ett bra avtal med ett syndikat.  
 
Mobrin berättar att han varit mycket skeptisk till riskkapitalister som inte förstått och som 
uppfattats ha hur lång tid som helst på sig att ta beslut. Han påpekar att den svenska 
riskkapitalbranschen är ung och betydligt yngre än riskkapitalister i Silicon Valley, som har 
en helt annan erfarenhet, professionalism och tekniskt kunnande. Vilket beror på att dessa 
ofta har gjort sin egen förmögenhet som grundare av företag och tjänat grova pengar för att i 
nästa karriär använda dessa pengar till att agera som affärsänglar. Detta är en företeelse som 
inte är så vanlig ännu i Sverige. Många Investment Managers i riskkapitalbolag har 
handelshögskolebakgrund och väldigt få kommer från industrin med teknisk kunskap. 
Mobrin berättar att han har ”krockat” med många Investment Managers då personkemin 
och dialogen inte fungerat dem emellan. Krisen 2002 innebar att många riskkapitalbolag 
försvann eller var tvungna att minska sin stab och Mobrin anser att detta var bra då 
senioriteten efter detta kommit tillbaka allt mer. Mobrin tror att NordNav hade haft mycket 
lättare att få riskkapital om företaget hade grundats idag än i den djupaste krisen. I början av 
2005 började även ett antal utländska riskkapitalbolag visa intresse för NordNav, vilket 
berodde på en del marknadsrapporter och framtidsprognoser av navigerings- och 
positioneringsbranschens utveckling. I februari 2005 var det två olika syndikat som var 
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intresserade av att investera i NordNav. Det alternativ som valdes innefattade den svenska 
riskkapitalisten Innovationskapital som valde att agera ”lead investor” och som skulle 
övertyga ytterligare två riskkapitalbolag. De lyckades attrahera 3i, som är en av världens 
största riskkapitalbolag och Siemens som investerare. Siemens har tre eller fyra affärsområden 
som använder den här tekniken och samarbetet med Siemens har skapat nya möjligheter för 
NordNav. Dessa tre bolag, Innovationskapital, 3i och Siemens, köpte knappt hälften av 
bolaget med en planerad exit om tre till fem år. 
 
De främsta fördelarna och en av anledningarna till att NordNav valde att ta in detta syndikat 
är att de kan vara med i en andra investeringsrunda om det skulle behövas. Mobrin tar upp 
att det finns många exempel där syndikat inte kunnat eller velat vara med i en andra 
investeringsrunda när företaget behövt mera pengar, vilket har inneburit att bolaget måste 
likvideras. Fördelarna med detta syndikat var många. 3i har ett stort kapital och möjlighet att 
göra ytterligare investeringar. Dessutom ägde 3i en blivande samarbetspartner till NordNav. 
Innovationskapital hade ett gott rykte då bolaget tidigare gjort kloka investeringar och klarat 
sig bra under krisen. Dessutom hade Innovationskapital en Investment Manager med 
industriell bakgrund som skötte kontakten med NordNav. Grundarna har inte ångrat sig en 
enda gång att de tagit in dessa riskkapitalbolag.  
 
Mobrin påpekar att i och med att de har en exportbaserad affärsidé var det viktigt att de fick 
in en ägare med ett globalt perspektiv, vilket 3i har. Det konkurrerande syndikatet kunde 
inte erbjuda Nordnav samma fördelar. Nackdelar med riskkapitalbolag har Mobrin inga 
svårigheter att finna och hade det gått att undvika finansiering från riskkapitalister hade han 
gjort detta för att undvika att successivt tappa kontrollen över företaget. Men Mobrin menar 
att i och med att affärsidén bygger på ett teknikskifte är det viktigt att vara bland de första för 
att få de största viktigaste kontrakten och på sikt få en ledande marknadsposition. För att 
göra detta fanns det inget annat alternativ än att ta in riskkapital. Riskkapitalisterna har krav 
på stor avkastning på insatt kapital och struntar fullständigt i hur Nordnav ser ut om tio år 
utan ser denna investering på tre till fem års sikt, påpekar Mobrin. 
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4.5 Sammanfattning 
 
Med tabell 4.1 vill vi tydliggöra skillnader och likheter mellan aktörerna för att underlätta för 
läsaren. Vi har genom att analysera det empiriska materialet sammanställt vår tolkning av 
aktörernas svar. Dessa svar har sedan graderats i relation till varandra för att belysa hur 
aktörerna skiljer sig åt. Hur analysen gått till beskrivs närmare i nästa kapitel. Genom att 
jämföra de fyra aktörernas attityd har vi bedömt vad vi anser är aktörernas relativa attityd till 
riskkapital. Sammanställningen är uppbyggd utifrån samma rubriksättning som 
referensramen. När det gäller företagets karaktär har vi valt att fokusera på företagets strategi. 
Strategin speglar företagets vilja att växa vilket har stor betydelse för attityden till riskkapital. 
Då denna undersökning baseras på småföretag har vi inte analyserat storlekens betydelse för 
attityden. De fyra aktörerna uppvisar många likheter men skiljer sig på vissa punkter. 
Samtliga medger att de känner ett visst kontrollbehov men de flesta är dock villiga att släppa 
ifrån sig en del av kontrollen för företagets bästa. Upzide Labs, NordNav och Hemmanet är 
mycket lika i sin inställning. De anser att riskkapital är nödvändigt för att uppnå framgång i 
den bransch de verkar i. Rubico däremot föredrar att växa organiskt i en lugn och stadig takt 
och är inte villiga att ta in riskkapital. I tre av företagen upplevde vi att inställningen till 
riskkapital var negativ trots att flera av företagen valt att använda sig av denna finansiering.  
 
Tabell 4:1 Sammanställning av aktörernas åsikter 
 

 Rubico Hemmanet Upzide Labs NordNav 
Företagarens karaktärsdrag     

Kontrollbehov Relativt stort Relativt litet Relativt 
stort/medel 

Relativt litet 

Kunskap Relativt liten Relativt stor Relativt medel Relativt stor 
Erfarenhet Relativt liten Relativt stor Relativt medel Relativt stor 

Mål Vinstgivande 
företag 

Exit med vinst  Börsnotering Världsledare 

Riskbenägenhet Hög Hög Hög Hög 

Företagets 
karaktär/strategi 

Vill växa långsamt 
och organiskt 

Vill växa snabbt i 
Sverige och 
eventuellt i 

Finland 

Vill bli marknads-
ledande 

internationellt. 
Vill växa i lagom 

takt 

Vill växa snabbt 
och bli marknads-

ledande 
internationellt  

Riskkapital idag Har idag endast 
förmånliga lån 

och har inte tagit 
in något 

riskkapitalbolag 
samt är inte 
intresserade 

Har tagit in 
mindre 

riskkapitalister 
och är 

intresserade av 
större riskkapital-

bolag 

Har tagit in 
mindre 

riskkapitalbolag 
och förhandlar 

med större 
riskkapitalbolag 

om framtida 
investeringar 

Har tagit in ett 
syndikat av större 
riskkapitalbolag 

Externa faktorer Få konkurrenter i 
Norrbotten och 

Sverige 

Branschen känne-
tecknas av en 
snabb teknik-

utveckling som 
kräver stora 
investeringar 

Branschen känne-
tecknas av en 
snabb teknik-

utveckling som 
kräver stora 
investeringar 

Branschen känne-
tecknas av en 
snabb teknik-

utveckling som 
kräver stora 
investeringar 

Attityd till riskkapital Relativt negativ Relativt positiv Relativt negativ Relativt negativ 
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5 ANALYS 
 
id analysen kommer vi att jämföra det empiriska materialet med det material som föreställts i 
referensramen. Vi kommer att utgå från figur 3:2 som presenterades tidigare och lägga upp 

analysen med utgångspunkt i figurens olika delar. Under respektive avsnitt kommer sedan teori ställas 
mot empiri för att belysa huruvida dessa är liktydiga. Vi vill även kartlägga om det finns några 
skillnader i attityden mellan de olika företagen och om dessa skillnader har något samband med hur 
långt företaget kommit i sitt samarbete med riskkapitalbolagen.   

 V

 
5.1 Företagsledarens karaktärsdrag 
 
Våra studier visar att företagsledarens karaktärsdrag har en viss betydelse när det gäller dennes 
attityd till riskkapital. För att göra analysen tydlig har vi valt att analysera de olika delarna av 
företagsledarens karaktärsdrag separat. 
 
5.1.1 Kontrollaversion 
 
En viss motvilja att lämna ifrån sig makten uppfattades hos samtliga aktörer i vår empiriska 
undersökning. Johansson har inget intresse av att lämna ifrån sig kontrollen i dagsläget utan 
vill helst växa med internt genererade medel. Isaksson och Mobrin har uppgivit att de skulle 
föredra att inte ta in riskkapitalbolag utan istället växa organiskt och därmed behålla 
kontrollen om det var möjligt. Både Isaksson och Mobrin betonar att detta dock inte är 
möjligt i den bransch dessa företag befinner sig i. Gothefors däremot hade ingen negativ 
inställning till att ta in riskkapitalister och därigenom släppa ifrån sig kontrollen. Mervärdet i 
form av kompetens och kunskap som riskkapital tillför överväger nackdelen av förlorad 
kontroll enligt Gothefors. Vi fann alltså en viss kontrollaversion hos alla. Johansson, Mobrin 
och Isaksson hade föredragit att växa organiskt om detta hade varit möjligt och är därför mer 
negativt inställda till riskkapital.  Gothefors är övertygad om att det är bättre för företagen att 
tidigt ta in riskkapital och nyttja deras kompetens. Då Gothefors har en lägre 
kontrollaversion så påverkar det attityden i en positiv riktning. Våra resultat överensstämmer 
med Tucker och Lean (2003) som menar att många startar ett eget företag för att de vill ha 
kontroll över arbetsplatsen och därför finns det ett ofta ett motstånd bland företagare mot att 
släppa ifrån sig makten. Även Berggren (2003, s 49 f) belyser företagarnas kontrollaversion 
och menar att denna aversion leder till en negativ inställning till riskkapital bland 
småföretagarna. 
 
5.1.2 Kunskap 
 
Samtliga aktörer hade goda kunskaper om de olika finansieringsalternativ som fanns att tillgå 
men kunskapen om riskkapital varierade något. Gothefors, som är verksam på Connect i 
Västerbotten, har en större insikt i riskkapitalisternas verksamhet och därmed större kunskap 
än övriga aktörer, vilket kan ha bidragit till hans positiva syn till riskkapital. Det motsatta kan 
sägas om Johansson som uppger att riskkapital verkar krångligt och kräver stora kunskaper 
och mycket tid. En brist på kännedom om riskkapital uppges av Tucker och Lean (2003) 
vara en förklaring till företagarnas negativa attityd till riskkapital. Författarna menar även att 
banklån är relativt lätt att erhålla och att många företagare är nöjda med denna 
finansieringstyp. Våra studier visar att detta inte verkar stämma i de företag vi undersökt. 
Isaksson menar att exempelvis banklån aldrig varit aktuellt för Upzide Labs eftersom 
bankerna inte är villiga att ta de risker som det innebär att låna ut till ett företag i 
utvecklingsstadiet. Det var därför naturligt för företaget att redan från början söka 
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riskkapitalbolag för att finansiera företagets tillväxt. Detta resonemang förde även Mobrin då 
även Nordnav verkar inom en bransch som kännetecknas av en stor risk. Troligtvis är 
kunskapen om riskkapital större inom teknikbranschen där vår studie genomförts än i andra, 
mindre dynamiska branscher. Kanske är det så att dessa företag tvingas ta till sig kunskap för 
att överleva i denna bransch. Enligt Tucker och Lean har företagarna mer teknisk kunskap 
och mindre finansiell kunskap vilket leder till svårigheter att förmedla dess projekts kvalitet 
till finansiärer. Detta bekräftas av Mobrin som menar att kunskapsskillnader ofta leder till 
svårigheter att kommunicera. Mobrin föredrar att samarbeta med riskkapitalbolag som har 
mer erfarenhet och teknisk kunskap. För att kunna förbättra attityden gentemot riskkapital 
tror vi att det är viktigt att finansiärerna och företagarna kan hålla en god dialog och 
kommunikation. För att detta ska vara möjligt krävs en ökad kunskap från båda sidor 
 
5.1.3 Erfarenhet 
 
Vår undersökning visar att tidigare erfarenhet av riskkapital påverkar företagarnas attityd. 
aktörernas goda erfarenheter av riskkapital har gjort dem mer positivt inställda till att nyttja 
denna finansieringsform igen. Upzide Labs tog ganska tidigt in riskkapital genom Emano och 
Lunova. Då detta samarbete, enligt Isaksson, varit positivt överväger företaget att ta in 
ytterligare riskkapitalbolag för att finansiera fortsatt verksamhet. Johansson, som uppvisar en 
negativ attityd till riskkapital, har inte någon egentlig erfarenhet av riskkapital. Gothefors har 
genom sitt engagemang i Connect sett hur riskkapital kan ge en positiv effekt på företag och 
har därför en större erfarenhet av riskkapital än övriga aktörer. Under IT-krisen var det 
många företag som fick dåliga erfarenheter av riskkapitalbolag enligt Mobrin. Dessa företag 
är idag mycket negativt inställda till att använda riskkapital igen. Det var även många 
riskkapitalbolag som, på grund av sina dåliga erfarenheter under krisen, blev mindre villiga 
att göra riskfyllda investeringar.  En annan aspekt av erfarenheten tas upp av Mobrin som 
ansåg att NordNav hade en stor fördel vid förhandlingarna med riskkapitalbolagen eftersom 
de hade en medarbetare som tidigare arbetat inom riskkapitalbranschen och därmed hade 
stor erfarenhet i dessa frågor. Något som både Isaksson och Mobrin poängterade var att det 
är viktigt att gå in i samarbeten med riskkapitalbolag med öppna ögon och vara medveten 
om vad det innebär. Erfarenheten tycks ha en ganska stor inverkan på aktörernas attityd till 
riskkapital.  Även andras erfarenhet av olika riskkapitalbolag påverkar attityden genom att 
ryktet sprids om vilka bolag som är bra att samarbeta med eller inte. Detta överensstämmer 
med Michaelas et al (1998) som menar att företagarens attityd påverkas av tidigare 
erfarenheter av finansiering. 
 
5.1.4 Mål 
 
Att företagarens mål påverkar valet av finansiering är något som framkommit i vår studie. Då 
högt uppsatta mål kräver stort kapital blir det svårare att undvika att ta in riskkapital. 
Isakssons mål med Upzide Labs var att så småningom börsnoteras vilket inte är möjligt om 
inte företaget växer och utökar sin produktportfölj. Isaksson anser inte att målet påverkar 
valet av finansiering men det stora kapitalbehovet som målet skapar innebär att i denna 
bransch blir riskkapital det enda möjliga alternativet. Mobrin uppgav att målet för honom 
var att NordNav ska uppnå marknadsdominans vilket också kräver stor tillväxt. Enligt tre av 
aktörerna är det enda sättet att uppnå den tillväxt som krävs att ta in riskkapital. Den som 
avviker från denna åsikt är Johansson som menar att Rubico ska bevisa att det är möjligt att 
växa framgångsrikt utan att ta in riskkapital. Johanssons mål är dock att växa stabilt och sunt 
vilket skiljer sig något från övriga aktörer som anser att snabb tillväxt är enda vägen till 
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framgång. Gothefors mål med Hemmanet är att göra någon sorts exit om tre till fem år 
vilket överensstämmer med riskkapitalbolagets avsikter. Gothefors räknar med att vid denna 
tidpunkt erhålla tre till fem gånger pengarna som satsats i företaget.  
 
Företagsledarens mål överensstämmer ofta med företagets mål och strategi som diskuteras i 
avsnitt 5.2. Enligt Michaelas et al (1998) kan företagsledarens mål för verksamheten påverka 
dennes val av finansiering. Om företagsledarens mål till exempel är tillväxt så menar 
författarna att användandet av externt kapital ökar. Vår studie visar att målet indirekt 
påverkar attityden till riskkapital. Målet påverkar kapitalbehovet vilket i sin tur påverkar valet 
av finansiering. Om en företagare i denna bransch har tillväxt som mål skapas ett stort 
kapitalbehov som enligt tre av aktörerna endast kan tillgodoses av riskkapitalbolag. Detta 
innebär att företagarna för att uppnå sina mål tvingas att ta in riskkapital.  
 
5.1.5 Riskbenägenhet 
 
Baserat på vår studie tror vi att företagsledare som är villiga att ta höga risker har en större 
benägenhet att ta in riskkapital. Mobrin är helt övertygad om att entreprenörer är mer villiga 
att ta risker eftersom de är så personligt engagerade och tror så starkt på sin verksamhet att de 
anser att inget är omöjligt. Alla aktörer vi studerat är entreprenörer som har tagit stora risker 
i och med grundandet av sina företag. Att starta den typ av företag som vi undersökt och 
som bygger på ny och obeprövad teknik innebär ett stort risktagande. Denna höga risk 
innebär att bankfinansiering inte är ett möjligt alternativ och företagaren tvingas därför att ta 
in riskkapital. Detta överensstämmer med teorin där Palich och Bagby (1995) diskuterar 
huruvida entreprenörer är mer riskbenägna än genomsnittet och menar att denna påstådda 
riskbenägenhet även beror på att de har en mer positiv syn på affärssituationerna. 
 
Johansson vill till skillnad från övriga aktörer växa långsamt och stabilt vilket innebär att 
Johansson inte är lika villig att ta stora risker. Detta överensstämmer med det resonemang 
som Gilmore et al för. Författarna menar att småföretag som inte har snabb tillväxt som mål 
kan vara mindre villiga att ta risker. Vi tror även att det kan vara en omvänd situation, att 
företagen kan välja en sådan strategi för att de inte vill ta några risker. 
 
5.2 Företagets karaktär 
 
Att de företag vi undersökt haft en övervägande negativ attityd till riskkapital beror kanske 
på att vi endast granskat små företag. Berggren (2003, s 55 f) påpekar att företagets karaktär 
kan ha en inverkan på företagsledningens attityd till extern finansiering. Författaren menar 
att finansiella svårigheter och en ökad storlek på företaget är faktorer som kan leda till 
minskad kontrollaversion och därmed en mer positiv inställning till riskkapital. Något som 
samtliga aktörer, utom Johansson, påpekat är att det stora kapitalbehovet och bristen på 
valmöjligheter när det gäller finansiering har lett till att företagen tvingats använda riskkapital. 
Isaksson menar att i den typen av företag som, liksom Upzide Labs, befinner sig i en 
utvecklingsfas har inte möjlighet att klara sig utan hjälp från riskkapitalbolag. Det är enligt 
Isaksson omöjligt att erhålla finansiering genom exempelvis banker när företaget inte ens har 
en färdig produkt utan fortfarande befinner sig i forskningsstadiet. Detta resonemang förs 
även av Mobrin som är övertygad om att teknikföretag liknande NordNav inte skulle klara 
sig utan tillskott från riskkapitalbolag. Då företaget inte har några möjligheter att överleva 
utan riskkapital är det klart att en viss kontrollförlust måste accepteras menar Mobrin. Detta 
överensstämmer med studien av Berggren et al (2000) som visade att svaga företag som är i 
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stort behov av finansiering tvingas söka extern finansiering trots den kontrollaversion som 
existerar i företaget.  
 
Även företagets mål och strategi påverkar attityden till riskkapital visar vår undersökning. 
Har företaget högt satta mål krävs ofta mer kapital och benägenheten att använda riskkapital 
ökar. Detta bekräftas av Berggren (2003, s 49f) som diskuterar hur företagets strategi 
påverkar attityden. Företag som har tillväxt som strategi är mer öppna till extern finansiering 
(ibid). Enligt Johansson är Rubicos strategi att växa långsamt vilket är möjligt även utan 
riskkapital. Vi tror att företagets karaktär är en faktor som har stor inverkan på attityden till 
riskkapital. Det är uppenbart att teknikföretag, redan i forskningsstadiet innan någon produkt 
framställts, har ett större behov av riskkapital. Det är i detta skede svårt att veta hur 
produkten kommer att mottas på marknaden vilket innebär en allt för stor risk som 
exempelvis banker inte är villiga att ta. Vi tror att teknikföretag har en större benägenhet att 
använda riskkapital eftersom de inte har några andra alternativ.  
 
5.3 Externa faktorer 
 
Attityden till riskkapital påverkas även av branschens karaktär. Tre av fyra aktörer ansåg att 
branschens snabba utveckling tvingat dem att ta in riskkapital. Isaksson tar bland annat upp 
att det gäller att vara med direkt när en ny produkt kommer ut eftersom produktlivscykeln 
ofta är så kort att marknaden kan dö ut redan inom ett par år. För att hinna med i 
utvecklingen krävs det stora kapitalinsatser. När det gäller NordNav menar Mobrin att 
företagets produktion bygger på ett teknikskifte. När detta teknikskifte inträffar överlever 
bara cirka tre företag och för att NordNav ska vara ett av dessa företag så krävs ett stort 
kapital. Även Gothefors tror att branschen kräver stort kapital och menar att många företag 
skulle nå större framgång om de tog in riskkapital. Dessa tre aktörer uppgav att en stor 
anledning till att företaget tagit in riskkapital är för att branschen kräver det. Kravet på att 
vara först på marknaden med en ny teknik eller produkt är en viktig faktor som både 
påverkar kapitalbehovet och attityden till riskkapital. Johansson däremot tror att det är fullt 
möjligt att nå framgång även i denna bransch utan tillskott av riskkapital. Berggren (2003, s 
55f) framhåller att företag som verkar inom snabbt växande branscher såsom IT och 
Telecom samt andra branscher med snabb teknologisk utveckling där kapitalbehovet ofta är 
stort tvingas ingå samarbeten med finansiärerna. 
 
5.4 Andra samband 
 
Kan det finnas något samband mellan företagarnas attityd och i vilken fas de ligger i 
förhållande till riskkapital? (se figur 2:1) NordNav är det företag som tagit in mest riskkapital 
av de företag vi undersökt. Vi kan dock inte påstå att de har den mest positiva attityden, 
snarare är det så att de insett att fördelarna med riskkapital är så stora för företaget att deras 
personliga inställning får stå tillbaka. Detsamma kan sägas om Upzide Labs som är på väg att 
ta in mer riskkapital men ändå uppvisar en negativ attityd gentemot riskkapital. Hemmanets 
ägare, Gothefors, är den som är mest positiv och detta företag har idag inte så stort riskkapital 
men de är intresserade av att ta in mer om de får möjlighet, vilket indikerar att de är på väg 
åt höger i figuren. Det företag som tagit in minst riskkapital, Rubico, är också det företag 
som är mest negativt inställda. Något direkt samband mellan företagarnas attityd och dess 
placering i figuren kan inte fastställas. 
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Det tycks även finnas en samverkan mellan de olika faktorerna där alla påverkar varandra. 
Exempelvis påverkar erfarenheten kunskapen, de företag som tagit in riskkapital har fått en 
ökad kunskap om vad det innebär vilket påverkar deras attityd som i sin tur kanske påverkar 
målen. Kanske kan målen sättas högre då riskkapitalet ökar möjligheterna att växa snabbare. 
Då företaget väl tagit in riskkapital bör kontrollaversionen minska vilket i sin tur påverkar 
både attityden men även riskbenägenheten. Då företagaren var ensam ägare låg hela risken 
på honom men då ägarförhållandena förändrats sprids risken till fler ägare vilket innebär att 
den personliga risken minskar och företaget som helhet kan våga ta större risker. Sambandet 
mellan de olika faktorerna illustreras i figur 5:1. 
 
En anledning till att Johansson inte tagit in riskkapital kan vara att hans brist på kunskap och 
erfarenhet kan ha påverkat uppställandet av mål. Det kan även bero på att Johansson 
ryktesvägen fått uppfattningen att det krävs stor kunskap om riskkapitalbranschen för att få 
till acceptabla avtal. Johansson har därför satt lägre mål som kräver mindre kapital och 
behöver därför inte ta in riskkapital för att uppnå sina mål. Mobrin, Isaksson och Gothefors 
däremot har större kunskap och erfarenhet av riskkapitalbranschen och detta kan i sin tur ha 
bidragit till högre mål. Dessa höga mål kräver då i sin tur stort kapital och innebär ett större 
risktagande vilket tvingar företagen att ta in riskkapital för att nå sina mål. Det kan också vara 
så att Mobrin, Isaksson och Gothefors kunskap och erfarenhet minskar deras kontrollbehov 
och då ägandet och riskerna delas av fler blir deras personliga risk mindre och företaget kan 
då ta större risker. Johanssons bristande kunskap och erfarenhet av riskkapitalbranschen ökar 
kontrollbehovet och leder till mindre riskbenägenhet.  
 
Figur 5:1 Påverkande faktorers inbördes samverkan 
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ör att uppfylla vårt syfte har vi utifrån vår analys lyft våra resultat ytterligare ett steg. Vi vill här 
belysa sambandet mellan de olika påverkande faktorerna och det finansiella gapet. Vi har även 

modifierat figur 3:2, som vår undersökning byggt på, för att visa på ytterligare faktorer som påverkat 
företagens val av finansiering. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 F
 
6.1 Småföretagares attityd till riskkapital och påverkande faktorer 
 
Syftet var att förstå småföretagares attityd till riskkapital och att analysera de faktorer som 
påverkar attityden. När det gäller de förhållanden som påverkar företagarens attityd visar vår 
undersökning att samtliga faktorer som tas upp i Chittenden et als figur har en inverkan på 
attityden. En viss kontrollaversion fanns hos samtliga aktörer. Vi fick dock uppfattningen att 
många av dem hunnit vänja sig vid tanken på att de nog inte kan behålla kontrollen över 
företaget om tillväxt och framgång ska uppnås. Vår uppfattning är att denna kontrollaversion 
är den faktor som starkast påverkar attityden på ett negativt sätt. Den aktör som var mest 
positiv till riskkapital var också den som hade mest erfarenhet och kunskap om 
riskkapitalbranschen. Vi anser att en större kunskap och erfarenhet av riskkapitalbranschen 
skulle leda till en mer positiv attityd hos företagarna. Detta skulle i sin tur innebära att det 
finansiella gapet kan minskas på sikt. Samtliga aktörer hade mål som innebar att tillväxt var 
nödvändig vilket enligt teorin bör leda till en mer positiv inställning till riskkapital. Att 
samtliga även var entreprenörer som var villiga att ta lite risker för att lyckas bidrar också till 
en mer positiv attityd. Trots att faktorerna pekade på att vissa av aktörerna borde ha en 
positiv attityd så uppfattade vi attityden som mer negativ än positiv hos de flesta aktörer. 
Anledningen till detta anser vi är att kontrollbehovet är så pass stort. 
 
När vi valde att titta på företag som verkar i en bransch där riskkapital är vanligt och då flera 
av företagen vi intervjuat hade riskkapital till viss grad så trodde vi att de skulle vara mer 
positivt inställda till riskkapital. Studien visar istället att de flesta hade en negativ inställning 
till riskkapital men en del valde att ta in det ändå eftersom de anser att branschen kräver det. 
Det innebär att attityden i dessa fall inte har någon påverkan på det finansiella gapet. 
Företagen har blivit tvingade in i användningen av riskkapital. I slutändan är det en 
avvägning som måste göras av företagaren. Väger för- eller nackdelarna med riskkapital 
tyngre? Trots att företagaren har en negativ attityd är fördelarna med riskkapital i denna 
bransch så pass stora att det blir svårt att välja bort. 
 
Vi kan bekräfta att ”the pecking order theory” stämmer in på de flesta av våra aktörer. De 
vill helst inte använda riskkapital och de önskar att de istället kunde växa organiskt men flera 
av dem anser inte att detta är möjligt. Vi kan även bekräfta att en informationsasymmetri 
existerar mellan de undersökta företagen och finansiärerna. Flera aktörer pekar på 
svårigheterna att förmedla värdet av företagets affärsidé till banken. Särskilt då företaget 
fortfarande är i forskningsstadiet och inte har någon färdig produkt är det mycket svårt att få 
banklån. Bankerna är inte villiga att ta de risker som denna informationsasymmetri skapar. 
Därför vänder sig företag till riskkapitalbolagen men även här finns det en risk för 
informationsasymmetri.  
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Kanske måste innebörden i ordet attityd definieras. Är attityden vad företagaren önskar och 
vill eller kan man utifrån företagarens finansieringsbeslut avgöra hur attityden ser ut? Våra 
resultat pekar på att företagaren önskar och vill undvika riskkapital men flera av dem väljer 
ändå att använda denna finansiering. Har de faktorer som avgjort valet av finansiering även 
ändrat företagarens attityd eller kan attityden fortfarande ses som negativ trots att företagaren 
valt att använda riskkapital? Vi väljer att skilja på attityd och val. Vi anser att trots att 
företagaren valt, eller tvingats välja, att ta in riskkapital så innebär det inte att attityden är mer 
positiv. 
 
Attityden har således inte så stor inverkan på valet av finansiering som vi trodde. Trots att vi 
alltså kommit fram till att många företagare har en negativ attityd, samt att vi kunde bekräfta 
att ”the pecking order theory” gällde även hos våra aktörer, så har flera av dem ändå valt att 
använda riskkapital. Både Gothefors, som vi uppfattade som positiv, och Mobrin och 
Isaksson, som vi ansåg var relativt negativa, valde att använda riskkapital. Detta innebär att 
företagarens attityd inte påverkar företagarens val av finansiering i så stor grad, i alla fall i 
denna bransch. 
 
Det som istället styr företagarens val av finansiering är kapitalbehovet. De företag som använt 
riskkapital anser att för att lyckas i denna bransch krävs det ett stort kapital som ingen annan 
än riskkapitalisterna är villiga att tillhandahålla. Andra företag är villiga att växa i en lugnare 
takt för att inte behöva ta in nya ägare. Vi är övertygade om att det ser annorlunda ut i olika 
typer av företag och i olika branscher. I ett företag där kapitalbehovet inte är så stort spelar 
attityden en större roll vid valet av finansiering. Det är å andra sidan lättare för dessa små 
företag som bara behöver en mindre summa pengar att få banklån eller använda egna 
besparingar eller privata lån för att finansiera sin verksamhet. I så fall påverkas inte det 
finansiella gapet särskilt mycket av dessa företagares attityd. Då kapitalbehovet till stor del 
styrs av företagets mål är även detta en viktig faktor.  
 
Vi har i figur 6:1 valt att modifiera den figur som Chittenden et al utformat utifrån de 
resultat vi erhållit i denna studie. Då vi endast undersökt en viss typ av företag är vår figur 
begränsad till denna typ av företag. Vi vill tydliggöra att de olika faktorerna ömsesidigt 
påverkar varandra genom att lyfta in figur 5:1 i vår figur. Dessutom anser vi att beslutet om 
företagets kapitalstruktur påverkas, inte bara av företagarens attityd utan i högsta grad av det 
kapitalbehov som existerar i företaget. Även Chittenden et al tar upp externa faktorer som 
påverkar beslutet men vi anser att kapitalbehovet är en så avgörande faktor i den bransch vi 
undersökt att denna faktor bör lyftas fram ytterligare i figuren. Vi vill även belysa vikten av 
goda relationer mellan företag och riskkapitalbolag. Genom kommunikation ökas kunskapen 
och därigenom attityden. Vi tror att då en förbättrad kommunikation leder till att 
företagarens kunskap om riskkapitalbolagens verksamhet ökar, kommer företagarnas attityd 
att bli mer positiv. Det är även viktigt att riskkapitalbolagens kunskap om företagens 
verksamhet ökar så att kommunikationen med företagen underlättas. Vi har därför lyft in 
detta som ytterligare en påverkande faktor i figur 6:1. 
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Figur 6:1 Faktorer som påverkar företagares attityd och val av finansiering 
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Man kan även fundera över hur attityden påverkas av den befintliga kapitalstrukturen. Det 
verkar som att de företag som redan tagit in en del riskkapital inte har några problem att ta in 
mer. Kanske är det första steget att släppa ifrån sig en del av makten det svåraste, när man väl 
tagit sig över den tröskeln kanske det blir lättare att se vilka fördelar som riskkapitalet kan ge 
företaget.  Sammanfattningsvis vill vi påpeka att företagarnas attityd till riskkapital är negativ 
och att man trots detta väljer att ta in riskkapital. Varför attityden är negativ beror antagligen 
på den kontrollaversion som företagsledarna har då företagare är rädda för att förlora 
kontrollen över företaget. De faktorer som vi anser kan påverka attityden i en positiv 
riktning är främst ökad erfarenhet och kunskap om riskkapital då bristande kunskaper visat 
sig ha en negativ påverkan. 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Vår studie visar att småföretagarnas attityd till riskkapital är övervägande negativ. Trots detta 
väljer många att nyttja denna finansieringsform. Vad beror då detta på? Vi menar att valet att 
ta in riskkapital kan vara antingen frivilligt eller påtvingat. I de fall då valet är frivilligt anser 
vi att attityden spelar en större roll och det är i dessa situationer som attityden påverkar det 
finansiella gapet. Det är i dessa situationer vi anser att ökade kunskaper och erfarenheter kan 
ha en positiv effekt på attityden och det finansiella gapet. 
 
Det finns även tillfällen då företaget tvingas att välja riskkapital på grund av branschens 
snabba utveckling eller om företaget befinner sig i en svår finansiell situation. Företagaren 
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kan då, i brist på internt genererat kapital, tvingas ta in riskkapital trots en negativ inställning. 
I dessa fall påverkas inte det finansiella gapet av företagarens attityd.  
 
Den negativa attityden kan således få olika konsekvenser på det finansiella gapet. En 
företagare med en negativ attityd till riskkapital påverkar det finansiella gapet i de fall då han 
frivilligt avstår från riskkapital. Samtidigt som en företagare med en negativ attityd som 
tvingats välja riskkapital inte har någon inverkan på det finansiella gapet. 
 
Den politiska debatten har den senaste tiden handlat om hur den ökade arbetslösheten ska 
motverkas och lösningen anses ligga hos småföretagen då studier har visat att det är hos 
småföretagen som tillväxten skapas. Ur ett samhällsperspektiv anser vi att problemet främst 
ligger hos de företag som potentiellt kan växa och skapa arbetstillfällen men som på grund av 
företagarens negativa attityd hindras i sin tillväxt. Vi anser att det är genom att öka 
kunskapen om riskkapital hos dessa företagare som en minskning av det finansiella gapet och 
en ökad tillväxt kan uppnås. 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår studie har visat att ökad kunskap om riskkapital kan påverka företagarnas attityd. Dock 
har studien sina begränsningar då vi endast undersökt fyra aktörer och därför har svårt att dra 
några långtgående slutsatser. För att säkerställa att våra resultat stämmer föreslår vi en 
kvantitativ studie av företagarnas kunskap om riskkapital. Studien bör även undersöka hur 
kunskapsnivån påverkar företagarnas attityd till riskkapital och val av finansiering. Det kan 
dock bli svårt att kvantifiera kunskapsnivåerna och därför kan det eventuellt vara lämpligare 
med en mer omfattande fallstudie där ett större antal företag undersöks. Då våra studier 
begränsats till små tillväxtföretag i teknikbranschen skulle det även vara intressant att 
genomföra en liknande studie av andra typer av företag i andra branscher. 
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 BILAGA 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Aktörens namn, befattning, arbetsuppgifter, antal år i företaget, utbildning,  

Företagets verksamhet, ålder, marknadsandel, utveckling, familjeföretag 

 

• Berätta om er verksamhet. 

• Berätta om hur ni startade företaget. 

o Har Ni själv grundat företaget?  

o Varför valde Ni att starta eget/köpa företag? (kontroll) 

o Vilken ägarandel har Ni? 

• Berätta om den bransch Ni befinner Er i? 

o Verkar Ni i en mogen marknad eller kännetecknas den av tillväxt? 

o Instabil eller stabil omvärld? 

o Konkurrenter 

o Kunder 

• Berätta om hur ni finansierat Er verksamhet från företagets grundande till idag. 

• Har Ni något mål för andelen skulder och eget kapital? 

• Vilka faktorer bidrog till valet av finansiering?   

o kan tiden ha påverkat detta val? 

o Om ni haft längre tid på Er hade valet blivit annorlunda? 

o Vilken finansieringsform föredrar Ni? Varför? 

• Berätta om företagets vision. 

o Har ni gjort mycket investeringar den senaste tiden? 

o Hur finansierades dessa investeringar? 

o Planer på framtida investeringar? 

o Hur ska dessa investeringar finansieras? Ägarbild i framtiden? 

• Hur anser ni att möjligheten att nå er vision ser ut? Anser ni att det är lätt/svårt? 

Varför är det lätt/svårt? 

• Vilka finansieringsformer känner Ni till? (kunskap) 

• Vad anser ni är för och nackdelarna med att använda riskkapital? 

• Hur väljer ni nya ägare? 

o Fördelar och nackdelar med nya ägare? 

o Vad bidrar de med? 
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o Hur fick ni kontakt med dem? 

o Skulle Ni kunna tänka Er att ta in nya ägare för att klara av en investering? 

(kontroll) 

o Skulle Ni kunna tänka Er att ta in nya ägare för att ta in kunskap, 

kvalifikationer som saknas i företaget? Exempelvis kunskap om marknad, 

kunder eller finansiell kunskap. 

• Vilken erfarenhet har Ni av de olika finansieringsformerna? Bra/dålig? 

(erfarenhet) 

• Är Ni villig att ta finansiella risker vid investeringar? (riskbenägenhet) 

• Vad är Ert långsiktiga mål med att driva verksamheten? Behålla företaget till 

pensionsåldern, sälja företaget på sikt, överlåta företaget till nästa generation, 

tillväxt (mål) 

• Påverkar Ert mål Ert val av finansiering? Hur? 

• Vilka faktorer anser ni har påverkat er attityd till riskkapital mest? 
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Bilaga 2 Intervjuguide som skickats till aktörerna 
 

• Vår undersökning avser att beskriva hur attityden till riskkapital i små 

tillväxtföretag ser ut, samt vilka faktorer som påverkar denna attityd. Ni får 

gärna inför intervjun läsa igenom de övergripande frågorna som kommer att 

ställas och vi vill på förhand tacka för att ni ställer upp i denna undersökning.  

• Berätta lite om Er själv; befattning, arbetsuppgifter, antal år i företaget, 

utbildning osv.  

• Berätta om Er verksamhet. 

• Berätta om hur Ni startade företaget. 

• Berätta om den bransch Ni befinner Er i? 

• Berätta om företagets vision. 

• Hur anser Ni att möjligheten att nå Er vision ser ut? Anser Ni att det är 

lätt/svårt? Varför är det lätt/svårt? 

• Vad anser Ni är för och nackdelarna med att använda riskkapital? 

• Hur väljer Ni nya ägare? 

• Vilken erfarenhet har Ni av de olika finansieringsformerna? Bra/dålig?  

• Är Ni villig att ta finansiella risker vid investeringar?  

• Vad är Ert långsiktiga mål med att driva verksamheten?  

• Påverkar Ert mål Ert val av finansiering? Hur? 

• Vilka faktorer anser Ni har påverkat er attityd till riskkapital mest? 
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