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Purpose:  According to Mellemvik, accounting needs to be viewed within its 

situation, it is dependent on its context. Accounting has different 
functions depending on situations. Consequently, the different 
funcions of accounting appear as the everyday work in a company 
proceeds, and as different companies work in different ways and in 
different situations, accounting is used in different ways. 
(Mellemvik et al. 1988) The purpose of this thesis is to identify the 
functions of accounting in the usage of accounting produced by 
companies who received venture capital in their communication 
with venture capitalists.  

 
Method:  This thesis has a descriptive approach, the empirical part constitutes 

a case study where the data has been collected and analysed with 
qualitative procedures. Conducted interviews were semi-structured 
and were performed in co-operation with two investing venture 
capital enterprises, and four receiving venture capital enterprises.  

 
Conclusions:  The accounting information of the companies that receive venture 

capital are used in similar contexts, according to theory accounting 
is dependent on its situation and gets different functions as a result. 
The result and analysis of the data collection of this thesis show that 
the functions of accounting in the different companies are very 
similar, and in many cases, the same activities gave a certain 
function. Amongst other, a function not mentioned in theory was 
found, accounting as preparing activity: Large amounts of 
accounting information are produced regularly, not because it is 
used regularly but because it might be needed in the future.  

  This thesis confirms the theory regarding accounting as context 
dependent, that is, the accounting affects and is affected by its 
context.  

 

 



 
Sammanfattning 

 
 
Uppsatsens titel: Redovisningens funktioner i kommunikationen mellan 

riskkapitalbolag och riskbolag 
 
Seminariedatum: 2008-06-03 
 
Ämne/kurs: Examensarbete CII, Redovisning 
 
Författare: Anna-Karin Persson, Caroline Olausson Johansson 
 
Handledare: Hans Lundberg 
 
Nyckelord:  Functions of accounting, accounting in action, accounting theory, 

venture capital, entreprenöriella företag. 
 
Syfte: Enligt Mellemvik måste redovisningen ses i sitt sammanhang och 

den beror av sin kontext, redovisningen får olika funktioner 
beroende på situationen. Detta ger att redovisningens funktioner 
uppkommer allteftersom arbetet i ett bolag fortskrider och då olika 
bolag arbetar på olika sätt och i olika situationer används även 
redovisningen på olika sätt. (Mellemvik et al. 1988) Syftet med 
denna uppsats är att identifiera redovisningens funktioner i 
användningen av riskbolagens redovisning i deras kommunikation 
med riskkapitalbolag.  

 
Metod:  Uppsatsen har ett deskriptivt förhållningssätt, empirin utgörs av en 

fallstudie där tillvägagångssättet varit kvalitativt vid insamling och 
analys av data. Sex stycken semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med två riskkapitalbolag och fyra riskbolag. 

 
Slutsatser:  De olika riskbolagens redovisning används i lika omgivningar och 

enligt teorin så beror redovisningen på sin kontext, den är 
situationsanpassad och får sina funktioner därefter. Resultatet och 
analysen av empirin visade på att redovisningens funktioner var 
mycket lika mellan de olika riskbolagen och ofta var det även 
samma sorts aktiviteter som gav en viss funktion. Blanda annat 
återfanns en funktion som inte återges i teorin, redovisning som 
förutseende aktivitet: stora mängder redovisningsinformation tas 
kontinuerligt fram, inte för de används regelbundet utan för att 
informationen kan komma att behövas i framtiden. Denna uppsats 
styrker teorin om att redovisningen är situationsberoende, den 
påverkar och påverkas av sin kontext.  
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1 Bakgrund och problemdiskussion 
Det inledande kapitlet innehåller bakgrundsinformation till valt ämnesområde samt 
diskussion som leder fram till en problemformulering och syftet med denna uppsats. Specifika 
forskningsfrågor har även formulerats.  

1.1 Bakgrund 
Små företag är en viktig drivkraft i den ekonomiska tillväxten och tillväxtkapital är centralt 
för dem i rollen som tillväxtföretag. Riskkapitalfinansiering är viktigt för att finansiera 
tillväxt. (Wu & Chua & Chrisman 2007)  
 
Från en ny affärsidé till ett företags bildande finns ett finansieringsbehov, som ökar i takt med 
företagets utveckling från nybildandet till produktutveckling och till lansering av företagets 
produkt. (Nyman 2002) Satsningar görs i samhället för att skapa gynnsamma miljöer för 
nybildade företag, bland annat försöker man öka tillgängligheten på finansiella resurser 
genom skapandet av en fungerande riskkapitalmarknad (Klofsten 1992) 
 
När företaget befinner sig i en tidig fas, d.v.s. från bildandet tills dess att full effekt av 
produktlansering uppnåtts, är valet av initial finansiering viktig. (Caselli & Gatti 2004).  
Produktutveckling, patentförfarande och marknadslansering kostar pengar. Företagets 
verksamhet kan finansieras genom eget kapital, främmande kapital eller externt eget kapital. 
En typ av externt eget kapital är riskkapital.(Landström 1987) Riskkapital är pengar som 
erhålls av ett annat bolag i utbyte mot ägande, finansiären blir delägare i det företag denne 
investerat i. Företagen som ger ut pengarna kallas för riskkapitalbolag. (Garmer & Kyllenius 
2004) 

1.2 Problemdiskussion 
Bolag i tidig fas kan ha problem att få lån hos banker. Att låna ut pengar till nystartade bolag 
innebär en risk som bankerna normalt inte är villiga att ta. Riskkapital är ett 
finansieringsalternativ för nystartade bolag där finansiären blir delägare med förväntningar 
om att ägandet kommer att ge avkastning när bolagets värde stiger. Riskkapitalbolagens 
urvalsprocess och bedömning av företaget som behöver finansiering skiljer sig från andra 
externa finansiärer såsom bankernas. Riskkapitalbolagen kräver ingen absolut säkerhet utan 
kalkylerar med högre risk. (Garmer & Kyllenius 2004) 
 
Vid fastställandet av företagets finansieringsbehov upprättas en affärsplan innehållande 
information om verksamhet, bransch, strategi, legala förutsättningar, ledningens bakgrund 
samt ekonomisk historia och planering samt omfattning och tidpunkt för kapitalbehov. Även 
investeraren kan göra en egen finansiell och legal undersökning av företaget, en så kallad due 
diligence. Det är av stor betydelse för investeraren att göra en due diligence eftersom 
likviditeten är a och o för ett företag och anledningen till att många små företag misslyckas är 
att de missbedömt sitt kapitalbehov. (Bygrave & Hay & Peeters 1999; Caselli & Gatti 2004) 
Kapitalbehovet är svårt att bedöma för de små bolagen eftersom de arbetar i en osäker och 
snabbt föränderlig miljö, därför är finansiell planering och kontroll - särskilt likviditets och 
investeringsplanering - viktig för dem. (Landström 1987).  
 
Redovisningen skall tillgodose både externa och interna intressenters informationsbehov. Det 
rör sig om underlag för prestationsmätningar samt bedömningar och beräkningar av budget 
och kalkyler samt att se på hela verksamheten och hur dess förmögenhet förändras. Det kan 
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vara långivare samt ägare som skall bedöma utdelningens storlek eller hur stor risk kapital 
placerat i företaget utsätts för.(Ax & Johansson & Kullvén 2005) 
 
Riskkapitalister bedömer investeringsföretag delvis genom finansiell information (Garmer & 
Kyllenius 2004). Redovisningens avsedda funktion är att tillhandahålla finansiell information 
som skall ge en rättvisande bild av ett företags resursallokering och användning samt resultat 
samtidigt som den skall vara ett informationsunderlag för ekonomiska beslut (Mellemvik et 
al. 1988). Redovisningen är viktig i detta sammanhang då investerare vanligtvis inte är 
involverade i bolagets dagliga verksamhet och förlitar sig till redovisningen för information 
(Mueller & Gernon & Meek 1994). Redovisningen är även viktig då aktiviteter och projekt i 
riskbolag är behäftade med osäkerhet då det inte finns tidigare exempel eller erfarenhet när 
man arbetar med nya idéer. Osäkerheten gäller särskilt planeringen i små bolag. Det är svårt 
att beräkna utfall och resultat av projekt och därmed att fördela knappa resurser riktigt.  
(Lövstål 2001) 
 
Enligt en bredare definiering av redovisning går man över till att se redovisningen ur ett 
perspektiv där individen och dess beteende står i centrum och här talar man om 
redovisningens faktiska funktioner, hur redovisningen används i praktiken. Redovisningen ses 
i sitt sammanhang och beror av sin kontext och får därmed fler funktioner såsom redovisning 
som karta, vilken ger en bild av företaget, och redovisning som legitimering, vilket ger 
trovärdighet och rättfärdigar beslut, och redovisning som språk, vilket ger företaget ett 
gemensamt affärsspråk och är ett medium för kommunikation. (Hayes 1983; Mellemvik & 
Norvald & Olson 1988).  
 
Redovisningens användning och funktioner beskrivs i litteraturen hos företag i allmänhet och 
i större organisationer, men inte hos mindre riskbolag i en tidig fas. Det framgår att 
redovisningsinformation är viktig ur flera aspekter i samarbetet mellan riskkapitalbolag och 
riskbolag. Vi finner det därför intressant att beskriva redovisningens funktioner i detta 
samspel.  

1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera redovisningens funktioner i kommunikationen mellan riskkapitalbolag 
och riskbolag.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att kunna identifiera vilka av redovisningens funktioner som används av riskbolag i tidigt 
stadium då ekonomisk information tas fram och presenteras i kommunikationen med 
riskkapitalbolag, har vi formulerat följande tre forskningsfrågor som skall strukturera vår 
undersökning:  
 

1. Vilken sorts finansiell information kräver riskkapitalbolagen av riskbolagen vid 
investeringsbeslut samt i fortsatt kommunikation?  

2. Vilka finansiella krav ställer riskkapitalbolagen på riskbolagen vid investeringsbeslut 
samt i fortsatt kommunikation? 

3. Vilka av redovisningens funktioner kan identifieras i användningen av riskbolagens 
finansiella information vid investeringsbeslut och i fortsatt kommunikation mellan 
riskkapitalbolagen och riskbolagen?  
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1.5 Avgränsning 
Denna uppsats har fokus på riskbolagens finansiella information. Övriga påverkansfaktorer i 
interaktionen mellan riskbolag och riskkapitalbolag kommer endast att nämnas mycket kort. 
Inga teknikaliteter av redovisningen kommer att belysas, utan undersökningen koncentreras 
på vilken finansiell information som används samt hur den används.  

1.6 Perspektiv 
Alla har olika sätt att se på tillvaron, olika perspektiv. En avgörande skillnad i utredningar är 
hur verkligheten uppfattas. Man kan utgå från att verkligheten är objektiv och alltså 
oberoende av mänskliga föreställningar, något som oftare är rimligt inom naturvetenskaperna. 
Man kan också förutsätta att verkligheten är en social konstruktion, dvs. något som skapas 
och uppfattas av människor. Verkligheten blir då en mänsklig produkt. (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 1989) Från ett samhällsvetenskapligt synsätt fokuseras mänsklig verksamhet. 
(Artsberg  2000)  
 
I vårt arbete har vi haft ett synsätt som fokuserar på mänskligt beteende och hur det påverkar 
människans handlingar och då även redovisningsaktiviteter, vilket gör att vi haft ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv snarare än juridiskt eller analytiskt. 

2 Metodik 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som använts för den empiriska undersökningen i 
tudien samt en motivering till varför just denna metod valts. 

2.1 Litteraturstudie 
För att hitta relevant litteratur till vårt ämnesområde har Luleå Tekniska Universitets 
sökmotorer använts. Böcker och artiklar har sökts i Luleå Tekniska Universitets databaser 
Lucia, Ebsco och Emerald och även andra databaser såsom Science Direct. Följande sökord 
har använts: finansiering, venture capital, entreprenörskap, entreprenöriella företag. Gällande 
redovisningslitteraturen användes följande sökord: accounting, functions of accounting, 
interpretive accounting, accounting in action, accounting theory. Ytterligare sökord har inte 
behövts då litteraturen inom området varit mycket täckande. Kurslitteratur från tidigare kurser 
på ekonomprogrammet har också använts. 

2.2 Forskningsansats 
Syftet med forskning är vanligtvis indelat i tre olika perspektiv: utforskande, 
explorativt/förklarande och deskriptivt. Det utforskande synsättets syfte är att finna nya 
insikter i ett ämne, att utvärdera forskningsobjektet från nya vinklar och perspektiv. 
Explorativa studier används för att bilda relationer mellan variabler. Syftet med beskrivande 
studier är inriktade på att mera exakt beskriva studieobjektet i syfte att kunna dra slutsatser 
från insamlade data. (Saunders & Philip & Thornhill 2007).  
 
Undersökningen skall kartlägga redovisningen i samspelet mellan riskkapitalbolag och 
riskbolag, samt beskriva redovisningens funktioner som används, varför denna uppsats har ett 
deskriptivt tillvägagångssätt. Dock görs inga anspråk på att redovisningens funktioner som 
nämns är uteslutande, de nämnda funktionerna är ett urval som gjorts.  
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2.3 Forskningsstrategi 
Denscomb skriver om fem olika forskningsstrategier, dessa är surveyundersökningar, 
fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Valet av forskningsstrategi skall göras 
utifrån lämpligheten för speciella undersökningsaspekter. Fallstudien ger möjlighet att studera 
saker i detalj, och ger en möjlighet att gå mer på djupet, vilket surveyundersökningen 
vanligtvis inte klarar. (Denscomb, 2000)  
 
Syfte och forskningsfrågor ställer krav på en djupare förståelse av sambandet mellan å ena 
sidan riskkapitalbolagens krav på finansiell information och å andra sidan hur 
tillväxtföretagen tar fram och använder informationen. De har ett beroendeförhållande i 
relationen och påverkas av varandra i samarbetet, därför har valet av forskningsstrategi fallit 
på fallstudien.  

2.3.1 Tillvägagångssätt 
Det finns olika tillvägagångssätt för att få fram kunskap, generellt kan man göra en indelning i 
deduktivt- och induktivt tillvägagångssätt. Med en deduktiv metod tar man sin utgångspunkt i 
befintlig teori och syftet är att testa denna. I en induktiv tar man sin utgångspunkt i empirin 
och syftet är att bygga upp en ny teori d v s kunskap.(Artsberg 2005) Kvalitativ forskning har 
en tendens att förknippas med beskrivning, samt att den associeras med småskalig forskning. 
Den mest grundläggande skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning ligger i 
användningen av ord eller siffror som analysenhet. (Denscomb 2000) Fallstudien kan grunda 
sig på alla olika blandningar mellan kvantitativ och kvalitativ information (Yin 2007). 
 
Utgångspunkten i tillvägagångssättet har varit deduktivt.  Först har den teoretiska 
referensramen arbetats fram och därefter har data samlats in och bearbetats för att sedan 
kunna bekräfta eller förkasta hypoteserna. Vidare har tillvägagångssättet varit kvalitativt vid 
insamling och analys av data.  

2.3.2 Urval 
Fallstudieforskning inbegriper både enkla och multipla fallstudier (Yin, 2007). 
 
Vår kartläggning är en flerfallsstudie av sex företag. Företagen har valts med syftet att de 
skall vara ändamålsenliga och representativa för vår undersökning: Två företag skulle vara 
riskkapitalbolag. Fyra skulle vara små högteknologiska riskbolag. Riskbolagen skall ha blivit 
beviljade riskkapital av minst ett riskkapitalbolag som valts ut till kartläggningen. Företagen 
ligger i universitetets närområde. Vid första kontakt med respektive företag gick vi igenom 
frågeställning i stort för att kontrollera att de själva höll med om att de föll inom rätt kategori 
och uppfyllde kriterierna.  

2.3.3 Datainsamlingsmetod 
Det avgörande valet när det gäller huruvida intervjuer skall användas eller inte, handlar om att 
samla mer ytlig information från ett stort antal människor eller att samla in mer detaljerad 
information från ett mindre antal människor. Det informationsdjup som intervjuer ger, 
grundar sig på att informanterna är kapabla att ge rätt information, att de har rätt position och 
kunskap. (Denscomb 2000)  
 
Frågeställningen i uppsatsen kräver detaljerad information från personer som är insatta i 
kapitalsökningsprocessen på företaget i fråga varför intervjuer ansikte mot ansikte valdes som 
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datainsamlingsmetod. På grund av tidsbrist hos ett av riskkapitalbolagen skickades frågorna 
via e-post. Denne besvarade frågorna och returnerade formuläret.  
 
Det finns tre olika typer av forskningsintervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade. (Denscomb 2000)  
 
Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. För att kunna ställa samma frågor 
till riskkapitalbolagen respektive riskbolagen skrevs ett frågeformulär som användes vid 
intervjutillfällena. Formuläret inleddes med beskrivning av vår frågeställning samt definition 
av redovisningsbegreppet. De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt att ha öppna 
intervjuer så att ordningsföljden av frågorna kunde anpassas, samt följdfrågor kunde ställas 
när det passade. Efter att ha fått respondenternas godkännande spelades alla intervjuerna in. 
På det sättet kunde vi ha mera fokus på själva intervjun än på att hinna skriva ner allt som 
sades. Vid varje intervjutillfälle var båda författarna närvarande. Varje intervju tog cirka en 
timme och utfördes i respektive bolags egna lokaler. Efter varje genomförd intervju skrevs de 
bandade intervjuerna ned till ett datordokument för att få mera lättarbetat material till resultat 
och analys. Dessa nerskrifter av intervjuerna till dator har sparats för eventuellt framtida 
behov samt för att, om motiv uppkommer, kunna legitimera resultatet av empirin. Två olika 
intervjuguider har använts, en för riskkapitalbolagen och en för riskbolagen.(Bilaga 1) Under 
intervjuernas inledande samtal kom det fram att respondenter inte ville ha med några direkta 
citat i slutrapporten. Av den anledningen presenteras endast sammanfattade resultat av 
respektive intervju. 

2.4 Metodproblem  
"Reliabilitet och tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda, till exempel att 
urvalet är representativt så att inte tillfälligheter påverkar resultatet." (Thurén 1991, s.22) 
Skulle andra undersökare få samma resultat om de upprepade undersökningen vid senare 
tillfälle med samma angreppssätt? (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1989) En hög tillförlitlighet 
innebär att eventuella variationer i resultatet beror på variationer i mätobjektet och inte på 
variationer i mätinstrumentet (Denscomb 2000).  
 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att färdiga frågor fanns nedskrivna för att 
kunna ställa samma frågor till respektive intervjugrupp samtidigt som ordningsföljd och 
följdfrågor kunde ställas där så önskades. Detta tillvägagångssätt kan ses som negativt då 
varje intervju inte såg exakt likadan ut, vilket påverkar reliabiliteten negativt, samtidigt ökade 
möjligheten att få värdefull information. Vi själva kan via intervjueffekten ha påverkat 
intervjun i någon riktning, möjligheten finns att detta kan ha påverkat reliabiliteten negativt. I 
denna undersökning medverkade enbart lokala bolag som har relationer till varandra, detta 
kan ha orsakat att respondenterna var återhållsamma i sina svar. En reflektion är att på grund 
av frågornas natur så skulle det inte missgynna empirin av förberedda svar utan eventuellt 
skulle resultatet gynnas av detta. Tidsbrist hos respondenterna samt bristande intervjuvana 
gjorde att vi upplevde att ytterligare värdefull information kunnat fås fram. För att minska 
risken för missuppfattningar var båda intervjuarna närvarande vid samtliga intervjuer 
samtidigt som de spelades in. Reliabiliteten kan också ha påverkats av att en intervju inte 
skedde ansikte mot ansikte, utan skickades för besvarande via e-post. Vid en annan intervju 
uppstod även en del tekniska problem och därför så är en intervju endast nedtecknad för hand 
på plats. Dock var båda intervjuarna närvarande och båda antecknade separat.  
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”Validitet innebär att man undersökt det man ville undersöka och ingenting annat.” (Thurén 
1991, s.22) När det gäller forskningsdata handlar validitet om huruvida data reflekterar 
sanningen och verkligheten och täcker de avgörande frågorna (Denscomb 2000) För att stärka 
validiteten intervjuades sex stycken företag. Respondenterna på respektive företag valdes 
utifrån kriteriet att de skulle känna till kapitalsöknings respektive investeringsprocessen och 
användandet av redovisningsinformation, vilket ökar validiteten. Frågorna i intervjuguiden 
utformades med utgångspunkt i problemdiskussion, syfte samt referensram. Handledare av 
uppsatsen läste och gav synpunkter på intervjuguiden, vilken korrigerades därefter. Dessa 
åtgärder har också stärkt validiteten. 

3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel skall fungera som en teoretisk referensram och bistå med den 
bakgrundskunskap läsaren behöver för att tillgodogöra sig resultatet av vår empiriska 
undersökning och förstå resonemanget i vår analys och slutsats. Riskkapitalbolag och 
nybildade bolag inom teknologibranschen kommer att beskrivas närmare, sedan kommer ett 
avsnitt där redovisning samt redovisningens funktioner beskrivs.  

3.1 Riskkapital 

Riskkapital 

Public Equity Private Equity 

Affärsänglar Buyout Venture Capital 

Figur 1. Definition av riskkapital. 
Källa.  Omarbetad från Svenska riskkapitalföreningens hemsida (It-adress 11) 

 
Riskkapital är kapital som tillhandahålls mot ägande. Detta innebär att pengar tillförs en 
verksamhet mot att finansiären blir delägare av verksamheten. (Garmer & Kyllenius 2004) 
Lundén et al har samma definition på begreppet, det vill säga ägarkapital. Kapitalet tillförs 
mot ägande och går in i bolagets eget kapital. Det heter riskkapital eftersom risken är större 
för riskkapitalbolaget än om de lånat ut kapitalet. (Lundén & Svensson 2005) Se figur 1 
nedan.  
 
Enligt figur 1 ovan, delas begreppet riskkapital in i olika kategorier. Private Equity är 
riskkapital som ges till onoterade bolag i utbyte mot delägande och Public Equity är 
riskkapital som ges till börsnoterade bolag i utbyte mot delägande. Private Equity delas sedan 
in i tre underkategorier: Affärsänglar, Venture Capital och Buyout.  
 
En affärsängel är en privatperson med väldigt stora ekonomiska nettotillgångar, som inte 
agerar på uppdrag av en institution, organisation eller andra investerare, som erbjuder sitt 
kapital mot att bli delägare onoterade bolag. (Abernethy & Heidtman 1999) Affärsänglar är 
alltså privatpersoner som tillhandahåller bolag riskkapital (Garmer & Kyllenius 2004).  
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Buyout är när en delägare i ett riskbolag köper ut företaget, och delägaren är ett 
riskkapitalbolag som redan tillfört riskkapital (Nyman 2002).  
 
Venture capital är kapital som investeras i nystartade onoterade bolag som befinner sig i 
tidigare faser (Garmer & Kyllenius 2004).  Lumme använder sig av följande definition: 
"Venture Capital can be defined as equity capital provided by firms of full-time professionals 
who invest in young, rapidly growing or changing privately owned companies which have the 
potential to develop into significant businesses and yield a level of return on capital 
commensurate with the additional risks and illiquidity of an investment that cannot be traded 
during the lifetime of the investor's commitment to the enterprise." (Lumme & Mason & 
Suomi 1998, s.6) Med detta menar Lumme professionella företagare som investerar 
aktiekapital i unga tillväxtföretag med tillfredsställande vinstpotential och 
avkastningsmöjligheter. De bolag som tillhandahåller riskkapitalet kallas venture capitalbolag 
(Garmer & Kyllenius 2004).  

3.2 Riskkapitalbolag 
Det finns både statliga och privata riskkapitalbolag. Det som skiljer dem åt är att statliga 
riskkapitalbolag har statligt ägande samt att de skall främja samhällsnyttan och det svenska 
näringslivet, vilket tas in i deras beaktanden. De privata riskkapitalbolagens enda syfte är att 
ge högsta möjliga avkastning till sina ägare genom att investera i de bolag som har störst 
utvecklingsmöjligheter. (Garmer & Kyllenius 2004) Riskkapitalbolagens affärsidé går ut på 
att skapa så stor avkastning som möjligt genom att investera i bolag, utveckla dem och sedan 
avyttra dem (Nyman 2002). Redan från starten är riskkapitalbolagen intresserade av hur och 
när de kan sälja vidare sin andel i riskbolaget, när ett riskkapitalbolag avyttrar sin ägarandel 
kallas detta för exit. Riskkapitalets avkastning består i första hand av den reavinst 
riskkapitalbolagen gör vid exit. Alltså grundas riskkapitalbolagens förväntningar om vinst på 
tanken att ett bolags värde skall öka, de söker en högre värdetillväxt än vad de kan få genom 
mer traditionella och trygga investeringsformer. De högre avkastningskraven som 
riskkapitalbolagen har är en kompensation för den risk de tar när de investerar i onoterade 
riskbolag. (Garmer & Kyllenius 2004) Riskkapitalbolagen tar stora risker och avkastningen 
varierar stort (Larsson 2000).  
 
Venture capitalbolag är privata riskkapitalbolag som koncentrerar sin verksamhet till bolag 
som befinner sig i den tidiga fasen av sin livscykel. Venture capitalbolagen gör oftast 
minoritetsinvesteringar i syfte att utveckla bolagen för att sälja dem vidare när de ökat i värde 
för att få tillfredsställande reavinst. (Larsson 2000) Minoritetsandelar i bolag är enklare att 
avyttra än majoritetsandelar (Caselli & Gatti 2004). I fortsättningen kommer venture 
capitalbolagen enbart att benämnas riskkapitalbolag. Den tidiga fasen som riskkapitalbolagen 
riktar in sig på kan delas in i tre stadier:  
 
1. Såddfasen: Produkten/tjänsten har inte lanserats än och befinner sig på ett 
experimentstadium. Finansiering i det här stadiet kallas för såddfinansiering och innebär en 
hög risk för riskkapitalbolaget. De potentiella riskerna är avsaknad av eller dålig kontroll av 
projektet, produktfel, produkten når inte marknaden i tid, dålig medvetenhet gällande 
konkurrens, för tidig eller för sen lansering av produkten/tjänsten till marknaden.  
 
2. Uppstartsfasen: I den här fasen är produkten färdigutvecklad och färdigfinansierad men inte 
kommersialiserad. Risken är mindre än i såddfasen men lika kapitalkrävande. Dock är 
gränsen mellan såddfinansiering och uppstartsfinansiering ofta flytande.  
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3. Utvecklingsfasen: I denna fas är produkten eller tjänsten färdigställd och lanserad på 
marknaden, men bolaget har inte börjat gå med vinst. Kommersialiseringen har inte uppnått 
full effekt och produkten är inte utvärderad. I den här fasen krävs mycket kapital medan 
risken är liten för riskkapitalbolaget. (Caselli & Gatti 2004; Nyman 2002) 
 
För att minska risken vid investeringsbeslut gör riskkapitalbolagen ofta en så kallad due 
diligence, vilket är en egen undersökning som ger information om riskbolagets finansiella och 
legala situation. Barriärer på marknaden, patent, royaltyavtal, budgetar och prognoser 
granskas ingående.  För att kunna sålla bort mindre intressanta bolag, vill riskkapitalbolagen 
se en affärsplan. I den skall riskbolagen presentera information om verksamhet, bransch, 
strategi, legala förutsättningar, ledningens bakgrund samt ekonomisk historia och planering 
samt omfattning och tidpunkt för kapitalbehov. Den finansiella informationen som skall 
finnas i affärsplanen, skall bland annat innehålla resultat- och balans- och likviditetsbudget 
samt resultat- och balansrapporter och kassaflödesanalyser. (Caselli & Gatti 2004) Det är 
också vanligt att riskkapitalbolagen i många fall ingriper i verksamheten med fastställda 
mellanrum samt erbjuder riskbolagen viss service såsom konsulttjänster, tillgång till 
etablerade nätverk och lokaler, detta är ytterligare ett sätt att minska risken. (Nyman 2002; 
Caselli & Gatti 2004)  
 
Riskkapitalbolagen önskar olika delaktighet i riskbolagen, en del vill enbart investera medan 
andra riskkapitalbolag även vill konsultera och påverka. Normalt kräver riskkapitalbolag en 
plats i styrelsen, detta gäller även för de riskkapitalbolag som är mindre aktiva. (Larsson 
2000; Garmer & Kyllenius 2004)  
 
Företagsvärderingen är också en viktig process eftersom ett korrekt pris på riskbolagens aktier 
är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i riskkapitalindustrin, då deras vinst är bolagets 
värdeökning (Caselli & Gatti 2004). Konjunkturläget påverkar också intresset av att investera 
i nyetablerade företag, då det i lågkonjunktur generellt finns mindre kapital på marknaden och 
därmed även en lägre investeringsvilja (Garmer & Kyllenius 2004). 

3.3 Riskbolag  
Riskbolag kallas de bolag som erhåller kapital i utbyte mot att de får en extern delägare 
(Garmer & Kyllenius 2004). Företagen som behöver riskkapital måste presentera finansiell 
information som kan vara svår att få fram och bedöma, speciellt för högteknologiska företag 
då de har litet värde i balansräkningen och oftast i form av immateriella tillgångar. Den 
finansiella informationen som presenteras till riskkapitalbolagen skall bestå av balans- och 
resultaträkning, kassaflöden, finansieringsanalyser samt storlek och tidpunkter för 
kapitalbehovet. Andra viktiga bedömningskriterier är entreprenörens personliga kompetens 
och förutsättningar för försäljningsframgång.(Caselli & Gatti 2004; Garmer & Kyllenius 
2004)  
 
Priset på riskbolaget är en viktig faktor vid ingåendet i ett avtal, då avtalet med 
riskkapitalisten grundas på den kapitalsumma riskbolaget vill ha samt antal aktier som det 
måste ge upp i gengäld. Värderingen av företaget försvåras av att högteknologiska företag 
som letar riskkapital är både unika och nystartade, vilket gör värdering genom jämförelse 
svår. En stor del av de här företagens värde ligger i icke aktiverade tillgångar, dvs. kostnader 
för produktutveckling som ej syns bland balansräkningens tillgångar, och i nuvärdet av 
företagets framtida prestationer. (Caselli & Gatti 2004; Garmer & Kyllenius 2004)  

 8



3.4 Redovisning 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet redovisning. Definitionerna ger begreppet 
olika vidd. Glautier skriver att redovisningen håller på att röra sig från det traditionella 
tillvägagångssättet, innehållande journalförande och liknande arbete såsom 
budgetförberedelser och bokslut, mot en roll som betonar dess betydelse i sociala 
sammanhang. (Glautier & Underdown 1994) 
 
The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) definierar redovisning enligt följande ”Accounting is the art of recording, 
classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and 
events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result thereof “ 
(Glautier & Underdown 1994, s.3). 
 
En annan definition av redovisning som liknar AICPA:s definition är: ”Redovisning syftar 
förutom att registrera olika händelser även på arbetet med att klassificera, värdera, ställa 
samman och rapportera ekonomisk information.” (Grönlund & Tagesson & Öhman 2005, 
s.12) 
 
Gemensamt för de här två definitionerna är att de är mer inriktade mot extern redovisning 
eller affärsredovisning som benämningen ofta är i redovisningslitteratur.  
 
Mellemvik har en bredare definition som mer uttryckligen innefattar både intern och extern 
redovisning: "Accounting is a broadly defined concept that includes cost accounting, 
management accounting, financial accounting and budgeting" (Mellemvik et al. 1988, s.102.) 
 
I den här uppsatsen används i fortsättningen Mellemviks definition av redovisning vilket 
innebär redovisning innefattar både extern och intern redovisning samt historiskt och 
framåtblickande arbete. Det överensstämmer med att den finansiella informationen i 
riskbolagens affärsplan skall innehålla både intern och extern redovisningsinformation i form 
av bland annat resultaträkning, balansräkning, analyser och budget. (Caselli & Gatti 2004) 

3.4.1 Redovisningens traditionella användningsområde 
Enligt Thomasson har redovisningen två uppgifter; att ge en del av den information som 
ligger till grund för verksamhetens styrning samt ge ekonomisk information till olika externa 
intressenter. Redovisningen är ingen isolerad del av ett företags verksamhet utan utgör 
tillsammans med bland annat budgetsystemet en del av företagets informationssystem ur 
vilket underlag för planering och kontroll fås. Det är arbetet med att planera och kontrollera 
ekonomin i ett företag som utgör styrningen av verksamheten. (Thomasson & Arvidson & 
Lindquist & Larson & Rholin 2003) Vidare innebär redovisning att systematiskt registrera 
och rapportera ekonomiska händelser för en förfluten period vilket möjliggör framtagning av 
relevant information om verksamhetens resultat och ställning vid rätt tidpunkt för 
intressenten. Det kan röra sig om både externa och interna intressenter såsom långivare, ägare, 
skattemyndighet samt ledning och beslutsfattare. Exempelvis då ett företag startar, hjälper 
redovisningen till att besvara frågor som hur stort startkapitalet måste vara, genom att en 
preliminär balansräkning ställs upp där kapitalets sammansättning, användning och 
finansiering syns. (Ax et al. 2005; Thomasson et al. 2003).  
 
Redovisningen delas upp i extern- och intern redovisning där den externa redovisningens 
syfte är att förse intressenter utanför företaget med information om företagets ställning och 
resultat för en viss period i form av resultaträkning, balansräkning och i vissa fall en 
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kassaflödesanalys. Den externa redovisningen är obligatorisk, vilken information som skall 
lämnas och vid vilka tidpunkter regleras i civil- och skatterättsliga lagar och förordningar. 
Den interna redovisningen skall förse interna intressenter, företagsledning och andra 
beslutsfattare, med information för bland annat uppföljning och budgetar. Redovisade 
kostnader och intäkter jämförs med vad som är budgeterat och budgeterade likvida medel kan 
jämföras med verkliga. Löpande information av betydelse för kontroll och planering fås från 
redovisningen så att försäljningsutveckling, förändring i tillgångar och skulder kan följas. På 
så sätt får företaget signaler om förändringar som kan göra det nödvändigt att förändra i 
tidigare uppgjorda ekonomiska planer. (Ax et al. 2005; Thomasson et al. 2003; Grönlund et 
al. 2005) 
 
Redovisningens funktioner gäller både rapportering av historiska och framtida data. 
Rapporteringen av transaktioner definierar förhållandet mellan organisationen och dess 
omvärld. Redovisningen anger enhetens gräns mot dess omgivning eller mot andra 
organisationer och skapar bilden av vad organisationen består av samt vad den är ansvarig för. 
(Mellemvik et al. 1988) 

3.4.2 Redovisningens utökade användning 
Uppfattningen om att redovisare presenterar verkligheten ”som den är” genom siffror som är 
objektiva och värderingsfria har överskuggats av den viktigare insikten om att redovisaren 
alltid är inblandad i tolkningen av en komplex verklighet, delvis på ett sätt som påverkas av 
vad redovisaren kan och väljer att mäta. (Richard 1993) 
 
Mellemvik menar att man inte mekaniskt kan tillskriva redovisningen olika funktioner på 
grund av att människor och organisationer kontinuerligt konfronteras med olika sorters 
osäkerheter eller problem i olika dimensioner. Redovisningens funktioner uppkommer därför 
allteftersom arbetet i en organisation fortskrider samtidigt som olika organisationer arbetar på 
olika sätt vilket medför att redovisningen används på olika sätt. (Mellemvik et al. 1988) 
 
Hayes beskriver individuella rapporter som olika konstruerade berättelser som människor gör 
för att förklara avsikt och meningsfullhet av händelser. Inom organisationsstrukturer kommer 
sådana här berättelser att variera mellan individer, beroende på hierarkisk position, erfarenhet 
och intresse av liknande händelser samt graden av engagemang i organisationen. (Hayes 
1983) Då ytterligare säkerhet behövs i besluts och kontrollprocesser erbjuder redovisningen 
en lösning. Sökandet efter information och dess tolkning kommer dock att variera mellan 
olika aktörer beroende på deras personlighet, och presentationen av informationen, vilket gör 
att beslutsunderlag kommer att se olika ut. (Mellemvik et al. 1988) 
 
Enligt det traditionella sättet att se på redovisning är människan rationell och 
nyttomaximerande och fattar rationella beslut, med den utgångspunkten har redovisningen 
endast ett fåtal funktioner, nämligen de avsedda funktionerna redovisning som 
kontrollverktyg och beslutsunderlag. I motsats till detta finns ett tolkande sätt att se på 
redovisning, där utgår man från att människan inte handlar efter ett förutbestämt mönster utan 
är rationell och fri. Med detta menas att individen väljer det bästa alternativet utifrån 
situationen och vad som är det bästa alternativet är beror på individen. När redovisningen sätts 
in i sin kontext får den oändligt många funktioner och fokus ligger på redovisningens 
användning snarare än dess teknikaliteter. (Falkman 2000) Detta bredare användningsområde 
gör att redovisningen kan fylla flera olika funktioner samtidigt. (Mellemvik et al. 1988)  
Utgångspunkten i uppsatsen är att redovisningen skall ses i sin kontext och har ett bredare 
användningsområde än att den endast är ett resultat av en standardiserad process.  
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3.5 Redovisningens funktioner  
Då individer är olika och har olika beteenden så innebär det att informationen och 
användandet av denna är individberoende. Detta gör att redovisningen har både avsedda 
funktioner och tillämpade funktioner och att de skiljer sig åt. (Mellemvik et al. 1988) För att 
beskriva dessa funktioner används metaforer, en ensam metafor kan inte spegla 
redovisningens samtliga funktioner, vilka tillsammans utgör ett komplext socialt fenomen, 
eftersom varje metafor i sig själv är begränsad och utelämnar vissa aspekter. Genom att ta 
hänsyn till flera metaforer fås en mer utvidgad innebörd av redovisningsbegreppet. (Falkman 
2000) 

3.5.1 Avsedda funktioner 
Redovisningen har ett antal funktioner enligt Mellemvik och refererar till funktionerna 
redovisning som kontroll och redovisning som underlag för beslutsfattande som de tilltänkta 
funktionerna då dessa är de funktioner som är mest rotade i redovisningsetablissemanget. 
(Mellemvik et al. 1988.) 
 
Redovisning som kontroll: Redovisningens primära funktion är att utöva kontroll och 
övervakning genom att skapa något synligt som ständigt kan styra anställda. (Falkman 2000) 
Redovisningen skall ge information om hur ledarna förbrukar resurserna, vilket gör att 
redovisningen fungerar i enlighet med agentteorin; agenten rapporterar hur resurserna använts 
samt resultatet av dennes handlande. Bakomliggande antagande är att informationen som 
principalen får är rättvisande och sann. Utan sann och rättvisande information kan principalen 
inte kontrollera agenten. (Mellemvik et al. 1988) Redovisningen är skapad för att ge enkel 
insyn så att ledningen kan kontrollera de anställdas handlingar, även de anställda som inte 
arbetar under direkt övervakning. (Morgan 1988) Agentteorin belyses inte vidare i denna 
uppsats. 
 
Redovisning som underlag för beslutsfattande: Redovisningen skall utgöra ett underlag för 
beslutsfattande. Den sanna och rättvisande redovisningsinformationen gör det möjligt för 
beslutsfattaren att fatta det rätta beslutet och använda resurserna på ett effektivt sätt. 
(Mellemvik et al. 1988) Beslutsfattare läser de finansiella rapporterna, utifrån vilka de fattar 
sina beslut och ger anledning till dessa. (Boland 1993) 
 
Redovisning som språk: Redovisningen kan också ses som ett språk, ett rationellt inslag för 
att konstruera och konstrueras av omgivningen (Oguri 2005). ”Affärsredovisningens språk har 
mycket gemensamt med andra språk. Ett företags olika aktiviteter uttalas genom finansiella 
rapporter som använder redovisningsspråket, på samma sätt som andra nyhetshändelser 
rapporteras i tidningarna på det engelska språket. När en ekonomisk händelse förklaras löper 
man inte bara risken att bli missförstådd utan man riskerar också att bli bestraffad för 
förvrängning, lögn eller mened. Jämförelse av uttalanden är centrala för ett effektivt 
fungerande språk vare sig det gäller engelska eller redovisning. Samtidigt måste språket vara 
så flexibelt att det kan anpassas till en skiftande omgivning.” (Översatt från engelska, 
Belkaoui 1992, s.52). 
 
Organisationer behöver ett språk som möjliggör kommunikation och förhandlingar. Utan 
redovisningen som ett gemensamt språk blir kommunikationen tidskrävande och det blir 
svårare att uppnå konsensus. (Hayes 1983) Det är redovisningsspråkets begrepp och 
referensramar som möjliggör strukturerade tankesätt, uppfattningar och beslutsfattande 
(Morgan 1988).  
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3.5.2 Tillämpade funktioner 
Då individer är olika och har olika beteenden så innebär det att informationen och 
användandet av denna är individberoende. Redovisningens praktiker arbetar under olika 
förutsättningar vilket gör att redovisningen får olika funktioner under arbetsprocessen. 
(Mellemvik et al. 1988) 
 
Redovisning som ideologi: Redovisningen fungerar som ideologi genom att den utgör en del 
av ett företags ideologi som gör det möjligt för företaget att producera och förnyas med hjälp 
av tydligt definierade ramar och principer (Morgan 1988). En organisations ideologi 
bestämmer vilka aktiviteter som skall utföras, en organisation kan ha flera ideologier vilket 
kan skapa konflikt mellan dessa. Redovisningsideologin definierar redovisningens struktur 
och förfarande.  Redovisning är accepterad som ett medel för att minska osäkerhet, vilket 
innebär att det finns en stark redovisningsideologi. (Mellemvik et al. 1988.)  
 
Redovisning som karta: En organisations kunder och leverantörer interagerar med 
organisationen och blir på så vis en del av organisationens omgivning (Hayes 1983). 
Redovisningen kan, precis som kartor och scheman, effektivt strukturera gruppers handlingar 
(Ahrens & Chapman 2007). Redovisningen visar på samspelet mellan organisationen och dess 
omvärld och redogör även för de olika delarna i organisationen och aktörerna i dessa. Denna 
interna indelning av organisationen som redovisningen återger kan ses som olika 
ansvarsområden och hur dessa sköts. På detta vis blir en av redovisningens möjliga funktioner 
en karta. (Mellemvik et al. 1988) Redovisningen ger en karta av organisationen genom att 
specificera vad som skall redovisas, och sätter gränser så att bilden som presenteras ger 
möjlighet att ha fokus på och att tolka de händelser som pågår i organisationens omgivning 
(Hayes 1983). Kartan visar även ansvarsfördelningen i organisationen så denna funktion 
möjliggör att man kan utvärdera handlingarna utförda av ledare i olika delar av organisationen 
(Mellemvik et al. 1988).   
 
Redovisning som varningsklocka: Redovisningen hjälper företagsledare att uppmärksamma 
speciella, ovanliga, händelser som ägt rum under perioder, och i denna bemärkelse blir 
redovisningen även en varningsklocka och hjälpmedel för att lösa problemet (Mellemvik et al. 
1988). Redovisningsspråket möjliggör att ovanliga händelser och avvikelser blir synliga och 
kan analyseras (Hayes 1983).  
 
Redovisning som legitimitet: Legitimering genom redovisning sker dels genom vilka 
redovisningsprinciper organisationen väljer att följa och dels genom sättet de använder 
redovisningen på (Mellemvik et al. 1988). Redovisningsinformation kan användas till att 
legitimera och rationalisera aktiviteter eller redan utförda händelser (Oguri 2005). 
Organisationer och aktörer kan legitimera sina handlingar och beslut genom att hänvisa till 
redovisningen som redogör för händelserna. Man kan även legitimera framtida planerade 
handlingar och beslut genom hänvisning till redovisningen, exempelvis budgetplaner. I denna 
funktion används redovisningen som legitimering genom att man med redovisningen påvisar 
rationalitet i organisationen eller beslutet. (Mellemvik et al. 1988) Att kunna påvisa tidigare 
besluts rationalitet är något viktigt inom organisationer. Då framtida önskningar/förväntningar 
är osäkra så utgör resultatet av en händelse grunden för utvärdering, analysering och 
motivering för denna handling. Denna motivering kommer i ett senare skede användas som 
rättfärdigande av en liknande handlingar i framtiden. Funktionen som redovisningen får här är 
att den rättfärdigar vissa beslut i stället för att guida besluten. (Hayes 1983) Redovisningen är 
en resurs som används för att historiska beslut ska visas rimliga genom att påvisa den effekt 
de fått på företaget i nuläget (Ahrens & Chapman 2007). 
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Redovisning som myt: Detta innebär att redovisningen kan användas som en resurs för att 
påvisa en myt om rationalitet i den bemärkelsen att man rättfärdigar beslut som egentligen 
redan fattats på andra grunder (Morgan 1988). En myt är en uppsättning av idéer och åsikter 
gällande ämnen som är viktiga för organisationen. Myter grundas inte alltid på rationalitet och 
de kan inte förutspå händelser, då dessa mer grundas på tro än på vetskap. (Mellemvik et al. 
1988)  
 
Redovisningen kan fungera som en myt, exempelvis då ledare har självuppfattningen att de är 
ekonomiskt rationella och analytiska i sitt beslutsfattande och vill gärna även visa denna bild 
utåt. Men många ledare agerar snarare än analyserar och de fattar beslut baserade på intuition. 
Men det är viktigt för ledarna att hålla myten om kalkylerad rationalitet vid liv då omvärlden 
värderar detta. Därför används redovisningen som mytologi, detta genom att den ger historia; 
en skildring av organisationens procedurer som utgör en historisk plattform utifrån vilken 
man kan fatta framtida beslut. Man behöver alltså inte hela tiden leta orsaker för en händelse 
eller ett handlingsalternativ eftersom det finns en klar historisk orsak. (Hayes 1983) Exempel: 
Redovisningen används för att påvisa rationalitet, om positiv syn på rationalitet ingår i 
företagets myter förstärker redovisningen rationaliteten och så även myten. (Mellemvik et al. 
1988)  
 
Redovisningssystemet skapar alltså en social resurs som används för att bevara myter om 
rationalitet (Falkman 2000). Detta då redovisningen bidrar till dessa myter då 
redovisningsinformationen kan användas till att kommunicera rollförväntningar, motivation 
och organisationsklimat, redovisningen bidrar alltså till formeringen av åsikter och 
förväntningar som med andra ord är myter. (Mellemvik et al. 1988)  
 
Redovisning som makt: Redovisningen är relaterad till makt på flera olika sätt; den samlar in 
och redogör information och används för att ändra individuellt beteende och effekterna av 
organisationens prestationer. Makt kommer från möjligheten att påverka verkliga 
organisationella effekter genom att kunna påverka beslutsfattandet och organisationens 
handlingar. Makt kommer också från förmågan att legitimera beslut och påbörjade handlingar. 
Redovisningen har en maktfunktion genom att den både påverkar organisationens handlande 
och genom att legitimera dess beslut och handlingar. Att skapa och bibehålla makt i en 
organisation är därför en av redovisningens funktioner. (Mellemvik et al. 1988) 
 
Redovisning som konflikt: Konflikter speglar oenighet mellan två eller flera aktörer. En 
nödvändig faktor i konflikt är ett ömsesidigt beroende mellan de inblandade. Utan beroendet 
finns inget samband mellan de inblandade och därför ingen grund för konflikt. Konflikter 
uppstår ofta i politiken mellan organisationer och dessa organisationer använder 
redovisningen för att legitimera sig genom att den visar organisationens värderingar och 
omvärldsintressen. Genom detta bidrar redovisningen till skapandet- och bibehållandet- men 
även till lösningar av konflikter genom att den visar på vem som är ansvarig för vilka 
kostnader etc. (Mellemvik et al. 1988) 
 
Redovisning som experiment: Redovisningssystemet som underlag för ekonomistyrning ger 
möjlighet att göra organisationella experiment. Budgeten ger möjlighet att ställa olika what-if  
frågor för att ponera utfall av olika aktiviteter och händelser utan att organisationens 
verksamhet blir lidande. (Hayes 1983) Hayes liknar redovisningsrapporter vid berättelser om 
organisationen och budgeten möjliggör olika påhittade berättelser som förklarar världen och 
tillåter experimentering med troliga konsekvenser av alternativa och konkurerande berättelser. 
(ibid) 
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Redovisning som retorik: Redovisningen och redovisningssystemen reflekterar och stödjer 
olika intressegruppers värderingar och behov (Morgan 1988). Redovisningsinformationen är 
värdeladdad och används för att påvisa olika argument när det gäller den ekonomiska 
verkligheten (Falkman 2000). Redovisningsinformation konstrueras och används som ett 
verktyg för företagsverksamhet, speciellt gällande beslutsfattande och för att styra 
uppfattningar (Morgan 1988).  
 
Redovisning som magi: Irrationalitet kan ibland vara mer effektivt än rationalitet när det 
gäller konfliktlösning, mer primitiva folk har funnit ett rationellt sätt att använda magi på: det 
ger dem en enkel förklaring till varför något går fel, en förklaring som inte innebär 
obehagligheter eller erkännandet av någons dumhet. Redovisningen kan fungera på samma 
sätt som magi i organisationer. En enhets syfte är att uppnå ömsesidig tillfredsställelse med 
samtliga enheter som man interagerar med. Detta uppnås genom konflikthantering i den 
bemärkelsen att man försöker nå enighet i deras gemensamma intressen vilket ger att enheter 
ibland är mer intresserade av att påvisa konfliktlösande resultat än objektiv redovisning 
rapportering av information. Det som man ibland söker efter i redovisningen är alltså inte den 
absoluta sanningen utan något som alla parter kan vara överens om. Denna sorts beteende kan 
verka irrationellt, men kan faktiskt gynna organisationen då det underlättar fortskridandet av 
samarbetet och organisationens utveckling. En annan användning av redovisning som magi är 
att man använder redovisningen för att backa upp ett redan fattat beslut. (Gambling 1977) 
Redovisningen kan alltså används som en social rit, och i denna funktion inkluderas även den 
faktiska tekniken bakom redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder. (Falkman 2000)  
 
Redovisning som ritual: Ett sätt att se på redovisning och finansiella aktiviteter är att de liknas 
vid religiösa ritualer. Redovisning är ett människocentrerat ideal som har sina ritualer vilka 
kan liknas vid kyrkans sakrament. Sakramenten är religiösa ritualer, såsom dop och 
begravning. Dessa ritualer finns för att visa upp en yttre fasad och ett yttre uttalande, detta 
skapar en bild hos åskådarna och denna bild kommer med tiden att uppfattas som verklighet. 
Ritualer är komplexa i sig själva, det är svårt att få en och samma ritual för en och samma sak 
att fungera för hela organisationen. Redovisningens sakramentala syfte är att ritualen måste 
vara utförd på ett giltigt, trovärdigt sätt annars får riterna ingen effekt. (Gambling 1987) 

3.6 Sammanfattande modell 
Den sammanfattande modellen, figur 2, förklarar sambandet mellan riskkapitalbolag, 
riskbolag och finansiell redovisningsinformation.  
 

 

Riskbolag Riskkapitalbolag 

kapitaltillflöde kapitalutflöde 

4. Vidarefinansiering 

redovisningsleverantör redovisningsmottagare 
finansiell 
redovisnings- 
information 

1. Finansiell redovisningsinformation

2. Kapital

3. Aktieägande

Figur 2. Förhållandet mellan riskkapitalbolag, riskbolag och redovisning. 
Av: Omarbetad från Mueller et al. 1994, s.2 
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Riskbolag. För att ett nystartat bolag skall kunna växa och utvecklas till ett stort bolag krävs 

rna inte kan betalas 

iskkapitalbolag

kapital. Finansieringsbehovet finns och ökar i takt med företagets utveckling från nybildandet 
till produktutveckling till lansering av företagets produkt. (Nyman 2002) 
Banker lånar inte ut pengar utan säkerhet då det finns risk att penga
tillbaka. Därför är riskkapital ett finansieringsalternativ för riskbolag, då detta kapital inte 
lånas ut, utan ges bort mot ägande med förväntningen om att ägandet kommer att ge 
avkastning då bolagets värde stiger. (Garmer & Kyllenius 2004)  
 
R . Riskkapital är pengar som erhålls av ett annat bolag i utbyte mot ägande 
och finansiären blir delägare i det företag denne investerat i. Företagen som ger ut pengarna 
kallas för riskkapitalbolag. (Garmer & Kyllenius 2004) Dessa bolag gör oftast 
minoritetsinvesteringar i syfte att utveckla bolagen och sedan sälja dessa vidare när 
riskbolaget ökat i värde så att riskkapitalbolaget får en tillfredsställande reavinst. (Larsson  
2000) Riskkapitalister bedömer investeringsföretag delvis genom finansiell information 
(Garmer & Kyllenius 2004).  
 
1. Inför investeringsbeslut kräver riskkapitalbolagen en affärsplan som beskriver riskbolaget. 

-3.

Genom affärsplanen sållar riskkapitalbolagen bort de mindre intressanta bolagen.(Caselli & 
Gatti 2004) Några centrala frågor som berörs är kassaflöden, finansieringsanalyser, storlek 
och tidpunkter på kapitalbehovet. Förutom själva verksamheten är även priset på bolaget en 
viktig faktor, företagsvärderingen. Företagsvärderingen är viktig då överenskommelsen och 
avtalet grundas på kapitalsumman riskbolaget vill ha samt antal aktier som det måste ge upp i 
gengäld. (ibid) 
 
2  Om riskkapitalbolaget bedömer bolaget som långsiktigt lönsamt så investerar 
riskkapitalbolaget i företaget. Detta innebär att pengar tillförs riskbolaget mot att 
riskkapitalbolaget blir delägare av verksamheten. (Garmer & Kyllenius 2004) Det tillförda 
kapitalet går in i riskbolagets eget kapital (Lundén & Svensson 2005). Riskkapitalbolagen har 
olika önskemål om hur delaktiga de vill vara i riskbolaget, men oftast kräver 
riskkapitalbolaget en plats i styrelsen för sin investering, detta gäller även för de 
riskkapitalbolag som önskar vara mindre aktiva. (Larsson 2000; Garmer & Kyllenius 2004) 
 
4. De bolag som beviljats kapital, riskbolagen, arbetar i en osäker och snabbt föränderlig 

nligt den traditionella bilden så är redovisningen neutral och standardiserad. Dess 

miljö, det tidiga stadiet är ett stadium med hög risk, vilket medför behov av finansiell 
planering och kontroll – särskilt likviditets- och investeringsplanering (Landström 1987). De 
riskkapitalbolag som gått in som delägare i riskbolaget är vanligtvis skild från bolagets 
dagliga aktiviteter och transaktioner. Därför behöver de en informationskälla som visar hur 
bra eller dåligt det går för företaget, hur bolaget använder det finansierade kapitalet. I och med 
dessa omständigheter och förhållanden ges regelbundet finansiell redovisningsinformation till 
delägarna. (Mueller et al. 1994) 
 
E
huvuduppgift är att ligga till grund för verksamhetens styrning samt att ge ekonomisk 
information till olika externa intressenter (Thomasson et al. 2003). Om redovisningen sätts in i 
ett bredare sammanhang där individen och dess beteende står i centrum kommer man in på 
redovisningens faktiska funktioner, hur den används i praktiken. Då redovisningen ses i sitt 
sammanhang och i beroendet av sin kontext får redovisningen fler funktioner. (Mellemvik et 
al. 1988; Hayes 1983) 
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3.7 Analysmodell 
Figur 3, visar tillvägagångssättet då det empiriska materialet analyserats. 

 
Figur 3.  Analysmodell för redovisningens funktioner. 

 
 
I empirin undersöktes den finansiella informationen i kommunikationen mellan 
riskkapitalbolag och riskbolag, den finansiella redovisningsinformationen är avgränsad till 
riskbolagets redovisning. Empirin fångar upp vilken redovisningsinformation som används 
samt på vilket sätt denna används. Enligt teorin kan redovisningen ha flera olika funktioner 
inom samma kontext varför riskkapitalbolagens och riskbolagens användning av redovisning 
analyserats, med den teoretiska referensramen som utgångspunkt, för att kopplas till 
redovisningens olika funktioner. Vår ambition är avslutningsvis att kunna urskilja likheter och 
skillnader mellan riskkapitalbolagens och riskbolagens användning av avsedda respektive 
tillämpade redovisnings funktioner.  
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4 Riskkapitalbolag och riskbolag 
Kapitlet innehåller kort företagspresentation av de intervjuade bolagen samt 
sammanställning av resultaten från genomförda intervjuer. Riskkapitalbolagens 
intervjusammanställningar presenteras i ett samlat resultat och riskbolagens 
intervjusammanställningar presenteras i ytterligare ett samlat resultat. Detta 
tillvägagångssätt har valts med hänsyn till respondenternas interrelation samt deras önskan 
om att inte bli citerade.  

4.1 Riskkapitalbolag 
Lunova är ett riskkapitalbolag som investerar i tillväxtbolag med anknytning till Luleå 
tekniska universitet. Dessa kan vara direkta avknoppningar från LTU eller avknoppningar 
från företag och organisationer för LTU medverkat i utveckling och förädling av produkt eller 
affärsidé. (IT-adress 2) Företaget investerar i bolag i utbyte mot minoritetsägande och 
försöker att aktivt stödja bolagen genom erbjudande av bland annat kontaktnätverk. Lunova 
koncentrerar sig inte på bolag i någon speciell bransch. (IT-adress 3) Intervjun genomfördes 
med Stefan Lundblom, VD och Investmentmanager.  
 
PNF är ett riskkapitalbolag som koncentrerar sin verksamhet till norra Sverige. De investerar 
i, utvecklar och förvaltar nya och etablerade företag i olika branscher i regionen. (IT-adress 4) 
Förutom kapital så får deras portföljbolag tillgång till PNFs nätverk och andra resurser. (IT-
adress 5) Intervjun genomfördes med Peter Näslund, Ägare och VD.  

4.1.1 Typ av finansiell information som krävs 
Båda riskkapitalbolagen är inriktade på investeringar i bolag i tidig fas, närmare bestämt 
såddfasen. De får förfrågningar från runt 25 riskbolag per år och antalet de investerar i 
varierar mellan 2 och 6.  De har en övre investeringsgräns på 2 Mkr men ingen undre. Då 
riskkapitalisten fattat intresse för en affärsidé så gör de olika undersökningar innan de fattar 
beslut om att investera.  De intervjuade uppgav att de tittar på det material som finns och gör 
undersökningar utifrån det. Det innebär att de tittar på riskbolagens historiska material i form 
av granskade resultat och balansrapporter samt lång- och kortsiktig resultat-, balans- och 
likviditets budget. De tittar även på marknadsförutsättningar så som konkurrens, 
marknadsstorlek och andelar. Även de legala aspekterna, såsom patent och produkt studeras.  
 
Att redovisningen är viktig vid finansieringsbeslut framkom av intervjuerna, men det är mer 
regel än undantag för bolag i tidig fas att de har svaga resultat. Så länge prognoserna är goda 
och teamet bedöms vara kompetent görs investeringar trots att kortsiktiga finansplaner visar 
dåligt utfall. Visas däremot ingen framtida potential så väljer man att inte investera i bolaget. 
Det är dock viktigt för trovärdigheten att historisk redovisningsinformation finns menade de 
intervjuade. 

4.1.2 Riskkapitalbolagens finansiella krav på riskbolagen 
Den finansiella informationen är viktig vid investeringsbeslut. Respondenterna vill se att det 
inte finns åtaganden och förpliktelser som belastar balans- och resultaträkning i framtiden, 
såsom royaltyavtal, att ingen annan äger rättigheten till produkten och att inga stora skulder, 
eller barriärer på marknaden som kan förhindra lanseringen av produkten, finns.  
 
En av riskkapitalisterna gör som regel en egen undersökning, en due diligence, vilket innebär 
att egna beräkningar görs eller att marknadsexperter hyrs in. När resultaten av dessa sedan 
jämförs med investeringsobjektets beräkningar brukar de i princip alltid skilja sig åt genom att 
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riskbolagen visar upp någon typ av gräddig kalkyl, vilket är helt naturligt eftersom de vill visa 
så bra siffror som möjligt för att fånga investerarnas intresse menade respondenten. Det 
händer också att riskbolagen visar för höga kostnader i syfte att få större kapital, det händer 
till exempel att det blir diskussion runt lönekostnaden på grund av att entreprenören vill ha för 
hög lön från början, berättar respondenten. Därför ställs krav på moderata löner i början. När 
det gäller intäkterna har entreprenören ofta en alltför optimistisk syn på tidpunkten för när 
intäkterna beräknas komma in samt nivåerna på dessa. 
 
De intervjuade var eniga om att ett av de viktigaste kriterierna för fortsatt intresse är att det 
måste finnas en skalbarhet, en potentiellt hög intäktskurva. Det är den intäktsanalysen som är 
viktig för att se om affärsidén fungerar, man går tillbaka och tittar på hur beräkningen av 
antalet kunder och priset är gjord för att säkerställa att beräkningarna är realistiska och inte 
uppvisar för dåliga marginaler. 
 
De intervjuade gör löpande uppföljningar och utvärderingar av sina investeringar genom att 
riskbolagen lämnar rapporter samt genom de löpande styrelsemötena. Riskkapitalbolagen 
avlämnar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalyser, reviderad finans- och 
marknadsplan samt intäktskalkyler. Det som är intressant är om riskbolagets intäkter stämmer, 
om de kommer in som beräknat, man vill se att de utvecklas enligt plan, uttrycktes det under 
intervjuerna. 
 
Då samarbete inletts är det ett krav att lämnade budgetar och finansplaner skall följas, 
uttryckte en av de intervjuade. Kraven på både marknads- och finansiell information är större 
då investeringsbeloppen är högre. Informationskraven skiftar även med typ av produkt och 
vilken fas bolaget befinner sig i. För bolag i såddfasen finns ju inte mycket historik utan det 
handlar mer om att bevaka kostnader, produkt och marknadsutveckling, framkom det av 
intervjuerna. 

4.1.3 Användningen av finansiell information – redovisningens 
funktioner 
Det framgick av intervjuerna att redovisningen används för att kontrollera att riskbolagen 
utvecklas i rätt riktning mot de mål som finns uppsatta i affärsplan. Ofta har man satt upp 
olika mål i form av milstolpar vilket innebär att varje mål skall uppfyllas för att riskbolaget 
skall få ytterligare kapital. 
  
Redovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för att kunna bedöma om potentiell värdestegring 
är tillfredsställande, menade de intervjuade, det skall skapas ett värde i bolaget som vida 
överstiger värderingen vid investeringstillfället. Av intervjuerna framkom att olika budgetar 
används för att göra känslighetsanalyser, de används för att simulera olika utfall i riskbolagen. 
Detta blir särskilt intressant vid tillfällen då beslut skall fattas om vidarefinansiering eller 
försäljning av bolaget, en sådan analys blir avgörande för värderingen av företaget och för 
vilket beslut det blir, framgick det av intervjun. 
 
På en direkt fråga om redovisningen används för att få en överblick av bolagen, svarade de 
intervjuade att riskbolagens officiella redovisning i form av resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys är bra underlag för detta, så länge man har förståelse för och kan tolka 
siffrorna. Vidare ansåg de att redovisningen är viktig för att sätta sig in i riskbolagens 
ekonomiska situation, då denna information ger en bild av finansiell styrka, nuvarande 
lönsamhet, framtida utveckling samt historisk information. 
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Att olika redovisningsrapporter är viktiga i samarbetet med riskbolagen påvisades under 
intervjuerna. Riskkapitalbolagen är med och utformar rapporteringen genom sin plats i 
bolagens styrelse framkom det. Vilken rapportering styrelsen vill ha kan skilja sig åt, ibland 
handlar det endast om resultat- och balansräkning medan andra vill ha mer modifierade 
rapporter med fokus på kassaflöde, försäljning och försäljningsprognoser samt offertläge. 
Oftast innehåller rapporteringen information om kassaflöde samt förbrukning av eget kapital 
och annan information av icke finansiell karaktär såsom vunna affärer. Fokus ligger på 
kassaflödesanalysen då denna tydligt visar om riskbolagen följer planen. Under samtalet 
framkom det att riskkapitalbolagens möjlighet att styra riskbolagen är genom en plats i 
styrelsen då riskkapitalbolagen är minoritetsägare, men styrningsmöjligheter finns även via 
den löpande ekonomiska informationen som rapporteras kontinuerligt i och med satta 
budgetkrav.  

4.2 Riskbolag 
UpZide är ett riskbolag inom bredbandsmarknaden, bolaget startades 2001. De vill sälja 
färdiga utvecklingspaket för VDSL2 till de företag som tillverkar bredbandskretsarna. Detta 
ökar hastigheten i dataöverföringen. (IT-adress 6) Bolaget befinner sig mellan såddfasen och 
uppstartsfasen. Intervjun genomfördes med Thomas Stefansson som är ansvarig för 
affärsutveckling och har titeln CFO.  
 
Riskbolaget Mobizoft startades år 2005 och de utvecklar produkter för mobilt internet. Deras 
nuvarande produkt heter C4M™. Bolaget har nyligen kommersialiserat sin produkt på 
marknaden och väntar på utfall. (IT-adress 7) Bolaget befinner sig i uppstartsfasen. Intervjun 
genomfördes med Maria Christensen som är företagets VD.  
 
Riskbolaget BehavioSec etablerades år 2006.  De utvecklar och testar sin produkt Behavio 
som är en säkerhetsmjukvara. Dataprogrammet känner igen och identifierar datorns användare 
genom användandet av tangentbord och musrörelser. Om det är en ickeauktoriserad 
användare känner programmet av detta genom avvikelser i bland annat musrörelser och kastar 
ut användaren. Detta skall förhindra intrång och informationsstöld. (IT-adress 8) Bolaget 
befinner sig i såddfasen med sin produkt, de behöver kapital för att testa sin produkt på 
marknaden. Intervjun genomfördes med Olov Renberg, VD för bolaget. 
 
Riskbolaget Progira arbetar med konsulttjänster och nätverksmjukvara. På konsultsidan gör 
de nätverks och frekvens planering för kunders radionät och på nätverkssidan säljer och 
utvecklar de kontinuerligt sändningsmjukvara. (IT-adress 9) Bolaget befinner sig i 
utvecklingsfasen, de uppdaterar och utvecklar sin produkt som redan finns på marknaden. 
Intervjun gjordes med Per Mellberg, VD 

4.2.1 Typ av finansiell information som krävs 
Riskbolagen presenterar historiska och budgeterade resultat- och balansrapporter, 
likviditetsbudgetar, kassaflödesanalyser och prognoser för riskkapitalbolagen vid 
investeringsbeslut. Det framgick även att den finansiella informationen i affärsplanen är viktig 
då budgeterade resultat- och balansrapporter och övriga prognoser backar upp vad bolaget 
skall åstadkomma och hur. Det är också viktigt att kunna visa att man förstår att verksamheten 
kostar pengar och att via en resultatbudget visa beräknade intäkter samt att intäkterna kommer 
att överstiga kostnaderna i framtiden.  
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4.2.2 Riskkapitalbolagens finansiella krav på riskbolagen 
Riskbolagen skall påvisa att deras bolag har tillväxtpotential och hög framtida avkastning för 
att riskkapitalbolagen skall vilja investera, det är viktigt att kunna visa på en skalbarhet, att 
avkastningskurvan inte är jämt stigande. Detta var samtliga riskkapitalbolag överens om. 
 
Den ekonomiska rapporteringen skall vara solid i den bemärkelsen att man inte har några 
tvivelaktiga skulder, i så fall måste man lösa dem, hur aktierna är fördelade, om åtaganden 
finns som man kan bli stämd för t ex konsultåtaganden - något riskbolaget åtagit sig att göra. 
Riskbolagen framhävde att dessa rapporter presenteras för att påvisa att det finns en marknad, 
finns det ingen marknad så finns det ingen omsättning. Vid investeringsbeslut är 
balansposterna särskilt intressanta för finansiärerna framkom det av intervjuerna, det som är 
intressant är hur stora de immateriella tillgångarna är eftersom det är vad som kommer att 
utgöra avskrivningen i framtiden. På en fråga om posten skall vara så stor eller liten som 
möjligt framkom att detta beror på hur man vill att bolaget skall drivas. Antingen aktiveras 
mycket nu för att dras av när bolaget börjar tjäna pengar eller så föredrar man en mindre post 
immateriella tillgångar.  
 
Tre av riskbolagen förklarade även att det är vanligt att arbeta med trancher eller ratar, dessa 
är olika etappmål för verksamheten som höjer riskbolagets värde om de uppfylls. 
Riskkapitalbolagen ger en viss del kapital till ett visst aktievärde, etappmål sätts upp som skall 
uppfyllas för att höja bolagets värde, dessa mål skall mätas och följas upp mot budget, när de 
uppnått dessa kriterier och följer finansplanen så höjs bolagsvärdet och de kan få ytterligare 
kapital från riskkapitalbolaget. Huruvida riskbolagen uppfyller uppsatta etappmål visas 
genom deras redovisning, finansiella rapportering. Av intervjuerna framkom vidare att om de 
uppsatta målen inte nås så riskerar man att inte få nästa finansiering eller att få kapitalet till en 
sämre värdering. De intervjuade menade att det också ligger i riskkapitalbolagens intresse att 
de uppsatta målen inte är för högt uppsatta utan kan uppfyllas, då de vill kunna sälja 
riskbolagen vidare eller få medfinansiärer. Då underlättar det att kunna visa upp de mål 
riskbolagen uppnått för andra investerare. Riskkapitalbolagen gör en sorts reklam för 
riskbolagen så att fler investerare blir intresserade av att gå in. 
 
Samtliga riskbolag sade att riskkapitalbolagen kräver en styrelseplats då de går in med kapital 
och kan påverka verksamheten genom styrelseposten, de har då även tillgång till allt löpande 
styrelsematerial. Vid fortsatt samarbete med riskkapitalbolag sade tre av riskbolagen att de 
styrs av affärsplanen som riskkapitalbolagen fattade sitt investeringsbeslut på. Den lagda 
budgeten ligger. När bolagen inte lever upp till mål som är lagda i affärsplanen så åläggs man 
åtgärder för att få bolaget på banan igen. Ett annat krav, som alla fyra riskbolag har på sig, är 
att kapitalet skall användas som planerat. Alla riskbolagen arbetade med olika slags budgetar, 
långsiktiga budgetar enligt affärsplanen och delbudgetar som visar exempelvis hur stor 
försäljningen ska vara och vad man skall uppnå under en viss period, antal enheter man skall 
sälja med mera. 
 
Enligt intervjusvaren lämnar alla riskbolag månatliga eller kvartalsmässiga rapporter till 
riskkapitalbolaget som jämförs mot budget. Dessa rapporter är resultat- och balansrapporter, 
kassaflöden, prognoser, kapitalanskaffning, försäljnings- och marknadsföringsrapporter. 
Avvikelser från budget måste kommenteras, detta har alla riskbolag gemensamt. Något som 
skiljer sig är att ett av riskbolagen även skall lämna ut alla utskrifter från ekonomisystemet, 
och ett annat riskbolag har speciella strategimöten med riskkapitalbolaget en till två gånger 
årligen då riskkapitalbolaget ser att allt fortskrider enligt plan. Det framkom också av 
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intervjuerna att efter inlett samarbete med riskkapitalbolag, redovisas mer och mer till 
riskkapitalbolaget och på detta sätt skapas en relation. 

4.2.3 Användningen av finansiell information – redovisningens 
funktioner 
Intervjuerna visade även att företagsvärderingen är ett viktigt moment vid 
investeringstillfället. Företagsvärderingen i ett tidigt skede handlar om vad man tror att 
bolaget har för framtida avkastningar och hur sannolika de är samt hur attraktiv produkten 
tros vara på marknaden. Vid företagsvärderingen räknar bolagen på försäljningsmöjligheter 
och patentportföljer, varje patent har ett schablonmässigt värde som ligger som immateriell 
tillgång. Riskbolagen kunde även till viss del lägga in intellektuellt kapital i värderingen 
genom hänvisning till affärsplanen, exempelvis så höjer personalens kompetens värdet på 
företaget då de visar på ambitiösa och drivande personligheter. Denna värdering används då 
företag i den tidiga fasen inte kan räkna på faktisk omsättning, framkom det av intervjuerna. 
Det vanligaste sättet att värdera bolagen är, enligt respondenterna, att man utgår från 
riskbolagens uppskattningar om vad de tycker att företaget är värt och hur mycket kapital 
riskbolagen behöver samt hur stor andel av bolaget de vill ha kvar. Samtliga riskbolag ansåg 
att värderingen är en förhandlingsfråga. Den viktigaste delen i värderingen är den som talar 
om hur mycket pengar vi behöver. Det är bra att gå ut starkt i början så att man ger bort en 
viss procent av företaget så dyrt som möjligt, då detta sätter ribban för företagsvärdet. 
Riskbolagen ger ett starkare intryck på sin omgivning och får ett gott rykte om de har ett 
högre värde på bolaget. Riskbolagen får sitt värde genom att en viss procent av bolaget ger en 
viss kapitalsumma och på så sätt kan man räkna ut bolagets värde.  
 
Två av riskbolagen berättade att de tar fram extra redovisningsmaterial utöver vad 
riskkapitalbolagen kräver, detta för att ytterligare kunna säkerställa att allt i verksamheten är 
under kontroll. Ett annat skäl som angavs var att det är viktigt att kunna visa hur arbetet 
fortskrider samt hur man går till väga i bolagets verksamhet i samband med att de vänder sig 
till andra riskkapitalbolag. Då är det bara att ta fram de finansiella rapporterna som redan 
existerar och man behöver inte återskapa informationen. 
 
Från intervjuerna framkom det att riskbolagen arbetar med redovisningen på olika sätt men 
samtliga sade att redovisningen är viktig för att de skall kunna visa vad kapitalet gått till och 
vad det gett för utfall och för att visa prognostiserade utfall. Riskbolagen jobbar med budgetar 
och navigerar efter dessa, de sätter upp långsiktiga budgetar och kortsiktigare prognoser enligt 
budgeten som justeras allt eftersom förutsättningar ändras. De jämför utfall mot budget och 
ser på eventuella avvikelser. Exempelvis så vänder sig ett riskbolag till redovisningen då 
kapitalet börjar sina för att se hur man kan banta kostnaderna. Av intervjuerna framkom det 
vidare att den historiska redovisningen används för att bevisa i efterhand för 
riskkapitalbolagen att extra pengar fanns i bolaget vid ett visst tillfälle exempelvis då nya 
datorer köptes in. De ekonomiska rapporterna används även som feed-back för tagna beslut 
och används för att påvisa att bolaget har likviditetsproblem för att det bygger upp ett lager. 
Ett annat riskbolag ser till bolagets balans och kassaflöde när de skall söka nya patent. De 
håller även ett öga på likviditet och krediter inför beslut om inköp och uppdaterar 
kontinuerligt resultat- och balansrapporter så att de har aktuell status på bolaget. Ett tredje 
riskbolag berättade, att de speciellt tittar på det som ligger utanför det normala och följer upp 
kostnader. Exemplet som gavs var att en PR-kostnad måste följas av en motsvarande 
intäktsökning någon period senare. Ett av bolagen har en beloppsgräns på de beslut de får 
fatta själv utan att först få ett godkännande från styrelsen. De fattar egna beslut inom 
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beloppsgränsen och dessa beslut visas som transaktioner genom redovisningen. För beslut om 
inköp över beloppsgränsen krävs styrelsens godkännande.  
 
Samtliga riskbolag rapporterar avvikelser. Två av bolagen berättade att dessa används som 
beslutsunderlag för hur man skall agera efter nuvarande situation. Exempel som nämndes var 
om marginalerna är mindre, om bolaget måste kostnadsspara, om bolagen får mindre 
omsättning. Avvikelserna påverkar likviditeten och dålig likviditet leder till att kapitalet inte 
räcker den planerade tiden.  
 
En annan användning av redovisning som alla riskbolagen har är att de ponerar olika utfall, 
oftast i samband med känslighetsanalyser. Tre riskbolag specificerade olika situationer: Ett 
riskbolag sa, att de tittar på vilka konsekvenserna blir om de inte får beräknad försäljning, de 
vill ha reda på hur mycket de måste kompensera för att jämna ut effekten. Ett annat riskbolag 
tar fram best-case och worst-case scenarier för att se vilken spann de har att röra sig inom 
utifrån en resultatbudget. Ett tredje riskbolag sa, att de tittar på konsekvenser av olika 
alternativ i prognoser då bolaget står inför valsituationer, vägskäl eller kriser.  
 
Av intervjuerna framkom det även att riskkapitalbolagen gör känslighetsanalyser inför 
investeringsbeslut, då de vill se på vad som händer om omsättningen blir lägre eller högre än 
planerat eller om förseningar inträffar. De vill se hur detta kan påverka det positiva resultatet 
på sikt. 
 
Två av riskbolagen tycker att redovisningen är ett viktigt arbetsredskap för att kommunicera 
bolagsinformation och för att visa intressenter hur bolagets ställning och situation ser ut i 
dagsläget. De ansåg att den finansiella redovisningen är tillräcklig för att visa en bra bild över 
bolaget och dess aktiviteter, och att redovisningsrapporter tillsammans med kommentarer 
speglar bolagen bra. Ett bolag sa, att utan redovisningen försvinner alla grundläggande 
informationsmöjligheter. Enligt ett annat riskbolag så är det svårt att ge en bild av företaget 
utan redovisningsmöjligheter. Redovisningen underlättar kommunikationen med 
samarbetspartners och minimerar tid som annars går åt att förklara saker och ting. De två 
andra riskbolagen ansåg inte att redovisningen kan visa bolaget på ett korrekt sätt: Ett bolag 
tyckte att de siffror som kan hämtas från bolagsverket inte visar potentialen som de flesta 
bolag i tidig fas har, utan där syns bara minussiffror. Ett annat bolag framhöll, att de mest 
använder verbal kommunikation då bolaget är ett kunskapsföretag och det behövs mer än 
redovisning för att ge en riktig bild av företaget.  
 

5 Analys och slutsats 
I det här kapitlet analyseras först empirin, vilket följs av slutsatser som har kopplats till den 
teoretiska referensramen.  
  
Riskbolagen Upzide, MobiZoft, Progira och BehavioSec är intressebolag i riskkapitalbolagen 
Lunovas och PNFs portfölj vilket gör resultaten från det empiriska materialet jämförbart och 
intressant att dra slutsatser från.  

5.1  Typ av finansiell information som krävs  
Riskkapitalbolagen grundar sitt investeringsbeslut dels på historisk information i form av 
resultat- och balansrapport samt årsredovisningar och dels på framåtblickande redovisning i 
form av finansplan, framtida intäktsanalyser och budgetar. I det fortsatta samarbetet med 
riskbolagen lämnas regelbundet redovisningsrapporter som består av nulägesredovisning, 
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resultat- och balansrapport, kassaflödesanalys, och reviderad framåtblickad redovisning i form 
av finansplaner, marknadsplaner, likviditetsbudgetar och prognoser som jämförs med budget.  
Redovisningsrapporterna kompletteras med information om kapitalanskaffning och 
information om värden som ännu ej omsatts i monetära termer, som exempelvis kundkontrakt. 
Analyser, prognoser och budgetar väger tyngst vid riskkapitalbolagens investeringsbeslut 
medan i det fortsatta samarbetet är det resultat- och balansräkning man fäster störst vikt vid.  
Riskbolagen redovisar mer efter det att samarbetet är inlett för att skapa en relation med 
riskkapitalbolaget.  
 

• Slutsatsen av detta är att riskkapitalbolagen kräver finansiell information av 
riskbolagen, vid investeringsbeslut och under samarbete, i form av både budget- och 
historiska rapporter. Informationen skall enligt Caselli och Garmer bestå av balans- 
och resultaträkning, kassaflöden, finansieringsanalyser, storlek och tidpunkter för 
kapitalbehovet (Caselli & Gatti 2004; Garmer & Kyllenius 2004) 

5.2  Riskkapitalbolagens finansiella krav på riskbolagen 
Vid investeringsbeslut vill riskkapitalbolagen framförallt se att det inte finns något i balans- 
och resultaträkningen som kan belasta riskbolaget i framtiden, såsom royaltyavtal eller stora 
skulder. Det viktigaste kriteriet för investeringsbeslut är att riskbolagets omsättningskurva 
drar iväg uppåt, att räntabiliteten ökar för varje investerad krona. Riskkapitalbolagen lägger 
också viss tyngd vid att marginalen är tillfredsställande, vilket syns i resultatbudgeten. Ett 
krav är att den framåtblickande redovisningen skall vara realistisk, kravet på verifierbarheten 
för redovisningsunderlaget ökar med investeringsbeloppen. I det fortsatta samarbetet kräver 
riskkapitalbolagen att affärsplanens finansplaner och budgetar skall följas. Riskkapitalbolagen 
villkorar sitt kapital i syfte att öka bolagets värde. Riskbolagen skall uppnå dessa mål för att få 
vidarefinansiering. Detta anser vi är ett sätt för riskkapitalbolagen att minska sin risk, detta är 
ett sätt att försäkra att budget och finansplan följs.  
 
Riskbolagen är medvetna om att en stegrande räntabilitet på investerat kapital krävs och att 
riskkapitalbolagen kontrollerar att bolaget inte har några tveksamma skulder och hur dess 
aktier är fördelade.  
 

• Av detta kan vi dra slutsatsen att riskkapitalbolagens krav på riskbolagens ekonomi 
syftar till att försäkra sig om att riskbolaget har potential att bli vinstgivande. 
Riskkapitalbolagens viktigaste krav på riskbolagen är ekonomisk lönsamhet. Övriga 
krav som ställs: regelbunden finansiell rapportering, uppfyllelse av budget och delmål 
syftar till att försäkra den ekonomiska lönsamheten. Detta stöds av teorin som säger 
att riskkapitalbolagen förväntar sig att riskbolagens värde skall öka så mycket att 
detta kan kompensera den ökade risken som investering i riskbolag innebär.(Garmer 
& Kyllenius 2004) 

5.3 Användningen av finansiell information – redovisningens 
funktioner 
Redovisning som underlag för beslutsfattande. Vid investeringsbeslut granskar 
riskkapitalbolagen riskbolagens redovisning för att se att det inte finns åtaganden och skulder 
som belastar bolagets balansräkning och resultaträkning, varken nu eller i framtiden. För ett 
investeringsbeslut är det också viktigt att riskbolagens beräkningar visar på framtida vinst. 
Riskkapitalbolagen använder budget för att simulera olika utfall i riskbolagets verksamhet. På 
så sätt används budgeten som underlag för beslut om investering, att sälja eller inte sälja 
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riskbolaget. Budgeten är ett viktigt verktyg då riskkapitalbolagen enligt Garmer redan från 
starten är intresserade av hur och när de kan sälja vidare sin andel i riskbolaget (Garmer & 
Kyllenius 2004). 
 
Riskbolagen är medvetna om att riskkapitalbolagen inte vill att riskbolaget skall ha några 
tvetydiga skulder samt att detta tillsammans med budgetar och prognoser utgör 
beslutskriterium när riskkapitalbolagen skall investera kapital. Riskbolagen använder sin 
redovisning i fortsatt samarbete med riskkapitalbolagen, för att anpassa verksamhetsbesluten 
efter de lagda budgetarna. Riskbolagen vänder sig framför allt till redovisningen vid kritiska 
verksamhetssituationer, som när bolaget står inför ett vägskäl, har kapitalbrist eller inför 
större inköp. I de här situationerna används redovisningen för att planera åtgärder för 
kostnadsbesparingar eller för att se hur likviditeten påverkas av inköpet. Även 
avvikelseanalyser utgör grund för ställningstagande då bolagen måste åtgärda eller jämna ut 
avvikelsernas effekt.  
 

• Slutsatsen som dras av detta är att redovisningsinformation är ett betydelsefullt 
beslutsunderlag i många olika situationer både hos riskkapitalbolag och riskbolag. 
Detta ger redovisningens funktion som beslutsunderlag enligt Boland som säger att 
beslutsfattare läser de finansiella rapporterna och fattar sina beslut utefter dessa 
(Boland 1993).  
  

Redovisning som kontroll. Den löpande månatliga eller kvartalsmässiga rapporteringen, i det 
fortsatta samarbetet mellan riskkapitalbolag och riskbolag, krävs för att riskkapitalbolagen 
skall kunna bevaka sin investering och för att kontrollera att riskbolaget utvecklas enligt plan.  
Rapporteringen jämförs mot de budgetar som satts upp i affärsplanen. Riskkapitalbolagen 
granskar även riskbolagens försäljning och försäljningsprognoser, de arbetar med nyckeltal 
och tittar extra på vissa enskilda poster i resultat- och balansrapporter. Riskbolagen känner till 
att deras redovisning jämförs mot lagd budget. Det är genom detta som riskkapitalbolagen 
kontrollerar att riskbolagen fortskrider som planerat och att resurser förbrukas enligt 
överenskommen plan. Redovisning används för att övervaka riskbolagen genom att 
riskkapitalbolaget studerar riskbolagens redovisning för att få bekräftat att de uppfyller utsatta 
mål för det villkorade kapitalet. Ytterligare ett sätt som riskkapitalbolagen utövar övervakning 
på är att de i vissa fall även kräver att riskbolagen, förutom de egna komprimerade balans- 
och resultatrapporterna, även skall lämna utskrifter från ekonomisystemet, vilket är en 
kontroll av att riskbolagets egna ekonomiska information är riktig. En till två gånger per år 
kan även riskkapitalbolagen gå in och syna riskbolagens redovisning mer detaljerat och 
diskutera deras utveckling.  

 
• Av riskkapitalbolagens övervakning och granskning av riskbolagens redovisning 

bekräftas funktionen redovisning som kontroll. Denna funktion återfanns endast hos 
riskkapitalbolagen då riskbolagen inte använder sin redovisning för att utöva 
övervakning eller kontroll av någon annans förbrukning av resurser eller liknande 
utan för att kontrollera att deras egen förbrukning av resurserna håller sig inom 
uppsatta gränser. Se Mellemvik som säger att redovisningen skall ge information om 
hur ledarna förbrukar resurserna vilket gör att redovisningen fungerar i enlighet med 
agentteorin; agenten rapporterar hur resurserna använts samt resultatet av dennes 
handlande (Mellemvik et al. 1988).  
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Redovisning som karta. För att få en överskådlig bild av var riskbolaget står idag, både inför 
investeringsbeslut och under samarbete, tittar riskkapitalbolagen på aktuell balansräkning och 
resultaträkning samt kassaflödesanalys. 
 
Riskkapitalbolagen förstår och kan tolka den finansiella informationen och kan därför 
använda den för att se riskbolagens finansiella styrka, nuvarande lönsamhet och möjligheter 
till utveckling. Riskbolagen är splittrade i sin användning av redovisning som karta. Å ena 
sidan används redovisningen för att ge en bild av företagets situation, vilken ensam inte ger en 
helt rättvisande bild eftersom deras värde till stor del består av icke finansiella tillgångar som 
inte finns upptagna i räkenskaperna. Å andra sidan ger redovisningens uppdelning i olika 
projekt, avdelningar och resultatenheter en bild av riskbolagens struktur. 
 

• Här bekräftas redovisningens funktion som karta genom att riskbolagens 
redovisningsstruktur och finansiella information ger riskkapitalbolagen en bild av 
deras verksamhet, dock en ögonblicksbild. Detta ger enligt Hayes möjlighet att ha 
fokus på och tolka de händelser som pågår i organisationen och i dess omgivning 
(Hayes 1983). 

 
Redovisning som språk. Riskkapitalbolagen kräver ekonomisk information av riskbolagen för 
att kontrollera att de utvecklas i rätt riktning. Redovisningsinformationen används då 
riskkapitalbolagen skall sätta sig in i riskbolagens ekonomiska situation och följa upp deras 
utveckling. Redovisningen är det verktyg som riskbolagen använder för att kommunicera sin 
verksamhet till riskkapitalbolagen. 
  
Riskbolagen använder också redovisningen i sin kommunikation med samarbetspartners. 
Genom att använda redovisningsrapporter minimeras tiden som går åt att förklara saker och 
ting, redovisningen kommunicerar effektivt bolagsinformation då både riskbolagen och 
riskkapitalbolagen kan tolka redovisningsunderlaget. Redovisningen används även till viss del 
för att skapa en relation genom att en del av riskbolagen redovisar oftare och mer finansiell 
information efter de inlett samarbete, på detta sätt byggs en relation till riskkapitalbolagen. I 
vissa sammanhang är redovisningens olika rapporter inte ett tillräckligt bra 
kommunikationsmedel. När redovisningen skall ge en nulägesbild av riskbolagen i tidig fas 
måste redovisningsinformationen kompletteras med verbal kommunikation om aktiviteter och 
situation eftersom nulägesredovisning oftast bara visar stora kostnadsmassor och 
framtidsprognoser är relativa.   
 

• Riskbolagen använder olika redovisningsrapporter för att förmedla finansiell 
information till riskkapitalbolagen, vilka i sin tur kan tolka informationen. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att redovisningen får en funktion som deras gemensamma 
kommunikations språk. Detta överensstämmer med Hayes som säger att redovisning 
som språk möjliggör kommunikation och förhandlingar (Hayes 1983). Enligt Gareth 
möjliggör redovisningsspråkets begrepp och referensramar strukturerade tankesätt, 
uppfattningar och beslutsfattande (Gareth 1988) 

 
Redovisning som makt. Då riskkapitalbolagen sätter upp ekonomisak krav som riskbolagen 
måste uppnå för att få vidarefinansiering, påverkar detta beslutsfattandet i riskbolagets 
organisation. Riskbolagen måste uppnå de ställda målen och kunna redovisa att de fått ett 
högre bolagsvärde till följd av måluppfyllelsen innan de får mer kapital. Detta påverkar 
beteendet i riskbolagens organisation då de anpassar vilka aktiviteter som utförs i 
organisationen och hur de utförs och fattar sina beslut efter detta. Riskkapitalbolagen kräver 
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också att riskbolagen skall följa lagda budgetar och finansplaner, vilket leder till att 
riskbolagens beslutsfattande styrs även av dessa krav. För riskbolagen är det viktigt att 
anpassa sina marginaler efter branschens marginaler. Om riskbolagens marginaler är mindre 
än branschmarginalerna förlorar de konkurrensfördelar, även dessa omständigheter påverkar 
beslutsfattandet i riskbolagens organisationer.  
 

• Eftersom riskkapitalbolagen och riskbolagen anpassar organisationernas beteende 
efter uppsatta mål, kan vi dra slutsatsen att redovisningen får en funktion som makt, 
vilket enligt Mellemvik visas genom att den insamlade redovisningsinformationen 
påverkar beteendet i organisationen via legitimering av beslut (Mellemvik et al. 
1988). 

 
Redovisning som experiment. Vid investeringsbeslut och vid beslut som handlar om att 
antingen vidarefinansiera, dränera mer kapital eller sälja vidare ett riskbolag så modellerar 
riskkapitalbolagen med budgetar och simulerar olika händelser och utfall för att underlätta 
beslutet. Riskbolagen använder också budget för att ponera olika utfall i sin verksamhet då 
samarbete inletts med ett riskkapitalbolag. Poneringen besvarar bolagsfrågor som vilka worst-
case och best-case scenarierna är, effekten av kundbortfall och hur mycket som behöver 
kompenseras. Redovisningens användning på det här sättet framkommer mest då riskbolagen 
skall göra olika val eller befinner sig i kris eller vid vägskäl.  
 

• Genom riskkapitalbolagen och riskbolagens användning av budgeten för att simulera 
olika utfall av påhittade händelser kan vi dra slutsatsen att redovisningen får en 
funktion som experiment. Hayes liknar redovisningsrapporter vid berättelser om 
organisationen, budgeten möjliggör olika påhittade berättelser, som förklarar världen 
och tillåter experimentering med troliga konsekvenser av alternativa och 
konkurrerande berättelser (Hayes 1983) 

 
Redovisning som retorik. De ekonomiska beräkningar som riskbolagen presenterar för 
riskkapitalbolagen inför ett investeringsbeslut skiljer sig från riskkapitalbolagens egna 
beräkningar. Riskbolagens beräkningar är ofta tilltagna gällande kostnader och för 
optimistiska när det gäller den tid det tar innan bolaget får intäkter.  Att uppvisa bra siffror 
ligger i sakens natur då man annars inte väcker riskkapitalbolagens intresse. Redovisningen 
används av riskbolagen för att stärka trovärdigheten för det egna bolaget. Riskbolagen 
använder olika argument för att övertyga investerare om att bolaget är en lönsam investering. 
Det är viktigt att uppvisar en förståelse för marknaden, genom redovisningens budgetar och 
kassaflödesanalyser kan de påvisa sin förståelse för kostnader och intäkter. I de fall 
riskbolagen får ett högt företagsvärde vid företagsvärderingen så används det positiva 
företagsvärdet som verktyg för att bättra på och skapa ett gott bolagsrykte mot externa 
intressenter, såsom nya investerare. Vissa riskbolag har utökad intern redovisning och gör 
beräkningar och sammanställningar utöver vad som krävs från riskkapitalbolagens sida, så att 
rutiner finns för att enkelt kunna ta fram och visa olika slags rapporter vid kontakt med andra 
finansiärer, samtidigt som det visar att de är noggranna i det de gör. Den extra informationen 
kan även ges till riskkapitalbolaget utöver de krävda rapporterna för att ytterligare påvisa att 
allt ser bra ut.  
 

• Av ovanstående dras slutsatsen att funktionen redovisning som retorik inte återfinns i 
riskkapitalbolagens användning, däremot använder riskbolagen redovisningen som 
retorik i syfte styra uppfattningen av bolaget, vilket överensstämmer med Falkman 
som menar att redovisningen påvisar argument gällande den ekonomiska verkligheten 
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och Morgan som säger att redovisningen används för att styra uppfattningar. (Morgan 
1988; Falkman 2000) 
 

Redovisning som magi. I samband med att riskkapitalbolagen skall fatta investeringsbeslut så 
händer det att riskbolagen redovisar högre kostnader än nödvändigt i syftet att 
riskkapitalbolagen skall investera större kapital i riskbolaget, och kostnadsnivån måste då 
anpassas till en realistisk och acceptabel nivå. Alltså vill riskbolagen framförallt att deras 
finansiella rapporter skall visa ett underlag för investeringsbeslutet som säkerställer och 
gynnar bolagets fortsatta utveckling. I samband med företagsvärderingen är det viktigt för 
riskbolagen att kunna redovisa ett så högt bolagsvärde som möjligt då det är detta värde som 
bestämmer hur stort kapital bolaget får för varje aktie som ges ut. Vidarefinansiering och 
nyfinansiering grundas på bolagets värde, vilket gör företagsvärderingen viktig då den första 
värderingen blir utgångspunkten för vidarefinansiering och uppvärdering av riskbolaget. Då 
riskbolagets korrekta värde är svårt att beräkna blir företagsvärderingen mer en 
förhandlingsfråga mellan riskkapitalbolag och riskbolag där det slutliga värdet anpassas till en 
nivå som båda parterna är överens om, man anpassar värderingen efter de gemensamma 
intressena. 
 

• Genom att bolagets värde, med redovisningen som underlag, förhandlas fram mellan 
riskkapitalbolag och riskbolag vid investeringsbeslut får redovisningen en funktion 
som magi. Gambling skriver att redovisningen kan fungera på samma sätt som magi i 
organisationer. En enhets syfte är att uppnå ömsesidig tillfredsställelse med samtliga 
inblandade enheter genom att nå enighet i gemensamma intressen (Gambling 1977). 
Precis som riskbolagen gör då de förhandlar om sitt värde med riskkapitalbolagen. 
Parterna kommer överens om ett värde som redovisas och som båda är nöjda med så 
att riskbolaget kan fortsatta sin utveckling. Av detta drar vi slutsatsen att 
redovisningen får en funktion som liknar magi i samband med företagsvärderingen 
och vid investeringsbeslut.  

  
Redovisning som varningsklocka. Riskkapitalbolagen använder riskbolagens 
redovisningsrapporter genom att regelbundet jämföra dessa med kalkyler och budgeter för att 
se att riskbolagen utvecklas enligt planerna. Denna aktivitet gör att riskkapitalbolagen kan se 
avsteg från det normala i verksamheten, så att problemen kan åtgärdas. Även riskbolagen 
arbetar med budgetar och prognoser som jämförs mot utfall för att bli varse eventuella 
avvikelser så att dessa kan åtgärdas i tid.  
 

• Genom att regelbundet jämföra redovisningsrapporter mot budget och kalkyler, med 
syftet att undvika avvikelser från budget, får redovisningen en funktion som 
varningsklocka. Enligt Mellemvik hjälper redovisningen företagsledare att 
uppmärksamma speciella, ovanliga händelser som ägt rum under perioder, och i 
denna bemärkelse så blir redovisningen även en varningsklocka och hjälpmedel för 
att lösa problemet (Mellemvik et al. 1988). Av detta dras slutsatsen att både 
riskkapitalbolagen och riskbolagen använder riskbolagens redovisning som 
varningsklocka.  

 
Redovisning som legitimitet. Riskkapitalbolagen använder olika finansiella rapporter som 
underlag för att påvisa att ett investeringsbeslut är ekonomiskt försvarbart. Investering i ett 
riskbolag sker endast om riskbolagets omsättningskurva lutar brant uppåt, alltså om den 
potentiella avkastningen är tillfredsställande. För att säkerställa att så är fallet tittar 
riskkapitalbolagen på hur riskbolagen räknat fram omsättningen genom att studera pris och 
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antal kunder. Det är den beräkningen som visar om affärsidén fungerar eller inte. Riskbolagen 
hänvisar också till redovisningen för att motivera vissa redan fattade beslut för 
riskkapitalbolagen. Exempelvis om bolaget befinner sig i en besparingssituation och gjort 
inköp, kan de genom att hänvisa till redovisningen visa att kapital fanns vid inköpstillfället 
och att inköpsbeslutet vid tidpunkten därför var riktigt. Det tar dock tid innan effekten av 
vissa investeringar eller effektiviseringar syns i redovisningen, vilket gör att redovisningen 
inte kan användas som referens i alla lägen.  
 

• Både riskkapitalbolagen och riskbolagen använder redovisningen för att legitimera 
investeringsbeslut vilket ger funktionen redovisning som legitimitet, denna slutsats 
kan dras då bägge typer av bolag vänder sig till redovisningen för att påvisa att 
investeringen är ekonomiskt försvarbar. Enligt Oguri kan redovisningsinformation 
användas för att legitimera och rationalisera aktiviteter eller redan utförda händelser 
(Oguri 2005). I legitimitetsfunktionen används redovisningen som legitimering 
genom att man med redovisningen påvisar rationalitet i organisationen eller beslutet. 
(Mellemvik et al. 1988)  

 
Redovisning som konflikt. Riskbolagen använder redovisningen för att visa 
riskkapitalbolagen att deras verksamhet fortskrider enligt plan. Om bolaget är på sidospår så 
utgår riskbolagen från redovisningen för att styra bolaget i rätt riktning och få dem på banan 
igen. Genom redovisningens budget och mål tydliggörs det, för både riskkapitalbolag och 
riskbolag, åt vilket håll verksamheten skall sträva, på detta sätt undviks motsättningar mellan 
parterna om dessa strategiska frågor.   
 

• Redovisning som konflikt innebär att redovisningen är ett verktyg för att undvika, 
starta eller bibehålla konflikter, (Mellemvik et al. 1988) Genom att riskbolagen och 
riskkapitalbolag har gemensamt uppsatta mål som skall uppnås och redovisas, undviks 
motsättningar. Detta bekräftar redovisningens funktion som konflikt.  

 
Redovisning som ideologi. Riskkapitalbolagen är särskilt intresserade av balansposten 
immateriella tillgångar inför investeringsbeslut och redovisningsstrategin för balansposten 
anpassas efter hur ett riskkapitalbolag vill att riskbolaget skall drivas, genom att denna 
balanspost avgör hur mycket som kommer att skrivas av i framtiden respektive dras av i 
resultaträkningen direkt. Hur mycket som tas upp i balansposten kan till viss del anpassas, 
vilket kommer att påverka bolagets värdeökning.  
 

• Enligt Mellemvik så definierar redovisningsideologin redovisningens struktur och 
förfarande.  Redovisning är accepterad som ett medel för att minska osäkerhet, vilket 
innebär att det finns en stark redovisningsideologi. (Mellemvik et al. 1988.) Av detta 
dras slutsatsen att riskbolagen använder sig av redovisningen som ideologi då posten 
immateriella tillgångar kan anpassas efter bolagets ideologi.  

 
Redovisning som myt, redovisning som ritual. Dessa funktioner återfanns inte i användningen 
av riskbolagens redovisning.  
 

• Vår slutsats av detta är att redovisningens funktioner som myt och ritual inte används, 
varken av riskkapitalbolagen eller av riskbolagen. 
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5.4 Redovisningens avsedda respektive tillämpade funktioner 
Användandet av de avsedda redovisningsfunktionerna skiljer sig mellan riskkapitalbolag och 
riskbolag. Riskkapitalbolagen använder riskbolagens redovisning som beslutunderlag vid 
beslut om att investera i, eller sälja riskbolag. Riskbolagens användning skiljer sig då de 
använder sin redovisning som beslutsunderlag i sin löpande verksamhet i samband med beslut 
som skall fattas för att uppnå lagd budget. Riskbolagen kommunicerar sin ställning och 
utveckling regelbundet genom finansiella rapporter som ges till riskkapitalbolaget, dessa 
rapporter krävs av riskkapitalbolaget som informationskälla vilket gör att båda typer av bolag 
använder redovisning som språk. Riskkapitalbolagen använder redovisning som språk för att 
genom rapporterna kunna utläsa om riskbolaget utvecklas enligt plan. Detta gör att 
redovisningen är ett underlag för riskkapitalbolagen att kontrollera riskbolagen. Redovisning 
som kontroll återfanns inte riskbolagens användning av sin redovisning.   
 

• Riskkapitalbolagens användning av redovisningens avsedda funktioner är mer 
omfattande än riskbolagens användning av dem. Denna slutsats går även i linje med 
teorin: Enligt redovisningens traditionella användningsområde skall den ge 
information som utgör grund för verksamhetens styrning och ge ekonomisk 
information till intressenter (Thomasson et al. 2003). Detta överensstämmer med 
riskkapitalbolagens situation, de styr riskbolagen efter lagd budget samt kontrollerar 
riskbolagens planlagda utveckling mot utfall, detta är orsaken till att avsedda 
funktioner till större del används av riskkapitalbolagen.  

  
I förhållandet mellan riskkapitalbolagen och riskbolagen utgör övervakning och kontroll 
kontra krav förutsättningarna, där redovisningen fyller sin funktion genom att vara underlaget 
i kommunikationen mellan parterna. Då riskbolagen möter krav från riskkapitalbolagen gör 
detta att redovisningen används mer av riskbolagen, och då främst de tillämpade funktionerna, 
genom att redovisningen speglar riskbolagens aktiviteter och dess verksamhet. 
Riskkapitalbolagens användning av redovisningens tillämpade funktioner är mindre än 
riskbolagens. De tillämpade funktioner som identifierats i användning hos riskkapitalbolagen 
är främst de funktioner som kan kopplas de avsedda funktionerna. Riskkapitalbolagen 
använder till exempel redovisning som experiment då de ponerar budgetutfall i samband med 
investeringsbeslut, vilket sedan används som beslutsunderlag. Redovisning som 
varningsklocka används genom att avvikelseanalyser görs av riskbolagens ekonomiska 
rapporter för att kunna sätta in åtgärder i tid, vilket också ger redovisningen en 
kontrollfunktion.  
 

• Av detta dras slutsatsen att redovisningens funktioner är situationsberoende. 
Riskkapitalbolag är externa ägare och använder redovisningen för att försäkra sig om 
att investeringen är lönsam, vilket främst ger de avsedda funktionerna kontroll och 
beslutsunderlag. Riskbolagen behöver utveckla sin verksamhet på bästa sätt samt 
uppfylla krav från riskkapitalbolagen. Detta gör att deras användning av redovisningen 
i första hand får tillämpade funktioner, vilket stämmer med Mellemvik som säger att 
redovisningens funktioner uppkommer allt eftersom arbetet i en organisation 
fortskrider och då olika organisationer arbetar på olika sätt medför detta att 
redovisningen används på olika sätt. (Mellemvik et al. 1988) 

5.5 Sammanfattande slutsats 
• Trots tidig fas och svårt att ta fram redovisning som korrekt visar företagets situation 

och potential har riskbolagens redovisning en mängd olika funktioner, både avsedda 
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och tillämpade, i kommunikationen mellan riskkapitalbolag och riskbolag. 
Riskkapitalbolagens användning ger främst redovisningen de avsedda funktionerna 
och riskbolagen ger i huvudsak redovisningen de tillämpade funktionerna. Detta 
stämmer överens med de teorier som säger att redovisningen är beroende av sin 
kontext, då dessa två typer av bolag har olika användningsområden och syften med 
riskbolagens redovisning.  

6 Avslutande diskussion,  
I detta kapitel behandlas författarnas egna reflektioner om studien, samt dess bidrag till 
forskningen, kritik av tillvägagångssätt och förslag på vidare forskning.  

6.1 Egna reflektioner 
Ur studien framkom det att redovisningens användning enligt funktionerna ritual och myt inte 
återfanns hos riskbolagen. Detta kan bero på att riskbolagen är små bolag med få anställda 
som arbetar nära varandra, bolagen har relativt enkla strukturer och detta gör att det till 
exempel inte finns ett behov för att använda redovisningen för att stärka företagets åsikter och 
normer, funktionen redovisningen som myt. Redovisningen används inte heller på ett sådant 
sätt att handlingar återupprepas så att de till slut blir självklara och ger en bild av bolaget, 
redovisning som ritual. Redovisningens användning enligt dessa funktioner tror vi främst 
återfinns hos större bolag med fler anställda där man inte kan sprida företagsmyter och bygga 
företagskulturer ansikte mot ansikte. I större organisationer krävs det organisatoriska verktyg, 
så som redovisningen, för att förmedla en önskad bild neråt i organisationen och för att få in 
ett visst tankesätt i organisationen. De riskbolag som utgör underlag för denna undersökning 
är mindre bolag och behöver inte verktyg för att underhålla organisationskulturer eller påvisa 
ett sken av något inåt i organisationen.  
 
I undersökningen såg vi en tendens mot att redovisningen främst används i kritiska 
situationer, några respondenter uttryckte att de använde redovisningen i krissituationer. De 
menade att då allt i bolaget är normalt så flyter verksamheten bara på. Redovisningen är något 
man vänder sig till i kritiska situationer av bolagens utveckling, exempelvis vid vägskäl eller 
kapitalproblem. Detta tror vi är vanligt i mindre bolag där alla anställda arbetar nära varandra 
och det är lättare att ha översikt över alla aktiviteter som sker i bolaget. Även Mellemvik 
skriver om detta i en av sina artiklar där det står att redovisningsinformation främst används i 
försvarssituationer och när organisationen har presterat dåligt, i övriga situationer finns det en 
risk för att redovisningen bara finns utan någon speciell användning (Mellemvik et al. 1988). 
 
Redovisning som förutseende aktivitet. Intervjuresultaten påvisade en funktion som inte 
nämnts i teorin. Ett av riskbolagen producerar och tar större mängd redovisningsinformation 
än vad som krävs varje månad. Detta görs för att det skall finnas färdiga rutiner för att ta fram 
och sammanställa olika slags finansiella rapporter. I de fall någon intressent skulle efterfråga 
ytterligare finansiell information kan den snabbt tas fram. Detta är alltså en för framtiden 
tidsbesparande åtgärd. Riskbolagets redovisning får även en sorts förutseende- eller 
förberedande funktion. 
  
Ett flertal redovisningsfunktioner återfanns i användandet av riskbolagens redovisning. Något 
som framkom av analysen är att samma redovisningsaktivitet kan representera olika 
funktioner. Då budget används för att ponera olika utfall ändvänds redovisningen som 
experiment, de olika utfallen kan även rikta uppmärksamheten mot avvikelser i verksamheten 
och får då funktionen varningsklocka, vilket i sin tur används som beslutsunderlag för att fatta 
beslut om aktiviteter för att jämna dalarna som upptäcktes via väckarklockan. Detta skulle 
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också kunna vara redovisning som ideologi, genom frekvent användning av redovisningen 
enligt dessa funktioner kan företaget förmedla ansvarsfullhet, vilket stärker deras ideologi. 
 
De olika redovisningsfunktionerna är i olika grad sammankopplade med varandra. 
Exempelvis krävs det att redovisningen har en språkfunktion för att redovisningen skall 
fungera och över huvud taget kunna användas. Om redovisningen inte kan användas som 
språk, för att kommunicera bolagsinformation, så kan den heller inte visa en bild av företaget 
och dess ansvarsfördelning med mera. Om redovisningen inte kan visa hur bolaget styrs och 
dess historiska händelser så kan man inte använda den som styrverktyg och då får den inte 
heller någon kontrollfunktion. Om redovisningen inte kan kommunicera eller förmedla 
företagets situation kan den heller inte användas som underlag för beslutsfattande. 
Redovisning som beslutsfattande är en funktion som i sin tur motiverar funktionen 
redovisning som experiment, då vitsen med att ponera olika situationer är att veta vilken 
effekt olika händelser får så att man kan fatta det bästa beslutet. 
 
Av de olika redovisningsfunktionerna, finns det en funktion som vi speciellt vill framhäva, 
nämligen redovisning som språk. Om redovisningen inte har en språkfunktion så har de 
involverade ingen gemensam grund att stå på i sin finansiella kommunikation, vilket gör 
informationsutbytet mycket mer komplicerat och bäddar för missförstånd och onödig 
tidskonsumtion. Om intressenterna inte förstår varandra och inte kan förmedla den finansiella 
bild som avsetts så försvinner möjligheten till övriga redovisningsfunktioner. Vi menar att 
redovisningen som språk möjliggör de andra funktionerna redovisningen kan ha. Om det inte 
går att kommunicera genom redovisningen så kan man heller inte använda den som 
beslutsunderlag, som retorik för att framföra argument, eller som legitimitet.  

6.2 Bidrag 
Vi gör inget anspråk på generalisering i våra slutsatser, men gör tolkningen att slutsatserna är 
giltiga då det fanns en överensstämmelse i samtliga medverkande bolags användning av 
redovisningen. Riskbolagen som utgjorde empirin i denna uppsats arbetar under mycket lika 
förutsättningar och befinner sig alla i den tidiga bolagsfasen. De olika riskbolagens 
redovisning används i liknande omgivningar och enligt teorin så beror redovisningen på sin 
kontext, den är situationsanpassad och får sina funktioner därefter. Resultatet och analysen av 
empirin visade även på att redovisningsfunktionerna var mycket lika mellan de olika 
riskbolagen och ofta var det även samma sorts aktiviteter som gav en viss funktion. Bidraget 
som denna uppsats gör till teorin är att den styrker teorin om att redovisningen är 
situationsberoende, den påverkar och påverkas av sin kontext. Ett av riskbolagen skiljde sig 
lite mer från de andra bolagen i användningen av redovisningen, detta bolag befinner sig på 
ett tidigare stadium än de övriga bolagen vilket ytterligare visar på att redovisningen är 
situationsberoende.   

6.3 Förslag på vidare forskning 
Riskkapitalbranschen är en väldigt intressant bransch och det finns mycket tänkvärt att 
undersöka. Ett förslag på vidare forskning är att utreda om det finns en regional skillnad i 
riskkapitalbolagens beslutskriterier för investering. Olika regioner i landet möter olika 
förutsättningar och olika miljöer, vilket borde påverka de faktorer som är avgörande för 
lyckade projekt. Troligtvis har den regionala placeringen betydelse för vilka faktorer man 
lägger störst tyngd vid inför investeringsbeslut. 
  
Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur och till vilken grad det påverkar 
riskbolagets utveckling och styrning huruvida entreprenören aktivt använder redovisningen 
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som verktyg, är kunnig och intresserad alternativt okunnig och ointresserad av redovisning. 
Dessa riskbolag drivs av entreprenörer och har endast ett fåtal anställda, entreprenörerna har 
olika kunskap och förståelse för redovisning, det skulle vara intressant att undersöka hur detta 
påverkar bolagets utveckling.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide Riskkapitalbolag 
 
Introduktion: (viktigt att läsa innan Ni svarar på frågorna) 
Vi som gör denna intervju heter Anna-Karin Persson och Caroline Olausson Johansson.  
Intervjun är vår empiridel till vår c-uppsats i redovisning och styrning, LTU.  
 
Syftet med uppsatsen och även det vi frågare efter i intervjun är att få reda på om, samt vilka 
olika sätt, redovisningen används på i samspelet mellan riskkapitalbolag och riskbolag. Det 
vill säga, vi undersöker om redovisningen har olika funktioner i detta sammanhang, samt 
vilka dessa funktioner skulle kunna vara.  
Vi är alltså inte intresserade av någon detaljerad finansiell information gällande ert företag, 
utan är intresserade av hur ni använder er finansiella information.  
 
Definition av redovisning i denna intervju: När vi i intervjun använder ordet redovisning så 
menar vi både den externa och interna redovisningen samt all sorts finansiell information som 
ges/krävs/används. D.v.s allt från balansräkning och resultaträkning till kassaflöde och 
framtida budgetar, nyckeltal, finansieringsanalyser, framtida försäljningsanalyser mm.  
 
 
Intervjudelen: 
 
Namn:  
Position i företaget:  
Huvudsakliga arbetsuppgifter:  
 
Får vi lov att skriva ut Ert namn och företagets namn i vår uppsats? 
 
Inledande frågor för allmän information och skapa kontakt med respondenten.  
 
1. Ni investerar ju i olika affärsidéer och bolag som befinner sig i tidigt stadium. Hur 
definierar ni fasen som ert investeringsobjekt befinner sig i, beskriv situationen företag i 
denna fas befinner sig i.  
 
2. I vilket stadium är det vanligast att bolag ni investerar i befinner sig?  
 
 
3. Hur många förfrågningar per år får ni från tillväxtföretag?  
 
4. Hur många av dessa blir beviljade riskkapital? 
 
 
5. Har ni någon övre och/eller nedre investeringsgräns, högsta/lägsta belopp ni 
investerar i ett intressebolag? 
 
6. Har ni investeringsgränser för vidareinvestering/vidarefinansiering i portföljbolag?  
 
 
 

 



 

 
Frågor för att få reda på vilken redovisningsinformation som används: 
 
7. När Ni blivit intresserade av en affärsidé/produkt och börjar investeringssamtal med 
entreprenören, vilken slags information vill ni se? 
 
8. Vilken av ovanstående information lägger ni störst vikt vid? 
 
9. Hur stor vikt har redovisningsinformationen i detta sammanhang? 
 
10. Vilken slags finansiell information kräver ni att få se vid investeringsbeslut? (Vilka 
slags rapporter ex: kassaflöde, RR, BR, Budget, Finansieringsanalys etc.) 
 
11. Är någon/några post/poster viktigare än andra i rapporterna som presenteras vid 
investeringsbeslut? 
 
Frågor för att få reda på om/vilka finansiella krav som ställs på riskbolagen av 
riskkapitalbolagen: 
 
12. Finns några finansiella krav eller kriterier som intressebolagen måste uppfylla? 
Nyckeltal, relationstal eller liknande? Både vid investeringsbeslut och i fortsatt 
samarbete.  
 
13. Varför ställs dessa krav/kriterier?  
 
14. Styr ni intressebolaget, med tanke på finansiell krav, efter första finansieringen? I så 
fall vad ställer ni för finansiella krav? 
 
15. Varför ställs dessa framtida krav/kriterier på portföljbolaget? 
 
16. Anpassar Ni de finansiella krav Ni ställer på intressebolagen beroende på exempelvis 
vilken typ av produkt de har, fas de befinner sig i, investeringsbelopp o s v, både när det 
gällande kraven vid beslutet om finansiering och vid framtida samarbete? Med tanke på 
eventuella följdfinansieringar, exit mm. Eller har ni standardkrav på den finansiella 
informationen?  
 
Frågor för att få reda på hur man använder redovisningen, dessa svar skall kopplas till 
redovisningsfunktioner: 
 
17. Tror Ni att entreprenören känner till vilken slags finansiell information ni fäster 
störst vikt vid?  
 
18. Gör Ni någon egen bedömning av intressebolagets finanser, (en due dilligence)  
eller är enda underlag intressebolagets rapporter? 
 
19. Om Ni gör egna ekonomiska bedömningar, brukar resultaten skilja sig åt mellan er 
bedömning och intressebolagets? 
 
20. I de fall resultaten skiljer sig åt, vad tror Ni det kan bero på? 
 

 



 

21. Vad är det i sådana fall som brukar skilja sig åt?  
Exempel: Företagets värde, särskilda poster i någon rapport (immateriella tillgångar, 
Forskning och Utveckling) 
 
22. Varför tror Ni det är så? 
 
23. Har Ni uppföljningar/utvärderingar av era portföljbolag vid samarbete efter 
investeringen? 
Varför? 
Vad för sorts finansiell information tittar Ni på då? 
 
24. Kräver Ni regelbunden fortsatt redovisning av riskkapitalbolagen?  
 
25. Använder Ni redovisningen som grund för utvecklingsförslag eller för att hålla koll 
på att portföljbolaget utvecklas i rätt riktning?   
 
26. Anser Ni att redovisningen underlättar ert beslutsfattande? På vilket sätt? 
 
27. Vilken roll spelar redovisningen då Ni bildar Er en uppfattning om bolaget? 
Viktig/ej så viktig, varför? 
 
28. Använder Ni redovisningen för att ponera olika utfall i samband med 
beslutsfattandet gällande finansiering? Ex: Sätta in olika alternativ i budget eller dylikt 
för att kunna se utfallet.  
 
29. Använder Ni redovisningen för att ponera olika utfall vid fortsatt samarbete med 
bolaget? Ex: Budgetar analyser etc. för att fatta beslut om företagets utveckling, 
aktiviteter? 
 
30. Hur viktig är redovisningen i beslut om finansiering? Fattar Ni beslut att finansiera 
även om prognoser eller dylikt visar mindre potential men entreprenörens kompetens, 
affärsidén och marknaden ser bra ut?  
 
31. Tittar Ni på intressebolagets redovisning för att få en överskådlig bild av hur bolaget 
ser ut och står idag?  
 
32. Är redovisningen en viktig faktor för att kunna greppa/förstå ett annat företags 
ekonomiska situation? Varför? 
 
33. Anser Ni att det hade varit möjligt att få samma förståelse av ett företags 
ekonomiska situation utan användandet av ekonomiska rapporter? Varför? 
 
 
 
34. Övrig relevant information om redovisning som kan tilläggas: 
 
 
 
 
 

 



 

Intervjuguide Riskbolag 
 
Introduktion: 
Vi som gör denna intervju heter Anna-Karin Persson och Caroline Olausson Johansson.  
Intervjun är vår empiridel till vår c-uppsats i redovisning och styrning, LTU.  
 
Syftet med uppsatsen och även det vi frågare efter i intervjun är att få reda på om, samt vilka 
olika sätt, redovisningen används på i samspelet mellan riskkapitalbolag och riskbolag. Det 
vill säga, vi undersöker om redovisningen har olika funktioner i detta sammanhang, samt 
vilka dessa funktioner skulle kunna vara.  
Vi är alltså inte intresserade av någon detaljerad finansiell information gällande ert företag, 
utan är intresserade av hur ni använder er finansiella information.  
 
När vi i intervjun använder ordet redovisning så menar vi både den externa och interna 
redovisningen, all sorts finansiell information som ges/krävs/används. D.v.s. allt från 
balansräkning och resultaträkning till kassaflöde och framtida budgetar, nyckeltal, 
finansieringsanalyser mm.  
 
 
Intervjudelen: 
 
Namn:  
Position i företaget: 
Huvudsakliga arbetsuppgifter:  
 
Får vi lov att använda Ert namn i vår uppsats? 
 
 
Inledande frågor för allmän information och skapa kontakt med respondenten.  
 
1.Hur väljer Ni vilket/vilka riskkapitalbolag ni skall vända Er till? 
 
2. Fick Ni avslag innan Ni hittade ett riskkapitalbolag som beviljade Er kapital? 
 
3 Om Ni fick avslag, vad tror Ni det berodde på att Ni fick avslag? 
Något i den finansiella redovisningen? 
 
4. Vad gjorde Ni annorlunda då Ni blev beviljade kapital? 
 
5. Vilken uppfattning har Ni om vilken roll den finansiella informationens spelar i 
beviljandet av kapital? 
 
 
Frågor för att få reda på vilken redovisningsinformation som används: 
 
6. Vilken slags finansiell information kräver Riskkapitalbolagen av Er vid 
investeringsbeslut samt vid fortsatt samarbete? 
 
7. Tror Ni att riskkapital-bolagen fäster större vikt vid någon speciell post/del av den 
finansiella informationen de tittar på vid finansieringsbeslut? 

 



 

 
Frågor för att få reda på om/vilka finansiella krav som ställs på riskbolagen av 
riskkapitalbolagen: 
 
8. Finns det några speciella ekonomiska krav/kriterier som Ni måste kunna uppfylla vid 
investeringsbeslutet? Ex: Nyckeltal, relationstal eller liknande. 
 
9. Ställer riskkapital-bolagen några finansiell krav som skall uppfyllas mot framtiden? 
och i så fall vilka krav ställs?  
 
10. Om Ni har kommit i kontakt med olika riskkapital-bolag, har de ställt olika krav? 
Skiljer sig deras informationskrav? 
 
 
Frågor för att få reda på hur man använder redovisningen, dessa svar skall kopplas till 
redovisningsfunktioner: 
 
11. Upplever Ni att Ni känner till vilken typ av finansiell information och vilka 
finansiella kriterier som riskkapitalbolagen fäster vikt vid i samband med deras beslut? 
 
12. Har riskkapital-bolagen gjort en egen undersökning av Ert bolag innan de fattade 
beslut eller grundas beslutet på den information Ni själva presenterar? 
 
13. Den finansiella information gällande Ert bolag som tas fram, använder Ni denna 
information i andra sammanhang än vid ansökan om riskkapital? 
 
14. Använder Ni redovisningen för att ponera olika utfall? Ex: Sätter in olika 
situationsmått i budget eller dylikt för att se vilken effekt detta får? 
 
15. Upplever Ni det som svårt att möta de finansiella kraven som ställs på ert bolag från 
riskkapitalbolagen? 
 
16. Hur går Ni tillväga när Ni tar fram den ekonomiska informationen? 
 
17. Vad har Ni för möjligheter att spegla företaget finansiellt? Vad upplever ni att ni har 
för handlingsutrymme? Ex: värderingsmodeller, redovisningsprinciper, poster att 
framhäva etc.  
 
18. Vilken metod använder Ni när Ni skall värdera företaget? Varför? 
 
19. Upplever Ni att redovisningen ger en övergripande blid av ert företag?  
 
20. Hur viktig anser Ni att redovisningen är i kapitalsökningsprocessen? 
 
21. Använder Ni redovisningen i andra sammanhang eller enbart i kapitalsökningsprocessen? 
Ex: för att fatta beslut, ponera olika what-if situationer? 
 
22. Använder Ni redovisningen för att bevisa att ett redan fattat beslut var bra/ det 
rätta, för att ge tyngd i motivering etc.?  
 

 



 

23. Anser Ni att redovisningen är en viktig faktor för att andra skall kunna 
greppa/förstå Ert företags ekonomiska situation? Varför? 
 
24. Anser Ni att det hade varit möjligt att ge samma förståelse av Ert företags 
ekonomiska situation utan användandet av ekonomiska rapporter? Varför? 
 
 
25. Övrig eventuellt relevant information att tillägga? 
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