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Sammanfattning 

Tidigare forskning har tydligt etablerat hur mycket företag växer. Det här examensarbetet har 

tagit sig an uppgiften att beskriva och förklara hur företag växer. Vi har särskilt försökt 

hitta nyanser av tillväxt genom ett investmentbolags perspektiv. Till det har vi haft ett teoretiskt 

perspektiv med två huvudsakliga strategier för tillväxt. Litteraturen pekar ut organisk 

tillväxtstrategi och extern tillväxtstrategi. Organisk tillväxt är stabilt och mindre riskfyllt, 

medan extern tillväxt gör att företag kan växa snabbt men det innebär mer och en annan typ av 

risk. Genom en extern tillväxtstrategi kan företag snabbt få en nödvändig konkurrensfördel 

genom till exempel unik kunskap på en lokal marknad. Syftet med detta examensarbete är att 

bidra till en djupare kunskap för hur investmentbolag ser på organisk eller extern tillväxt hos 

företag. Totalt gjordes tio intervjuer med svenska investmentbolag. För att besvara 

forskningsfrågan har vi varit analytiskt deduktiva. Teorin i examensarbetet användes som 

verktyg för att förklara med olika aspekter hur investmentbolag ser på organisk och extern 

tillväxt hos företag. Resultatet visar att den organiska tillväxtformen är mindre riskfylld samt 

att eventuella risker lättare kan hanteras genom en högre grad av kontroll 

internt. Skillnader uppstår när varje aktör har olika strategier för hur deras verksamhet 

ska bedrivas. Examensarbetet bidrar till att med det teoretiska förhållningssättet utöka 

kunskapen om organisk och extern tillväxtstrategi. Det är även ett bidrag till forskningen om 

hur företag växer. Vidare stimuleras debatten om tillväxtteorier. 

Nyckelord: Aktivt ägande, extern tillväxt, finansiella risker, finansiering, organisk tillväxt, 

risker, riskkapital, tillväxttakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Previous research has clearly established how much businesses grow. This master thesis aims 

at describing and explaining how businesses grow. We have specifically sought to find 

different shades through an investment company’s view. In addition, we have had a theoretical 

perspective with two main strategies for growth. The literature points at organic growth strategy 

and external growth strategy. Organic growth is stable and less risky, while external growth 

allows companies to grow fast, but adding more and another type of risk. They can also quickly 

gain a necessary competitive advantage, for example, unique knowledge in a local market. The 

purpose of this master thesis is to contribute to a deeper knowledge on how investment 

companies look at organic and external growth in companies. A total of ten interviews were 

conducted with Swedish investment companies. To answer the research question, we have 

been analytically deductive. Our theoretical lens allows us to explain various aspects of how 

investment companies look at organic and external growth in companies. Furthermore, the 

result shows that organic growth strategy is less risky and that possible risk can be more easily 

managed through stronger internal controls. Differences arise when each player has different 

strategies for how their business is to be conducted. The master thesis contributes to expand the 

knowledge of organic and external growth strategy. It also contributes to research on how 

companies grow. Furthermore, the debate about growth theories is stimulated.  

Keywords: Active ownership, external growth, financial risks, financing, growth rate, organic 

growth, risks, venture capital 
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1. Inledning 
När ett företag finansieras av ett investmentbolag lämnar företaget över en del av ägandet. Till 

skillnad från andra finansieringsmetoder som till exempel banklån är investmentbolags roll på 

marknaden inte enbart att tillgodose kapital. De kan även agera som ett stöd åt den befintliga 

verksamheten och tillföra kontaktnät, assistans vid rekrytering. Vid strategisk utveckling kan 

de bistå med hjälp (Ragozzino & Blevins, 2015). Investmentsbolag som går in som en aktiv 

ägare signalerar med inblandningen även en stark tilltro om framtidspotential i det berörda 

företaget1. Inblandningen stärker således även ett företags legitimitet genom att det bidrar till 

minskad osäkerhet och företaget får en direkt koppling till en extern part. Investmentbolaget 

bidrar även till andra fördelar, till exempel rådgivning, tillgång till resurser och löpande 

uppföljningar (Plummer, Allison & Connelly, 2015). När ett företag står inför en expansionsfas 

brukar de vara i behov av kapital. Företaget kan ta in riskkapital och lämna över en del av 

ägandet i företaget för att finansiera tillväxten. Tillväxten kan påskyndas dels med kapitalet i 

fråga. Den kan även påskyndas med investerarens kompetens som till exempel kunskap och 

humankapital (Smolarski & Kut, 2011; Paul, Whittam & Wyper, 2007).  

Det har aldrig funnits lika mycket kapital på den svenska marknaden som under de senaste åren 

(SCB, 2016). En starkt bidragande faktor är reformeringen av premiepensionen i slutet av 90-

talet som tillät att svenskt pensionssparande kunde förvaltas på börsen (SOU, 2005:87). Trots 

att det finns mycket kapital på marknaden har företag svårt att få finansiering (Maher & 

Andersson, 1999). Under de senaste decennierna har bankers utlåning till företag minskat 

(Japelli & Pagano, 1994; Maher & Andersson, 1999; Samarina & Bezemer, 2016). För de flesta 

lån krävs att en säkerhet eller garanti ställs på låntagaren (Andrén, Eriksson & Hansson 2003). 

Banker tenderar att vara restriktiva med utlåning av kapital till nystartade företag. Det beror på 

att det finns en risk med återbetalningsförmågan om företaget inte lyckas bygga upp sin 

verksamhet (Maher & Andersson, 1999). Företag som inte blir beviljade finansiering från 

banker kan söka sig till andra finansieringsmetoder som exempelvis riskkapital. Det har gett 

extern tillgång till kapital en alltmer betydande roll (Maher & Andersson, 1999; Gompers & 

Lerner, 2001).  

Investmentbolags mål är att skapa en hög avkastning till sina aktieägare. Det innebär att de 

behöver ha en aktieportfölj som består av ägda aktier i olika företag med en strategi som möter 

avkastningsmålen. De olika investmentbolagen på marknaden använder sig av olika 

placeringsstrategier för att kunna öka värdet för sina aktieägare (Bier & Wolfe, 2007). Genom 

att använda sig av olika placeringsstrategier kan investeraren nyttja sitt aktiva ägande inom 

bolaget. Investeraren kan förändra strukturen inom företaget och samtidigt öka värdet på 

bolaget. Det kan även vara för att skapa ett strategiskt övertag genom samarbete inom den nya 

ägarstrukturen. Portföljstrategin kan inrikta sig inom en specifik marknad där investeraren 

besitter god kompetens och skapar fördelar för båda parter (Porter, 1998).  

Johansson och Hult (2002) benämner att en investering i ett företag handlar om att se över 

företagets framtid. Analytikern i investmentbolaget analyserar olika påverkande faktorer som 

kan komma att ha en inverkan på företaget. Hur det påverkar företagets prestation och hur vinst 

kan genereras över en viss tidsperiod. Speranda (2012) menar att det finns ett flertal olika 

tillvägagångssätt för att värdera ett företag där analytikern nyttjar både historisk och aktuell 

information. Beroende på vilken metod och hur den används kan informationen nyttjas till sin 

fördel av både köpare och säljare. Enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) & Hult (1998) 

varierar analytikerns värderingssätt beroende på i vilken situation värderingen görs. Det finns 

många olika faktorer att analysera vid en värdering och dessa kan skilja sig beroende på vilken 

                                                           
1 Företag, organisation och bolag används synonymt. 
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person, och värderingsmodell som används (Al-Rashed & Atyeh, 2012; Perek och Perek, 2012). 

Huvudsakligen finns två metoder vid värdering av ett bolag; fundamental och teknisk analys 

(Nilsson m.fl., 2002). Fundamental analys syftar till att bestämma värdet på ett företag genom 

information om företaget och dess omvärld. Redovisningsinformation är av central betydelse 

för fundamental analys. Teknisk analys baseras på aktiekursens historik och utveckling för att 

dra slutsatser om hur aktien kan utvecklas i framtiden (Nilsson m.fl., 2002). Vanligen är 

fundamental analys långsiktig och teknisk analys mer kortsiktig. För att avgränsa 

examensarbetet kommer vi inte att undersöka olika typer av värderingsmodeller. 

När en investering ska göras i ett företag ser investeraren över företagets tillväxt (Davidsson & 

Wiklund, 2000). Det finns två strategiska val för att uppnå tillväxt, antingen att växa organiskt 

eller externt (Lockett, Wiklund, Davidsson & Girma, 2009). Enligt Davidson, Delmar & 

Wiklund (2001) innebär organisk tillväxt att ett företag expanderar genom att producera mer 

och sysselsätta fler. Detta kan ske i den existerande verksamheten eller genom att företaget 

etablerar nya verksamheter. Extern tillväxt innebär att företaget anskaffar aktiemajoritet i ett 

annat företag och att det förvärvade bolaget blir integrerat med den befintliga verksamheten. 

Alternativt kan företaget bli ett dotterbolag i förvärvarens portfölj (Lockett m.fl., 2009).  

Enligt Delmar, Davidsson & Gartner (2001) är organisk och extern tillväxt en försummad 

aspekt. De menar även att valet av tillväxt har en stor påverkan på företaget. Davidsson & 

Wiklund (2000) menar att tillväxt har blivit behandlat som ett förenklat fenomen. McKelvie & 

Wiklund (2010) antyder vidare att det i studier har antagits en organisk tillväxt när det inte varit 

så i många fall. Organisk och extern tillväxt kommer troligen att ställa olika typer av krav på 

företagsledare och kan också ha olika påverkan på företagets prestation (ibid). De flesta 

företagsledare anser oftast att organisk tillväxt är att föredra framför extern tillväxt (Karp, 

2006). Att växa med extern tillväxt kan öka tillväxten snabbt men det kommer även med risken 

att det uppstår finansiella förluster (Kim, Haleblian & Finkelstein, 2011). Företag som växer 

organiskt visar ofta en mer jämn tillväxt i jämförelse med företag som växer externt (Penrose, 

1959; Delmar m.fl., 2001; Gilbert, McDougall & Audretsch, 2006). Forskning rörande företags 

tillväxt och prestation tenderar att vara branschspecifika. Det innebär att forskning kan missa 

nyanser när studieobjekten slås samman inom strategiska kluster (Porter, 2003). 

Fördelen med att växa externt är en snabbare tillgång till företagets kassaflöde för företaget som 

förvärvar. Nackdelen är ett högt pris vid förvärvet av företaget och även tillkommande 

integrationskostnader som uppstår när de två företagen slås samman (Margsiri, Mello & 

Ruckes, 2008). Enligt Dalton & Dalton (2006) är företag med organisk tillväxt betydligt mer 

lönsamma. Företag väljer vanligen att växa genom extern tillväxt, eftersom de inte kan uppnå 

en tillräckligt hög tillväxt organiskt. Växer ett företag externt, kan risker som integrationsrisk, 

sjunkande marknadsvärde, bortkoppling i strategisk formulering och implementering uppstå. 

De Giorgi & Mahmoud (2016) hävdar att extern tillväxt är att föredra om företaget ska växa 

internationellt istället för att växa organiskt. Företag som växer externt är vanligen även i en 

mycket expansiv fas. De behöver snabbt expandera in i olika områden med till exempel ny 

teknik eller ett koncept mot en ny marknad som kräver lokalkännedom och finansiering de inte 

har. De Giorgi & Mahmoud (2016) menar att företag som växer organiskt använder sig i 

majoriteten av gångerna en strategi där internationaliseringen sker stegvis. 

Uppkomsten och överlevnaden av företag är starkt beroende av möjligheten och kostnaden att 

tillgodose kapital. Även fast det finns mycket kapital på marknaden har företag svårt att få 

finansiering (Maher & Andersson, 1999). McKelive & Wiklund (2010) menar att det finns 

mycket forskning som försöker besvara frågan "hur mycket" ett företag växer. De argumenterar 

för att vi behöver mer kunskap om "hur" ett företag växer. När ett investmentbolag finansierar 

ett företag kan det innebära att kraven från de nya delägarna skiljs från de tidigare ägarna. De 
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som går in med riskkapital kan vilja att företaget växer fort för att kunna generera avkastning 

på finansieringen. Investmentbolag är långsiktiga ägare och söker ofta även inflytande genom 

aktivt ägande i företaget (Davila, Foster & Gupta, 2003). I och med att investmentbolag har stor 

insyn i flera olika företag kan de bidra med en övergripande bild om hur företag växer. Ett 

sådant nytt perspektiv kan bidra till en djupare kunskap om organisk och extern tillväxt. Det 

perspektivet saknas i stor utsträckning och det är detta forskningsgap vi ämnar att fylla. Detta 

leder oss in på följande forskningsfråga: Hur ser investmentbolag på organisk och extern 

tillväxt hos företag? Detta leder oss vidare till examensarbetets syfte. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att bidra till en djupare kunskap för hur investmentbolag ser 

på organisk eller extern tillväxt hos företag. För att uppnå syftet använder vi oss av ett teoretiskt 

perspektiv. Genom att uppnå syftet ämnar vi till att förklara nyanser av hur företag växer. 

1.3 Avgränsning  
Begreppet venture-capital brukar användas synonymt till riskkapital och vilket inte är helt 

korrekt. Det finns både informellt och så kallat formellt venture-capital. Den informella formen 

innefattar företagsänglar som målats upp som filantropiska välgörare. Den formella formen 

benämns som rationella finansiärer som är vinstdrivande. Vårt examensarbete kommer att 

fokusera på rationella finansiärer aktiva i Sverige.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som examensarbetet tillämpar för att undersöka hur 

investmentbolagen ser på organisk och extern tillväxt hos företag. 

2.1 Tillväxtform 
Det finns två typer av tillväxtstrategier som företaget kan välja, organisk och extern 

tillväxtstrategi (Penrose,1959; Delmar m.fl., 2003). Teorier om företags tillväxt och prestation 

testas genom att undersöka företag inom specifika branscher. Teorierna testas inom geografiska 

kluster och är vanligt förekommande för att förklara hur företag inom olika branscher presterar 

och utvecklas (Porter, 2003). Tidigare forskning hävdar att organisk tillväxt kan kopplas mer 

till mindre och yngre företag och tillväxtbranscher. Extern tillväxt kopplas mer till etablerade 

och större företag i mogna branscher (Penrose,1959; Delmar m.fl., 2003). Organisk tillväxt 

kännetecknas av tillväxt med interna medel och att företaget utvidgar den existerande 

verksamheten och produktutvecklingen (Salvato, Lassini & Wiklund 2007). Det sker genom att 

företaget producerar mer och sysselsätter fler anställda inom organisationen (Delmar & 

Wiklund 2001). Organisk tillväxt är betydligt mer lönsamt (Dalton & Dalton, 2006). Företag 

med extern tillväxt har istället ett tydligt fokus på att förvärva företag. Det möjliggör att 

företaget kan stärka sitt produkt- eller tjänsteerbjudande (Gilbert m.fl., 2006). Det sker 

vanligtvis genom att företaget förvärvar en aktiemajoritet i ett annat bolag. Sedan integreras det 

med den befintliga verksamheten eller blir ett dotterbolag i förvärvarens ägo (Locket m.fl., 

2009). Margsiri m.fl. (2008) belyser hur den externa tillväxten kan vara mer kostsam än 

organisk tillväxt. Förvärvskostnaden kan vara hög och det tillkommer även 

integrationskostnader när företag slås samman. 

2.2 Finansiering 

Investmentbolag finansierar ett företag för att företaget ska kunna genomdriva innovativa 

projekt eller utveckla företaget vidare (Cessar, 2004). Enligt Lukas, Möller & Welling (2016) 

är beslutet för investmentbolag att finansiera ett företag en komplex fråga. Komplexiteten beror 

på att på att typen av finansiering är situationsbaserad. Investmentbolagen utvärderar hur 

finansieringen används och beslutar om de ska fortsätta finansiera företaget. Skulle 

finansieringen resultera i ekonomisk förlust, måste investeraren fatta beslut om fortsatt ägande 

(eng. escalation commitment) eller avyttring av innehavet (Ronay, Oostrom, Lehmann-

Willenbrock & Van Vugt, 2017). Att avyttra innehavet kan resultera i negativa konsekvenser i 

form av finansiell förlust för ägaren. Investmentbolag söker avkastning på finansieringen och 

vill därför att företaget växer och genererar finansiell avkastning (Lukas m.fl., 2016). Myers & 

Majluf (1984) konstaterar att en högre grad av informationsasymmetri, det vill säga information 

som företaget har och finansiären inte har, resulterar i högre avkastningskrav hos finansiären. 

Använder ett företag sitt egna kapital bestämmer företaget själv sitt avkastningskrav. Ju mindre 

insikt i den löpande verksamheten och framtida planering finansiären har, desto högre 

avkastning kommer finansiären kräva (ibid). 

2.3 Risker 

Riskkapitalister försöker till sin bästa förmåga att förbättra framgången för sina investeringar. 

När ett investmentbolag finansierar ett företag, eller analyserar ett företag för potentiell 

finansiering, finns det olika risker som måste tas hänsyn till (Shepherd, Douglas & Shanley, 

2000). Nedan nämns de mest relevanta riskerna för detta examensarbete. 

2.3.1 Finansiell risk 

Inom ramen för finansiell risk finns det olika risker som påverkar tillgångar och skulder. Den 

finansiella risken innefattar ränterisk, valutarisk och kreditrisk. Ränterisk innebär att en 

räntebärande tillgång, exempelvis banklåns, värde vid en specifik tidpunkt bestäms av 
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marknadens gällande räntor vid olika löptider. Ränterisken kan därför definieras som 

känsligheten hos en räntebärande tillgångs marknadsvärde vid ränteförändringar. En förändring 

i räntan kan leda till en kapitalförlust vid en investering i en räntebärande tillgång (Asgharian 

& Nordén, 2007). 

2.3.2 Valutarisk 

Valutarisk är den risk där ett lands valutas värde förändras i olika takt jämför med ett annat 

lands valuta. Det kan innebära att ett lands valuta blir mindre eller mer värd än ett annat lands 

valuta. Bedriver ett företag handel med olika länder, kan en förändring i valutakursen innebära 

ökade kostnader. Varor eller tjänster blir dyrare att sälja eller köpa mot respektive land (Adler 

& Dumas, 1984). 

2.3.3 Kreditrisk 

Bielecki & Rutkowski (2002) definierar kreditrisk som den risk där en part inte uppfyller sina 

åtaganden och därmed inte kan betala den summa som ska betalas. Kreditrisken innebär att en 

låntagare inte längre kan återbetala den summa som belånats och kan därmed inte uppfylla sin 

del av ansvaret i kontraktet (ibid). 

2.3.4 Marknadsrisk 

Marknadsrisk kan definieras som risken att marknadsvärdet för en portfölj förändras. Det på 

grund av marknadsförhållanden som tillgångarna berörs av. En portfölj kan till exempel 

innehålla aktier, obligationer eller valutor (Asgharian & Nordén, 2007). För att kunna mäta 

marknadsrisk är en vanlig metod för att mäta en värdeförändring i portföljen (eng. value at risk). 

Denna metod grundar sig på statistiska data för att försöka förutse portföljens värdeminskning 

över en viss tidsperiod (Dowd, 2002). 

Dowd (2002) identifierar fyra volatila rörliga faktorer som påverkar den ekonomiska 

marknadsriskens stabilitet. Aktiemarknadens volatilitet påverkar marknadsrisken och 

börsvärdet kan komma att ändras drastiskt både positivt och negativt under vissa perioder. 

Valutaväxlingskursen har varit volatil sedan marknaden frångick Bretton Woods system som 

innebar en fast växlingskurs i början på 70-talet. Volatiliteten kan leda till plötsliga förändringar 

i växelkursen och påverka ett lands växlingskurs negativt. Räntevolatiliteten kan påverka 

finansieringsmöjligheter, kassaflöden och tillgångsvärden negativt beroende på hur ränteläget 

ser ut. Råvarumarknadens volatilitet kan påverka en organisations inköpspriser negativt. 

Råvarumarknaden kan vara stabil under en längre period, men på grund av olika händelser 

gällande en viss råvara kan priset öka markant. 

2.3.5 Operativ risk 

Operativ risk omfattar risker för förluster där bedrägeri, processfel, oförutsedda händelser, 

inkompetent personal, rättsligt ansvar, anseende och strategisk risk ligger som grund. Den 

legala delen av operativ risk kan vara betydande. Företaget behöver ta extra hänsyn till de lagar 

som företagets produkter och tjänster omfattas av för att minska den operativa risken. Det har 

länge funnits principer för att hantera operativa risker. I takt med att företag blivit mer 

globaliserade har den strategiska planeringen integrerats med finansiella system (Power, 2005).  

2.3.6 Integrationsrisk 

Hoberg & Philips (2016) definierar integrationsrisk som risken att det uppstår en 

värdeminskning när aktiviteter och produktlinjeerbjudanden samordnas. Det sker när företaget 

vill uppnå synergier från tidigare separata organisationer. Vid extern tillväxt kan risker som 

integrationsrisk, marknadsvärde, bortkopplingar i strategisk formulering och implementering 

uppstå (Dalton & Dalton, 2006). Olika kulturer och produktintegration är problem som bidrar 

till att förvärv går dålig. Det är också en orsak till att chansen är lägre att uppnå synergier vid 

förvärv (Hoberg & Philips, 2016).  
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2.4 Riskhantering 
Det finns olika risker som kan påverka potentiella och genomförda investeringar. 

Investmentbolag bearbetar och motverkar riskexponeringen genom riskhantering. De Giorgi & 

Mahmoud (2016) menar att en investerare ska försöka motverka finansiella förluster för sina 

investeringar genom att nyttja säkerhetsåtgärder. Nedan nämns de två mest relevanta 

säkerhetsåtgärderna för detta examensarbete. 

2.4.1 Diversifiering 

Enligt (Carlsson, 2003; De Giorgi & Mahmoud, 2016) är diversifiering en av de viktigaste 

investeringsprinciperna. Principen säger att investeraren ska investera i ett stort antal av 

blandade tillgångar och på det sättet minska den totala risken. Chen, Zou & Wang (2009) hävdar 

att företag som växer med organisk och extern tillväxt kan öka sin produktdiversifiering. Växer 

ett företag huvudsakligen organiskt spenderar företaget ofta pengar på forskning och 

utveckling. Det kan göras för att utveckla nya produkter och utöka sin produktportfölj. Företag 

som växer externt kan diversifiera sin produktportfölj genom det utökade produktutbudet som 

förvärvet av företaget innebär. Extern tillväxt innebär vanligen en högre diversifiering än att 

växa genom organisk tillväxt (ibid).  

2.4.2 Modern portföljvalsteori 

Teorin används för att minimera risker för investerare. Enligt Mangram (2013) är modern 

portföljvalsteori (MPT) ett ramverk vid val av investeringsportföljer. Ramverket grundar sig i 

att välja aktier till sin innehavsportfölj. Aktierna syftar till att maximera den förväntade 

avkastningen, samtidigt som det minimerar risken för den enskilda investeringen. 

Investmentbolag kan minska risken genom att mäta den med olika matematiska metoder 

samtidigt som den reduceras med hjälp av diversifiering. Ramverket för MPT bygger på 

följande sju antaganden; investerare är rationella där de vill maximera avkastningen samtidigt 

som de vill minimera risken. Investerare är endast villiga att acceptera högre risk om de kan få 

en högre förväntad avkastning. Investerare får tillgång till all relevant information för 

investeringsbeslut. Investerare kan låna obegränsat med kapital till en riskfri ränta. Marknader 

antas vara perfekt effektiva där priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information. 

Marknader tar varken hänsyn till transaktionskostnader eller skatter. Det ska finnas möjlighet 

att välja värdepapper som är oberoende från andra investeringar (ibid). 

Inom MPT är risk och avkastning centrala begrepp. MPT skiljer på risken för ett enskilt 

värdepapper och för hela portföljen. Ramverket antar att desto högre risk en investerare tar 

desto högre potentiell avkastning måste investeraren begära. Risken definieras i MPT som 

risken att den faktiska avkastningen avviker från den förväntade avkastningen. Förväntad 

avkastning är den avkastningen som investeraren förväntar sig att få från en investering (ibid).  

2.4.3 Kritik till modern portföljvalsteori  

Mangram (2013) belyser även kritiken till MPT. Antagandet att investerare alltid är rationella 

ifrågasätts (Travis Morien, u.d). Investerare kan följa ett "flockbeteende" och därmed bli mer 

spekulativa. Därmed går antagandet om att marknaderna är helt effektiva att ifrågasätta. Även 

antagandet att investerare är villiga att acceptera högre risk om de blir kompenserade med högre 

potentiell avkastning ifrågasätts. Ofta använder sig investerare av strategier som gör att de tar 

en högre risk utan att de får en märkbar potentiell avkastning. MPT antar att det inte finns 

informationsasymmetri. I verkligheten betonar kritiker att det finns insidertrading och 

investerare som är mer informerade än andra. Antagande om att det finns obegränsad till att få 

låna kapital överensstämmer inte med verkligheten. I verkligheten har investerare 

begränsningar för hur mycket de kan låna. MPT tar inte hänsyn till skatt och 

transaktionskostnader trots att investeringar påverkas av dessa. Antagandet att det går att hitta 
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värdepapper som tar hänsyn till individuella prestationer och som är oberoende av andra 

investeringar, ifrågasätts allt oftare enligt Mangram (2013).  

2.5 Organisatorisk förmåga 

Organisatoriska resurser består av fysiska, teknologiska, organisationsmässiga, finansiella och 

mänskliga tillgångar. De organisatoriska resurserna gör att organisation är kapabel till att skapa 

värde för sina kunder (Hill & Jones, 2004). Trots att dessa resurser ligger till grund för att en 

organisation ska kunna skapa värde, skiljer sig sättet att hantera resurserna mellan organisk 

tillväxt och extern tillväxt. Penrose (1959) påvisade att organisk tillväxt sker stabilt men 

långsamt och extern tillväxt sker snabbare men mer instabilt. Davidsson & Henreksson (2008) 

menar att den organiska tillväxten speglar den entreprenörsmässiga förmågan att skapa och 

utöka den ekonomiska aktiviteten. Extern tillväxt flyttar istället aktiviteten från en organisation 

till en annan och blir därigenom inte lika nyskapande som en organisation med organisk tillväxt. 

I Yang, Narayanan & Zahras (2009) studie visas att när ett investmentbolag finansierar en 

organisation främjas tillväxten genom att stärka organisationens innovativa förmåga. Detta sker 

genom de synergier med de andra företagen i investmentbolagets portfölj där erfarenheter av 

lyckade och misslyckade projekt utbyts.  

Den teknologiska förmågan definieras enligt Chen, Zou & Wang (2009) som användandet av 

avancerad teknologi, värdefulla teknologikällor, patent och upphovsrätt. Vidare kommer 

företag som har en svag teknologisk förmåga, att söka förvärvsobjekt som kan förbättra den 

genom extern tillväxt (ibid). Detta gäller för företag som har svag teknologisk förmåga, med 

tillgång till finansiellt kapital (Pissarides, 1999) och en stark nätverksförmåga (Park & Lou, 

2001). De kan använda sig av beprövad teknologi som de får tillgång till genom förvärven. 

Företaget behöver därför inte spendera resurser på att utveckla ny teknologi med forskning och 

utveckling. Företag som har en stark teknologi men en lägre finansiell förmåga och 

nätverksförmåga är mer benägna att fokusera på organisk tillväxt. Detta görs genom forskning, 

utveckling och innovation då företaget inte behöver stärka sin teknologiska förmåga genom 

förvärv (Chen m.fl., 2009).  

Företag med stark teknologisk förmåga och tillgång till finansiellt kapital kommer troligtvis att 

växa med både organisk och extern tillväxt (ibid). Anledningen till detta är att de antagligen 

vill använda sin fulla tekniska förmåga. De företag som växer med extern tillväxt motiveras av 

att ta nya marknader på ett tidseffektivt sätt (ibid). Företag som har stark teknologisk och 

nätverksförmåga kommer vilja växa organiskt för att stärka sin konkurrensposition. Om företag 

saknar teknologisk, finansiell och nätverksförmåga kommer de att vara i en svag 

konkurrensposition (ibid).  

2.6 Internationalisering 

Traditionella tillväxtteorier om internationalisering grundar sig i att företag etablerar sig i sitt 

hemland innan expansion sker utomlands. D'Souza & McDougall (1989) menar att företag kan 

behöva vara internationaliserade redan vid deras uppstart för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

Företagens internationella engagemang skiljer sig beroende på hur företaget växer (ibid). Chen 

m.fl., (2009) & De Georgio m.fl., (2016) argumenterar för att företag som växer externt har en 

större chans att snabbt etablera sig på en internationell marknad. Det kan ske genom direkt 

integration via uppköp av redan internationella företag. Däremot tenderar företag som växer 

organiskt att använda sig av en långsam metod för att etablera sig internationellt. Det sker 

genom att stegvis anpassa organisationen för en internationell integration. Företagen börjar med 

små kontrakt och export för att sedan växa. Anpassningsprocessen för ett företag som växt 

organiskt kan vara lång när fokus delvis lämnar den inhemska marknaden, och riktar sig mot 

den internationella marknaden. Detta är viktigt för högteknologiska företag som karaktäriseras 
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som små företag med knappa resurser och otillräcklig erfarenhet från företagsledning (Chen 

m.fl., 2009). 

2.7 Ledning 

Vid beslutsfattande för finansiering är ledningens förmåga viktig (Mason & Stark, 2004). Detta 

innefattar ledningens skicklighet, kvalité, meriter och egenskaper. Även att kunna hantera risk 

är enligt Macmillan, Siegel & Narasimha (1985) en av de viktigaste egenskaperna hos 

ledningen. När investmentbolag granskar marknaden efter potentiella finansieringsprojekt är 

det ofta personen bakom idén eller företaget som lyckas få finansieringen (ibid). Baron & 

Markmans (2000) identifierar en delfaktor till att investmentbolaget väljer just det företaget för 

finansiering som socialt kapital. Det sociala kapitalet definieras som sammanslagningen av 

personens nätverk, status, personliga anknytningar och referenser. De menar att det är mer 

sannolikt att ett investmentbolag väljer att finansiera en entreprenör med ett starkt socialt 

kapital. Investmentbolag lägger fokus på hur entreprenören presenterar både sig själv och 

företaget vid ett möte ansikte mot ansikte när de beslutar om finansiering (ibid). 

2.8 Aktivt ägande 

Carlsson (2003) identifierar flera fördelar med aktivt ägande i företag med sitt exempel av 

Wallenbergs ägande i ABB och Ericsson. Deras ägande har lett till en stark värdeproduktion 

och en framgång för företagen. Carlsson (2003) identifierar de primära fördelarna med aktivt 

ägande som tillgången till riskkapital, strategiformulering och omstrukturering av ägandet. 

Aktiva ägare kan även assistera med byte av VD som passar företagets situation och anpassning 

till förändringar inom industrin. Men även att kunna uppoffra kortsiktig vinst för att långsiktigt 

skapa värde genom att avsätta resurser för forskning och utveckling. 

Fördelen med riskkapitalister som aktiva ägare är att de bidrar med erfarenhet från andra 

affärsmodeller och kan utveckla ett lyckat affärskoncept på ett effektivt sätt (ibid). De bistår 

även med erfarenheter från när en kris uppstår i företaget och hur företaget kan lösa dessa på 

bästa möjliga sätt. Riskkapitalisten stävjar även risk genom stark kompetens inom området och 

assisterar företagets strävan att motverka organisatorisk risk. Vidare assisterar investmentbolag 

till att behålla en stark värdeskapande position på marknaden för att maximera företagets 

marknadsvärde (ibid). 

2.9 Investmentbolagens styrelseroll 

Enligt Rosenstein, Bruno, Bygrave & Taylor (1993) anser flertalet VD:ar att utomstående 

styrelsemedlemmar som representanter från investmentbolag kan vara till hjälp på olika sätt. 

De viktigaste områdena är att hjälpa företaget med övervakning av den finansiella prestationen, 

tillsätta och avsätta VD:n. Investmentbolagets representanter kan även vara ett bollplank till 

ledningen. I allmänhet anser VD:n att de råd som investmentbolagens representanter i styrelsen 

gett varit till större nytta än de andra ledamöterna (ibid). VD:n värderade råden som gavs av 

investmentbolags ledamöter högre än resten av ledamöterna när investmentbolaget var en av de 

bästa 20 investmentbolagen på marknaden. Anokhin, Peck & Wincent (2016) argumenterar för 

att investmentbolags aktiva roll även innefattar strategiformulering. Formuleringen är följsam 

med deras egen strategi med finansieringen i företaget. Det innebär att företaget som 

investmentbolaget finansierar ska nyttja rätt strategi för att uppnå en snabb värdetillväxt som är 

investmentbolagets mål. Detta uppnås genom att utforska och utnyttja nya möjligheter för 

företagets strävan mot tillväxt. 
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2.10 Teoretisk analysmodell 
Teorin i examensarbetet används som verktyg för att förklara med olika nyanser hur 

investmentbolag ser på organisk och extern tillväxt hos företag enligt figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1: Teoretisk analysmodell 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts för att undersöka investmentbolagen med den 

teoretiska referensramen som grund. 

3.1 Forskningsansats 
Inom den företagsekonomiska forskningen är de tre vanligaste synsätten aktörs-, analytiskt-, 

och systemsynsättet. Synsätten ämnar till att hjälpa författare att uppfylla studiers syfte och 

därför beror synsättet på studiernas utformning (Arbnor & Bjerke, 2009). Det analytiska 

synsättet grundar sig i en förståelse att helheten är en konstruktion baserat på de delar som 

denna helhet innehåller (Arbnor & Bjerke 2009). Genom att syftet med detta examensarbete 

var att se hur investmentbolag ser på organisk och extern tillväxt hos företag, användes ett 

analytiskt synsätt. Vi har löpande varit analytiska i intervjuerna i och med att vi styrts av 

centrala teoretiska begrepp. Vårt examensarbete använde sig av detta synsätt eftersom vi utgår 

från att helheten kan förstås utifrån delarna (Arbnor & Bjerke, 2009). 

Hair, Wolfinbarger, Money, Samouel & Page (2015) menar att idéer tillkommer genom 

deduktiva och induktiva antaganden eller intuition. Enligt Bryman & Bell (2014) kan forskare 

använda sig av en induktiv eller deduktiv forskningsansats för att besvara forskningsfrågan. Vid 

deduktiv forskning grundar författarna sin ansats från generella teorier och försöker med hjälp 

av dessa förstå en specifik situation (Thurén, 2000). Examensarbetet lämpade sig därför för en 

analytisk deduktiv ansats. 

3.2 Litteraturstudie 
Tidigt i examensarbetets uppstart påbörjades en litteraturstudie inom det valda ämnet för att 

undersöka vad forskningen tidigare hade undersökt. För att söka artiklar användes primärt 

LTU:s Biblioteks databas PRIMO och i andra hand Google Scholar. För att hitta fysiska böcker 

i Luleå Tekniska Universitets bibliotek användes sökfunktionen LIBRIS. Litteraturen 

granskades för att skapa vår bakgrund och problemformulering. I den litteratur som granskades 

hittades även referenser som ledde till en utökad litteraturstudie. För att skapa den teoretiska 

referensramen användes vetenskapliga artiklar och böcker. För att kunna urskilja om 

litteraturen hållit en hög kvalité analyserades den för att se om de kommer från välkända 

tidskrifter eller blivit citerade ett flertal gånger. De sökord som har använts är: 

"Active ownership", "external growth", "financial risks", "financing", "growth rate", "organic 

growth", "risks", "venture capital" 

3.3 Etik 
Vid ett examensarbete som detta måste etiska aspekter tas till hänsyn vid intervjuer och 

färdigställandet av empirin (Kvale, 1997). Respondenterna informerades om hur informationen 

som delgavs användes för att uppnå examensarbetets syfte. Respondenterna som deltagit vid 

intervjuerna förfrågades om namn och arbetsplats fick uppges. Respondenterna som inte ville 

delta med namn eller arbetsplats erbjöds att vara anonyma. De som önskade att vara anonyma 

har avidentifierats. Det frågades även efter ett godkännande att spela in intervjun vilket alla 

respondenter accepterade. 

3.4 Undersökningsmetod 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer, som utgick från en intervjuguide (Bryman & Bell 2014). Frågor som inte ingick i 

intervjuguiden kunde också ställas. Det bidrog till att respondenten hade en större frihet att 

svara på frågorna. Intervjuprocessen blev därmed mer flexibel (ibid). Förfrågan om en intervju 

ställdes via både mail och telefon. I mailutskicket fanns en kort beskrivning av undersökningen 
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och syftet presenterades. Några dagar efter mailutskicket ringdes telefonsamtal för att ge 

respondenten svar på eventuella frågor.  

3.5 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide (se bilaga 1) med semistrukturerade frågor utformades efter olika teman som 

var härledda till den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2014). Teorierna användes som 

verktyg för att bidra till en djupare kunskap för hur investmentbolag ser på organisk och extern 

tillväxt hos företag. Denna intervjuguide godkändes av vår handledare och ansågs vara klar för 

de planerade intervjuerna. Den första intervjun med ett investmentbolag, sågs som en 

pilotundersökning där frågorna testades för att se om det fanns eventuella oklarheter som kunde 

åtgärdas. Frågorna bekräftades som förstådda och därmed tolkades det som att de var lämpade 

att ställa till resterande respondenter.  

3.6 Urval 

Först grundades urvalet på de 13 noterade investmentbolagen i Sverige. Efter upprepade försök 

att kontakta företagen uppstod problemet att det enbart var två företag som valde att delta. Detta 

ledde till att examensarbetets urval behövde utvidgas för att kunna få fler respondenter. För att 

hitta onoterade investmentbolag användes SVCA som är en intresseförening för svenska 

riskkapitalbolag. De 81 listade medlemmarna kontaktades initialt via mail för att sedan 

uppföljas av telefonsamtal för att försöka boka en tid för intervju. Det resulterade i att totalt tolv 

intervjuer kunde genomföras varav två inte kunde genomföras före den 10:e maj vilket inte var 

möjligt inom examensarbetets tidsram. Det slutgiltiga urvalet för examensarbetet resulterade i 

tio respondenter. 

3.7 Datainsamling 

När en intervjutid blev bokad genomfördes en telefonintervju där de semistrukturerade frågorna 

ställdes till respondenten. Respondenten fick en kort redogörelse om vad examensarbetet 

omfattade och därefter påbörjades intervjun. Intervjuerna spelades in för att kunna återges 

korrekt i den empiriska redogörelsen. På grund av att intervjuerna spelades in kunde samtalen 

ske som en dialog. Simpla följdfrågor som exempelvis ”hur”, ”varför” och ”kan du utveckla” 

ställdes för att underlätta intervjuprocessen utan avbrott. Vid ett intervjutillfälle deltog två 

respondenter. 

3.8 Dataanalys 

Dataanalysen kan vara krävande, eftersom intervjuer genererar en stor mängd material som ska 

bearbetas (Bryman & Bell, 2014). För att kunna bearbeta det inspelade materialet från intervjuer 

transkriberades intervjuerna i efterhand. Analysen grundar sig på den teori som vi använt som 

verktyg för att nyansera hur företag växer. När alla intervjuer var genomförda och nedskrivna 

påbörjades sammanställning av empirin och det resulterade i stora mängder material. Materialet 

delades in i följande teman; organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut, finansiell risk, 

marknadsrisk, operativ risk, integrationsrisk, hur de bistår företagen att hantera riskerna, risk 

som är mer och mindre viktig, diversifiering, MPT, innovativ förmåga, teknologisk förmåga, 

internationalisering, företagsledningens förmåga, aktivt ägande, branscher, avgörande faktor 

för organisk och extern tillväxt, finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin 

nuvarande storlek, finansieringens storlek och påverkan på finansieringen. Sammanställningen 

granskades för att se om det fanns likheter eller skillnader för respektive tema. Detta innebär 

att mönster kunde sökas (eng. pattern match) (Yin, 2003).  

3.9 Metodproblem 
En svårighet med examensarbetet var att försöka få riskkapitalister att ställa upp på en intervju. 

Många investmentbolag svarade att de var slutna organisationer med låg bemanning och inte 

kunde avvara tid för att delta. Majoriteten svarade att de fick många förfrågningar av likartad 
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karaktär och hade som policy att inte delta i examensarbeten. Det var även en svårighet att få 

tag i mailadresser till personer på företagen med rätt kompetens, som jobbar med 

finansieringsfrågor dagligen. Majoriteten av företagen publicerade enbart en informationsmail 

och därigenom var det inte säkert att mailen kom till rätt person för en adekvat behandling. När 

kontaktförsöken utökades med telefonsamtal var svaren desamma som på mailen även fast 

andra personer förfrågades inom företagen.  

När intervjuaren intervjuar respondenten uppstår ett samspel som kallas intervjuareffekt 

(Denscombe, 2000). Risken finns att vissa svar kan vara vinklade av de följdfrågor som 

intervjuaren ställt. Vi försökte undvika ledande följdfrågor och istället bad vi respondenten 

svara på frågor som "hur”, ”varför", och "kan du utveckla". 

När empiri ska analyseras finns det risk för att ett personligt perspektiv påverkar den 

analyserade empirin. Detta innebär att intervjuarnas personliga åsikter påverkar hur 

intervjuerna analyseras. Det är svårt att frångå denna problematik för att vara fullständigt 

objektiv. 

3.9.1 Bortfall 

81 företag kontaktades för att boka en intervju. Trots att många kontaktades kunde enbart tolv 

ställa upp. Två företag kunde ställa upp tidigast den 10:e maj vilket inte var hanterbart givet 

tidsramen för examensarbetet. En intervju med ett annat företag kunde inte användas på grund 

av tekniska problem där intervjun inte kunde spelas in. Företaget kontaktades för att fråga om 

en kompletteringsintervju var möjlig men det var inte fallet på grund av tidsbrist. Detta ledde 

till att det blev tio genomförda intervjuer som användes i examensarbetet. 

3.9.2 Trovärdighet och äkthet  

För att bedöma forskningens kvalitet finns två centrala kriterier enligt Bryman & Bell (2014). 

Dessa är trovärdighet och äkthet som delas in i delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering/bekräftelse.  

3.9.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om hur god överrensstämmelse det är mellan observationerna som gjorts 

och de teoretiska idéer som utvecklats. I en intervjusituation kan en respondent påverkas på 

olika sätt vilket Bryman & Bell (2014) menar påverkar tillförlitligheten i kvalitativ forskning. 

Till exempel om respondenten känner till syftet påverkas svaren. Det är därför viktigt att vara 

medveten om hur svaren påverkas av situationen. Intervjuarens delaktighet vid undersökningen 

kan påverka respondenten i en viss riktning beroende på hur frågor ställs.  

En kvalitativ undersökning kan ge underlag för subjektiv tolkning som även kan påverka 

tillförlitligheten i undersökningen. Däremot kan en kvalitativ undersökning ge möjlighet att 

undvika oklarheter och därigenom få en mer precis undersökning. Vi försökte vara tydliga och 

utreda eventuella missförstånd och oklarheter under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. Texterna skickades till respektive respondent för att säkerställa att vår 

återgivning var överensstämmande med deras svar. Tre av respondenterna ville komplettera 

sina svar efter återgivning. Respondenternas godkännande av slutgiltig text stärker 

tillförlitligheten i examensarbetet. 

3.9.4 Överförbarhet  

Överförbarhet förklarar hur väl resultaten från en studie kan överföras till andra sociala miljöer 

och situationer. Ett problem som finns enligt Bryman & Bell (2014) är att många kvalitativa 

forskare har svårt att dra generella slutsatser. Fallstudier har ett begränsat urval. Examensarbetet 

präglas av svårigheten att dra generella slutsatser genom att inte alla svenska investmentbolag 

kunde undersökas. 



13 
 

3.9.5 Pålitlighet  

Pålitlighet uppnås genom att ha ett granskande synsätt (Bryman & Bell 2014). Genom att ha en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen styrks pålitligheten 

för examensarbetet. Studenter och handledaren har varit delaktiga i seminarier och i processens 

samtliga faser och på så sätt bidragit till att examensarbetets pålitlighet har stärkts. Intervjuerna 

genomfördes via telefon vilket kan ha påverkat respondenten att ge mer återhållsamma svar än 

vid en personlig intervju. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in utifrån de teman som 

behandlades vid intervjuerna. Först presenteras en kort information av företagen och 

sedan redovisas sammanställning från intervjuerna som genomförts. I slutet av detta 

kapitel sammanfattas empirin i en tabell. 

4.1 AB Max Sievert 
AB Max Sievert grundades 2014 och investerar i svenska och nordiska företag som är 

lönsamma. AB Max Sievert är en aktiv ägare som kan bidra genom att bland annat tillsätta en 

aktiv styrelse i respektive företag. Detta görs med ett långsiktigt perspektiv och utan ett sikte 

att gå ur företagen de investerar i (AB Max Sievert u.d).  

4.1.1 Intervju med Bo Ax:son Johnson 

Bo Ax:son Johnson har en bakgrund inom företagsekonomi där han arbetat med fusion och 

företagsförvärv på företaget Lazard i Stockholm. Ax:son Johnson arbetade därefter flera år som 

rådgivare inom fusion och förvärv i Shanghai. Under de åren jobbade han dels för Elekta men 

startade även egna företag och investerade i mindre bolag. Han återvände till Stockholm för två 

år sedan och började jobba vid AB Max Sievert med ett team på fyra personer med långsiktiga 

investeringar. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

AB Max Sieverts investeringsfilosofi innebär att de vill att det ska finnas en underliggande 

organisk tillväxt utöver extern tillväxt om de ska göra en investering. De går helst inte in i 

företag som inte växer organiskt eller som är helt beroende av extern tillväxt. Har företaget en 

stark organisk tillväxt samtidigt som de har ett starkt kassaflöde kan det vara det bästa av båda 

världarna. Vad kapitalet används till är en avvägning av var den bästa avkastningen kan uppnås. 

Antingen organisk-, extern tillväxt eller utdelning. Oftast betalar AB Max Sievert mindre för 

bolag som inte har en stark tillväxt men det kan jämna ut sig därigenom.  

AB Max Sieverts tidshorisont för deras investeringar är minst 10–20 år. De investerar inte med 

en direkt exitstrategi och därigenom blir deras strategi för tillväxt annorlunda till skillnad mot 

andra investmentbolag. Vissa investmentbolag kan ha en exitstrategi på fem år innan de säljer 

av medan andra är mer långsiktiga och väntar i upp till 10 år eller mer. Extern tillväxt kan hjälpa 

företag att växa aggressivt under fem år i en konsoliderad marknad och därefter kan det bli 

svårare att fortsätta växa externt. Agerar investeraren under en längre tidshorisont på 10–20 år 

kan det vara svårare att bara växa externt och vara konsekvent i vissa lägen. Det finns fall där 

det lyckats. Ax:son Johnson hävdar att detta generellt blir svårare. I vissa fall kan det skapas en 

extern uppbyggnadsfas. Företag kan göra ett multipelt arbitrage där de köper mindre kliniker 

till ett relativt billigt pris, och slår ihop dem till en enhet. I detta fall kan företaget sammanfoga 

synergier och sammanslå inköp och andra dylika funktioner samtidigt, som skapar en större 

enhet. Det är attraktivare för större spelare på marknaden. Det kan leda till en högre försäljning 

och därigenom skapa bättre avkastning på kort tid. 

Finansiell risk 

Är företaget kreditdrivet blir risken en större faktor om de är tvungna att ha krediter för att 

kunna genomföra en externt baserad tillväxt vilket de i många fall faktiskt gör. De lånar upp till 

förvärvskostnaden och en högre belåning gör företaget känsligare för finansiell risk. De ser 

ränterisk som en liten komponent i ett större sammanhang genom att AB Max Sievert inte 

använder sig av en hög belåningsgrad. Däremot skiljer sig inte de olika tillväxtformerna sig 

från varandra markant gällande hela den finansiella risken. Vid extern tillväxt med hög 
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belåningsgrad kan räntan vara en viktig faktor att beakta. AB Max Sievert tittar på alla former 

av risk, det kan innebära politisk risk, leverantörsrisk, nyckelpersonsrisk och bedömningen görs 

noggrant. Däremot gör de ingen separat bedömning beroende på vilken tillväxtform som varit 

aktuell för företaget som analyseras. Möjligheten att göra förvärv skulle även i sig vara en risk 

om företaget driver en extern tillväxt som huvudsaklig tillväxtstrategi där en integrationsrisk 

tillkommer. För AB Max Sievert handlar det både om förvärvsobjekt och även priser. 

Marknadsrisk 

AB Max Sievert arbetar bara mot onoterade bolag och i den utsträckning att ett eventuellt 

börsras skulle leda till att priser på onoterade bolag sänks. Det är dock inte en självklarhet att 

företagen går att köpas vid det tillfället. Är företaget organiskt växande och i god finansiell 

ställning kan de vara mer aggressiva med förvärv under ekonomiskt sämre tider. Det skulle 

kompensera för den svagare marknaden. Sker ett börsras kan marknader bli stillastående och 

inga transaktioner skulle ske under en kort period. AB Max Sievert ser ingen större skillnad 

mellan tillväxtformerna. För företag med en extern tillväxt finansierat av lån blir företaget 

bakbunden om de inte får fortsätta förvärva för sina banker. Har företaget däremot en organisk 

tillväxt blir de oftast stillastående av andra skäl, till exempel under en lågkonjunktur.  

Operativ risk 

Generellt är det lättare att göra dåliga förvärv än att göra drastiska fel internt inom företaget om 

företaget enbart växer organiskt. Det finns alltid en risk med att gå in i exempelvis ett nytt land. 

Organisk tillväxt inom befintliga marknader innebär en betydligt lägre risk. Det finns många 

exempel på förvärv som gått snett, det finns antagligen fler förvärv som gått dåligt än de som 

gått bra antyder han. Oftast är det de större förvärven som är svårast. AB Max Sievert ser helst 

att företaget gör många små förvärv än en stor sammanslagning. Detta gör att risken för felsteg 

blir mindre. Operativ risk är betydligt högre vid en extern tillväxtstrategi.  

Integrationsrisk  

Vid extern tillväxt kan ett syfte vara att uppnå olika synergier mellan bland annat personalen 

menar Ax:son Johnson. Det eftersträvas även kostnadssynergier och intäktssynergier. 

Kostnadssynergierna är lättare att förverkliga än intäktssynergierna. Organisk tillväxt är lättare 

genom att det finns en kunskap om verksamheten. I normala fall har de en bra personal, som 

vet hur företaget och dess verksamhet ska hanteras. Inom extern tillväxt är detta svårare. Det 

kan vara dyrt att uppnå synergier och ofta måste företaget göra sig av med personal vilket kan 

skapa osäkerhet i organisationen.  

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

AB Max Sieverts är generalister genom att de undersöker alla typer av företag och inte enbart 

investerar i en specifik bransch. De hjälper företag hantera risker genom att dels bygga upp 

strukturkapital. AB Max Sieverts hjälper även ledningsgrupper att följa sin verksamhet på ett 

effektivt och bra sätt. När det gäller extern tillväxt är de bra på att upptäcka möjliga förvärv och 

genomföra förvärven. Väljer företaget organisk tillväxt kan de hjälpa till med att ta fram en väl 

fungerande affärsplan. De kan även tillskjuta kapital för både externa samt organiska satsningar. 

De agerar generellt genom styrelsen och även i samråd med delägarna.  

Risk som är mer och mindre viktig 

Enligt Ax:son Johnson är operativ risk och integrationsrisk större för extern tillväxt och menar 

att börsras inte behöver vara en stor risk för onoterade bolag som AB Max Sievert jobbar mot. 

Däremot kan en konjunkturnedgång påverka mer negativt. En ren börsnedgång utan 
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medföljande lågkonjunktur är inget som de ser som direkt negativt påverkande på själva 

verksamheten oberoende tillväxtform.  

Diversifiering 

Skulle det vara ett tekniktungt bolag som har en forskningsavdelning som försöker ta fram nya 

produkter, är alternativet att förvärva nya produkter. Det beror på kostnad, pris och även 

möjligheter att slå ut konkurrenter från marknaden samt hur situationen ser ut. Det finns alltså 

ingen generell rekommendation utan det beror mer på företaget, marknaden och konkurrenterna 

för AB Max Sievert.  

MPT 

Generellt är organisk tillväxt en mer stabil form av tillväxt. Det finns risker att växa organiskt 

men att dessa risker generellt är lägre än för en extern tillväxtstrategi. Riskerna som Ax:son 

Johnson belyser för organisk tillväxt kan vara att en person arbetat med samma företag för 

länge. Det kan leda till att det finns en risk att de tappar nödvändiga influenser utifrån och blir 

nöjd med företagets tillstånd. Extern tillväxt kan även bidra med uppdaterade influenser från 

andra håll. De kan även få en nödvändig inblick i andra företag samt hur de jobbar och kan 

skapa synergier däremellan.  

Innovativ förmåga 

Enligt Ax:son Johnson är det svårt att generalisera påståendet att organisk tillväxt skulle vara 

mer nyskapande. Entreprenören, personen som driver företaget framåt, utvecklar 

organisationen, medan extern tillväxt flyttar en verksamhet till en annan entreprenör. Det finns 

till exempel företag som har varit duktiga på att skapa nya framgångsrika innovationer genom 

en extern tillväxtstrategi. Exempelvis har Hexagon som förvärvat många företag vuxit 

framgångsrikt och blivit en storspelare inom mätteknik. De har även varit innovativa under 

åren.  

Teknologisk förmåga 

Generellt sett ser AB Max Sievert olika på den teknologiska förmågan beroende på om företaget 

växer organiskt eller externt. En högteknologisk bransch med snabb förändring kräver sannolikt 

en duktig intern utvecklingsavdelning. De behöver också bygga upp en förmåga att göra förvärv 

på ett bra sätt för att behålla sitt försprång och sin marknadsandel. Det är bara att titta på de 

stora ”Tech-jättarna” och hur de jobbar för att växa genom många förvärv exemplifierar Ax: 

son Johnson.  

Internationalisering  

Vid en organisk tillväxtstrategi för internationalisering ska kostnad och sannolikheten att lyckas 

jämföras. Att etablera sig internationellt genom organisk tillväxt tar givetvis längre tid och kan 

vara svårt. Med extern tillväxt kan företaget köpa på sig en kundgrupp och börja med att växa 

från den punkten. Förvärvets värde beror på vad det kostar och vad som kan extraheras av den 

kundgruppen, eller om en produkt som köpts in ska lanseras enligt Ax: son Johnson. Det är 

alltid en avvägning. Olika tillväxtstrategier kan ses som en annan sida av samma mynt.  

Aktivt ägande 

AB Max Sievert vill vara en aktiv ägare och menar att det inte är någon skillnad mellan hur 

aktiv ägare de vill vara beroende om företaget växer organiskt eller externt. Det kan bli olika 

svar beroende på vilken investerare det är och vilken tidshorisont den har. Samtidigt beror det 

på vilken belåningsgrad investeraren har vid investeringen.  
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Branscher  

Inför en investering jämför Ax:son Johnson objektet mot sin referensgrupp. Det innebär att 

objektet jämförs mot sina egna konkurrenter och även företag i andra branscher. I vissa 

branscher kan en hög tillväxt anses som en låg tillväxt i jämförelse med en annan bransch. 

Skulle det vara en bransch där det är en låg marknadstillväxt behöver företaget kanske ta 

marknadsandelar. Med organisk tillväxt kan det generellt vara svårare att vinna 

marknadsandelar än att växa externt.  

Avgörande faktor organisk och extern tillväxt 

"Företagen ska ha någon form av organisk tillväxt" menar Ax:son Johnson. Även om de hittar 

ett företag med en extern uppbyggnadsfas ska det finnas en underliggande organisk tillväxt som 

kan accelereras genom att tillföra extern tillväxt. Men det ena utesluter inte det andra. Det är 

sällan det syns företag i en högkonjunktur som inte har någon organisk tillväxt överhuvudtaget.  

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Ser företaget att det finns tilläggsförvärv att göra kan det kräva ett större behov av finansiering 

än om företaget enbart skulle växa organiskt. Det beror på varje enskilt företags situation 

förklarar Ax:son Johnson. Generellt sett kan bolag som har en extern tillväxtstrategi kräva något 

högre kapitalinsatser men det beror även på vilken typ av förvärv som ska göras, samt 

kassaflödet.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

AB Max Sievert försöker att ha en jämnvikt mellan deras portföljbolag och vilken summa 

som investeras i bolagen. En större investering är viktigare än en mindre vilket resulterar i att 

det läggs mer tid och resurser på den större investeringen. 

4.2 CapMan 
CapMan är ett private equity-/investmentbolag och grundades 1989. Investeringarna sker i form 

av fonder med kapital från stora institutioner. Kapitalet i fonderna uppgår till ungefär 2,8 

miljoner euro och deras egen företagsbalans som investeras uppgår till ungefär 200 miljoner 

euro. CapMan har 25 års erfarenhet och en avgörande faktor är att hitta företag som kan växa 

och bli företag som är bäst i sin klass (CapMan u.d). 

4.2.1 Intervju med Joakim Frimodig 

Joakim Frimodig har arbetat hos CapMan i ett år och ansvarar för koncernstrategi och 

utveckling av nya affärsområden. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Oftast finns båda alternativen på borden menar Frimodig. Det ska finnas en organisk 

tillväxtplan samtidigt som förvärvsmöjligheter som motsvarar samma effekt analyseras. Sedan 

jämställs alternativen och beslut fattas om vilken tillväxtstrategi som är bäst lämpad. 

Finansiell risk 

I regel är riskerna för extern tillväxt större än för organisk tillväxt. Det är mer finansiella medel, 

större pengar på bordet direkt vid affären än vid ett organiskt fall som byggs upp successivt. I 

organiska tillväxtstrategier finns större möjligheter att kontrollera den finansiella risken anser 

Frimodig. Det är det som analyseras i första hand för att kunna ha kontroll på riskerna inom ett 

organiskt växande företag. Även om samma risker gäller för båda tillväxtformerna. 
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Marknadsrisk 

Först och främst behöver risken kontrolleras och att personer med rätt kompetenser och 

processer hanterar den. Om ett företag förvärvas där den egna organisationen inte har byggt upp 

den portföljen där riskprofilen inte känns till, följer det med en personrisk. Som 

portföljförvaltare måste personen granskas och eventuella risker hanteras hävdar Frimodig. I 

ett organiskt tillväxtscenario är det den egna personalen som har byggt upp portföljen. I det 

senare fallet har en kontrollapparat byggts upp, att personen känns vid och processerna innebär 

en bättre kontroll. 

Operativ risk 

Om ett företag köps, speciellt ett investmentbolag är det beroende av personerna. Även 

förmågan att behålla anställda och incitamenten för de här personerna som kommer med 

företagsköpet kommer till. "Att köpa rätt och kontrollera den operativa risken är helt 

väsentligt" anser Frimodig. Annars kan det hända att luft köpts om personerna inte är nöjda och 

inte har incitament att köra vidare i det nya ägarskapet. 

Integrationsrisk 

Med organisk tillväxtstrategi är integrationen ganska liten där det mest är en integration av ett 

fåtal personer. Om förvärv ska genomföras finns en stor massa, en hel personal som ska 

integreras. En företagskultur ska integreras. Existerande processer, datasystem och dylikt ska 

integreras konstaterar Frimodig. På grund av ovanstående syns en stor skillnad där. Samtidigt 

är möjligheterna större vid extern tillväxt. Möjligheterna är synergierna som kan åstadkommas 

inom verksamheten. 

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Frimodig förklarar att det huvudsakligen är en managementfråga. Kunskap och kompetens när 

det gäller att köpa en typ av process. 

Risk som är mer och mindre viktig 

Frimodig menar att den mest väsentliga risken inom extern tillväxt är hur investeringsansvariga 

genomför förvärv inom organisationen som ska köpas. Det är lite antingen eller. Om du lyckas 

kan det bli framgångsrikt men om det misslyckas kan alla pengar ödeläggas och ingenting blir 

kvar. Det kanske är den mest väsentliga delen i detta. 

Diversifiering 

CapMan jobbar med olika fonder och dessa investerar i olika typer av företag. På fondnivå finns 

en viss strategi som de alltid kommer överens om. Det styr hur de ska göra sina investeringar. 

Där finns det krav på en viss diversifiering beroende på strategi. CapMans investeringsstrategi 

på koncernnivå för fonderna eftersträvar diversifiering. Det ska investeras i både fastigheter, 

utköp, kredit och ryska investeringar. Det diversifierar portföljen om konjunkturerna ändras. 

Alla har således inte samma strategi och dessutom existerar två olika nivåer i CapMans 

organisation. 

MPT 

Med organisk tillväxt är risken att företaget växer för långsamt och att någon annan springer 

förbi. Det tar för lång tid att bygga upp det som behöver åstadkommas på kort tid. Att växa 

externt gör att företaget snabbare kan uppnå sina mål. Tidsaspekten är en risk här påpekar 

Frimodig. 
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Innovativ förmåga  

Frimodig instämmer att organisk tillväxt kräver innovation och nytänkande. Företagsledningen, 

den strategiska processen och delvis företagskulturen är faktorer som bidrar till innovationen 

som är väsentlig. Extern tillväxt är ett lättare sätt att växa för att det inte kräver lika mycket 

innovation. Det kan även vara en orsak till att företaget misslyckas med extern tillväxt. 

Processer tänks inte igenom lika noggrant som inom organisk tillväxt.  

Teknologisk förmåga  

Det beror på portföljstrategin. Enskilda investeringsområden tittar på investering i bolag, vilket 

är en viktig del. Men det beror på vilken bransch. CapMan är generalister vid investeringar. I 

vissa branscher har teknologisk förmåga mindre betydelse än i andra branscher. Det finns inget 

allmänt svar på frågan. Teknologibolag som analyseras, där ska alla patent sitta rätt. Är det en 

städfirma ser de på personal, processer och effektivitet. 

Internationalisering 

Om CapMan går in i en ny marknad, krävs det att det snabbt skapas en kritisk massa för att vara 

en relevant aktör. Frimodig anser därför är extern tillväxt en mer attraktiv form att växa genom. 

Den bästa kombinationen enligt Frimodig är att några personer kan kombineras den organiska 

vägen. Dessa personer känner till den nya marknaden och med förvärv kan de lyckas.  

Företagsledningens förmåga  

När det kommer till extern tillväxt är personens förmåga att göra affärer centralt. Förmågan att 

kunna integrera organisationer, kunna rationalisera, och kunna se synergier är också viktigt. 

Det är en viss typ av ledare som krävs för det. För organiska tillväxtstrategier behövs innovation 

främjas samt en kultur byggas som är villig att göra snabba förändringar och våga ta in ny 

personal. Först måste strategin ses över och sedan sätta en ledning på plats som har de relevanta 

kompetenserna. Det är delvis olika kompetenser som behövs för den valda strategin menar 

Frimodig. 

Aktivt ägande 

CapMans strategi att vara aktiva ägare. Det är därför ingen skillnad hur aktiva ägare de vill vara 

beroende på företagets tillväxtform. Formen av ägande kan se olika ut med olika mätare som 

ska följas. Det kan mer ha att göra med management och deras kompetenser. 

Branscher 

Frimodig påpekar att det är stora skillnader mellan branscher. Vissa branscher som inte växer 

snabbt kräver mer rationalisering av verksamheten där extern tillväxt är mer lämpad. Branscher 

som växer snabbt är mer lämpade för organisk tillväxt. 

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Det är svårt att ge ett generellt svar om det finns en avgörande faktor för organisk och extern 

tillväxt menar Frimodig. Det beror på företag och branschen. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Frimodig menar att det inte beror på hur företaget har växt utan storleken på företaget. I ett 

större och mer etablerat bolag är det lättare att göra en större investering. I ett mindre, kanske 

snabbt växande bolag är det mer naturligt att göra en mindre investering initialt. Det kanske 

korrelerar lite med tillväxtmetoden men inte direkt. 
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Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Finansieringens storlek har ingen påverkan på finansieringen påstår Frimodig. Det är samma 

process som genomförs. 

4.3 Creades 
Creades är ett börsnoterat investmentbolag som skapades 2012. Creades affärsidé är att "ge en 

god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades 

kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och onoterade svenska företag" (Creades, 

2016). Creades arbetar aktiv med tillväxtplan, operationella förbättringar, strukturella 

förbättringar och finansiella förbättringar. Detta görs tillsammans med företagsledningar, 

styrelse och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna (Creades, 2017). 

4.3.1 Intervju med John Hedberg 

John Hedberg jobbar sedan november 2016 som VD på Creades. För att fatta stora 

investeringsbeslut behövs styrelseordförandes godkännande och i vissa fall kontaktas hela 

styrelsen. De investerar i både stora och mogna bolag men gör även investeringar i 

förhållandevis små bolag. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

"Ja vi gör skillnad på organisk och extern tillväxt då vi primärt betalar för en del av den 

organiska tillväxten medan vi sällan betalar mycket för extern tillväxt initialt" menar Hedberg. 

Detta beror på att den externa tillväxten är något som Creades själva vill vara med och utveckla 

samt bidra till och därigenom inte får en hög initial värdering. 

Finansiell risk 

Creades ser ingen definitiv skillnad för de finansiella riskerna inom de två tillväxtsätten. De ser 

mer till den totala riskbedömningen som görs innan ett finansieringsbeslut. Med hänseende till 

marknadsrisken påverkar en börsutveckling primärt företagets möjligheter att växa organiskt. 

Investerar ett investmentbolag i fastigheter i exempelvis Stockholmsområdet kan marknaden 

svalna eller räntan stiga. Det får direkta effekter inom det potentiella investeringsområdet. I 

praktiken har varje situation specifika förutsättningar och det blir en sammanvägd bedömning 

av den totala risken och dem hänger ofta ihop. 

Marknadsrisk 

Marknadsrisken har en direkt påverkan på organisk tillväxt och Hedberg anser att det finns 

någon form av kommunicerande kärl vid extern tillväxt. Om priset går ner på de tillgångar som 

ska förvärvas, kompenserar det för en svagare marknad vid extern tillväxt.  

Operativ risk 

Hedberg menar att den operativa risken primärt är ett problem som finns i bolag som 

investmentbolaget redan äger. Därför blir det här ämnet en större fråga om det har en mer direkt 

påverkan på organisk tillväxt. Om företaget är i en expansiv extern uppbyggnadsfas (eng. buy 

and build) där idéen är att köpa upp små bolag, kan risken speglas indirekt i form av priset på 

bolag som köps.  

Integrationsrisk 

Integrationsrisken är i hög grad kopplad till extern tillväxt och bidrar till komplikationer när ett 

företag ska integreras med ett annat. Konsekvensen av en integrationsrisk kan vara att företaget 

inte uppnår de förväntade synergierna av en sammanslagning eller ett förvärv anser Hedberg.  
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Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Creades jobbar ofta direkt med ledningen, men deras huvudsakliga arbete med bolagen 

innefattar rollen som styrelsen har. Hanteringen av risker är således formell. Creades kan 

påverka företaget dels genom att vara aktiva i styrelsen men även att tillsätta en styrelse med 

rätt kompetens. Mer informellt har Creades genom sin långa historik som investerare ett nätverk 

med personer som de kan tillsätta där en viss kompetens behövs. Det gäller inte bara på en 

formell basis i företagens styrelse, utan kan också användas för en specifik situation. De kan 

exempelvis vara mentor eller rådgivare till VD eller om en situation behöver konsultation.  

Risk som är mer och mindre viktig 

Generellt är den operativa risken och marknadsrisken de två viktigaste riskerna konstaterar 

Hedberg. Dessa typer risker är fundamentala. Ränterisker och insolvensrisker är lättare att 

påverka och där kan investeraren välja vilken riskprofil den är villig att acceptera. Operationell 

risk kan uppkomma på grund av bedrägerier eller ett ödesdigert beslut. En marknadsrisk kan 

vara oförutsägbar. Marknadsrisker och operativa risker kan vara svårare att förutse och kan ha 

en permanent påverkan på ett bolag. 

Diversifiering 

Diversifiering är främst relevant för Creades i termer av deras totala investeringsportfölj. 

Exponeringen i olika branscher och geografier ses över på löpande basis. Creades har ungefär 

en tredjedel av portföljen i Avanza, och det är inte lika sannolikt att de lägger ytterligare en 

tredjedel inom bank och finans.  

MPT 

Hedberg anser att organisk tillväxt är en stabilare form av tillväxt än extern, eftersom den 

externa tillväxtstrategin kan medföra högre risker. Det finns stora variationer mellan enskilda 

bolag. För vissa branscher har extern tillväxt varit centralt och visat att det går väl att växa den 

vägen. Hedberg exemplifierar veterinärsbranschen med företagen Evedensia och AniCura. Hela 

affärsmodellen går ut på att köpa upp små familjeägda kliniker. Evedensia och AniCura 

beskrivs som förvärvsmaskiner som under en ganska lång period kunnat påvisa en hög och 

jämn tillväxt. Det kan motsäga att extern tillväxt skulle vara en ryckig form av tillväxt. Samma 

sak gäller för organisk tillväxt för företag i en mogen marknad påstår Hedberg. Normalfallet 

brukar innebära en lägre men mer stabil tillväxt. Samtidigt finns det undantag till detta och det 

finns exempel med explosiv tillväxt under en kort tid. Det kan även ha motsatt effekt. Hedberg 

exemplifierar hemtelefoner under år 2010 där tillväxten stannade av helt och marknaden 

minskade drastiskt under en kort tid.  

Innovativ förmåga 

Hedberg menar att om de köper ett bolag, betalar de för något som företagen redan har gjort 

vilket inte är innovativt i sig. Oftast betalas en premie om företaget jobbar med extern tillväxt. 

I det perspektivet om investeraren har rätt bedömning om organiska möjligheter är de typiskt 

sett billigare och till lägre risk. Creades köper hellre in sig i ett bolag eller en situation som har 

en ledning med en idé, där de tror på deras förmåga att vara innovativa och fortsätta växa 

bolaget organiskt.  

Teknologisk förmåga 

Creades värderar den teknologiska förmågan. Det finns företag som inte investerat i egen 

produktutveckling och innovation historiskt. I de fallen kan företagen ha en möjlighet komma 

ikapp genom att köpa på sig den kunskapen, men det blir dyrare. 
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Internationalisering 

För en internationell tillväxtstrategi anser Hedberg att startupföretag idag kan vara globala 

redan i tidigt skede. Det kan ske helt med organisk tillväxt för själva etableringen. Det behöver 

inte vara en särskild form av tillväxt för att kunna etablera sig på den internationella marknaden. 

Företagsledningens förmåga 

Företagsledningens förmåga är helt avgörande i alla investeringar. För bolag som Creades 

investerar i vars tillväxt bygger på en extern tillväxtstrategi, blir ledningens förmåga att 

genomföra förvärv centralt. Om investeringen är i ett bolag som sysslar med organisk tillväxt 

är det sådana kompetenser som efterfrågas. Den enskilt viktigaste faktorn är att 

ledningsgruppens kompetens är matchad mot vad ägarna gemensamt vill att bolaget ska 

åstadkomma. 

Aktivt ägande 

Vid kärninvesteringar eller plattformsinvesteringar är Creades idé att vara aktiv ägare med 

insyn och kontroll i företaget. De ser ingen skillnad för hur det aktiva ägandet tillämpas 

beroende på om företaget växer organiskt eller externt.  

Branscher 

Hedberg anser att tillväxten varierar mellan olika branscher och att vissa branscher är mer 

lämpade för en extern tillväxt medans i andra är organiskt mer lämplig.  

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Den avgörande faktorn för att investera i båda tillväxtformerna är ledningsgruppens kompetens, 

förmåga och motivation tycker Hedberg.  

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Det finns ingen distinkt skillnad i investeringens storlek beroende på hur företaget växt till sin 

nuvarande storlek. Hedberg menar att normalt sett om investeringen gäller ett tidigt 

startupbolag är sällan tanken att växa externt. Istället är fokuset på att växa organiskt.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Hedberg har inte identifierat någon skillnad med hur de finansierar företag beroende på om det 

är en stor eller en liten summa som efterfrågas. Det grundar sig i om ambitionen ska vara att 

bolaget ska vara ett kärninnehav för Creades. För närvarande har Creades ett flertal dylika bolag 

och de tar nästan lika mycket tid. Creades är lika grundlig vid investeringsbeslutet oavsett om 

det gäller ett bolag som omsätter tiotals miljoner eller ett miljardbolag som Avanza. 

4.4 Företag A 
Företag A är ett svenskt investmentbolag som syftar till att skapa värde och avkastning till 

aktieägarna. De är aktiva ägare i varje portföljbolag och arbetar löpande med värdeökning och 

tillväxt för sina innehav.  

4.4.1 Intervju med investerare A 

Investerare A har arbetat vid företaget i fem år som investeringsansvarig. Investerare A önskar 

vara anonym för examensarbetet. 
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Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Investerare A anser inte att det gör någon skillnad hur företaget växt till sin nuvarande storlek. 

Varje investeringsmöjlighet är en form av risk och det spelar ingen roll hur företaget växt om 

uppsatta mål uppnås och bygger på en kalkyl. Kalkylen ser olika ut men båda tillväxtformerna 

kan innebära stora möjligheter. 

Finansiell risk 

Växer ett företag externt och använder sig av någon form av utomstående finansiering till 

exempel bank, ökar den finansiella risken. Om företaget antingen organiskt eller externt 

penetrerar en region utanför den normala handelsvalutan är det klart det finns en valutarisk. Det 

beror helt på hur omständigheterna ser ut vid det separata fallet konstaterar investerare A.  

Marknadsrisk  

Det finns ingen tydlig skillnad mellan tillväxtformerna när det kommer till marknadsrisken 

tycker investerare A. 

Operativ risk  

"Det är lättare att ha kontroll över den operativa risken vid organisk tillväxt än vid extern 

tillväxt" säger investerare A. När ett förvärv ska göras köper företaget in sig i en organisation 

med befintlig struktur. Därefter måste företaget förlita sig på att företagsbesiktningen gjorts 

noggrant. Företagsbesiktningen ska upptäcka vad det är för objekt, vilken typ av processer och 

personer som arbetar med att styra organisationen. Investerare A menar att det är lättare att 

utveckla den processen själv vid organisk tillväxt än att förlita sig helt på den analysen som 

görs innan förvärvet. 

Integrationsrisk  

Integrationsrisken är en värderingsfråga. Faller värdet på investeringen eller om det inte gör det 

beror det på hur noggrann kalkylen var innan finansieringen. Risken kan eventuellt vara mindre 

om en intern analys kan göras och fortsatt tillväxt ämnar till att vara organisk. Risken blir istället 

högre om en analys ska göras på någonting som det inte finns fullständig tillgång till innan 

köpet sker. Överlag är risken något mindre inom organisk tillväxt hävdar investerare A. 

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

För att kunna hantera risken på bästa sätt ska en kompetent styrelse tillsättas samt att se till att 

rätt processer finns på plats. Enligt investerare A finns det ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna så länge det är rätt ledningspersoner i företaget.  

Risk som är mer och mindre viktig 

Investerare A anser att en väsentlig risk som inte behandlas är värderingsrisken. Den risken 

innebär hur bra bolagets förmåga är att göra rätt typ av kalkyl med rätt typ av riskbedömning. 

Detta ska jämföras med bolagets möjlighet att göra rätt typ av riskbedömning vid organisk 

tillväxt. Utöver värderingsrisken ses alla risker som likställda. 

Diversifiering 

För att investerare A ska vara intresserad av ett företag ska de ha en hög teknologihöjd samt att 

de använder resurser för forskning och utveckling generellt sett. Sedan varierar det från 

situation till situation. Vissa situationer är uppbyggda på att det är produktutvecklingen som 

behöver förbättras. Eventuellt kan företaget köpa upp ett annat företag för att diversifiera sin 

produktportfölj. På det sättet kan produktutvecklingen undvikas i vissa fall och kan även vara 
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en bättre lösning. Investerare A ser positivt på att företag lägger pengar på forskning och 

utveckling samtidigt som det kan innebära en risk.  

MPT 

Det finns ett flertal risker med att växa organiskt. Trots det är ändå riskerna högre med extern 

tillväxt. Investerare A nämner att de är långsiktiga ägare och de värdeskapande aktiviteter som 

genomförs är positiva på lång sikt. De assisterar företaget och bygger en stabil plattform där 

företagen kan växa. Därmed är inte tiden speciellt viktig utan det är den långsiktiga planen som 

värdesätts framför kort och hög tillväxt. Ibland kan det under olika perioder eller olika 

förutsättningar behövas för att uppnå de målen. Vissa gånger kan det behövas göras vissa 

förvärv som kan vara positiva. Det är alltid den långsiktiga planen som går framför en kort och 

hög tillväxt. 

Innovativ förmåga  

Formen av tillväxt har inte att göra hur innovativt företaget är. Extern tillväxt kan även vara 

nyskapande fortsätter investerare A. 

Teknologisk förmåga  

Företag med en stark teknologi kan vilja förvärva bolag för att flytta teknologin till företagets 

marknad. Investerare A nämner att den teknologiska förmågan, alltså att ha en stark 

produktutveckling och patent är positivt värderat inför ett investeringsbeslut. 

Internationalisering 

Om ett företag har aggressiva internationaliseringsplaner från början tar de vanligen in mer 

kapital från början enligt investerare A. Det får även högre press på sig att växa internationellt. 

Vilket även kan vara en risk. Det beror lite på vilket sätt företaget ska etableras internationellt. 

Tillväxtformerna skiljer sig inte åt i detta hänseende utan det beror på omständigheterna och 

anledningen till en internationell tillväxtstrategi. 

Företagsledningens förmåga  

"Vissa personer är mer lämpade att driva en organisk tillväxtprocess medans vissa är lämpade 

för en extern tillväxtprocess" menar investerare A. Ledningen utvärderas olika om det är ägare 

eller potentiell finansiär som utvärderar. Däremot är det viktigt att ledningen har en relevant 

bakgrund och erfarenheter för att kunna hantera företagets situation. Har personerna i ledningen 

enbart arbetat med förvärv är de mest lämpade för att arbeta vidare inom det området. Samma 

sak för ledningen inom organisk tillväxt. 

Aktivt ägande 

Investerare A menar att de vill vara aktiva ägare. Tillväxtformen spelar ingen roll. Formen av 

ledarskap beror helt på vad ägaren kan tillföra i en styrelseroll snarare än typen av tillväxtform. 

Branscher 

Tillväxtmöjligheterna i vissa branscher är begränsade och inom andra branscher finns en 

underliggande tillväxt som är signifikant. Företag i branscher med mindre tillväxtmöjligheter 

på den lokala marknaden tenderar ofta att bedriva en extern tillväxt. Det görs för att nå andra 

relaterade produktmarknader eller helt nya geografiska marknader som växer fort. Inom 

branschmarknader som växer mycket tenderar företag att växa organiskt konstaterar investerare 

A. 
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Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Investerare A anser att det inte finns någon direkt avgörande faktor beroende på företagets 

tillväxtform. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Företagets nuvarande tillväxt spelar ingen roll utan det är framtidsutsikterna som är relevanta 

menar investerare A. 

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Generellt sett om det rörde sig om en mindre investering i ett mindre bolag är syftet oftast att 

lära sig mer om just det företaget eller branschen, enligt investerare A. Vid mindre summor 

läggs det oftast mindre tid än vid större investeringar.  

4.5 Företag B 
Företag B är ett investmentbolag som investerar i mindre och onoterade företag. De vill vara 

aktiva och långsiktiga ägare och jobbar tillsammans med företagsledningar för att utveckla 

bolagen. De lägger stor vikt vid att förstå bolagen och dess utvecklingsmöjlighet. 

4.5.1 Intervju med Investerare B 

Investerare B har arbetat på företaget i fyra år. Arbetsuppgifterna är att titta på nya affärer till 

bolaget och att jobba med portföljbolag, som hen har gjort de senaste två åren. Investerare B 

önskar vara anonym för examensarbetet. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Investerare B anser att det är en skillnad mellan organisk och extern tillväxt vid 

finansieringsbeslut. Hen värderar organisk tillväxt högre än extern tillväxt. Detta beror på att 

det organiskt växande företaget själva bearbetar sin marknad och kunder istället för att vara 

beroende av att hitta lämpliga förvärv. Är företaget helt beroende av extern tillväxt för att växa 

finns en osäkerhetsfaktor. Risken är att om det går att hitta förvärv och förvärvsprocessen är en 

osäkerhetsfaktor i sig själv. Det är alltså lättare att underbygga ett fall där företaget växer 

organiskt än ett företag som är beroende av extern tillväxt.  

Finansiell risk 

Företag som växer kräver kapital menar investerare B. Det finns olika typer att finansiera 

tillväxtformerna. Ett företag som växer med extern tillväxt kan behöva ta ett långfristigt lån. 

För ett sådant företag finns risken att inte klara av att amortera på lånet och uppfylla 

förbindelserna gentemot banken. Om företaget växer organiskt är det mer en fråga om företaget 

har tillräckligt med rörelsefinansiering. Då blir det en fråga om det går att belåna 

kundfordringar. Alternativt kan det finnas en kortfristig bankfinansiering som går att använda, 

eller om företaget klarar av att finansiera tillväxten med egna medel. Den risken som investerare 

B anser är störst är om företaget kan följa amorteringsplanen samt de krav som banken ställer 

upp. Exempelvis att företaget inte har en skuldsättning som är högre än resultatet eller att 

företaget inte har tillräckligt med likviditet för att betala räntan. 

Marknadsrisk  

Att ekonomin går sämre påverkar både extern och organisk tillväxt. Vidare är risken större om 

företaget har gjort stora förvärv. I detta fall kan företaget ha betalat för mycket med en för hög 

multipel eller belånat sig allt för högt vid förvärvet. I denna situation är organisk tillväxt att 

föredra anser investerare B. 
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Operativ risk  

Enligt investerare B finns den operativa risken för både organisk och extern tillväxt. Den 

operativa risken beror på var företaget växer. Det är ofta lättare om företaget växer inom sin 

befintliga kundkrets eller sitt befintliga geografiska område. Detta beror på att företaget får en 

bättre kontroll. Om företaget startar ett dotterbolag utomlands finns risken att företaget 

rekryterar fel person till fel position. Om detta sker kan företaget exempelvis stå inför ett 

bedrägeri. Generellt är risken större vid extern tillväxt. Det blir svårt att hinna prata med alla 

och förstå bolagets processer. Risken finns i båda fallen men är större för extern tillväxt. 

Integrationsrisk  

Integrationskrisen för både organisk och extern tillväxt beror det helt på vilken typ av synergi 

företaget söker. En risk vid företagsförvärv finns om syftet är att byta ut deras produkter och 

börja sälja sina egna. Syftet är i detta fall att köpa ett kundregister. Risken är då att försäljningen 

sjunker. Att stänga ner produktionsanläggningar och samordna produktion innebär även risk. 

Risken är därför större vid extern tillväxt eftersom det kan vara svårt och kräver mycket arbete 

för att integrera verksamheterna. Enligt investerare B är riskerna svåra att kontrollera om 

företaget ändrar vad de erbjuder kunderna. Risken finns även om företaget ändrar ett vinnande 

koncept eller inte hinner anpassa sig till marknadsförändringar. Där kan risken vara rätt stor för 

organisk och extern tillväxt. Marknadsrisken är svår att kontrollera. Det är lättare att utvinna 

synergierna vid kostnader än intäkter.  

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Vid extern tillväxt är företag B aktiv. Detta beror på att verksamheten bygger på att undersöka 

och förvärva bolag. I detta avseende bidrar företag B med processperspektivet och 

förvärvsperspektivet. Det som är väsentligt är hygienfaktorerna och hur processerna fungerar. 

Företag B kan här vara med och driva hela förvärvsprocessen. Vidare försöker företag B att 

vägleda företaget rätt. För ett företag som växer organiskt kan företag B assistera genom 

styrelsearbete och sitt breda nätverk. De har ofta läst på ordentligt och gjort en djup research 

om branschen. De bildar sig en uppfattning om vad de tror om företaget och om trenderna. 

Företag B tillför ett större perspektiv. Vilken riktning produktutvecklingen ska gå, vilken typ 

av kunder som är bra, om det går att sälja mer och hur säljarbetet ska gå till. Det är några av 

processerna företag B kan bistå med. Vidare handlar det om att ha en dialog med ledningen via 

styrelsen om vilka planer som gäller. 

Risk som är mer och mindre viktig 

Den operativa risken är svårast att mäta även fast det är den viktigaste enligt investerare B. 

Kreditrisken är en risk som företaget själv bestämmer beroende på hur hög belåning de väljer 

att ha. Marknadsrisken handlar om vad företaget betalar för ett bolag vid förvärv. Den operativa 

risken är något som investeraren alltid behöver ha koll på. 

Diversifiering 

Diversifieringen beror på den underbyggande marknaden. På vissa områden kan vara bra att 

fortsätta att vidareförädla ett vinnande koncept. Diversifiering är bra till viss del och det är bra 

att ha ett spritt ägande. Detta leder till att investmentbolaget inte är beroende av en enskild risk. 

Varje enskilt bolag presterar oftast som bäst när de fokuserar på saker som företaget gör bra 

menar investerare B. Diversifiering ses generellt inte som speciellt viktigt utan det handlar 

istället mer om vilken situation bolaget är i.  
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MPT  

Tillväxt är svårt och framförallt om företaget inte har tillväxt organiskt. I detta fall är det oftast 

lättare att köpa bolag och försöka göra något bra av den situationen istället. Det finns en risk 

vid organisk tillväxt om företaget tjänar mycket pengar. ”Det är lätt att tänka: Vi investerar 

15% mer i forskning och utveckling. Men de åtgärderna kan leda till att man börjar dras med 

problem och att man gör helt fel saker, man investerar lite för investerandets skull" säger 

investerare B.  

Innovativ förmåga  

På ett sätt är det inte innovativt att köpa ett bolag genom extern tillväxt anser investerare B. 

Vidare kan det innebära att det något radikalt förändras i värdekedjan. Att slå ihop två 

produktgrupper kan vara ett exempel. Vidare är det troligen mer innovativt om företaget 

fokuserar på det som det är duktiga på och förädlar erbjudandet till kunden. 

Teknologisk förmåga  

Företag som saknar en teknologisk fördel kan vara mer benägna att söka sig till andra 

möjligheter genom extern tillväxt. Samtidigt ser Företag B över om företaget har någon 

konkurrensfördel. Det behöver inte vara ett patent där tidsfristen löper ut en viss tidpunkt. 

Istället kan det vara att företaget har en god kundrelation med en specifik kund. Att vissa bolag 

har ett arv och en tydlig ståndpunkt kan vara minst lika viktigt som ett patent.  

Internationalisering 

Internationaliseringen beror mycket på bolagsnivå. Har ett företag världens bästa produkt i ett 

tidigt skede finns det en möjlighet att sälja den internationellt. Ser kunderna likadana ut i olika 

delar av världen är det ett enkelt fall att underbygga. Det beror alltså vilket typ av bolag och 

vilken produkt det är. "Vi föredrar att man gräver där man står och tar det försiktigt och stegvis, 

men det beror på vad man har för typ av erbjudande till marknaden", förklarar investerare B.  

Företagsledningens förmåga  

Har ett företag vuxit externt tidigare har företaget troligen lättare att göra förvärv och tvärtom 

anser investerare B. Företag som växer organisk kan vara mer jordnära och vill ha kontroll på 

verksamheten. Detta kan göra att de tar det mer stegvis och är lite mer försiktiga. Fokuset blir 

på "hur" och kontroll i tillväxten. Företag som växer externt vill troligen bygga något och kan 

ha en vision men missa "hur" och kontrollen i tillväxten. 

Aktivt ägande 

Företag B vill vara en aktiv ägare. De har lättare att tillföra värde vid en extern tillväxt då de 

kan hjälpa till med processen. Om ett bolag växer organiskt och är duktiga med verksamheten 

behövs inte så mycket hjälp. Det som avgör är mer hur pass välskött bolaget är från början. En 

strategi behövs i båda fallen och en kontinuerlig uppföljning. Det kan förekomma olika 

mätningsmått beroende på tillväxtformen. Ett stort företag som driver en extern tillväxt kanske 

enbart fokuserar på hur många förvärv de har gjort.  

Branscher 

Extern tillväxt beror dels på lämpligheten till förvärv och att hitta förvärv menar investerare B. 

Har ett företag funnits väldigt länge kan vara svårt att genomföra ett förvärv. Vid ett förvärv 

finns risken att inte företaget eller produkterna smälter in med det existerande varumärket. 

Företag som har en stark produkt kan på ett enklare sätt göra förvärv för att komplettera 

produktportföljen.  
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Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Investerare B ser ingen avgörande faktor för organisk och extern tillväxt. När Företag B köper 

ett bolag vill de inte att bolaget ska vara tillväxtberoende. Istället ser de helst att de ska kunna 

justera något operativt för att förbättra verksamheten.  

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Om företaget har gjort många förvärv brukar det vara ett större bolag av en naturlig anledning 

förklarar investerare B. Multipelmässigt är det nog lika menar hen.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Finansieringens storlek har ingen påverkan på finansieringen tycker investerare B. 

4.6 MVI 
MVI är ett investmentbolag som investerar i lönsamma företag i tillväxtmarknader och som 

anses ha en god utvecklingspotential (MVI u.d). De är aktiva ägare genom att de samarbetar 

med företagsledningen, utvecklar bolagen och tillför kompetens, kapital och fokus. Som 

verksamt investmentbolag har de gjort 100-tals investeringar till ett totalt värde som överstiger 

2 miljarder (MVI u.d).  

4.6.1 Intervju med Stefan Karlsson 

Stefan Karlsson har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Luleå Tekniska 

Universitet. Han har tidigare arbetat hos Barclays och EQT där han arbetade med bland annat 

affärsidentifiering. Karlsson är sedan 2011 partner vid MVI. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

MVI gör ingen skillnad på organisk eller extern tillväxt. Företaget måste kunna växa organiskt 

men det kan även vara aktuellt med extern tillväxt. Det sker inga investeringar i marknader där 

det inte finns möjlighet för organisk tillväxt. Marknader som kan växa oavsett om det är 

organisk eller extern tillväxt är absolut mest attraktiva för investeringar. 

Finansiell risk 

Valutarisken finns i vilket fall konstaterar Karlsson. Vidare kan den bli mer aktuell när företag 

köper ett annat företag som handlar med en annan valuta. Ränterisken är lika mellan 

tillväxtformerna. Alla förvärv belånas så det blir ingen skillnad. Både valutarisk och ränterisk 

går att reducera med aktiva val. Kreditrisken finns alltid. Skulle ett företag i Finland köpas 

belånas det i euro vilket skapar en naturlig riskminimering. 

Marknadsrisk  

Det är ingen skillnad i marknadsrisken eftersom MVI inte agerar i en noterad miljö, menar 

Karlsson. Fokuset ligger på onoterade investeringar och det spelar ingen roll hur börsen agerar 

på kort sikt. Självklart kan det påverka värderingen på bolag generellt sett. "Marknadsrisken är 

mer hanterbar inom organisk tillväxt då du har mer kontroll över vad du sysslar med" menar 

Karlsson. "köps ett annat bolag köper du dig in i en ny kultur, andra människor som du inte 

känner lika bra så risken är alltid högre vid förvärv av andra bolag" påpekar Karlsson vidare. 

Operativ risk  

Generellt innebär operativ risk inkompetent personal hävdar Karlsson. Bedrägeri kan ske men 

rätt sällan. Oftast är det de systematiska felen som bedrägeri och processfel som ses över vid 

en företagsbesiktning. Däremot förekommer inkompetenta personer som inte fungerar i 
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organisationen av olika anledningar som till exempel brist av motivation. Risken kan vara lite 

högre med extern tillväxt jämfört med organisk tillväxt där företaget har mer koll på vad som 

görs. En risk inom organisk tillväxt kan vara att företaget försöker växa snabbt och drar på sig 

stora kostnader och så kommer inte tillväxten. Då kan företaget helt plötsligt bli 

förlustbringande. "Samtidigt så måste man ta en risk för att växa. Det handlar om att 

kontrollera riskerna snarare än att vara rädd för dem" menar Karlsson.  

Integrationsrisk  

Integrationsrisken är hög när ett företag köper upp ett annat företag med många anställda och 

det inte fungerar. Det är en annan struktur som försvårar integrationen. Samtidigt handlar det 

om att tänka igenom saker som dessa innan bolaget köps. MVI är försiktiga med denna typ av 

affärer och går alltid igenom riskerna och hur personalen hanteras. 

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Karlsson förklarar att en gemensam affärsplan först måste diskuteras fram samtidigt som alla 

berörda parter ska vara med på de kommande fem åren. Det kan innebära exempelvis att 

nyckelpersoner som arbetar på företaget har samma intressen. Det kan ske genom till exempel 

delägande i bolaget för att få nyckelpersonerna in på det gemensamma intresset. 

Risk som är mer och mindre viktig 

Det viktigaste är att det finns en gemensam ambition av vad som ska göras. Att det är 

gemensamma ekonomiska intressen. Om de två sakerna fungerar brukar det lösa sig menar 

Karlsson.  

Diversifiering 

Det beror på vilken typ av situation det är. Vissa bolag är mer investeringstunga än andra, men 

det är inget förhinder tycker Karlsson. Köps det två tekniktunga företag och företagen slås 

samman till ett kan det eventuellt minska forskning och utvecklingskostnader som kan leda till 

ett bättre resultat.  

MPT 
Det är samma typ av risker inom båda tillväxtformerna förutom att de växer i olika takt. Inom 

organisk tillväxt måste det troligen rekryteras nya människor för att orka med tillväxten. 

Rekryteras fel personer kan hela företaget kollapsa. Köps ett bolag med 100 anställda, fast dessa 

inte passar in kan det gå dåligt. "Organisk tillväxt tenderar att vara mer som ett sluttande plan 

medans extern tillväxt kan uppfattas som trappsteg. Tas ett stort steg upp då ökar även 

fallhöjden medans organisk tillväxt bara rullar bak en bit" menar Karlsson. 

Innovativ förmåga  

Det är ingen skillnad mellan tillväxtformerna när det gäller innovation. När MVI genomför 

projekt är det alltid på en innovativ grund. Det kan vara skillnad när bolag köper andra bolag 

då verksamheten flyttas från en enhet till en annan. MVI drivs av en bestämd affärsplan för 

framtiden. De formas inte av förvärven som görs utan det är dem som formar förvärven med 

planen som gjorts från början. Det är inget som påverkar verksamheten i stort. 

Teknologisk förmåga  

Karlsson anser att de inte har mycket tillförlit till patent och att de inte är värdefulla ur MVI:s 

synvinkel. Oftast kan de kringgås på olika sätt. Däremot är en teknisk överlägsenhet viktig. Det 

beror helt på vilken affärsmodell som efterfrågas. Vissa bolag i MVI:s portfölj är tjänste- och 

servicebolag som inte är speciellt tekniktunga. Däremot om ett produktbolag med en 
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kärnprodukt som är viktig för verksamheten gäller det att hålla den i teknisk framkant hela 

tiden. Vissa branscher är mer beroende av detta än andra. Det finns inget generellt svar.  

Internationalisering 

Alla portföljföretag hos MVI har någon form av internationell tillväxtstrategi. I vissa fall startas 

det upp dotterbolag i olika länder helt organiskt. I visa fall förvärvas enheter i andra länder 

vilket innebär att det är beroende på hur situationen ser ut. Ibland lyckas projektet och ibland 

misslyckas det. 

Företagsledningens förmåga  

Det är olika typer av förmågor som behövs. Grundligen handlar det om två saker när ett företag 

ska utvecklas eller köpas anser Karlsson. Finns det en marknad för produkten eller tjänsten och 

om människorna runt om kring passar för företaget. "Du kan ju ha en rätt kass produkt och 

ändå lyckas ganska bra om du har bra människor" menar Karlsson. Det behövs ett duktigt team 

med rätt motivation. Saknas detta fungerar inte företaget. Det behövs olika kunskaper och 

kvalifikationer för organisk och extern tillväxt. Har en persons hela karriär spenderats på ett 

industribolag är det nog sannolikt att kunskapen att växa organiskt är större än att växa externt. 

Ska ett förvärv av en lika stor konkurrent genomföras kan det bli problematiskt om erfarenheter 

om processen saknas. Företaget kan rekrytera rätt kompetens. Det är sådana kompetenser och 

erfarenheter riskkapitalister tillför företag menar Karlsson.  

Aktivt ägande 

MVI vill alltid vara aktiva ägare. Det är ingen skillnad på ägandeformen beroende på hur 

företaget växt till sin nuvarande form. Det innebär daglig kontakt, styrelseposition och 

strategiformulering. Däremot behandlas inte frågor gällande den dagliga verksamheten då det 

är upp till varje ansvarig person. Det är enbart stora frågor som exempelvis långsiktiga mål, 

affärsplan och stöd som det aktiva ägandet innebär. Då MVI är majoritetsägare i företagen och 

upptäcker att ett företag behöver stöd med till exempel förvärv, placeras rätt personer för det i 

styrelsen. Ska ett företag växa organiskt kan det behövas en mer branschspecifik kunskap. Det 

är oftast en kombination av båda som samarbetar i styrelsen.  

Branscher 

Karlsson menar att branscher har olika tillväxttakt som har en grundläggande påverkan. Har en 

bransch specifika egenskaper behöver ett företag anpassa sig mot egenskaperna. 

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Det finns ingen direkt avgörande faktor utan det beror på vilken situation företaget befinner sig 

i menar Karlsson. Vissa företag i MVI:s portfölj är centrerade runt en viss produkt som sedan 

ska växa organiskt. I andra fall är det vanligare att försöka köpa upp flera företag i ett segment 

och slå samman dessa för att skapa skalfördelar. Drivs ett företag som är centrerat runt en 

produkt som försöker växa organiskt kan det dyka upp förvärvsmöjligheter ändå. Även om ett 

bolag växer externt bortses inte den organiska tillväxtmöjligheten. Det är ingenting som 

motsätter varandra. Det viktigaste är att ha rätt människor med sig. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Branscher är olika vilket speglas i finansieringens storlek. Vissa branscher är konsoliderade och 

vissa omständigheter råder. Andra branscher kan vara spretiga med många aktörer. Det är där 

förutsättningarna byggs upp fortsätter Karlsson. 
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Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Inför en stor investering läggs mer resurser i analysen för att affären inte misslyckas. Ska ett 

stort företag köpa ett litet företag gör det inte mycket om affären blir misslyckad konstaterar 

Karlsson. Det beror på storleken av affären och kringliggande omständigheter. 

Tillägg:  

Personer tenderar att vara branschspecifika. Personer som arbetar inom till exempel telekom 

eller bilindustrin kan uppfatta det som lättare att växa organiskt. De kanske inte är så lämpade 

för en extern tillväxtstrategi då dynamiken kan vara svår att förstå tror Karlsson. En 

riskkapitalist som arbetat länge kan se det som en helt annan sak. De flesta forskare undersöker 

branschfolk och det är nog få som får bra kontakt med investmentbolag. 

4.7 Proventus  
Proventus Capital Partners är kreditinstitut som ägs av flera olika investerare som har en 

riskkapitalstruktur baserat på en lånefond. Fonden förvaltar ungefär 35 miljarder. Företaget 

grundades som investmentbolaget Weil investment 1969 av Robert Weil som idag är 

styrelseordförande i företaget. Fram till 2007 var Proventus ett aktivt investmentbolag med flera 

portföljbolag. 2007 omstrukturerades företaget till det kreditinstitut som det är idag. De arbetar 

primärt med direkta krediter till företag för att möta en förändrad kapitalstruktur på marknaden 

(Proventus, u.d). 

4.7.1 Intervju med Anton Lindh & Jenny Johansson 

Anton Lindh har sedan lite mer än två år arbetat som investeringsanalytiker på Proventus. Vid 

intervjun deltar även kollegan Jenny Johansson som har jobbat på Proventus sedan några år 

tillbaka.  

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut  

Enligt Lindh kan valet av tillväxtform för ett företag göra skillnad för Proventus möjlighet att 

finansiera företaget. Det kan vara en stor risk att köpa ett bolag beroende på tillväxtformen. Det 

är beroende på vad investeraren har för riskprofil, vilken affärsmodell som används och vilken 

marknad företaget verkar i. Det är sådana faktorer som spelar in på möjligheten att finansiera 

ett företag som växt externt. Vissa branscher växer snabbt, medans andra branscher påvisar en 

nedåtgående trend. Aptiten för att finansiera bolagen, som växt antingen via organisk eller 

extern tillväxt, kan se olika ut. Proventus är generellt mer givmild vid kreditgivningar till bolag 

som agerar i så kallade ”heta marknader”. De är mindre givmilda med bolag som agerar i mindre 

”heta marknader”, eller en marknad som är på nedgång. Lindh menar att de är betydligt mer 

restriktiva i det senare fallet gällande själva finansieringen. En marknad som inte är attraktiv 

kan leda till svårigheter för att få finansiering oavsett om dem växt organiskt eller externt. 

Johansson menar vidare att allt kopplas till den underliggande marknadens attraktivitet. När 

Proventus tar kreditbeslut analyseras bolaget som ska finansieras och hur deras tillväxtplan ser 

ut. Är tillväxtplanen stor i förhållande till företagets nuvarande storlek påverkar detta 

beslutsunderlaget. Proventus är således försiktig gentemot företag med stora tillväxtplaner. 

Finansiell risk 

Enligt Lindh & Johansson beror den finansiella risken på om företaget vill växa inom en 

befintlig marknad. Ska företaget växa internationellt ökar komplexiteten i bolaget om 

strukturen förändras. Vidare kan de tillkomma risker som valutarisk, ränterisk samtidigt som 

försäljningen finansieras med två olika valutor. Därav uppstår en exponering mot valutarisk när 

du ska växla hem valutan som handlats utomlands. De finansiella riskerna bedöms lika 

oberoende om företaget växt externt eller organiskt. 



32 
 

Marknadsrisk 

Enligt Johansson påverkar den underliggande marknadsrisken båda tillväxtformerna. Lindh 

menar att det inte spelar någon roll för ett investmentbolag som har en aktiv portfölj. Sker ett 

börsras har det mindre betydelse vilken tillväxt företaget haft. De menar att det kan vara att hela 

marknaden är utsatt för en risk, även de som har en diversifierad portfölj drabbas lika mycket 

som de som inte har det.  

Operativ risk 

Operativ risk innefattar även kultur eller hur vissa saker arbetas med. En operativ risk kan vara 

för ett företag som har en organisk tillväxtplan där de ska växa tio gånger sin egen storlek inom 

en kort tidsram. En operativ risk för extern tillväxt kan uppstå genom att bolagen som företaget 

förvärvar inte klaffar. Det kan ske om personalen och ledningsgrupper inte uppnår de önskade 

synergierna. En sådan operativ risk ökar parallellt desto större förvärvet är. Lindh & Johansson 

anser att det finns olika risker beroende på om företaget växer med organisk eller extern tillväxt. 

Ska ett bolag växa externt är integrationen en betydligt viktigare diskussion vid ett 

finansieringsbeslut än den finansiella risken som bedöms lika vid varje situation.  

Integrationsrisk  

Enligt Lindh handlar extern tillväxt om att hitta synergier mellan olika bolag och därigenom 

öka värdet på bolaget som köper och det som blivit köpt. Vidare menar Lindh att risken inte 

enbart behöver innebära en värdeminskning. Ofta uppnås inte de synergier som önskas utvinnas 

vid förvärv.  

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Genom att Proventus inte äger bolagen, utan finansierar bolagen, styr inte Proventus 

operationellt. Som finansiär påverkar Proventus bolagen genom en styrelseplats där de kan 

påverka företagets långtidsstrategi via delaktigheten om att fatta vissa beslut eller inte. Skulle 

ett beslut innefatta ett högriskförvärv som inte är motiverbart kan finansieringen stoppas. Om 

bolagen inte når upp till vinstförväntningar eller att det sker en värdeminskning, kan en 

långivare bli en ägare av ett bolag tillslut. Men det är inget som Proventus strävar efter, utan de 

vill att bolagen ska agera bolag och Proventus ska agera finansiärer.  

Risk som är mer och mindre viktig 

Det varierar vilken risk som är mer eller mindre viktig beroende på marknad. Skulle en marknad 

innebära en hög operativ risk innebär det att Proventus tar en lägre finansiell risk och tvärt om. 

Johansson menar att integrationsrisken är högre vid extern tillväxt. Johansson menar att när en 

förvärvsanalys görs analyseras hela företag och även hur det vuxit till sin nuvarande storlek. 

Det varierar mellan olika branscher och olika företag. Risker ingår även i analysen. Den 

omliggande marknaden är påverkande för företagets framtid. Branschkunskap, geografisk 

positionering och marknad är viktiga faktorer för att bedöma tillväxtpotential. Exempelvis inom 

e-handelsmarknaden som växer starkt finns framstående operativ risk menar Lindh. Den 

finansiella risken är enbart för företag med en icke optimal kapitalstruktur. Det innebär 

exempelvis att företag med höga lån inte kan utveckla sin affärsverksamhet utan måste fokusera 

på sina avbetalningar. 

Diversifiering 

Enligt Lindh & Johansson ser Proventus generellt som kreditgivare på företags forskning och 

utveckling. Det innefattar framtidsperspektiv och planering. Sedan säljs den färdiga idén och 

genererar kassaflöde. Innebär organisk tillväxt primärt forskning och utveckling, medans extern 
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tillväxt innebär köp av färdiga produkter är riskanalysen lättare vid en färdig produkt. Finns 

produkten redan på marknaden blir kreditgivningen ett säkrare beslut att fatta. 

MPT 

Johansson anser att organisk tillväxt generellt sett är mer stabil. Samtidigt som den operativa 

risken behandlas bättre i takt med att bolaget växer. Gör ett företag bra affärsbeslut betyder det 

att den finansiella risken är oförändrad. Det finns i sådant fall oftast inget behov att ta in mer 

externt kapital. Johansson menar därmed att den organiska tillväxten anses vara stabilare genom 

att den är långsammare och inte heller inte påverkar den finansiella risken markant. Fördelen 

med extern tillväxt är att företaget kan få in ny kunskap i organisationen, även personer och nya 

tekniker. Istället finns det risk att vara för introvert i bolag som bara växer organiskt. De menar 

att det kan leda till att organisationen kan missa stora möjligheter.  

Teknologisk förmåga 

Enligt Johansson ingår den teknologiska förmågan i Proventus bedömning av företagets 

aktivitet. Teknologin är av betydande vikt och saknas detta är företaget inte relevant för en 

finansieringsanalys oberoende av tillväxtform. Har ett företag inte haft en stark teknologi utan 

köpt in den kopplas det mot en integrationsrisk. Har företaget misslyckats med en integration 

tidigare är det svårt för en kreditgivare att tro att de ska lyckas nästa gång.  

Internationalisering 

Internationell tillväxtstrategi menar Lindh & Johansson är oberoende av tillväxtformen genom 

att det är affärsmodellen som är viktig. För vissa affärsmodeller passar extern och för andra 

organisk tillväxt. Det är inte alltid nödvändigt att köpa ett annat företag för att bli internationella 

utan det kan ibland handla om att utveckla den kompetensen internt. Det beror på vilken 

affärsmodell som är lämplig för den bransch företaget är aktivt inom. Exempelvis 

internetbaserade företag kan vara internationella redan vid uppstart. Det beror även på vilken 

typ av finansiering som efterfrågas. 

Företagsledningens förmåga 

Ska ett företag växa externt istället för organiskt är ledningens förmåga viktig menar Lindh & 

Johansson. Det innefattar att ledningen köpt andra företag tidigare med goda resultat. Finns den 

sortens erfarenhet innebär det oftast att det finns kunskap om att värdera finansiella aspekter. 

Som finansiär är de finansiella aspekterna oftast lättast att analysera menar Lindh & Johansson. 

Har ett företag köpt ett företag innan med goda resultat brukar det innebära att företaget även 

lyckats med integreringen vilket anses fördelaktigt. Integreringen innefattar även att applicera 

en kultur på det köpta företaget vilket ibland kan vara problematiskt. Generellt är hela samspelet 

mellan personal och ledning viktigt. Oberoende av tillväxten. Inom mindre bolag kan ägare, 

ledning och VD vara samma person som fattar samtliga beslut. Det är situationen som helhet 

som avgör beslut om finansiering. 

Aktivt ägande 

Proventus är ingen aktiv ägare av bolag enligt Lindh & Johansson. 

Branscher  

Lindh & Johansson menar att vissa branscher är förvärvintensiva. Till exempel 

bemanningsbranschen där ett stort bemanningsbolag köper upp mindre bemanningsföretag 

inom den region de vill forcera i eller som de är verksamma i. Alternativt forcerar företaget i 
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en annan region och genomför ett plattformsförvärv. Det beror helt på företagets tillväxtform, 

affärsmodell, vilken bransch företaget verkar i och hur kunderna nås.  

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Lindh anser att marknadsfaktorn är viktig för både organisk och extern tillväxt. Idag är det 

beroende på vilken affärsmodell företaget har. Bolag gör förvärv idag mer än de gjort innan, 

vilket kan bero på att företag i högre utsträckning ägs av riskkapitalister. Riskkapitalister har 

generellt som strategi att växa intensivt för att sedan sälja efter några år. I sådant fall är det 

nödvändigt för företaget att göra förvärv. Värdet på företaget bestäms i hög grad av förmågan 

att växa. Det är svårt att säga om det är någon direkt skillnad mellan organisk eller extern 

tillväxt. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek  

Enligt Lindh & Johansson påverkar företags lönsamhet finansieringens storlek. Tror Proventus 

att marknadsstrukturen kommer bevaras, ökar sannolikheten för finansiering, alternativt en 

lånefinansiering. För företag på en mindre attraktiv marknad med låg lönsamhet minskar 

sannolikheten för finansiering. Ska ett företag växa externt och köpa ett företag som är större 

än sig självt kan det vara svårt att få tillgång till kapital då köpet inte anses genomförbart. Det 

är situationen som avgör och inte tillväxtformen. 

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Proventus affärsmodell är oberoende på om de lånar 10 miljoner eller 100 miljoner. De gör 

samma typ av analys menar Johansson. Det görs en mer omfattande analys desto större 

finansieringen gäller men det ändå samma typ av analys. Lindh & Johansson antyder dessutom 

att riskkapitalisters beslut generellt grundar sig i hur länge de tänkt vara ägare. Extern tillväxt 

föredras för en snabbare värdeökning. 

 4.8 Scope 
Scope startades 2001 och ämnar till att investera i nordiska företag som har en tillväxtmöjlighet 

och internationell skalbarhet (Scope u.d). Scope kan bidra med erfarenhet genom att de 

investerar och bygger tillväxtföretag i olika industrier. För varje portföljbolag investerar de 4–

15 miljoner EUR (Scope u.d).  

4.8.1 Intervju med Christoffer Callans 

Christoffer Callans jobbar som investeringsansvarig sedan 2013. Arbetet innefattar analys av 

investeringsförslag och aktivt arbete med portföljföretag. Företagen utvecklas och skapar värde. 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

"Tillväxt via förvärv är intressantast när det finns möjlighet att etablera en plattform som 

agerar konsolidator. Detta förutsätter i sin tur att det inte är en konkurrensutsatt situation 

bland köparna. Organisk tillväxt är ingen kontraindikator mot förvärvad tillväxt, men i en 

optimal värld växer man tillräckligt snabbt organiskt." menar Callans. Ska det externa 

tillväxtföretaget köpa upp andra bolag måste det finansieras vilket kan innebära utspädning. 

Om ett bolag växer organiskt och tar marknadsandelar indikerar det att företaget är i rätt 

position på marknaden. 

Finansiell risk 

Om ett företag ska växa externt finansieras tillväxten oftast genom extern finansiering, till 

exempel banklån. Det finns en finansieringsrisk när ett företag köper ett okänt företag vars 

kassaflöde ska kunna betala finansieringen. Callans tror inte att det är någon skillnad mellan 
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organiskt och externt växande bolag. Scope följer upp riskerna kontinuerligt oavsett 

tillväxtform.  

Marknadsrisk  

Scope investerar bara i onoterade bolag. Det finns en exitrisk när de ska sälja bolagen men det 

finns inget marknadsvärde på någon börs. Förutsättningarna förändras hela tiden för bolag. Om 

det speglas i aktiekursen finns det förmodligen anledning till det. Det går inte att utesluta det 

ena eller det andra om de vuxit organiskt eller inte. Investerare måste vara pragmatiska och 

tänka kritiskt och förstå vad det är som händer i aktiekursen och vad marknaden tycker har 

förändrats. För Scope har tillväxten ingen stor betydelse. 

Operativ risk  

Enligt Callans är det är klart att det innefattar en högre operativ risk vid extern tillväxt. Företag 

ska integreras och synergier ska utvinnas. Företaget tar på sig stora mängder av ny personal 

som företaget inte själv har anställt. Den operativa risken ökar om ett bolag förvärvar många 

bolag. Om risken ska definieras är den operativ och det gäller även för ett snabbt växande 

organiskt bolag. Det är klart att det är fler parametrar att hålla koll på om företaget ska bedriva 

sin verksamhet genom förvärv. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när det görs. 

Integrationsrisk  

"Självklart är risken med integrering större vid förvärvande av bolag jämfört med organiskt 

växande bolag" menar Callans. 

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

Mycket handlar om att förstå riskerna som finns innan förvärvet av bolaget sker. Sedan kan en 

ordentlig riskanalys göras för att säkerställa att bolaget passar in. Det ska finnas synergier att 

utvinna och kulturen ska passa bra ihop betonar Callans. Det ska finnas produktsynergier, 

kostnadssynergier bland annat. Bolag kan inte förvärvas för att sedan förebygga olika risker 

utan det handlar mycket om att kunna hjälpa till med analysen och själva transaktionen. Rätt 

bolag måste väljas när förvärv ska genomföras. 

Risk som är mer och mindre viktig 

Potentiella risker med sättet att finansiera företaget ska vara hanterbar. Har analysen gjorts rätt 

ska den kunna kontrolleras. Det är oerhört viktigt för att om något går fel, riskeras hela bolagets 

överlevnad. Så är det även med den operativa risken. Ingen risk kan ignoreras utan alla risker 

måste tas hänsyn till och aktivt pareras hävdar Callans. 

Diversifiering  

Diversifieringen är inget som spelar någon stor roll utan vissa bolag förvärvar sig till nya 

vertikaler, andra forskar sig till det. Generellt sett måste Scopes portföljbolag vara uppdaterade 

och se vart världen är på väg. Samtidigt får företagen inte bli omsprungna. Sen hur risken 

pareras varierar från företag till företag. Vissa företag kan köpa nya vertikaler och det kanske 

är ett lättare sätt att diversifiera sig. Samtidigt kan andra ligga så långt i framkant att de måste 

forska och utveckla själva menar Callans. 

MPT 

I Scopes innehavsportfölj finns företag som förvärvar andra företag samtidigt som vissa företag 

växer organiskt. En kombination av båda tillväxtformerna eftersträvas. Scope försöker hitta och 
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investera i bra bolag som kan växa så mycket som möjligt för att skapa god lönsamhet för 

aktieägarna. Tillväxtformen för det köpta bolaget spelar ingen roll. 

Innovativ förmåga  

Callans instämmer om att forskningen antagligen har rätt. Ska ett företag hela tiden kunna ligga 

i framkant för att kunna utmana konkurrenter behövs det nya produkter och tjänster som inte 

funnits tidigare. Detta istället för att köpa något som redan finns. Ett underliggande 

värdeskapande måste finnas. Det finns företag som köpt nya saker men ändå inte lyckats. Tid, 

pengar och resurser måste spenderas för att skapa värde i framtiden. 

Teknologisk förmåga  

Scope investerar i alla typer av industrier. Det innebär inte bara företag som har någon form av 

hög teknisk kompetens utan även exempel hantverkarindustrin och körskoleindustrin. För 

Scope är det inte avgörande att företaget har hög teknologisk förmåga. Bolag som har något 

unikt eller någon form av kommersiell affärsmodell som kan fortsätta växa är viktigare. 

Internationalisering 

Det spelar ingen roll hur ett företag växt inför en internationell tillväxtstrategi menar Callans. 

En ny marknad är lättare att etablera sig på genom köp då det går fortare. Det beror helt på 

vilken typ av industri som gäller och vilka förutsättningar som föreligger. Geografisk expansion 

via förvärv är något som hela tiden ses över. 

Företagsledningens förmåga  

Det är ingen skillnad beroende på hur företaget växt gällande företagsledningens förmåga. 

Generellt handlar det om att det är en kompetent ledning som Scope tror på. Exempelvis ska 

ledningen vara förtroendeingivande duktiga personer som visar att de vet vad de håller på med. 

Generellt varierar det från fall till fall men självklart är ledningen en viktig faktor vid en 

investering antyder Callans. 

Aktivt ägande 

Scope vill vara en aktiv ägare men hur aktiv de vill vara påverkas inte av hur företaget växt till 

sin nuvarande storlek. Scope vill äga en majoritet av bolagen och alltid ha styrelserepresentation 

för att följa med på den fortsatta tillväxtresan. Det är olika strategiska frågor som diskuteras på 

styrelsenivå. För ett bolag som växer externt analyseras vilka potentiella förvärvskandidater 

som är aktuella och på vilka marknader. Även hur företaget skulle passa in. Ett organiskt 

växande bolag kanske tittar mer på vilken marknad som ska penetreras, hur stor marknaden är 

och hur företaget ska lyckas på marknaden. I grund och botten handlar det om att växa menar 

Callans. Det finns en liten skillnad och det är inte så att en person som sitter i ett organiskt 

växande bolags styrelse inte kan köpa andra bolag. 

Branscher 

"Vissa industrier är mer lämpade att förvärva bolag helt enkelt och det finns skillnad mellan 

branscher" menar Callans. 

Avgörande faktor för organisk eller extern tillväxt 

"Ska vi investera i ett bolag som ska växa externt så måste det ju faktiskt finnas 

förvärvskandidater" betonar Callans. För ett organiskt växande bolag måste det finnas en 

underliggande marknadsdynamik. Det brukar kallas för medvind i marknaden inom industrin. 
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De vill investera i företag som agerar inom växande branscher. Det är inte ett måste att ta 

marknadsandelar för att växa. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Det är ingen skillnad mellan tillväxtformerna när det gäller hur företaget har växt till sin 

nuvarande storlek hävdar Callans.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

För Scope tenderar investeringarna att alltid vara samma summa. Bolag med rätt storlek kan 

uppgå till 10 miljoner euro. 

4.9 SLU Holding 

SLU Holding har funnits sedan 1995 och har som uppgift att skapa hållbar tillväxt och 

utveckling i samhället. SLU Holding investerar i bolag i tidiga skeden. De kan bidra med hjälp 

från en idé till en produkt eller tjänst som är marknadsanpassad (SLU u.d).  

4.9.1 Intervju med Nicholas Jakobsson 

Nicholas Jakobsson arbetar med rådgivning och affärsutveckling på SLU Holding. Tidigare har 

han varit investeringsansvarig på Industrifonden och även jobbat som investeringsrådgivare på 

familjeägda investmentbolag. Inför intervjun menar Nicholas att det är utifrån hans tidigare 

bakgrund som han kommer att besvara på frågorna.  

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Jakobsson hävdar att det görs en skillnad på organisk och extern tillväxt. Extern tillväxt kräver 

en annan finansieringslösning eftersom tillväxtformen innebär att företagen köper sig in i bolag. 

Det är beroende på vilken bransch företaget är aktivt inom. I vissa branscher är värderingen på 

bolag hög och den externa tillväxten kan vara dyr. Denna kostnad för extern tillväxt mot 

organisk tillväxt vägs hela tiden mot något annat. Kan den externa tillväxten uppnås till ett 

attraktivt pris och bättre än den organiska tillväxten är det den som eftersträvas. Vidare är det 

olika beroende på investeringsfall.  

Finansiell risk 

Den finansiella risken beror på hur företaget är finansierat. Vid extern tillväxt behövs ofta 

pengarna direkt. Företag som växer organiskt kan finansieras under en period där kapitalet 

måste finnas vid ett senare tillfälle. För att minska valutarisken kan investeraren jobba med 

valutaförsäkringar men det görs sällan. Räntan kan fluktuera och som investerare är det svårt 

att garantera sig mot den. Vid organisk tillväxt pytsas pengar in över tid och kapitalet låses inte 

inpå ett visst sätt. Enligt Jakobsson beror det på rådande tillfälligheter vid den tidpunkten. Det 

finns alltså skillnader mellan organisk och extern tillväxt när det kommer till den finansiella 

risken. 

Marknadsrisk  

Det finns alltid en risk om företaget är noterat menar Jakobsson. Marknadsrisken finns för båda 

formerna av tillväxt. Arbetar ett onoterat bolag med köp av noterade företag, aktier och utköp 

från börsen, har bolaget möjligheten att göra bättre köp om marknaden faller. I det fallet med 

en hög värderingsnivå kan företag vänta på att det kommer bud till marknaden och köper vid 

det tillfället. Det organiska bolaget påverkas antagligen inte på samma sätt med hänsyn till börs- 

och finansmarknadens risker. Istället finns det andra marknadsrisker. Dessa är mer relaterade 

till bolagets risker och respektive kundmarknad.  
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Operativ risk  

Med hänsyn till den operativa risken är det ingen skillnad mellan de två tillväxtformerna. Den 

operativa risken förekommer i båda tillväxtformerna och risken är lika hög inom båda. Det finns 

många möjligheter att styra processer genom olika kvalitetssystem. Eventuellt kan externt 

tillväxt tvingas att ha lite mer transparent redovisningssystem och koll på sina processer påpekar 

Jakobsson 

Integrationsrisk  

Jakobsson anser att organisk tillväxt inte har någon integration och att risken uppkommer vid 

extern tillväxt. 

Hur de bistår företagen att hantera riskerna 

För att bistå företagen att hantera riskerna är det primärt styrelsearbete och bra 

företagsbesiktningsarbete vi investeringarna berättar Jakobsson. 

Risk som är mer och mindre viktig 

Raka rör, kompetens och korrekt finansiell rapportering a och o. Enligt Jakobsson 

uppmärksammas alltid integrationsfrågor för ett bolag. Ofta köps ett bolag för att uppnå 

synergier och därför måste vara ett stort fokus på dessa frågor. Alla dessa risker är viktiga att 

beakta. 

Diversifiering  

Diversifieringen helt beror på vilka bolag det gäller. Gäller det ett litet organiskt tillväxtbolag 

har bolaget inte stora resurser att växa med. I detta fall kanske diversifieringen inte är stor menar 

Jakobsson. Ett litet investmentbolag kan äga ett mindre företag som växer externt. Ett litet bolag 

med liten kassa har inte samma möjlighet att växa. De har helt enkelt inte råd att köpa 

förvärvsdrivna bolag. Det som kan vara fördelen med den externa tillväxten är att de snabbare 

kan ställa om till ett annat område genom att köpa. Detta kan medföra en utveckling som 

företaget inte har investerat i tidigare eller inte har tid att vänta på.  

MPT 

Att köpa bolag är alltid associerat med en risk eftersom det inte finns tillgång till all information. 

Vid organiskt växande företag har investeraren mer koll på vad som finns i portföljen. 

Forskningen är antagligen kopplad till att bolag i snabbväxande branscher jobbar mer med 

uppköpsstrategier. Jakobsson menar därför att risken i den branschen högre än för bolag som 

jobbar med organisk tillväxt i mer mogna branscher. 

Innovativ förmåga  

Innovation kan köpas genom extern tillväxt enligt Jakobsson. Detta kan göras om det är brist 

på innovation i verksamheten. Däremot finns det en hel del rön och en del efterenheter om att 

den innovativa förmågan kan stanna i bolaget vid uppköp av ett företag, om det inte sköts väl. 

Entreprenörsdrivna bolag som har egen organisk tillväxt kan ha en högre innovationsförmåga 

antyder Jakobsson. När de blir uppköpta finns risken att de tappar denna förmåga. För att 

behålla den innovativa förmågan måste bolagen skötas väl.  

Teknologisk förmåga  

Jakobsson hävdar att patent och teknisk företagsbesiktning föreligger i alla investeringar. Ofta 

är detta upphovet till ett investeringsintresse. I många fall är det inte den tekniska delen som är 

avgörande. Istället är det entreprenören som är den avgörande aspekten. 
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Internationalisering 

Extern tillväxt för en internationell etablering bara en möjlighet för större bolag. Det som är 

avgörande är hur marknaden ser ut och om det finns möjligheter att köpa sig tillväxt genom 

uppköp. Denna möjligheten finns inte alltid, men när den finns och det är passande vara 

attraktivt för många marknader. För vissa marknader kan det enligt Jakobsson vara bättre att 

växa organiskt och därmed beror det på.  

Företagsledningens förmåga  

Ett bolag som växer med extern tillväxt blir duktiga på att köpa bolag hävdar Jakobsson. Ett 

bolag som växer med organisk tillväxt blir duktiga på en mer teknikorienterad utveckling. 

Därmed utvecklar företagen nischkunskaper åt respektive håll. Företaget som växer med extern 

tillväxt blir duktiga på finansiella transaktioner och företagsbesiktningsprocesser. Företaget 

som växer organiskt blir duktigt på personalledning, kapitalanskaffning, produktutveckling och 

tekniksäkring. 

Aktivt ägande 

Jakobsson menar att de vill vara aktiva ägare. Han ser ingen skillnad på hur aktiva ägare eller 

hur aktiva de vill vara som ägare beroende på om företaget växt organiskt eller externt.  

Branscher 

Det är skillnad mellan branscher anser Jakobsson och beror på hur branschen ser ut. I snabbt 

växande branscher kan det vara bäst att köpa sig teknik, marknad eller kompetens. Medans i 

andra branscher bör företaget växa organiskt och utveckla detta själv. 

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Enligt Jakobsson är branschdynamiken en avgörande faktor. Det beror på bransch, hur 

branschen växer, hur den utvecklas och om företaget har råd att stå still och utveckla allt själva 

eller om företaget ska köpa till sig det som behövs. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Egentligen finns det inget samband på finansieringens storlek och hur företaget växt till sin 

nuvarande storlek berättar Jakobsson. Vissa investeringar ger betydligt bättre avkastning än 

andra.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

En del investmentbolag har samma investeringsprocess oberoende på hur mycket de investerar. 

Andra har en förenklad process om det är en mindre summa som ska finansieras. Jakobsson 

konstaterar därför att det skiftar mellan investmentbolag. 

4.10 Standout Capital 
Standout Capital investerar i nordiska företag med en omsättning på 50–250 miljoner SEK. 

Som aktiv ägare ämnar de till att stödja företagen de investerar i att växa och nå framgång. 

Detta sker genom exempelvis styrelsearbete, genom att hjälpa företagen att fatta rätt beslut, 

genom deras nätverk och erfarenhet (Standout Capital, 2016).  

4.10.1 Intervju med Fredrik Arnander 

Fredrik Arnander är medgrundare och partner vid Standout Capital. Utöver detta har han även 

varit VD för ett flertal teknologibolag. Det är bland annat genom denna erfarenhet som VD och 

entreprenör som Arnander bidrar till Standout Capital. 
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Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Arnander gör ingen större skillnad på organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut. Det 

viktiga är att företaget har hittat en modell för tillväxt. Gäller det en organisk tillväxt kan 

säljstrategin, marknadsföringsstrategin, produktstrategin, kundstrategin eller den geografiska 

strategin vara viktig. För en extern tillväxt är viktigt det att företaget har hittat en 

förvärvsstrategi som fungerar. Det vill säga vilka bolag som köps, varför de köps och till vilket 

pris. Anledningen till förvärvet kan vara olika menar Arnander. Det kan vara att omsättningen 

kommer öka med förvärvet, för att få en kompletterande produkt eller för att få en 

kompletterande kompetens. Det kan även vara för att få en kundbas som det andra bolaget har 

eller en geografisk expansion. Extern tillväxt kan vara passande och ett bra sätt att komma in i 

det landet. Extern tillväxt innebär alltid innebär en risk. Framförallt om företaget inte har som 

strategi att köpa upp bolag, eller saknar kompetens för att göra och integrera förvärv. Vid extern 

tillväxt finns det mycket som kan göra att det misslyckas, exempelvis kulturkrockar. 

Mjukvarubolag som exempelvis Visma har hittat en modell för att köpa upp mjukvara. Hexagon 

är även duktiga på att köpa. De har hittat sitt framgångsrecept där förvärv är en styrka. 

Finansiell risk  

Den finansiella risken beror på hur företaget finansierar den organiska eller externa tillväxten 

förklarar Arnander. Ett företag som växer externt och lånar pengar till detta har en annan 

finansiell risk än om företaget använder sitt eget kassaflöde för förvärven. Den finansiella risken 

är mer kopplad till lånen i bolagen. Företag kan ha checkräkningskrediter och liknande, men 

oftast är en extern tillväxt mer aggressiv form av tillväxt. Detta kan innebära att det behövs mer 

finansiering. 

Marknadsrisk 

Standout Capital investerar bara i onoterade aktier. Onoterade aktier kan indirekt påverkas av 

ändringar på aktiemarknaden, men det inte samma svängningar som det är på börsen. Onoterade 

aktier är per definition mindre likvida menar Arnander. Marknadsrisk för Standout Capital är 

inte risken i den finansiella marknaden. Volatiliteten, det vill säga att priset på en noterad aktie 

varierar med börsens svängningar, finns inte på samma sätt för onoterade aktier. 

Marknadsrisken är istället risken i företagens marknad, kunder, konkurrenter, teknologier och 

liknande faktorer. Att nya konkurrenter kommer in på marknaden, att det är ett ändrat 

tekniksprång och att kundbeteendet ändras är exempel på marknadsrisk. Som investmentbolag 

är det avgörande att det finns en marknad för produkten både idag och om 5–10 år. 

Operativ risk 

Den operativa risken innefattar framförallt management och personal. Det finns enskilda fall 

där företag kan stå inför speciella operativa utmaningar kopplat till exempelvis geografisk 

expansion eller produktutveckling. Vidare ser inte Arnander någon skillnad mellan de två 

tillväxtformerna. Företaget måste se till att ledningen är kompetent med båda tillväxtformerna. 

Ett team som är bra på organisk tillväxt behöver inte vara speciellt bra på extern tillväxt. Om 

ett företag har hittat sin tillväxtmodell och ett team som är kompetenta, är risken mindre. För 

ett team som är duktiga på organisk tillväxt och som plötsligt ska börja med förvärv, innebär 

det en högre risk. 

Integrationsrisk  

Det innebär ett integrationsproblem vid extern tillväxt. Integrering är viktigt med hänsyn till 

bland annat produkter, team, kulturer eller länder. Detta integrationsproblem finns ofta inte för 

organisk tillväxt menar Arnander. 
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Hur de bistår företagen att hantera riskerna  

Standout Capital kan bistå företagen på olika sätt. För en finansiell risk, kan de arbeta med den 

finansiella strukturen för att lösa det. Marknadsrisk eller den operativa risken är en fråga innan 

investeringen ska göras i samband med när Standout Capital försöker förstå riskerna. När de 

förstår riskerna försöker de möta dessa på olika sätt. Det gör de dels genom att de själva har 

erfarenhet av att bygga bolag. De har sett många olika situationer och de har också erfarenhet 

av att ta in personer från nätverket som har relevant kompetens. 

Risk som är mer och mindre viktig 

En risk som är viktig för både extern eller organisk tillväxt är marknadsrisken, eftersom 

Standout Capital investerar i teknikmarknader. Alltså hur marknaden förändras, vad det är för 

nya konkurrenter som kan komma in på marknaden, vad det är för kundbeteende och hur 

tekniken ändras. En annan risk som är viktig för Standout Capital är den operativa risken, att 

bedöma managementteamet. Att teamet som har drivit tillväxt i bolaget vet vad de håller på 

med och det är rätt för bolaget framåt.  

En annan risk Arnander belyser är ägarrisken, om det är en ägargrupp som vill olika saker. Ofta 

när Standout Capital tittar på bolag kan vissa ägare vara passiva eller vill inte vill inte vara med 

längre. Detta kan bero på att de varit med länge, eller ändrade privatekonomiska förutsättningar. 

Det är en risk i sig och tillväxthämmande att inte ha en ägargrupp som vill samma sak. I detta 

fall försöker Standout Capital se till att köpa ut gamla ägare och skapa en gemensam 

ägaragenda. Det kan ha att göra med själva säljrisken, och att det finns en samsyn på en framtida 

exit och det man vill uppnå i bolaget. "Det är alltså inte bara nuet som spelar roll eller historien. 

Historien är den minst relevanta. Det som är relevant är hur kommer det här se ut om 5–10 år 

och försöka bygga mot det" menar Arnander.  

Diversifiering 

"Ett bolag som växer organiskt tjänar ofta på att vara fokuserade och försöka bli världsbäst på 

att göra just det som de håller på med" hävdar Arnander. Vidare finns det olika situationer för 

bolaget. Detta kan leda till olika beslut för företaget gällande om de ska de bredda sig, om de 

ska satsa på nya kundgrupper eller nya produkter. För ett bolag som gör förvärv kan det vara 

mer bekvämt. Visma exempelvis, är duktiga på att göra förvärv. De har en bred portfölj av 

mjukvara inom en sorts huvudinriktning. Sen finns det bolag som Google, som är diversifierade 

med söktjänster, operativsystem för mobiler, självkörande bilar och så vidare. Det handlar även 

om vad företaget har råd med.  

Det finns inga exakta tumregler för vad som är bra eller dåligt anser Arnander. Tillväxtstrategin 

beror på vad bolaget håller på med eller vad de vill göra. Risken brukar oftast vara större om 

bolaget gör något helt annat än vad de har gjort tidigare. Detta kan bero på att de tidigare 

produkterna inte fungerar längre. Det innebär en högre risk för företaget om de ska börja med 

en helt ny verksamhet. 

MPT 

Generellt sett och allt annat lika är det lika hög risk inom tillväxtformerna menar Arnander. Har 

ett företag vuxit organiskt kan det kanske också fungera framåt beroende på hur 

förutsättningarna ser ut. Det är samma sak med extern tillväxt. Förvärv måste göras med lyckad 

integrering och lyckas den är det en bra form av tillväxt. Varje enskilt fall måste analyseras och 

extern tillväxt kan fungera i en bransch men inte i en annan. Den kan även generera en hög 

tillväxt i procent men det beror på hur mycket som är acceptabelt. Det organiskt växande 

företaget kan sin egen organisation och vid ett förvärv kan de inte veta exakt allt om det som 
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de köper. "Det finns många exempel på misslyckade förvärv där det inte blev som man trott" 

säger Arnander. Det finns även exempel på många misslyckade organiskt växande företag som 

helt stannar upp när marknaden försvinner. Exempelvis Eniro som vuxit bra i en digital 

marknad som nu förlorar värde varje kvartal. Har ett företag växt bra historiskt, finns det ingen 

garanti för framtiden om marknaden försvinner. Sedan innebär extern tillväxt en högre risk. 

Företaget måste bestämma sig för vilken risknivå som är acceptabel. För att växa fort och 

mycket krävs det ett risktagande. 

Innovativ förmåga  

Exempelvis inom ett aktuellt område som artificiell intelligens gör världens fem största företag 

i marknadsvärde många förvärv exemplifierar Arnander. De försöker ligga i branschens 

framkant och köper teknologier och utvecklingsteam vilket inneburit att det knappt finns någon 

kompetens att få tag i USA. Företagen har köpt upp mycket eftersom ingen vill tappa sin 

konkurrenskraft. Där kan innovationsutvecklingen ifrågasättas. Företagen har tydliga externa 

tillväxtstrategier för att fortsätta vara innovativa eftersom att branschen växer så fort att 

resurserna inte finns internt. Det är svårt att säga att det ena är mer innovativt än det andra. Ett 

organiskt växande bolag är oftast fokuserade på sin verksamhet. Stora företag som växer med 

innovativa förvärv fungerar också. De största teknikföretagen växer just nu med aggressiva 

förvärv. De köper inte enbart innovation utan även teknikplattformar och kundbaser där ett 

exempel är Google som köpte Deep Mind nämner Arnander. Många företag som kommer i 

Standout Capitals sökfält genererar idéer om hur de skulle kunna utvinna synergier med andra 

företag. Exempelvis skulle personalen och olika produkter komplettera varandra. Det finns en 

tydlig risk eftersom företaget tar bort fokus och resurser från något som kan vara dåligt för 

företaget när det redan finns en verksamhet som fungerar. Så är det när företag ska göra något 

som ligger utanför den operativa verksamheten. Det kan vara en större affär, kapitalresning, 

börsnotering eller ett förvärv. Det är många företag som instämmer om att det är destruktivt för 

verksamheten när fokus flyttas till så stora processer. Därför försöker det undvikas. 

Teknologisk förmåga  

Enligt Arnander är den teknologiska förmågan är viktig. Ett produktföretag kan ha teknologisk 

förmåga som strategi för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Har företaget en extern 

tillväxtstrategi måste de även vara en attraktiv förvärvare. Är företaget en dålig 

produktutvecklare och vill köpa ett företag som är duktiga är det inte så sannolikt att företaget 

vill bli förvärvade. Företaget kan tycka att de skulle vara dåliga ägare om de inte lyckats med 

sin egen produktutveckling. Utvecklare brukar ha högre krav på de som ska förvärva. Ett företag 

måste vara en attraktiv arbetsgivare. Har ett företag en låg teknisk förmåga, förutsatt att inte 

exempelvis Google, Apple eller Spotify är förvärvaren, kan priset bli högt på förvärvsobjektet. 

Har ett företag en låg teknisk förmåga får de försöka köpa den på något sätt. 

Internationalisering  

Företag kan växa både organiskt och externt internationellt. Ett organiskt växande företag kan 

ta in riskkapital för att finansiera tillväxten. Den ena tillväxtformen innebär inte att den är en 

större framgångsfaktor än den andra. Det är opportunistiskt vilket forskningen kan missa 

konstaterar Arnander. Ska ett företag etablera sig i ett land kan de träffa en person som är 

lämplig för att driva verksamheten i det landet. I ett annat land kan företaget stöta på ett 

intressant objekt som kan vara lämplig att förvärva och på så sätt etablera sig där. "Det kan även 

vara så att en kund expanderar till ett annat land och du följer med kunden" säger Arnander. 

Det är sällan personer sitter i sina kontor för att analysera forskning och på så sätt kommer fram 

till en optimal tillväxtstrategi. Det brukar växa fram och ofta är det ett tillfälligheternas spel hur 
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det blir i slutet. Efter en viss tid kan ett företag hitta en modell som innebär att de aktivt letar 

förvärv att genomföra. 

Företagsledningens förmåga  

Arnander menar att företagsledningens kompetens måste vara i linje med den strategi som följs. 

Vissa företagsledare är bra på förvärv. Gamla Electrolux var en förvärvsmaskin som köpte upp 

vitvarubolag över hela världen och gjorde det framgångsrikt. Andra företag är duktiga på att 

växa internationellt organiskt som till exempel Google och Amazon. Facebook har gjort förvärv 

för att integrera kompletterande teknikplattformar som WhatsApp och Instagram. Det är en hög 

risk när ett företags strategi inte matchar företagsledningens kompetens.  

Aktivt ägande  

Standout Capital vill vara aktiva ägare och det skiljer sig inte beroende på hur företaget växt till 

sin nuvarande storlek. Har ett företag en extern tillväxtstrategi som är aggressiv med externa 

finansieringslösningar behövs en starkare kontroll. Det medför även en högre finansiell risk. 

Branscher  

Tillväxtmöjligheterna varierar mellan branscher. Inom hälsovårdsbranschen där oftast offentlig 

sektor är primär kund skiljer sig åt mot en konsumentbransch när företag ska växa exemplifierar 

Arnander. Det är branschspecifikt med olika förutsättningar och går inte generalisera.  

Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Det finns ingen direkt avgörande faktor för organisk och extern tillväxt enligt Arnander. 

Tillväxtformen är irrelevant och det måste finnas en modell som fungerar. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget växt till sin nuvarande storlek 

Det är ingen skillnad mellan tillväxtformerna när det gäller hur företaget har växt till sin 

nuvarande storlek påstår Arnander.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Arnander menar att investeringens storlek alltid är den samma. Den ska vara mellan 50 till 150 

miljoner så därför söks företag som har det behovet. 
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4.11 Sammanfattning empiri 
Tabell 1 Sammanfattande tabell över investmentsbolags syn på organisk och extern tillväxt 

Företag AB Max 

Sievert 

CapMan Creades Företag A Företag B 

Organisk och extern 

tillväxt vid 

finansieringsbeslut 

Ska finnas en 
underliggande 

organisk tillväxt. 

Båda alternativen 

finns och jämförs. 

Betalar primärt för 

organisk tillväxt. 

Bygger på en kalkyl 
istället för hur 

företaget växt. 

Värderar organisk 

tillväxt högre. 

Finansiell risk 

Skiljer sig inte 

markant. Beror på hur 

kreditdrivet det är. 

Högre risk för extern 

tillväxt. Mer 

finansiella medel. 

Ingen definitiv 

skillnad. Total 

riskbedömning. 

Beror på 
omständigheterna. 

Risken är störst vid 
extern tillväxt. 

Marknadsrisk 

Ingen större skillnad 

mellan 

tillväxformerna. 

Rätt kompetens för 
att hantera risken. 

Direkt påverkan vid 
organisk tillväxt. 

Ingen tydlig skillnad 

mellan 

tillväxtformerna. 

Större risk vid stora 
förvärv. 

Operativ risk 

Högre risk vid extern 

tillväxt. Lättare att 

göra dåliga förvärv. 

Köpa rätt och 

kontrollera den 

operativa risken. 

Primärt påverkar det 

ett bolag som redan 

ägs. 

Lättare med kontroll 

av denna risk vid 

organisk tillväxt. 

Risken är större om 

företaget förvärvar ett 

annat bolag. 

Integrationsrisk 

Organisk tillväxt 

lättare. Kunskap om 
verksamheten. 

Låg integrationsrisk 

vid organisk tillväxt. 
Lite integration. 

Kopplat till extern 

tillväxt. Risk att 
synergier ej uppnås. 

Lägre risk vid 

organisk tillväxt. 

Högre vid extern 

tillväxt. Beror på 
synergierna som söks. 

Hur de bistår 

företagen att 

hantera risk 

Extern tillväxt: hjälpa 

vid förvärv. Organisk 

tillväxt: affärsplan. 

Managementfråga: 

kunskap och 

kompetens. 

Styrelsearbete, 

nätverk, kompetens 

och rådgivare. 

Styrelsearbete och 

besiktningsarbete vid 

investeringarna. 

Extern: förvärv, 

processer. Organisk: 

nätverk, perspektiv. 

Risk som är mer och 

mindre viktig 

Extern tillväxt: 

operativ och 

integrationsrisk. 

Extern tillväxt: hur 

investeringsansvariga 

genomför förvärv. 

Operationella och 

marknadsrisken är 

viktigast. 

Värderingsrisken är 
viktigast, rätt kalkyl. 

Operationella risken 

är svårast men 

viktigast. 

Diversifiering 

Beror på situationen, 

pris, kostnaden och 
möjligheter. 

Det finns krav på 

diversifiering 
beroende på strategi. 

Ser på diversifiering i 

termer av deras totala 
investeringsportfölj. 

Beror på situationen. 
Beror på situationen 

och marknaden. 

MPT 

Organisk: mer stabil 

och lägre risk, men 

kan tappa influenser. 

Organisk: risk att ett 
företag springer förbi. 

Organisk: stabilare 

form av tillväxt och 

lägre risk. 

Extern innebär högre 
risk. 

I vissa situationer 

lämpar sig extern 

tillväxt bättre. 

Innovativ förmåga 

Svårt att generalisera 
att organiskt tillväxt 

är mer nyskapande. 

Organisk tillväxt 
kräver innovation och 

nytänkande. 

Att köpa bolag är inte 

innovativt i sig. 

Extern tillväxt kan 

vara nyskapande. 

Ur bolagets synvinkel 
är formerna lika 

innovativa. 

Teknologisk 

förmåga 

Teknologisk förmåga 

varierar beroende på 
tillväxtform. 

Är beroende på 

bransch. 

Företag som saknar 

teknologisk förmåga 
kan köpa det. 

Förvärv kan förflytta 

teknologin till deras 
marknad. 

Företag som saknar 

teknologisk förmåga 
kan köpa det. 

Internationalisering 

Organisk 
tillväxtstrategi tar 

längre tid. 

Ser ofta på extern 

tillväxtstrategi. 

Finns startups som 
växer organiskt redan 

från start. 

Beror på 

omständigheterna. 

Föredrar företag som 
tar det försiktigt och 

växer stegvis. 

Företagsledningen Ingen kommentar. 
Extern: affärer, 
integrering. Organisk: 

innovation, kultur. 

Extern: förmåga att 

genomföra förvärv. 

Vissa personer är 
lämpade för organisk, 

andra för extern. 

Organisk: Fokus på 
"hur". Jordnära, 

kontroll, försiktighet. 

Aktivt ägande 
Ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna. 

Formen av aktivt 

ägande kan se olika 

ut. Olika mätare. 

Ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna. 

Beror mer på vad 

ägaren kan tillföra än 

på tillväxtform. 

Lättare att tillföra 

värde vid extern 

tillväxt. Olika mått. 

Branscher 
Tillväxtformen är 
branschberoende. 

Stor skillnad. Växer 

branschen snabbt är 

organisk lämpad. 

Varierar vilken 

tillväxtform som är 

lämpad. 

Vid låg tillväxt, 

tenderar företag att 

växa externt. 

Beroende på 

tillväxtform och 

företagets situation. 

Avgörande faktor 

för organisk och 

extern tillväxt 

Företagen ska ha en 
underliggande 

organisk tillväxt. 

Inget generellt svar, 
det beror på 

branschen. 

Ledningsgruppens 
kompetens, förmåga 

och motivation. 

Ingen avgörande 
faktor beroende på 

tillväxtform. 

Ingen avgörande 
faktor för organisk 

eller extern tillväxt. 

Finansieringens 

storlek beroende på 

hur företaget växt 

Större 
finansieringsbehov 

vid extern tillväxt. 

 Eventuellt påverkar 

tillväxtmetoden. 

Ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna. 

Framtidsutsikter är 
det relevanta, inte 

nuvarande tillväxt. 

Vid många förvärv 
brukar det vara ett 

större bolag. 

Finansieringens 

storlek och 

påverkan på 

finansieringen 

Läggs mer tid på en 
stor investering. 

Det är samma process 
som genomförs. 

Ingen skillnad. Lika 

grundliga vid 

investeringsbeslutet. 

Vid mindre summor 

läggs oftast mindre 

tid. 

Storleken på 

finansieringen har 

ingen påverkan. 



45 
 

 

Företag 

 

MVI Proventus Scope SLU Holding Standout 

Capital 

Organisk och extern 

tillväxt vid 

finansieringsbeslut 

Måste kunna växa 

organiskt och kan bli 

aktuellt med förvärv. 

Beroende på marknad 

och vilken riskprofil 

investeraren har. 

Organisk tillväxt är 
billigare och bättre.  

Beroende på 

investeringsfall och 

bransch. 

Gör ingen stor 

skillnad. Företaget 
ska ha en modell för 

tillväxt. 

Finansiell risk 
Ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna. 

Beror på om det är en 
befintlig marknad 

eller inte. 

Skiljer inte på 
organisk och extern 

tillväxt. 

Beror på hur 
företaget är 

finansierat. 

Beror på hur 
företaget är 

finansierat. 

Marknadsrisk 

Marknadsrisken är 
mer hanterbar vid 

organisk tillväxt. 

Ingen skillnad mellan 

tillväxtformerna. 

Spelar inte så stor roll 
om det är organiskt 

eller externt. 

Påverkas olika 
beroende på 

tillväxtform. 

Onoterade aktier 
påverkas indirekt av 

aktiemarknaden. 

Operativ risk 

Lägre vid organisk 
tillväxt. Mer koll på 

vad som görs. 

Kan vara lättare att 
växa med befintlig 

organisation. 

Högre vid extern 
tillväxt. Flera 

parametrar. 

Ingen skillnad. Finns 
möjligheter att styra 

med processer. 

Ingen skillnad på 
tillväxformerna. 

Kompetent ledning. 

Integrationsrisk 

Högre vid förvärv av 

företag med många 

anställda. 

Risk att synergier inte 

uppnås vid extern 

tillväxt. 

Högre risk vid extern 
tillväxt. 

Integrationsrisk finns 

inte för organisk 
tillväxt. 

Kopplat till 

produkter, team, 
kulturer, länder vid 

extern tillväxt. 

Hur de bistår 

företagen att 

hantera risk 

Gemensam affärsplan 
och gemensamma 

intressen. 

Styrelsearbete: 
långtidsstrategi och 

beslutsfattande. 

Analysen måste göras 
innan för att förstå 

risker. 

Styrelsearbete och 
bra besiktningsarbete 

vid investeringarna. 

Finansiell struktur, 
erfarenhet och 

nätverk. 

Risk som är mer 

och mindre viktig 

Gemensam ambition 

och ekonomiska 
intressen. 

Varierar vilken risk 
som är viktig 

beroende på 

marknad. 

Ingen risk kan 

ignoreras utan alla 
måste tas hänsyn till. 

Raka rör, kompetens 
och 

integrationsfrågor är 

viktigt att beakta. 

Marknadsrisk, 

operativ risk och 
ägarrisken. 

Diversifiering Beror på situation. 
Lättare analyser vid 
färdiga produkter. 

Vissa bolag förvärvar 

nya vertikaler, andra 

forskar sig till det. 

Diversifieringen 

beror på vilka bolag 

det gäller. 

Det finns inga exakta 

tumregler vad som är 

bra och dåligt. 

MPT 

Organisk tillväxt: 

sluttande plan. Extern 

tillväxt: trappsteg. 

Organisk tillväxt: 

mer stabil och 

långsammare. 

En kombination av 

tillväxformerna 

eftersträvas. 

Organisk: mer koll på 

vad som finns i 

portföljen. 

Tillväxtmöjligheterna 

varierar inom 

branscher. 

Innovativ förmåga 

Det är ingen skillnad 

mellan 

tillväxtformerna. 

Ingen kommentar. 

Organisk tillväxt är 

antagligen mer 

nyskapande. 

Organisk tillväxt kan 

ha högre 

innovationsförmåga. 

Svårt att säga att det 

ena är mer innovativt 

än det andra. 

Teknologisk 

förmåga 

Beror på bransch, det 

finns inget generellt 

svar. 

Teknologisk förmåga 

är av betydande vikt. 

Risk att köpa den. 

Är inte avgörande. 

Skiljer sig mellan 

bransch. 

I många fall är det 

inte den teknologiska 

delen avgörande. 

Teknologisk förmåga 
är viktigt. 

Internationalisering 
Är beroende av 

situationen. 

Beror på affärsmodell 

och industri. 

Beror på industri och 

förutsättningar. Går 
fortare med extern. 

Beror på. Extern 
tillväxt bara 

möjlighet för större 
företag. 

Det ena betyder inte 

en större framgång än 
det andra. 

Företagsledningen 

Det är olika förmågor 

som behövs för de 

två tillväxtformerna. 

Situationsbaserat och 

ingen distinkt 

egenskap att föredra. 

Ingen skillnad. 

Kompetenta personer 

som vet vad de gör. 

Olika kunskaper som 

krävs. 

 

Kompetensen måste 

vara i linje med 

strategin. 

Aktivt ägande 

Olika typer av 

verktygslådor och 

förmågor. 

Är ingen aktiv ägare. 

Olika strategiska 

frågor beroende på 

tillväxtform. 

Inge skillnad 

beroende på 

tillväxtform. 

En aggressiv extern 

tillväxt kräver en 

starkare kontroll. 

Branscher 

Branscher har olika 

tillväxttakt och 

egenskaper. 

Vissa branscher är 
förvärvsintensiva. 

Vissa industrier är 

mer lämpade att 

förvärva bolag. 

Det är skillnad 
mellan branscher. 

Det beror på vilken 

bransch. Olika 

förutsättningar. 

Avgörande faktor 

för organisk och 

extern tillväxt 

Det beror på 

situation. Det 

viktigaste är att ha 
rätt människor. 

Marknadsfaktorn och 
affärsmodell är 

avgörande. 

Vid extern tillväxt 
måste det finnas 

förvärvskandidater. 

Branschdynamiken är 

en avgörande faktor. 

Ingen direkt 

avgörande faktor. 

Finansieringens 

storlek beroende på 

hur företaget växt 

Det beror på bransch. 
Lönsamheten är 

avgörande. 

Det finns ingen 

skillnad. 

Det finns inget 

samband. 

Det finns ingen 

skillnad. 

Finansieringens 

storlek och 

påverkan på 

finansieringen 

Vid stor investering 

läggs det mer 

resurser. 

Är oberoende hur stor 
finansieringen är. 

Investeringarna 

tenderar att vara 

samma summa. 

Det varierar mellan 
investmentbolag. 

Investeringens storlek 
är alltid den samma. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av de viktigaste resultaten från det empiriska materialet 

som framkom vid intervjuerna med respondenterna från Creades, Proventus AB Max Sievert, 

CapMan, SLU Holding, Företag A, Företag B, MVI, Scope och Standout Capital. Analysen 

gjordes i enlighet med dataanalysen som beskrivits i tidigare kapitel. Analysen presenteras 

nedan. 

5.1 Analys av empiri 

Tidigare forskning har tydligt etablerat hur mycket företag växer (McKelive & Wiklund 2010). 

Det här examensarbetet har tagit sig an uppgiften att beskriva och förklara hur företag växer ur 

ett investmentbolags perspektiv. Vi har särskilt försökt hitta perspektiv på hur finansiärer ser 

på företag i en tillväxtfas. Till det har vi haft ett teoretiskt perspektiv med två huvudsakliga 

strategier för tillväxt. Litteraturen pekar ut organisk tillväxtstrategi (Salvato m.fl., 2007) och 

extern tillväxtstrategi (Gilbert m.fl., 2016). 

Organisk och extern tillväxt vid finansieringsbeslut 

Organisk tillväxt kännetecknas av tillväxt med interna medel och att företaget utvidgar den 

existerande verksamheten och produktutvecklingen (Salvato, Lassini & Wiklund 2007). 

Företag med en extern tillväxtstrategi har istället ett tydligt fokus på att förvärva företag och 

genom detta möjliggör det för företaget att stärka sitt produkt- eller tjänsteerbjudande (Gilbert 

m.fl., 2006). Resultatet visar tydligt att underliggande organisk tillväxt gynnas av stabilare 

utveckling där flera risker kan undvikas såsom integrationsrisker. Således, om det kriteriet är 

uppfyllt så utesluts inte en extern tillväxtstrategi. I det fallet kan extern tillväxt ses som en 

accelerator för tillväxttakten. Det visas även en intressant nyans där båda alternativens effekter 

jämförs och därefter fattas finansieringsbeslut. Det beror på investerarens riskprofil och 

innehavsstrategi. Kim m.fl., (2011) visade även att en där extern tillväxt kan göra att företag 

växer snabbt men med högre risk. Medan vissa investmentbolag förespråkar en organisk 

tillväxtstrategi är andra reserverade och menar att det beror på. Empirin visar att 

investmentbolag har olika strategier och olika preferenser, vilket kan vara anledningen till att 

svaren differentierar sig.  

När ett investmentbolag planerar finansieringsstrategin för ett företag kan det ligga på en 

grundad organisk tillväxtstrategi med inslag av en produktstrategi. Företaget byggs organiskt 

upp centrerat runt en produkt eller tjänst som utgör kärnverksamheten. Produkten eller tjänsten 

ska vidareförädlas och på sikt generera avkastning. Även om det föreligger en organisk 

tillväxtstrategi kan ett företags situation eller marknadsstruktur förändras där en extern 

tillväxtstrategi kan vara mer lämpad. Således kan förvärv genomföras inom ett segment för att 

skapa skalfördelar eller för att utöka existerande kundbas. Förvärven kan även inneha nyanser 

av produktstrategi där det söks kompletterande plattformar till existerande produkt. I skenet av 

hur externa tillväxtstrategier planeras genomlyser kontrollfaktorer och strategisk 

implementering för värdeökning. Var och en av dessa strategier är kopplade till olika faktorer 

som kan medföra risker. Bland våra resultat blir dessa tydliga och vi har i analysen behandlat 

dessa sekventiellt med den finansiella risken först. 

Finansiell risk 

Litteraturen pekar ut olika finansiella risker som kan påverka tillgångars och skulders värde, 

nämligen ränterisk (Asgharian & Nordén, 2007), valutarisk (Adler & Dumas, 1984) och 

kreditrisk (Bielecki & Rutkowski, 2002). Empirin visar att investmentbolag inte skiljer markant 
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på organisk och extern tillväxt vid finansiella risker. Riskerna analyseras med en 

helhetsbedömning och är situationsberoende. En annan faktor är hur företaget är finansierat och 

hur kreditdrivet det är. Ax:son Johnson nyanserar de finansiella riskerna då han påpekar att 

riskerna är högre vid extern tillväxt. Anledningen till det är att det rör sig om större 

kapitalinsatser när ett företag ska växa externt vilket ökar riskexponeringen. Det ligger i linje 

med Kim m.fl., (2011) som menar att risken för finansiella förluster är högre vid extern tillväxt 

jämfört med organisk. Att enbart en respondent som reflekterar över att de finansiella riskerna 

är högre vid extern tillväxt är intressant. Det kan bero på att varje investmentbolag har olika 

verktygslådor för att bedöma finansiella risker. Bedömningen är situationsberoende och inte 

beroende på tillväxtform.  

Marknadsrisk 

Marknadsrisken innebär risken för att marknadsvärdet på en portfölj som innehåller aktier 

sjunker på grund av marknadsförhållanden som portföljen omfattas av (Asgharian & Nordén, 

2007). Resultatet av empirin visar att investmentbolag har olika åsikter om hur tillväxtformen 

påverkar marknadsrisken. Vissa anser att det inte har betydelse vilken typ av tillväxt företaget 

präglats av medans andra anser att det har betydelse. Empirin belyser att marknadsrisken är 

högre vid stora förvärv där det är mer kapital i rörelse. Större kapital i rörelse exponeras mer 

mot aktiemarknads-, valutaväxlings-, ränte- och råvarumarknadsvolatilitet som Dowd (2002) 

beskriver. Resultatet visar även att marknadsrisken är mer hanterbar inom organiskt växande 

företag. Karlsson säger att "marknadsrisken är mer kontrollerbar inom organisk tillväxt då du 

har mer kontroll på vad du sysslar med". Det visar hur organiskt växande företag fortfarande 

är exponerade mot risken men kan hantera situationen internt på ett stabilt sätt. Riskhanteringen 

blir därför svårare vid externt växande företag där företaget har fler faktorer att beakta vid 

riskhantering. I ljuset av detta kan externt växande företag kompensera för en svagare marknad 

genom att genomföra aggressiva förvärv. Att det finns splittrade åsikter beror på vilken form 

av investeringar investmentbolagen genomför. Det bidrar till insikten att organisk och extern 

tillväxt inte alltid är svart på vitt. Båda tillväxtformerna har olika för och nackdelar för att 

hantera exponering mot marknadsrisk som empirin belyser.  

Operativ risk 

Vi vet att tidigare forskning pekar ut operativ risk som risken att förluster uppstår på grund av 

bedrägeri, processfel, oförutsedda händelser, inkompetent personal, rättsligt ansvar, anseende 

och strategisk risk (Power, 2005). Resultat av empirin visar en tendens att investmentbolag ser 

en högre operativ risk vid extern tillväxt. Det är fler parametrar att kontrollera och det är lättare 

att göra dåliga förvärv. Operativ risk inom organisk tillväxt är lättare att kontrollera inom 

befintlig organisation. Däremot finns det meningsskiljaktigheter som menar att det inte spelar 

någon roll vilken tillväxtform företaget vuxit med. Risken kan styras och kontrolleras via 

processer och kompetent ledning. Resonemanget att operativ risk går att kontrolleras kan 

härledas till Power (2005) som menar att det länge funnits principer för att hantera operativa 

risker. Investerare A säger att "det är lättare att kontrollera den operativa risken inom organisk 

tillväxt än vid extern tillväxt". Anledningen att den operativa risken anses lättare att kontrollera 

inom organisk tillväxt är primärt att den egna organisationen känns till väl. Det innebär att 

erfarenheten att hantera fel finns internt om något fel begås. Vid extern tillväxt finns det en 

förvärvad organisation där ledningen inte kan organisationen lika väl. 

När ett investmentbolag planerar framtida strategier kan det vara med en tydlig tillväxtstrategi 

med inslag av produktstrategi. Det kan finnas synergier att utvinna som investmentbolaget 

eftersträvar i syfte att öka värdet på företagen (Yang m.fl., 2009). Det kan då vara mer aktuellt 

med organiskt växande företag där operativ risk är lägre vilket kan maximera avkastningen. Det 
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beror på vilket risktagande investmentbolaget är villiga att acceptera. Även fast extern tillväxt 

innebär högre risk kan det generera högre avkastning vilket leder till att tillväxtformen inte 

ignoreras. Däremot syns det med olika nyanser hur investmentbolag vill kontrollera den 

operativa risken i största möjliga utsträckning. Operativ risk visar även liknande tendenser som 

integrationsrisk. 

Integrationsrisk 

Integrationsrisken definieras i litteraturen som risken att det uppstår värdeminskning när 

aktiviteter och produktlinjeerbjudanden samordnas för att utvinna synergier (Hoberg & Philips, 

2016). Resultatet av empirin går helt i linje med litteraturen. När ett företag växer externt måste 

kulturer och produkter integreras vilket kan vara problematiskt (ibid). Även problematiken med 

att integrera kulturer och produkter är återkommande. Det visas nyanser av detta när Ax:son 

Johnson menar att det även kan uppnås kostnadssynergier och intäktssynergier. Även när 

investerare B nämner att en extern tillväxtstrategi kan användas för att komma åt ett specifikt 

kundregister. Det visar att det inte bara eftersträvas kontroll över organisationen vid förvärv 

utan även nyanser av tillväxtstrategi och produktstrategi. I skenet av detta föreligger främst 

integrationsrisken för externa tillväxtstrategier. Integrationsrisken korrelerar även med risken 

för bortkopplingar i strategisk formulering och implementering (Dalton & Dalton, 2006). När 

ett investmentbolag söker att utvinna synergier är det främst för att öka värdet på sitt placerade 

kapital. Där finns risken att strategisk bortkoppling sker när produktsynergier försöker utvinnas 

vilket kan innebära att fokus tappas från tillväxtstrategin. Det är även tillkommande 

integrationskostnader som måste tas hänsyn till (Margsiri m.fl., 2008). Integrationskostnader är 

inget organiskt växande företag behöver ta hänsyn till. Detta genom att det förekommer 

förhållandevis små interna processintegreringar vilket inte behöver vara kostsamt. Ett företag 

med extern tillväxt integrerar en hel organisation i en annan vilket kräver resurser och kapital. 

Det är betydligt fler faktorer som kan gå fel vid en företagsintegrering vilket empirin påvisar. 

Hur investmentbolag bistår företagen att hantera risk 

För att förhindra att finansiella försluter uppstår kan säkerhetsåtgärder nyttjas (De Giorgi & 

Mahmoud, 2016). Carlsson (2003) menar att investmentbolags aktiva ägande bistår mer 

erfarenheter för att motverka risker. Av examensarbetets empiri framgår det att 

investmentbolagen använder sig av styrelsearbete, besiktningsarbete vid investeringar, nätverk, 

kompetens, erfarenhet och finansiell struktur. Litteraturen pekar även ut att investmentbolag 

kan assistera för anpassning till förändringar inom industrin. Samtidigt tillkommer även 

erfarenheter och kompetens från andra affärsmodeller (Carlsson, 2003). Har ett företag en 

organisk tillväxtstrategi kan investmentbolag assistera med affärsplan, nätverk och 

erfarenheter. I linje med litteraturen visar empirin att företag med extern tillväxtstrategi kan 

hämta erfarenhet och kompetens från det aktiva ägandet. Det är intressant och kan förklara 

varför företag söker sig mot riskkapitalister. Att investmentbolag bidrar med riskhantering och 

utveckling visar resultatet som även ligger i linje med litteraturen. Beroende på framtidsutsikter 

och tillväxtstrategi kan investmentbolag bistå med riskhantering och utveckla företag att bli 

stora aktörer på marknaden. 

Risk som är mer och mindre viktig  

Empirin visar en tendens att investmentbolag anser att operativa risker och marknadsrisk är 

viktigast att ta hänsyn till. Det kan bero på att riskerna kan påverka företag negativt. Specifikt 

inom en extern tillväxtstrategi är integrationsrisken framstående. Det framgår även en nyans att 

ingen risk är viktigare än den andra. Utan det är en total riskbedömning som måste göras för att 

säkerställa kontroll över riskerna. Däremot kan riskerna framstå som olika värda beroende på 
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marknad. Risker härleds mer mot extern tillväxt än organisk (Delmar m.fl., 2001; Gilbert m.fl., 

2001). Det är fler parametrar som behandlas än vid en organisk tillväxt. Det visas även hur 

specifika risker som exempelvis integrationsrisken härleds direkt mot en extern tillväxtstrategi. 

Att investmentbolagen är väldigt specifika vid risker för en extern tillväxtstrategi kan bero på 

att de är medvetna om att extern tillväxt är mer riskfylld än en organisk tillväxtstrategi.  

Diversifiering 

Litteraturen säger att diversifiering är en av de viktigaste investeringsprinciperna för att minska 

den totala risken (Carlsson, 2003; De Giorgi & Mahmoud, 2016). Resultatet var överraskande 

eftersom motsägelser mot litteraturen förekom. Det är inte diversifieringen som 

investeringsprincip som grundar finansieringsbeslut utan det beror på den underliggande 

marknaden. Det finns inga exakta tumregler om vad som är bra eller dåligt. Istället för att 

motverka risker genom diversifiering kan utvecklingsstrategin grunda sig i att förädla ett 

koncept. Det finns en viss nyans av diversifiering i empirin att företag bör sträva efter att bli 

bäst på sin verksamhet. Litteraturen visar att ett företag kan produktdiversifiera sig. Organiskt 

växande företag forskar sig till nya vertikaler medans externt växande företag kompletterar sin 

produktportfölj via förvärv (Chen m.fl., 2009). I examensarbetets empiri förespråkas 

situationer, resurser och marknadsstrukturer som beroendefaktorer för tillväxt. Har ett företag 

vuxit organiskt när marknaden stagnerar kan extern tillväxt anses som positivt där 

produktstrategin utökas med ytterligare vertikaler och nya kundsegment. Investmentbolags 

finansieringsstrategier speglar hur situationer, resurser och marknadsstrukturer nyttjas för att 

utveckla företag. 

MPT 

Mangram (2013) nämner MPT som ett ramverk vid val av investeringsportföljer för att 

maximera avkastning och minimera risker. Likaså vet vi att organisk tillväxt innebär mindre 

risk än extern tillväxt (Penrose, 1959) och den är dessutom stabilare över tid (Penrose, 1959; 

Delmar m.fl., 2001; Gilbert m.fl., 2006). Vi kan även bekräfta detta. Resultatet stämmer med 

litteraturen. Det är lättare att kontrollera organiskt växande företag. Det framgår även nyanser 

av risk. Organiskt växande företag riskerar att stagnera och tappa influenser från omvärlden. I 

vissa situationer anses extern tillväxt vara ett bättre alternativ. Vi vet även från litteraturen att 

extern tillväxt kan öka tillväxten snabbt dock med risken för finansiella förluster (Kim m.fl., 

2011). Däremot är tillgången till kassaflödet att anse som positivt (Margsiri m.fl., 2008). 

Resultatet pekar på att båda tillväxtformerna kan eftersträvas beroende på företagets situation. 

Karp (2016) nämner att företagsledare föredrar organisk tillväxt. Problematiken med Karps 

(2016) rön beror på om företagsledare inte tar hänsyn till nyanserna av risk inom organisk 

tillväxt. Det behöver inte alltid vara den självklara tillväxtstrategin.  

Innovativ förmåga  

Organisk tillväxt speglar den entreprenörsmässiga förmågan att skapa och utöka den 

ekonomiska aktiviteten. Extern tillväxt flyttar aktiviteten från en organisation till en annan och 

blir därigenom inte lika innovativ (Davidsson & Henreksson, 2008). Resultatet visar olika 

åsikter ställt mot litteraturen. Vissa investmentbolag anser att organisk tillväxt har högre 

innovationsförmåga än extern tillväxt. Andra menar på att det inte är någon skillnad och att det 

inte går att generalisera. Ax:son Johnson exemplifierar företag vars externa tillväxtstrategi 

inneburit en innovativ styrka. En intressant nyans visar sig när Arnander exemplifierar området 

artificiell intelligens där extern tillväxtstrategi varit framstående för att vara en innovativ aktör. 

Det tyder på en tillväxtbransch som växer med extern tillväxtstrategi. Det motsäger litteraturen 

om att extern tillväxt kopplas till etablerade och större företag i mogna branscher (Penrose 1959; 

Delmar m.fl., 2003). I ljuset av detta måste företag vara konkurrenskraftiga och ligga 
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branschens utvecklingsfront. Kompetenser och teknikplattformar slås samman och genererar 

skalfördelar för att bli en ledande innovativ aktör. Det motsäger även litteraturen om att 

organisk tillväxt är mer innovativt (Davidsson & Henreksson, 2008). Resultatet pekar även ut 

branschspecifika egenskaper som grundläggande argument för formen av innovation istället för 

tillväxtform.  

Litteraturen nämner även att när investmentbolag finansierar en organisation främjas tillväxt 

genom synergier mellan portföljföretag (Yang m.fl., 2009). Resultatet visar på att om ett företag 

växt organiskt kan den innovativa förmågan upphöra om företaget blir förvärvat. Innovativ 

förmåga är inte en självklarhet i sig utan måste främjas genom strategiska val. Även inom den 

innovativa förmågan reflekteras risken med bortkopplingar i strategisk formulering och 

implementering (Dalton & Dalton, 2006). Ska ett företag växa externt flyttas fokus från 

nuvarande verksamhet till förvärvsprocessen. Det väcker frågan om vad innovation egentligen 

är. Att företag blir mer effektiva med synergier gynnar samhället i stort och kan även uppfattas 

som innovation. 

Teknologisk förmåga 

Från tidigare forskning vet vi att teknologisk förmåga definieras som användandet av avancerad 

teknologi och patent. Företag med en svag teknologisk förmåga söker efter förvärv som kan 

förbättra den teknologiska förmågan genom extern tillväxt (Chen m.fl., 2009). Resultatet visar 

att investmentbolag bedömer den teknologiska förmågan olika. I viss mån kan förmågan vara 

avgörande för ett företags konkurrenskraft. Organiskt växande företag behöver en effektiv 

utvecklingsavdelning för att inte förlora marknadsandelar. Det kan finnas olika strategier 

beroende på nivån på ett företags teknologiska förmåga. Litteraturen pekar ut att externt 

växande företag kan nyttja beprövad teknologi som de får tillgång till genom förvärven (ibid). 

En intressant nyans i empirin visas där ett företag med stark teknologisk förmåga kan växa 

externt för att flytta teknologin till en ny marknad. Att investmentbolag bedömer den 

teknologiska förmågan olika beror på investeringsstrategin. Strategin kan rikta sig mot 

specifika kriterier eller branscher. Alla branscher är inte högteknologiska, exempelvis 

städföretag, vilket visar att teknologisk förmåga inte är ett måste för en tillväxtstrategi. 

Högteknologiska branscher kan nyttja en extern tillväxtstrategi för att komplettera 

teknikplattformen och därigenom bli mer konkurrenskraftig. Företag som Standout Capital som 

investerar i teknologibolag har höga krav på den teknologiska förmågan och detta kan tydligt 

kopplas till deras investeringsstrategi. Vidare har investmentbolag som Scope en annan 

investeringsstrategi och investerar i alla typer av industrier. Därmed är inte den teknologiska 

förmågan avgörande för dem. Den teknologiska förmågan kan kopplas till strategi och industri. 

Internationalisering 

När ett företag ska växa internationellt kan det snabbt etablera sig genom förvärv av företag i 

andra länder (Chen m.fl., 2009; De Georgio m.fl., 2016). Företag som växer organiskt använder 

en långsam metod för stegvis internationalisering (Chen m.fl., 2009). Företag kan även behöva 

vara internationella aktörer vid uppstart för att vara konkurrenskraftiga (D'Souza & McDougall, 

1989). Resultatet visar att investmentbolag bedömer en internationell tillväxtstrategi olika 

beroende på situationer. I vissa situationer krävs en snabb och aggressiv extern tillväxtstrategi 

för att snabbt skapa en kritisk massa. Samtidigt som vissa situationer kräver en organisk 

försiktig tillväxtstrategi. Det beror på vad ett företag kan erbjuda marknaden. En mer nyanserad 

bild som visas är att extern tillväxt internationellt behöver inte betyda mer framgång än organisk 

tillväxt. Hedberg argumenterar emot Chen m.fl., (2009) och menar att startupföretag kan vara 

globala aktörer genom en organisk tillväxtstrategi. Det kan bero på att forskning gällande 

internationella tillväxtstrategier kan vara förlegade. Organiskt växande företag kan vara 



51 
 

internetbaserade vilket kan göra företaget till en internationell aktör direkt vid uppstart. Trots 

att organisk tillväxt kan vara långsamt och växa stegvis behöver det inte vara negativt vilket 

empirin visar. Det beror på investmentbolagets ägandestrategi och tidshorisont. Vid en 

innehavsstrategi för investmentbolag med kort ägande eftersträvas snabb tillväxt och 

värdeökning. Där kan en aggressiv extern tillväxtstrategi vara bäst lämpad. 

Företagsledningen 

Från litteraturen vet vi att ledningens förmågor är viktiga (Mason & Stark, 2004). Det 

tillkommer även egenskaper, riskhantering, meriter och skicklighet (Macmillan m.fl., 1985). Vi 

vet även att olika tillväxtstrategier ställer olika krav på företagsledare (McKelvie & Wiklund, 

2010). Empirin speglar litteraturen där det är olika egenskaper som krävs beroende på 

tillväxtstrategi. Det läggs betydligt mer fokus på externt växande företags ledning. Det görs för 

att riskerna är högre vid en extern tillväxtstrategi. Personer som leder organiskt växande företag 

känner en högre grad av kontroll. Företaget blir duktigt på riskhantering, personalledning, 

kapitalanskaffning, produktutveckling och tekniksäkring. Innovation behöver främjas och en 

kultur som klarar snabba förändringar inom industrin behöver byggas. Externt växande företag 

ser mer positivt på förmågor som integreringsskicklighet, rationalisering och utvinnandet av 

synergier. Det ges utryck i empirin om att kompetensen måste vara i linje med strategin. 

Anledningen är att organisk och extern tillväxt innehar specifika egenskaper och kräver rätt 

personer för att hantera varje situation som uppstår. Har en person eller ett team enbart arbetat 

med en form av tillväxt är de mest lämpade för att fortsätta bedriva den formen. 

Aktivt ägande 

Från litteraturen vet vi att investmentbolags aktiva ägande kan leda till en stark värdeproduktion 

vilket varit en framgångsfaktor för företag (Carlsson, 2003). Investmentbolags aktiva roll kan 

innebära råd till VD:n (Rosenstein m.fl., 1993) och även strategiformulering (Anokhin, 2016). 

Resultatet visar att vissa investmentbolag anser att det inte är någon skillnad i hur aktiva ägare 

de vill vara beroende på tillväxtform. Andra menar att det finns skillnad. Det kopplas till att det 

är olika verktygslådor, förmågor och mått som behövs beroende på om företaget växer organiskt 

eller externt. Det visas en intressant nyans i empirin där investmentbolag kräver en starkare 

kontroll vid extern tillväxt. Det beror på att det är fler och större riskfaktorer samtidigt som det 

är mer kapital i rörelse än vid organisk tillväxt. Riskerna kopplas till integrations och den 

operativa risken. Vidare har investmentbolag uttryckt att det är fler parametrar att hålla koll på 

vid extern tillväxt. Dock kan det generera ett bra resultat. Samtidigt utesluter inte detta att 

investmentbolag arbetar olika med det aktiva ägandet eftersom strategier och processer ser olika 

ut. Finansieringsstrategin kopplas till en kontrollfaktor beroende på riskprofil och önskvärd 

värdeökning. 

Branscher 

Tidigare forskning hävdar att organisk tillväxt kopplas mer till mindre och yngre företag samt 

tillväxtbranscher. Extern tillväxt kopplas mer till etablerade och större företag i mogna 

branscher (Penrose, 1959; Delmar m.fl., 2003). Resultatet visar tydligt att investmentbolag 

anser att tillväxtformen är branschberoende. Olika branscher har olika tillväxttakt, egenskaper 

och förutsättningar. Växer branschen snabbt är organisk tillväxt mer lämpad och vid låg tillväxt 

tenderar företag att växa externt. I ljuset av detta återkopplas Arnanders resonemang om hur 

högteknologiska tillväxtbranscher växer externt. Det går emot Penrose (1959) & Delmar m.fl. 

(2003). Det stämmer att extern tillväxt kopplas till större och etablerade företag men inte mogna 

branscher. En högteknologisk bransch som artificiell intelligens visar att teknisk utveckling 

motsäger traditionell tillväxtteori. Det kan bevisa att teorin är förlegad och behöver uppdateras 

mot nuvarande branschers egenskaper.  
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Avgörande faktor för organisk och extern tillväxt 

Från litteraturen vet vi att företag kan växa med en organisk tillväxtstrategi (Salvato m.fl., 2007) 

eller en extern tillväxtstrategi (Gilbert m.fl., 2016). Vi vet att en extern tillväxtstrategi kan göra 

att ett företag växer snabbt, men det är mer riskfyllt (Kim m.fl., 2011). Resultatet visar att 

investmentbolag har svårt att se någon avgörande faktor för organisk och extern tillväxt. 

Bedömningen är situationsbaserad. Det härleds till ledningsgrupp, branschdynamik, 

marknadsfaktorer och affärsmodell. Grundläggande ska det finnas en underliggande organisk 

tillväxt där extern tillväxt inte utesluts. Varje situation har specifika förutsättningar och faktorer 

som påverkar tillväxten. Oavsett om ett företag växt organiskt eller externt går faktorerna inte 

att generalisera. Det kan bero på finansieringsstrategi, kontrollbehov, produktstrategier och 

ägarhorisont. 

Finansieringens storlek beroende på hur företaget har växt till sin nuvarande storlek 

Vi vet sedan tidigare forskning att extern tillväxt kan vara mer kostsam än organisk tillväxt 

(Magsiri m.fl., 2008). Empirin visar att de flesta investmentbolag inte ser något samband mellan 

finansieringens storlek och hur företag växt till sin nuvarande storlek. Empirin härleder att 

organisk tillväxt föredras vilket kan påverka att inget samband ses. Att inget samband ses beror 

på varje investmentbolags finansieringsstrategi i kombination med framtida tillväxtstrategi. Det 

visas en nyans där extern tillväxt tenderar att vara mer kapitalintensiv och därför kräver en 

högre grad av finansiering. Det innebär att det finns belägg för vad Magsiri m.fl., (2008) 

nämner, även om majoriteten av respondenterna inte ser något samband.  

Finansieringens storlek och påverkan på finansieringen 

Från litteraturen vet vi att när ett investmentbolag finansierar ett företag tillgodoses kapital för 

att utveckla företaget (Cessar, 2004). Samtidigt är det en komplex fråga beroende på 

egenskaperna hos finansieringen (Lukas m.fl., 2016). I ljuset av hur företag växer menar nästan 

alla respondenter att det inte görs någon skillnad i processen genom att samma analys genomgås 

vid varje finansiering. Det visas en intressant nyans där vissa investmentbolag menar att det 

läggs mer tid och resurser på stora finansieringsbeslut. Att empirin skiljer sig stämmer med 

Jakobssons resonemang att det skiljer sig mellan investmentbolag. Det är olika analytiska 

processer som genomförs beroende på storleken och egenskaperna hos finansieringen. 
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6. Slutsatser 
Få studier uppmärksammar hur företag växer och fokuserar istället på hur mycket företag växer. 

Syftet var därför att med ett nyanserat perspektiv från investmentbolag bidra till en djupare 

kunskap om tillväxtföretag med hänsyn till organisk och extern tillväxt. Till syftet ställdes även 

en forskningsfråga:  

Hur ser investmentbolag på organisk och extern tillväxt hos företag? 

Vi har varit analytiska baserat på tidigare teori och sökt nyanser av tillväxt genom 

investmentbolags perspektiv. Genom forskningsfrågan finner vi att beroende på 

investmentbolags finansieringsstrategi med ägandet av företag, matchas tillväxtstrategin för att 

uppnå målet med ägandet. Hur investmentbolag ser på organisk och extern tillväxtstrategi 

varierar och är kopplat till finansieringsstrategi, processer, kontroll och affärsmodell. 

Examensarbetet påvisar tendenser att investmentbolag föredrar organisk tillväxtstrategi framför 

extern tillväxtstrategi av olika anledningar. Det finns en rad osäkra faktorer som kan påverka 

extern tillväxt där tillväxtformen är mer kapitalintensiv. Dessutom föreligger finansiella-, 

marknads-, operativa- och integrationsrisker vilket påverkar bedömningskriteriet. Växer ett 

företag organiskt finns en nyans att dessa risker är lättare att hantera. Det utesluter inte extern 

tillväxt eftersom det ses som en accelerator för tillväxttakten. Det kan vara en attraktiv 

tillväxtform samtidigt som det beror på investmentbolagets riskprofil och innehavsstrategi. 

Hur tillväxtformerna bedöms är olika mellan investmentbolag. Det är även beroende på vilken 

situation företag befinner sig i och vilken bransch. Trots detta finns det tendenser till att 

organisk tillväxt fortfarande innebär mindre risk. Dock nyanseras detta då ett organiskt växande 

företag riskerar att bli isolerat och tappar därigenom influenser från omvärlden. Ska ett företag 

kunna behålla sin konkurrenskraft behöver de fokusera på sin kärnverksamhet oavsett 

tillväxtstrategi. Konkurrenskraften kan även stärkas genom förvärv av antingen 

teknikplattformar eller kompletterade komponenter. Investmentbolags inblandning kan även 

främja företagsutveckling genom synergier mellan portföljbolagen oavsett tillväxtstrategi. 

Innovationen påverkas i olika grad beroende på vilken tillväxtform och bransch företaget är 

aktivt inom. Vid en internationell tillväxtstrategi kan både organisk och extern tillväxt 

appliceras beroende på situationen företaget befinner sig i. 

Beroende på tillväxtstrategi behöver företagsledningens förmågor matchas för ändamålet som 

eftersträvas. Har ett företag växt organiskt och planerar för en extern tillväxtfas kan 

kompetensen behövas kompletteras. Just kompetensen bidrar investmentbolag med för att 

vidareutveckla företag. Beroende på branschers karaktär och tillväxttakt kan olika 

tillväxtformer föredras. Det är även obetydligt vilken tillväxtstrategi ett företag växt genom 

historiskt beroende på finansieringens storlek. Investmentbolag genomför likartade analyser 

beroende på finansieringens storlek. Beroende på finansieringsstrategi varierar hur mycket 

resurser som spenderas vid varje beslut. 

6.2 Studiens bidrag 

Examensarbetet bidrar till en djupare kunskap om hur investmentbolag ser på organisk och 

extern tillväxt. Vi nyanserar synen på tillväxt ur ett investmentbolags perspektiv. Studien finner 

att investmentbolag ser på tillväxtstrategin olika beroende på vilka egenskaper ett företags 

situation innehar. Den organiska tillväxtformen bekräftas vara mindre riskfylld och eventuella 

risker kan lättare hanteras genom en högre grad av intern kontroll. Det finns ingen avgörande 

faktor för organisk eller extern tillväxt utan det beror helt på företagens situation, marknad, 

strategi och behov. Av de tio intervjuade investmentbolagen framgick likheter men även 

nyansskillnader. Vårt resultat bidrar till att med ett teoretiskt förhållningssätt förklara hur olika 
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faktorer påverkar organisk och extern tillväxtstrategi. Det är även ett bidrag till forskningen om 

hur företag växer. Tillväxtformerna nyanseras med olika teman som även går emot teorier. 

Att investmentbolagen har olika finansieringsstrategier påverkar deras preferenser till organisk 

och extern tillväxt. Vidare har vi fått en insikt i att tillväxtformen inte behöver vara svart på 

vitt. Det finns för och nackdelar med respektive tillväxtstrategi. Situationen och branschen är 

två återkommande teman som sätter förutsättningar för vilken tillväxtform som är bäst lämpad. 

Tillväxtformen kan ställa olika krav på exempelvis företagsledningens förmåga. Med 

investmentbolagens insyn i olika företag och branscher bidrar de till ett holistiskt perspektiv 

som enskilda företag kan sakna. Denna nyanserade bild som investmentbolagen förmedlar kan 

hjälpa företag att förstå de två tillväxtformerna bättre och hjälpa dem att fatta klokare beslut. 

Examensarbetet hoppas även kunna stimulera till mer diskussion om hur företag växer. Bland 

annat hur teorierna kring innovativ förmåga kan beprövas. Detta då företag inom 

högteknologiska tillväxtbranscher växer externt trots att tillväxtteorier föreslår organisk 

tillväxt. Vi hittar även underlag för att om företag med svag teknologisk förmåga som 

kompletterar den externt behöver ta hänsyn till eventuella integrationsrisker. Vi hittade 

motsägelser till internationella tillväxtteorier som föreslår extern tillväxt medans organiskt 

växande företag kan vara internationella redan vid uppstarten. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har valt att studera ett relativt outforskat ämnesområde. Det finns fler dimensioner att ta 

hänsyn till för att utöka kunskapen om hur företag växer. De teorier vi använde oss av för att 

besvara forskningsfrågan väckte fler intressanta påverkande faktorer som vår tidsram inte tillät 

oss att fördjupa oss i. Förslag till fortsatt forskning är att vidga den teoretiska aspekten och 

undersöka vilka ytterligare faktorer för företagsmarknader, kundbeteende och konkurrenter 

som nyanserar organisk och extern tillväxt. En sådan studie skulle kunna utöka spannet för 

investmentbolags bedömningskriterier. Där kan ett företags kringliggande marknadsfaktorer 

påverka ett företags tillväxtstrategi. 

I vår empiri hittar vi att teknologiföretag som Google gör förvärv inom artificiell intelligens 

fast det är en ung bransch. Fortsatt forskning skulle kunna undersöka hur företag växer inom 

den högteknologiska branschen där tillväxt via förvärv sker globalt. Vidare forskning kan 

undersöka och bidra till diskussionen om tillväxt där tidigare teorier kan upptäckas vara 

föråldrade. Skulle det upptäckas att en föråldring föreligger banar det väg för nya tillväxtteorier. 

Vi upptäckte även att det är skillnad i hur analysen görs beroende om det är en stor eller lite 

summa som investeras. Analysmetodiken varierar mellan investmentbolag. Vissa gör en 

komplett analys oberoende av summan medans andra gör en mindre analys. Fortsatt forskning 

skulle först kunna utreda hur analysen går till. Sedan vad det är som skiljer analyserna åt samt 

vilken del av analysen som görs mindre alternativt utlämnas. Tidigare forskning nämner att 

finansieringen är ett komplext fenomen beroende på egenskaperna. Fortsatt forskning skulle 

kunna utreda denna komplexitet när mer egenskaper tas till hänsyn. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

  

1. Givet att företag växer organiskt eller externt, gör det någon skillnad för möjligheten 

att finansieras av er?  

 

2. Varför?  

 

3. Det förekommer olika risker för företag. Till exempel finansiell risk vilket kan 

innebära ränterisk där räntan kan ändras över en tidsperiod. Valutarisk där en valutas 

värde kan ändras under en tidsperiod samt kreditrisk där en aktör kan bli insolvent och 

inte betala några skulder. Ser ni någon skillnad på dessa risker inom organisk eller 

extern tillväxt? 

  

4. Marknadsrisk kan innebära risken att värdet på en portfölj som innehåller till exempel 

aktier sjunker i värde. Till exempel kan ett börsras ske. Ser ni någon skillnad på om 

företaget växt organiskt eller extern med hänsyn till marknadsrisken? 

  

5. Den operativa risken kan innebära fel som begås av företaget som exempelvis 

bedrägeri, processfel och inkompetent personal. Ser ni någon skillnad mellan organisk 

och extern tillväxt i detta med hänsyn till möjligheten att styra dessa processer? 

  

6. Integrationsrisk innefattar en värdeminskning där ett företag försöker samordna 

aktiviteter och produkter för att uppnå interna synergier men klarar inte av detta. Ser 

ni någon skillnad mellan organisk tillväxt och extern tillväxt gällande integrationen? 

  

7. Hur kan ni bistå företagen att hantera dessa risker?  

  

8. Finns det någon specifik risk av dessa som ni ser som viktig och mindre viktig 

beroende på företagets tillväxttakt och den totala tillväxtens omfattning? 

  

9. Diversifiering innebär att man investerar i blandade tillgångar för att minska risker. 

Företag som växer organiskt lägger oftast pengar på forskning och utveckling medans 

företag som växer externt ofta diversifierar sina produkter. Hur ser ni på detta inför en 

potentiell finansiering och har ni några allmänna rekommendationer för företag i en 

tillväxtfas?  

  



 
 

10. Genom att blanda antal företag i portföljen vill man minska risken och få en maximal 

avkastning. Organisk tillväxt har påvisats vara en mer stabil form men med långsam 

tillväxt medans extern tillväxt påvisats växa snabbare men med högre risk. Hur ser ni 

på detta eller har ni även identifierat risker med att växa organisk? 

  

11. Den innovativa förmågan är viktig för ett företag för att kunna vara nyskapande och 

utveckla organisationen. Organisk tillväxt har visats vara mer nyskapande då 

entreprenören utvecklar organisationen medans extern tillväxt flyttar en verksamhet 

till en annan. Hur ser ni på den innovativa förmågan mellan tillväxtformerna? 

  

12. Företag som har en svag teknologisk förmåga (t ex patent, produktutveckling) tenderar 

att vilja växa externt för att förvärva företag med en starkare teknologi medans företag 

med organisk tillväxt utvecklar den internt genom forskning och utveckling. Hur ser ni 

på den teknologiska förmågan vid finansieringsbeslut?  

  

13. Om ett företag vill vara internationellt redan vid uppstarten så tenderar dem till att 

växa extern då organisk tillväxt etablerar sig internationellt stegvis. Ser ni någon 

skillnad mellan tillväxtformerna vid finansiering för en internationell tillväxtstrategi? 

  

14. Företagsledningens förmåga är viktig i hänseende till skicklighet, kvalité, meriter samt 

egenskaper. Ser ni någon skillnad på dessa förmågor beroende på om företaget växt 

organiskt eller externt? Vad ser ni som fördelaktiga förmågor hos ledningen? 

  

15. När ni finansierar ett företag, vill ni då vara en aktiv ägare med insyn och kontroll i 

företaget? 

  

16. Investmentbolag vill ofta vara en aktiv ägare i företaget de investerar i för att 

säkerställa ekonomisk tillväxt. Är det skillnad på hur aktiv man vill vara som ägare 

beroende på om företaget växt organiskt eller externt? 

  

17. Det aktiva ägandet innebär ofta en styrelseposition där strategiformulering och 

övervakning av den finansiella prestationen är primära arbetsområden. Ser ni någon 

skillnad i formen av aktivt ägande beroende på om företaget växt organiskt eller 

externt? 

  

18. Olika branscher kan kräva att företag växer på olika sätt. Ser ni någon skillnad på 

tillväxten beroende på vilken bransch företaget är aktivt inom? 

  



 
 

19. Har ni identifierat någon avgörande faktor om ni ska gå in i organiska respektive 

företag med extern tillväxt? 

  

20. Har ni identifierat någon skillnad i finansieringens storlek beroende på hur företaget 

växt till sin nuvarande storlek? 

  

  

21. Har ni identifierat någon skillnad med hur ni finansierar företag beroende på om det är 

en liten eller stor summa som efterfrågas? 

  

22. Är det något ni vill tillägga? 


