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Sammandrag: Avhandlingen är en kvalitativ analys över 
kapitalanskaffningsprocessen som riskkapitalbolag genomgår vid uppstartandet av en 
ny riskkapitalfond. Syftet med avhandlingen är att skapa en djupare förståelse över 
processen genom en allmän kartläggning och analys över bakomliggande dynamik i 
den finländska kontexten. Avhandlingen är en abduktiv flerfallstudie där analysen 
bygger på semi-strukturerade intervjuer med fyra (4) riskkapitalister inom 
uppstartsfinansiering och två (2) statliga investerare som är aktiva inom finansiering 
av finländska riskkapitalfonder. 

Litteraturbakgrunden ger en förståelse över riskkapital i Finland samt statliga aktörers 
roll inom riskkapitalekosystemet. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare 
forskning som tangerar kapitalanskaffning för riskkapitalbolag. Agentteori och 
signaleringsteori har valts för att analysera och skapa en förståelse över förhållandet 
mellan investerare och riskkapitalist. 

Forskningsresultatet utmynnar i en djupgående stegvis presentation över 
kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering i Finland. 
Kapitalanskaffningen är en fem-stegs process bestående av: (1) identifiering av 
investeringsmöjlighet, (2) specificering av investeringsstrategi, (3) skapandet av 
riskkapitalbolag och fond, (4) förvärvandet av investerare för implementationen av 
den planerade strategin och (5) fondstängning. I avhandlingen utvecklas också en 
modell där kapitalanskaffningsprocessen förklaras utifrån ett signaleringsperspektiv 
där målet är att minska på informationsasymmetrier mellan agent och huvudman. 
Utöver detta presenteras även specifika faktorer som påverkar 
kapitalanskaffningsförmågan för riskkapitalbolag i Finland. 
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1 INTRODUKTION 

Kapitaltillförsel till nya innovationer och ett ekosystem som stöder uppstartsföretag1 är 

viktigt för Finlands fortsatta konkurrenskraft, uthållighet och ekonomiska tillväxt 

(Lerner 2010). För att ett ekosystem som stöder nya innovationer skall frodas menar 

Samila och Sorenson (2011) att en aktiv riskkapitalmiljö är essentiell. Riskkapital som 

ett tillgångsslag är en alternativ investeringsform som ofta utnyttjats av institutioner, 

förmögna individer och företag (Seppä 2000). Investeringar i riskkapital innebär 

kapitaltillförsel i onoterade företag där investeraren erhåller ägarandelar i bolaget mot 

utbyte av kapital och kunskap (SVCA 2019). Därmed fungerar detta tillgångsslag som en 

viktig källa för utveckling av nya uppstartsföretag. 

Finland som en självständig stat är relativt ung och även riskkapitalekosystemet i 

nuvarande form är etablerat under slutet av 1990-talet (Seppä 2000, s.198–229). 

Finlands relativt korta historia medför även att det finns relativt liten ackumulerad privat 

förmögenhet i Finland i jämförelse med äldre jämförbara stater så som Sverige, Norge 

och Danmark (Credit Suisse 2019). Detta kan potentiellt vara en orsak till det relativt 

outvecklade riskkapitalekosystemet. Till exempel Saarikoski, Roine, Ruohonen, 

Halonen, Sulin, Lebret (2014) och Sotarauta, Heinonen, Sorvisto och Kolehmainen 

(2016) anser att man inte ännu lyckats förverkliga ett riskkapitalekosystem som kan 

anses tillräckligt för att stöda uppkomsten av nya uppstartsföretag. Sotarauta et al. 

(2016) poängterar till och med att den finländska riskkapitalmiljön har en stagnerande 

trend som syns i mängden riskapitalsinvesteringar i Finland. Detta även fast den globala 

riskkapitalmiljön har kraftigt expanderat under de senaste åren (McKinsey 2019). 

Riskkapitalmiljön kan ändå anses vara snabbt föränderlig och som en kontrast till 

Sotarauta et al. (2016) visar den finländska riskkapitalföreningen Finnish Venture 

Capital Association (FVCA) i sin rapport från 2019 att dåvarande året var ett rekordår 

gällande antalet affärer och affärsstorlekar inom hela riskkapitalekosystemet i Finland. 

Detta antyder en klart positiv utveckling för det finländska riskkapitalekosystemet. Ändå 

kan utvecklingen förklaras med en starkt utökad aktivitet från bland annat utländska 

riskkapitalister, affärsänglar och andra alternativa kapitalanskaffningsformer på 

bekostnaden av inhemska riskkapitalfonder (FVCA 2019a). Rapporten av FVCA (2019) 

visar även att trenden för kapitalanskaffning och investeringar för finländska 

riskkapitalbolag har stagnerat vilket förstärker slutsatsen av Sotarauta et al. (2016). 

Detta kan anses problematiskt eftersom riskkapitalbolag bidrar med mer än bara kapital 

 
1 Engelska: Start-up 
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till portföljföretagen som kan anses kräva en lokal närvaro. Den lokala aktören kan anses 

bidra med mera än bara kapital genom till exempel kunskap, nätverk och förmedling av 

strategiska allianser inom den lokala marknaden (Wuebker, Schulze & Kräussel 2012). 

Dessa aspekter kan anses som viktiga och till och med essentiella för att nya 

uppstartsföretag skall lyckas. Utöver detta är även lokala riskkapitalaktörer essentiella 

eftersom de tenderar skapas kring kluster inom den lokala miljön (Wuebker, Schulze & 

Kräussel 2012). Riskkapitalister som är aktiva inom ett kluster har en betydligt större 

sannolikhet att investera i lokala företag i jämförelse med riskkapitalister utanför 

klustret (Wuebker, Schulze & Kräussel 2012). Därmed bidrar lokala riskkapitalister en 

mycket säkrare finansieringskälla jämfört med utomstående riskkapitalister. Detta 

betonar viktigheten med lokala riskkapitalaktörer som grunden för ett långsiktigt 

framgångsrikt uppstartsekosystem. 

1.1 Forskningsproblem 

Enligt ovan har finländska riskkapitalbolag inte lyckats utvecklas i takt med övriga delar 

av riskkapitalekosystemet i Finland. För att förstå denna utveckling är det befogat att 

analysera riskkapitalbolagets uppkomst och aktivitet utifrån processen som dessa bolag 

genomgår. Riskkapitalprocessen som illustrerar funktionen och livscykeln för 

riskkapitalbolag delas upp i fyra stadier: (1) kapitalanskaffning, (2) investering, (3) 

värdeskapande och (4) avyttring (Sahlman 1990; Seppä 2000; Zeisberger, Prahl och 

White 2017).  Kapitalanskaffningen som är det första skedet av riskkapitalprocessen kan 

anses som central för att riskkapitalbolaget skall lyckas attrahera medel att investera och 

expandera sin verksamhet. Kapitalanskaffningen kan därmed betraktas som ett 

marknadsföringsskede för riskkapitalbolaget (Seppä 2000). Ytterligare kan själva 

kapitalanskaffningsprocessen anses bestå av fem olika skeden: (1) Identifiering av 

investeringsmöjlighet, (2) Skapandet av riskkapitalbolag, (3) Specificering av 

investeringsstrategi, (4) Skapandet av en fondstruktur som passar riskkapitalistens 

målsättning och (5) Förvärvandet av investerare för att implementera den planerade 

strategin (Seppä 2000). Zeisberger, Prahl och White (2017) delar fortsatt upp 

kapitalanskaffningen kronologist i förhandsmarknadsföring, marknadsföring och 

fondstängning. Zeisberger, Prahl och White (2017) poängterar att kapitalanskaffningen 

är en kontinuerligt pågående marknadsföringsprocess som grundar sig långt på 

riskkapitalbolagets strategi, team och fondstruktur.  Även fast bland annat Zeisberger, 

Prahl och White (2017) ger en aningen djupare syn på kapitalanskaffningen för 

riskkapitalbolag inom uppköp och tillväxtkategorin är kapitalanskaffningsprocessen 

relativt ytligt behandlad, speciellt för riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering och i 
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synnerhet i Finland. Därmed är det befogat att utforska detta första skede utförligt för 

att kunna skapa en förståelse över varför finländska riskkapitalbolag inte lyckats 

utvecklas i samma takt som marknaden överlag. En analys av processen ger även en 

intern bild över hur kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag i Finland sker i praktiken. 

Därför avser denna avhandling även utforska faktorer inom den finländska kontexten 

som är betydande för kapitalanskaffningen i riskkapitalbolag och ge en insikt i hur 

ekosystemet stöder uppkomsten av nya riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering. 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är att utforska riskkapitalprocessens 

första skede, kapitalanskaffningen och skapa en förståelse över hur kapitalanskaffningen 

för riskkapitalbolag sker i Finland. Utöver detta är bisyftet med avhandlingen att ge en 

djupare förståelse över allmänna faktorer som påverkar kapitalanskaffningen hos 

finländska riskkapitalbolag. Utifrån dessa syften är målet således att utveckla förståelsen 

över dynamiken i kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag i Finland. 

1.3 Forskningsfrågor 

Till grund för avhandlingen har följande forskningsfrågor utformats för att uppnå syftet 

för denna avhandling.  

Forskningsfråga 1: Hur ser kapitalanskaffningsprocessen ut för riskkapitalbolag 

inom uppstartsfinansiering i Finland? 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer påverkar kapitalanskaffningen för finländska 

riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering? 
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1.4 Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala för denna avhandling, nedan finns en förklaring över hur 

dessa begrepp är definierade i avhandlingen. 

Riskkapital 

Det finns inga klara riktlinjer inom branschen över terminologin som används för 

riskkapital. Dessutom, används ofta engelska termer när riskkapital diskuteras. Det 

svenska begreppet ’riskkapital’ kan anses som ett paraplybegrepp för olika former av 

investeringar i den privata marknaden, dvs. utanför offentliga marknader så som 

aktiemarknaden. På engelska separeras detta begrepp ofta så att ’private equity’ utgör 

paraplybegreppet för privata investeringar och inom detta begrepp delas fortsatt ’private 

equity’ in i bland annat ’venture capital’ som innefattar investeringar i tidiga 

uppstartsföretag. Det är ändå omtvistat hur begreppen skall användas och ibland 

används även ’venture capital’ som paraplybegrepp inom branschen. (Seppä 2000, s. 32) 

Enligt den svenska riskkapitalföreningen Swedish Private Equity & Venture Capital 

Association klassificeras riskkapital som investeringar i onoterade bolag där både 

kunskap och kapital tillförs bolag för att uppnå ömsesidiga fördelar för både bolaget och 

den investerande parten. Riskkapital kan anses vara väsentligt för bolag som försöker 

utvecklas och till exempel expandera internationellt. Denna process kräver ofta 

utomstående kapital och kunskap som riskkapitalbolaget kan bistå med. (SVCA 2019) 

Ovanstående beskrivning används i denna avhandling när det gäller riskkapital.  

Riskkapitalprocess 

I en central roll inom riskkapital är den övergripande processen som omfattar 

anskaffning, investering och avyttring av riskkapitalinnehav. Denna process beskriver 

betydelsen och målet av riskkapital för de olika aktörerna som är inblandade i processen. 
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Figur 1 Riskkapitalprocessen       

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Seppä 2000, s. 45   

Seppä (2000, s. 43) introducerar riskkapitalprocessen enligt fyra steg, dessa är: 

kapitalanskaffning (1), investering (2), värdeskapande (3) och avyttring (4). Bilden ovan 

visar hur processen ser ut och hur processen är kronologiskt uppdelad. Under det första 

stadiet, kapitalanskaffning är det riskkapitalistens uppgift att erhålla kapital från 

utomstående investerare som riskkapitalisten kan förvalta i den planerade fonden. Det 

är i dessa investerares intresse att se en värdeökning och därmed en avkastning i de 

förvaltade medlen. Efter fondskapandet och en lyckad kapitalanskaffning övergår 

processen till investeringsskedet, i detta skede utövar riskkapitalfondförvaltaren sin 

strategi genom att investera i företag enligt överenskommen investeringspolitik. Efter 

investeringarna förvaltar riskkapitalisten aktivt dessa företag med hjälp av 

värdeskapande aktiviteter med målet att förbättra uppstartsföretagets affärsverksamhet 

och därmed utöka värdet på företaget. Det slutliga skedet i processen är avyttringen där 

värdeökningen eller förlusten realiseras genom en avyttring av innehavet antingen till en 

ny aktör eller till den offentliga marknaden genom en börsnotering. I denna avhandling 

är det denna beskrivning och kronologiska följd som omfattar riskkapitalprocessen. 

(Seppä 2000, s. 43) 
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Kapitalanskaffningsprocess 

I denna avhandling definieras kapitalanskaffningsprocessen som processen där 

riskkapitalbolaget anhåller kapital till bolagets fonder. Kapitalanskaffningsprocessen är 

det första skedet som riskkapitalbolaget inlåter sig i när det påbörjar 

riskkapitalprocessen. Detta stadie kan anses som ett slags marknadsföringsstadie, 

speciellt för entreprenöriella riskkapitalbolag där utomstående kapital måste erhållas 

genom ett försäljningsarbete. (Seppä 2000, s. 43) 

Uppstartsföretag 

I denna avhandling används termen uppstartsföretag, men i det dagliga språket används 

ofta den engelska termen ’start-up’ för dessa företag. Definitionen av ett uppstartsföretag 

varierar mycket. Till exempel beskriver Seppä (2000, s. 37) riskkapitalbolagets 

investeringsobjekt som nya (ofta) teknologibaserade, entreprenördrivna tidiga 

satsningar. Detta är även beskrivningen som används i denna avhandling. 

Avyttring 

Termen avyttring i denna avhandling innebär att riskkapitalfonden säljer sin andel i ett 

portföljföretag. Målet för riskkapitalbolaget är att göra en lyckad avyttring till en ny aktör 

som ser en investeringsmöjlighet efter värdeskapandet av riskkapitalbolaget. 

Avyttringen realiserar riskkapitalfondens värdeutveckling gällande det specifika 

målföretaget. (Seppä 2000, s. 119–120) 

Affärsflöde 

I denna avhandling representerar begreppet affärsflöde alla företag som identifieras och 

analyseras av riskkapitalbolaget. Detta flöde av investeringsmöjligheter uppstår ofta 

genom aktivt sökande av investeringsmöjligheter men även genom affärskontakter och 

förhållanden som skapats för riskkapitalbolaget. Investeringsbanker och andra 

rådgivande aktörer kan även anlitas för att skapa affärsflöde åt riskkapitalbolaget. 

(Zeisberger, Prahl och White 2017, s. 120–125) 

Värdeskapande 

Målet för en riskkapitalfond är att identifiera en möjlighet som kan skapa en god 

avkastning för det investerade kapitalet. Efter en investering är det därmed 

riskkapitalistens uppgift att försöka främja ett värdeskapande som möjliggör denna 
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avkastning. Värdeskapandet kan bestå av varierande strategier men generellt är ett aktivt 

förvaltningsarbete det främsta sättet som riskkapitalbolaget använder sig av för att skapa 

värde i investeringen. Detta sker bland annat genom främjandet av rätt kapitalstruktur, 

skapandet av nätverk, styrelsearbete och förberedelser för en lämplig avyttring. Termen 

värdeskapande omfattar denna beskrivning i avhandlingen. (Seppä 2000, s. 118)  

Ankarinvesterare 

Ankarinvesterare kan beskrivas som den första investeraren som gör ett betydande 

åtagande av kapital till en ny fond (Cole, Zochowski, Mashwama & McPherson 2020). 

Ankarinvesteraren bidrar med en speciell signalerande roll för andra investerare och 

ankarinvesterare kan till och med anses vara en viktig determinant gällande förmågan 

att anhålla en betydande mängd kapital (Global Impact Investing Network 2020). Denna 

förklarning omfattar begreppet ankarinvesterare i avhandlingen.  

1.5 Avgränsningar i avhandlingen 

Som noterats i begreppsförklaringen innehåller begreppet riskkapital ett antal olika 

aktörer. Denna avhandling är avgränsad till riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering, 

det vill säga bolag som investerar kapital i gengäld mot minoritetsposter i 

uppstartsföretag. Därmed behandlas inte riskkapitalbolag som är aktiva inom uppköp2 

och tillväxt3. Riskkapitalbolag kan fortsättningsvis indelas i tre olika kategorier enligt 

vem som är i styrande roll i riskkapitalbolaget. Dessa tre ägarkategorier kan klassificeras 

enligt följande: entreprenöriella riskkapitalbolag, företagsägda riskkapitalbolag och 

myndighetsägda riskkapitalbolag (Seppä 2000, s. 85). Företagsägda och 

myndighetsägda riskkapitalbolag som är ägda av institutioner kallas även fängslade 

riskkapitalbolag4, entreprenöriella riskkapitalbolag där förvaltarna har äganderätten 

kan kallas självständiga (Seppä 2000, s. 156). I denna avhandling ligger fokus på 

entreprenöriella riskkapitalbolag och därför beskrivs inte fängslade riskkapitalbolag i 

övriga delar av avhandlingen. Utöver denna begränsning behandlas endast det första 

steget i riskkapitalprocessen, det vill säga kapitalanskaffningsprocessen. Även om 

kapitalanskaffningsprocessen kan anses vara en marknadsföringsansträngning beaktas 

inte processen från ett marknadsföringsperspektiv utan snarare ur ett holistiskt 

övergripande perspektiv för att skapa en överblick över hur processen ser ut. Utöver 

 
2 Engelska: Buyout 
3 Engelska: Growth 
4 Engelska: Captive/semi-captive Venture Capital Companies (‘Semi-captive’ riskkapitalbolag 
ägs av flera institutionella investerare) (Seppä, s. 146) 
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dessa avgränsningar fokuserar denna avhandling på nya riskkapitalbolag i Finland, det 

vill säga riskkapitalbolag som påbörjat sin verksamhet inom det senaste årtiondet. 

Genom denna avgränsning försöker jag förstärka slutsatserna genom analys av de 

semistrukturerade intervjuer med riskkapitalister och statliga investerare som 

genomförts för denna avhandling.  

1.6 Avhandlingens struktur 

Figur 2 Sammanfattning av avhandlingens struktur  

 

 

Nedan redogör jag för avhandlingens upplägg och struktur för att ge en helhetsbild av 

den. I det introducerande kapitlet beskriver jag bakgrunden och syftet för denna 

avhandling. Kapitlet presenterar även avgränsningarna för avhandlingen. 

Kapitel två (2) och tre (3) presenterar litteraturbakgrunden och referensramen för 

avhandlingen. Litteraturbakgrunden (2) beskriver riskkapitalets roll i uppkomsten av 

nya företag samt avser att skapa en förståelse över investerare i riskkapital. Teoretiska 

referensramen behandlar litteratur som skapar en teoretisk grund för avhandlingen. 

Agentteori och signaleringsteori fungerar som en bas för avhandlingen för att skapa en 

1. Introduktion till avhandlingens tema, syfte och problemställning 

2. Litteraturbakgrund  

3. Teoretisk referensram som fungerar som bas för den empiriska analysen 

4. Metodik 

5. Empiriskt resultat  

6. Analys av datamaterialet i relation till den teoretiska referensramen 

7. Diskussion och slutsatser 
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förståelse över förhållandet mellan riskkapitalist och investerare. I detta kapitel 

presenteras även kapitalanskaffningsprocessen utifrån tangerande litteratur.  

Utifrån syftet samt den tidigare litteraturen har en för avhandlingen relevant metodologi 

tillämpats. I kapitel fyra (4) diskuteras metodologiska överväganden för avhandlingen. 

Kapitlet behandlar forskningsfilosofi, forskningsstrategi, forskningsdesign, 

forskningsmetodik, urval, intervjuer, dataanalys, forskningsetik och avhandlingens 

kvalitet.  

I kapitel fem (5) presenteras resultat från intervjuerna och därmed den empiriska delen 

av avhandlingen. Kapitlet presenterar den övergripande process som framkom i det 

empiriska materialet. Kapitel sex (6) analyserar det empiriska materialet i relation till 

litteraturbakgrunden och referensramen.  

Slutligen presenterar det sjunde (7) kapitlet avhandlingens resultat det vill säga 

slutsatser, praktiska implikationer, begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 
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2 LITTERATURBAKGRUND 

I detta kapitel diskuteras relevant bakgrundslitteratur i relation till denna avhandling, 

för att skapa förståelse och en bas för den empiriska delen av avhandlingen. 

2.1 Finansiering av små och medelstora företag i Finland 

För att förstå grunden och riskkapitalbolagens roll i samhället är det viktigt att utforska 

finansieringsmöjligheter för företag i Finland. Då det är i dessa sammanhang 

riskkapitalbolag är verksamma. 

Hyytinen och Pajarinen (2002) menar att de tre viktigaste finansieringsalternativen för 

små och medelstora företag i Finland är ägarens eget kapital, handelskrediter och lån 

från finansiella institutioner, till exempel banker. Överlag har bankfinansieringen 

ansetts som den mest vanliga finansieringsformen i både Finland och Europa 

(Louhivuori 2014). Detta ses tydligt i finansieringskartläggningen utförd av Finlands 

Bank (2015) där över 60% av respondenterna meddelade att verksamhetens finansiering 

skedde genom lån. Även Louhivuori (2014) konstaterar att 70 procent av små och 

medelstora företag anser lånefinansiering som den mest passande finansieringsformen 

för dem. När det kommer till lånefinansiering hos finländska små och medelstora företag 

kan man enligt Hyytinen och Pajarinen (2002) dela upp lånefinansieringen i fyra olika 

kategorier: handelskrediter från icke finansiella institutioner, myndighetsfinansiering 

(Finnvera, Business Finland & Sitra), lån från finansiella institutioner och annat 

lånekapital från till exempel enskilda individer. När det kommer till 

myndighetsfinansiering verkar mindre företag få mera myndighetsfinansierade medel 

än större finländska företag (Louhivuori 2014). Av myndighetsfinansierade lån och stöd 

mottogs mellan åren 2003–2012 ungefär 85 procent av små och medelstora företag 

(Louhivuori 2014). 

När det kommer till riskkapital konstaterar Hyytinen och Pajarinen (2002) att 

riskkapitalfinansiering från riskkapitalbolag är en relativt liten del av det totala 

aktiekapitalet i finansieringen av finländska små och medelstora företag. Detta visar 

även enkätundersökningen av Finlands Bank (2015) där en väldigt liten andel, ca 4% av 

alla utomstående bolag utnyttjade riskkapital för finansiering av sin verksamhet. 

Speciellt mikrobolag verkar utnyttja detta finansieringsalternativ. Enligt den finländska 

riskkapitalföreningen FVCA (u.å) anhåller ca 236 företag årligen riskkapital. En 

tredjedel av dessa mottar på detta sätt sin första riskkapitalinvestering. Detta bekräftar 

att riskkapitalbolag bidrar med en relativt liten del av finansieringen i de finländska små 
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och medelstora bolagen och därmed kan den ses riktad till en väldigt specifik grupp av 

företag. Intressant att notera är att ca 20% av mikrobolag ämnar söka 

riskkapitalfinansiering av antingen privata eller myndighetsägda riskkapitalbolag 

medan ca 10–15% av resterande bolagsstorlekar ämnar ansöka från dessa källor i 

framtiden (Finlands Bank 2015). 

När man studerar mera specifikt vilka bolag som utnyttjar riskkapital verkar bland annat 

företag karakteriserade av forsknings- och utvecklingsintensiva industrier tendera stöda 

sig minst på lånekapital och i stället att erhålla finansiering genom aktiekapital från till 

exempel riskkapitalbolag (Hyytinen & Pajarinen 2002; Rikama 2015). För de mest 

innovativa- och forskningsintensiva företagen inom klassen forsknings- och 

utvecklingsintensiva industrier bidrar riskkapitalbolag och andra icke-finansiella företag 

med majoriteten av kapitalet (Hyytinen & Pajarinen 2002). För små och medelstora 

företag karakteriserade av innovation men mindre forskningsintensitet är affärsänglar 

den viktigaste bidragsgivaren av aktiekapital i Finland (Hyytinen & Pajarinen 2002). 

När det kommer till lånekapital för företag inom forskningsintensiva industrier är 

myndighetsfinansierade lån betydligt viktigare för innovativa små och medelstora 

företag jämfört med mindre innovativa och forskningsintensiva motparter (Hyytinen & 

Pajarinen 2002; Rikama 2015). Ändå är fortfarande inhemska banker och lån från icke 

finansiella institutioner de största bidragarna av lånekapital (Hyytinen & Pajarinen 

2002; Rikama 2015). För företag som kan karaktäriseras som innovativa eller 

forskningsintensiva verkar inhemska banker vara selektiva med lånefinansiering 

(Hyytinen & Pajarinen 2002).  

Louhivuori (2014) diskuterar även statligt företagsstöd som en signifikant 

finansieringskälla utöver lån- och aktiekapital. År 2012 finansierades finländska företag 

med 1,3 miljarder i företagsstöd, detta innebär att ungefär 10 procent av de finländska 

företagen erhåller statligt företagsstöd. dessa företag förekommer främst inom 

industrisektorn. De mest betydande företagssubventionerna tillhandahålls av arbets- 

och näringsministeriet, finansministeriet, trafikledsverket, livsmedelsverket, Business 

Finland och Finnvera. (Louhivuori 2014) 

Ovanstående redogörelse påvisar vikten av olika slags finansieringsmöjligheter för 

företag i Finland. Bland annat nya innovativa och forskningsintensiva företag har ett 

stort behov av riskkapital som en finansieringskälla eftersom bland annat banker är 

sparsamma med att investera i sådana bolag (Hyytinen & Pajarinen 2002). Detta är 
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förståeligt eftersom innovativa och forskningsintensiva företag tenderar vara betydligt 

mer svårbedömda gällande deras riskprofil. Bidragande faktorer är även att banker 

fokuserar mera på bedömningen av finansiella aspekter så som kassaflöden och garantier 

som kan vara obefintliga i tidiga skeden för uppstartsföretag (Mason & Stark 2004). 

Riskkapitalbolag och affärsänglar är därför viktiga bidragare av kapital till dessa bolag. 

Bedömningen för dessa aktörer baserar sig på mera subjektiva aspekter så som 

företagsledningens kompetens, produkt och marknadspotential vilket möjliggör 

investeringar i riskfyllda uppstartsföretag (Mason & Stark 2004). Därför spelar 

riskkapitalister och affärsänglar en viktig funktion i finansieringen för uppstartsföretag 

i Finland. Utan dessa finansieringsmöjligheter skulle många innovativa företag inte ha 

möjligheten att utvecklas och expandera.  

2.2 Riskkapital i Finland 

I stort sett verkar riskkapitalekosystemet i Finland vara välmående. 

Riskkapitalinvesteringar i finländska uppstartsföretag är de högsta i Europa mätt i 

procent av BNP (FVCA 2019a). Trenden att finansiera finländska uppstartsföretag och 

tillväxtföretag verkar därför vara god. Det finländska riskkapitalekosystemet består av 

både inhemska och utländska riskkapitalbolag. Även om ekosystemet verkar välmående 

överlag, verkar statistiken för finländska riskkapitalfonder ha stagnerat gällande nästan 

alla aspekter (FVCA 2019a). Finansieringen av riskkapitalfonder har från den privata 

sektorn minskat vilket till viss mån kompenserats av en ökning från den offentliga 

sektorn (FVCA 2019a). Total kapitalanskaffning verkar inte utgöra någon betydlig 

positiv trend och detsamma gäller för de totala investeringsbeloppen (FVCA 2019a). I 

Saarikoski et al. (2014) konstateras att endast en fjärdedel av det finländska riskkapitalet 

kommer från gränsöverskridande källor, med 78 procent i de högst presterande 

jämförelseländerna. Utan den ökade finansieringen från offentliga investeringar skulle 

även finländska riskkapitalfonder vara i en avtagande trend när det gäller finansiering 

(FVCA 2019a). Detta påpekas även av Saarikoski et al. (2014), Sotarauta et al. (2016) och 

Owen och Mason (2019) som även betonar att de finländska riskkapitalfonderna har 

förblivit små och saknas helt i senare investeringsfaser. Detta leder till en avsaknad för 

finansieringen inom ifrågavarande segment. Saarikoski et al. (2014) poängterar även att 

finländska riskkapitalfonder investerar väldigt lite utomlands, bara cirka en femtedel av 

det finländska riskkapitalet investeras över gränser. Jämförelsevis investerar det land 

som är bäst jämförbart 56 procent och det europeiska medeltalet 27 procent under åren 

2008–2012 (Saarikoski et al. 2014). Ändå verkar trenden för utländska investeringar av 

finländskt riskkapital förbättrats och enligt FVCA (2019a) samt Owen och Mason (2019) 
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syns en tydlig positiv trend för riskkapitalinvesteringar av finländska riskkapitalföretag 

till utlandet.  

För att förstå varför finländska riskkapitalfonder tycks underprestera i vissa avseenden, 

påpekar Owen och Mason (2019) den finländska ekonomins perifera geografi. I sin 

flerfallstudie antyds att mindre perifera ekonomier kan påverkas negativt av sin 

geografiska position eftersom de ofta ligger långt ifrån riskkapitalhubbar vilket påverkar 

ekosystemet negativt. I flerfallstudien av Owen och Mason (2019) undersöktes hur 

Finland, Nya Zeeland och Estland har lyckats övervinna utmaningar som en mindre 

perifer ekonomi kan drabbas av när det kommer till utvecklingen av ett 

riskkapitalekosystem. I dessa länder har institutionella och regulatoriska förändringar 

varit viktiga för att skapa incitament och utveckling för riskkapitalekosystemet. Detta 

har skett bland annat genom acceleratorprogram, innovationsfokuserade universitet och 

statliga organisationer som stöder investering i riskkapital (Owen & Mason 2019). 

Slutligen konstaterar Owen och Mason (2019) att de finländska riskkapitalbolagen har 

brister inom vissa områden, i synnerhet privat finansiering, riskkapitalfondens storlek 

och investeringar i senare skeden. 

När det kommer till aktiva riskkapitalister i Finland finns det enligt FVCA (2019a) 660 

aktiva affärsänglar, 36 riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering och 32 

riskkapitalbolag inom uppköp och tillväxt. Utöver dessa riskkapitalbolag finns det även 

myndighetsägda riskkapitalbolag så som Business Finland Venture Capital och Suomen 

Teollisuussijoitus Oy TESI (FVCA 2019b). De myndighetsägda riskkapitalbolagen 

fungerar som investerare i nya uppstartsföretag men även som investerare i nya 

riskkapitalfonder (Business Finland Venture Capital 2020). Dessa riskkapitalister bidrar 

med en viktig del av investeringar i specifika företag som har stark framtidspotential. Av 

alla börsnoteringar under åren 2015–2018 var 50 procent riskkapitalfinansierade (FVCA 

2019a).  

2.3 Statligt engagemang inom riskkapital 

Bland annat Owen och Wilson (2019) nämner att statliga aktörer spelat en viktig roll 

inom det finländska riskkapitalekosystemet. Därför är det relevant att belysa denna 

litteratur även här.  

För att stöda riskkapitalekosystemet i samhället och utöka tillgängligheten av riskkapital 

har det blivit vanligt att staten skapar aktörer för att främja ekosystemet och hantera 

marknadsmisslyckanden (Brander, Du & Hellman 2015). Ändå är det omtvistat ifall 
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statliga aktörer uppnår detta mål eller ifall de snarare tränger ut privata aktörer (Armour 

& Cumming 2006). Ofta skapas statliga aktörer i form av riskkapitalbolag som investerar 

direkt i företag eller genom kanalisering av statliga medel till privata riskkapitalfonder 

(Jääskeläinen, Maula & Murray 2007; Bertoni, Colombo & Quas 2019). Målet med dessa 

aktörer är att främja skapandet av nya jobb och främja den lokala utvecklingen av 

riskkapitalekosystemet, detta görs genom att bland annat fylla luckorna i marknaden 

som den privata marknaden inte lyckats fylla genom att investera i bolag som är 

underkapitaliserade (Bertoni, Colombo & Quas 2019). Givet statliga aktörers mandat 

tenderar ofta dessa aktörer rikta in sig på mindre och mera outvecklade industrier 

(Kovner & Lerner 2015; Bertoni & Tykvová 2015). 

Statliga aktörers roll är även att stimulera privata aktörer i att investera i 

riskkapitalbolag. Bland annat Guerini och Quas (2016) påvisar att företag som erhåller 

statligt riskkapital tenderar ha en större sannolikhet att attrahera privat riskkapital och 

även en större mängd kapital (Brander, Du & Hellman 2015). Utöver detta kan även 

aktörer likt statliga riskkapitalbolag kanalisera kapital till industrier som traditionellt 

varit underkapitaliserade (Kovner & Lerner 2015). Även Bertoni, Colombo & Quas 

(2019) påvisar att ekosystem med större statligt engagemang i form av riskkapital skapar 

ett större engagemang av privat riskkapital inom industrier som är försummade i form 

av till exempel mindre bolag inom mindre konkurrenskraftiga regioner. Mera direkt kan 

även statliga riskkapitalister kanalisera riskkapital till specifika industrier genom 

syndikering där ett statligt riskkapitalbolag och ett privat riskkapitalbolag tillsammans 

investerar i ett målföretag (Jääskeläinen 2012; Bertoni, Colombo & Quas 2019).  

För att ytterligare skapa incitament för privata aktörer att investera i riskkapitalbolag 

kan statliga medinvesterare i riskkapitalbolag ge asymmetrisk vinstfördelning i förmån 

till privata investerare. Detta möjliggör en förbättrad riskprofil för den privata aktören 

eftersom riskbelöningen blir bättre. Evidensen över hur effektiva sådana 

kompensationssystem är i att minska på marknadsmisslyckanden är begränsad. Ändå 

kan dessa kompensationssystem ses som incitament för privata investerare att 

saminvestera med statliga aktörer i riskkapitalfonder. (Jääskeläinen, Maula & Murray 

2007) 

I Finland spelar statliga aktörer en stor roll inom riskkapitalekosystemet. Statligt ägda 

investerare aktiva i det finländska riskkapitalekosystemet är: TESI, Business Finland, 

Sitra och Vake. TESI (Suomen Teollisuussijoitus Oy) är ett riskkapitalbolag som har som 

mål att utveckla det finländska riskkapitalekosystemet. Detta mål uppnås genom 



15 
  

minoritetsinvesteringar i uppstartsföretag samt minoritetsinvesteringar i 

riskkapitalfonder. TESI bidrar med en betydande andel av det investerade kapitalet i 

finländska riskkapitalfonder. Business Finland är ett ämbetsverk som bidrar med 

innovationsfinansiering för att främja uppkomsten av nya innovationer och teknologier 

och utnyttjande av dem i näringslivet. Business Finland äger även dotterbolaget Business 

Finland Venture Capital som har som uppgift att göra investeringar i nya 

riskkapitalfonder. Business Finland Venture Capital kan acceptera asymmetrisk 

vinstfördelning i förmån av privata investerare. Sitra (Suomen itsenäisyyden 

juhlarahasto Sitra) är en investeringsfond underordnad riksdagen och dess mål är att 

främja Finlands framtida tillväxt, utveckling och konkurrenskraft genom investeringar i 

det finländska näringslivet. Sitra gör även investeringar i riskkapitalfonder för att skapa 

social påverkan. Vake (Valtion kehitysyhtiö Vake Oy) är ett investeringsbolag som har 

som uppgift att utveckla och förnya den finländska näringslivsstrukturen. Företaget 

utövar investeringsverksamhet i det finländska näringslivet men utför även utveckling 

och projektaktiviteter. (Hakala 2019) 

2.4 Investerare i riskkapital 

Medlen som riskkapitalbolag investerar med är ofta erhållna av institutioner så som 

universitetsstiftelser, pensionsfonder, företag, myndigheter och även förmögna 

privatpersoner (Seppä 2000, s. 121). I Finland står pensionsförsäkringsbolag för en klar 

majoritet av det investerade kapitalet i riskkapitalfonder, dessa bidrar med ca en tredje 

del av det totala kapitalet som investeras i riskkapitalfonder (FVCA 2018). Övriga stora 

investerare på den finländska marknaden är den offentliga sektorn (14%) och fonder som 

investerar i riskkapitalfonder (11%) (FVCA 2018). 
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Figur 3 Riskkapitalinvesterare i Finland                     

Källa: FVCA 2018 

Det är tydligt att kapitalet inom riskkapitalmiljön i Finland domineras av pensionsfonder 

och andra offentliga institutioner. Däremot, utifrån dessa institutioners perspektiv utgör 

riskkapital en relativt liten andel av det totala investerade kapitalet. Till exempel för 

pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen består riskkapitalinvesteringar av ca 10% (4,6 

miljarder euro) av det totala kapitalet (Ilmarinen 2020). Pensionsförsäkringsbolagen 

Varma, Elo och Veritas har även liknande allokering till riskkapital (7–13%) (Elo 2020; 

Varma 2020; Veritas 2020). För statens pensionsfond VER stod andra 

aktieinvesteringar som inkluderar riskkapitalinvesteringar för 5,9% av det totala 

investerade kapitalet (VER 2020).  Viktigt är att poängtera att dessa aktörer redovisar 

alla typer av riskkapitalinvesteringar under denna benämning och därmed omfattar 

investeringarna allokeringar till riskkapitalbolag aktiva inom hela riskkapitalspektret. 

Investeringar i entreprenöriella riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering, som är 

fokus för denna avhandling, utgör därmed endast en bråkdel av den totala allokeringen 

hos ovanstående aktörer. 

Orsaken till att dessa aktörer endast investerar en liten minoritet i riskkapitalfonder är 

fondernas riskprofil. Riskkapitalfonder som omfattar investeringar i unga 



17 
  

uppstartsföretag kan anses ha en väldigt hög riskprofil. På grund av detta har man även 

reglerat allokeringen hos dessa aktörer enligt lag, för att förhindra möjligheten till 

överdrivet risktagande. Finländska pensionsförsäkringsbolag regleras enligt lag gällande 

beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och diversifiering av placeringar 

(315/2015). Övriga försäkringsbolags risktagande regleras genom 

försäkringsbolagslagen där man även harmoniserat EU-direktivet Solvens-II 

(Finansinspektionen 2020a). Utöver olika slags försäkringsbolag är även andra aktörer 

bundna av liknande solvensbestämmelser. Till exempel banker är begränsade enligt 

lagstiftning till mängden kapital som kan allokeras till riskfyllda investeringar så som 

riskkapital. Banker följer Basel III bestämmelser för kapitalkrav vid investering i 

riskkapital (Caselli & Negri 2018). 

Även företag investerar i riskkapital. Dessa investerare bidrar procentuellt endast med 

cirka 3 procent av det totala kapitalet i finländska och nordiska riskkapitalbolag (FVCA 

2018; Invest Europe 2020). För företag är riskkapital ett sätt att anskaffa nya 

innovationer och ofta är denna exponering till nya teknologier företagets främsta 

motivation att vara delaktig i riskkapitalinvesteringar (Benson & Ziedonis 2008). 

 

Figur 4 Riskkapitalinvesterare i Europa      

Källa: Invest Europe 2020 

I stora drag ser kapitaltillförseln till riskkapital liknande ut i övriga delar av Europa 

jämfört med Finland.  I Europa bidrar pensionsfonder med 29 procent, fonder som 

investerar i riskkapitalfonder och övriga förvaltare med 19 procent, familjekontor och 
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enskilda individer med 13 procent av det totala riskkapitalet. För riskkapitalbolag aktiva 

inom uppstartsfasen var de tre största bidragsgivarna av kapital, myndigheter (20%), 

familjekontor och privata individer (19%) samt privata företag (14%). Pensionsfonder 

bidrog med 12% av det investerade kapitalet i dessa riskkapitalbolag. Över alla former av 

riskkapital verkar privata företag investera mest i riskkapitalbolag aktiva i tidig fas 

framom riskkapitalbolag inom uppköp och tillväxt vilket överensstämmer med 

konstaterandet av Benson och Ziedonis (2008) över att företag investerar i riskkapital 

för exponering mot nya innovationer. Den största skillnaden mellan 

riskkapitalfinansiering i Europa och Finland verkar därför vara en betydligt mindre 

kapitaltillförsel från familjekontor, privata individer och privata företag. (FVCA 2018; 

Invest Europe 2020) 

2.5 Sammanfattning av bakgrund 

Litteraturbakgrunden belyser riskkapitalsammanhanget och aktörerna aktiva inom 

ekosystemet. Detta skapar en grund och förståelse för riskkapital och är därför relevant 

för empiriska delen av avhandlingen. 

Allmänt är riskkapitalets roll i samhället att bidra med kapital till nya innovationer i form 

av minoritetsinvesteringar, speciellt i forsknings och utvecklingsintensiva industrier 

(Hyytinen & Pajarinen 2002). Det är viktigt att betona att riskkapital är en begränsad 

finansieringskälla för företag och den riktar sig till en väldigt speciell typ av 

uppstartsföretag (Hyytinen & Pajarinen 2002).  

Riskkapitalekosystemet i Finland är i en kontinuerlig förändring och investeringar i 

finländska uppstartsföretag verkar frodas (FVCA 2019a). Däremot verkar finländska 

riskkapitalfonder möta en del utmaningar i form av bland annat kapitalanskaffning 

(Saarikoski et al. 2014; FVCA 2019a; Sotarauta et al. 2016; Owen och Mason 2019). 

Riskkapitalekosystemet underhålls av investeringar från olika sorters aktörer (FVCA 

2018; Invest Europe 2020). I Finland är de främsta riskkapitalinvesterarna 

pensionsförsäkringsbolag och den offentliga sektorn (FVCA 2018). I Europa är denna 

fördelning likartad. Dock kommer en betydligt större andel av riskkapitalinvesteringar i 

Europa från företag, familjekontor och privata individer jämfört med i Finland (Invest 

Europe 2020).  

I Ekosystemet ingår både privata och statliga aktörer som investerare. Statliga aktörers 

målsättning är att främja utvecklingen av ekosystemet genom till exempel syndikering 

och kanalisering av kapital till riskkapitalfonder (Jääskeläinen, Maula & Murray 2007; 
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Brander, Du & Hellman 2015; Bertoni, Colombo & Quas 2019). I Finland är statliga 

aktörer så som TESI, Business Finland, Sitra och Vake speciellt aktiva inom 

riskkapitalekosystemet (Hakala 2019). 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen för avhandlingen. Denna 

referensram går in på djupet gällande teori och litteratur som jag ansett relevant för 

kapitalanskaffningsprocessen.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Följande kapitel presenterar tidigare litteratur och teori som utgör en grund för den 

empiriska delen av avhandlingen. I kapitlet behandlas agentteori, signaleringsteori och 

styrmekanismer som är relevanta i förhållandet mellan riskkapitalist och investerare.  

3.1 Agentproblemet och styrmekanismer i riskkapital 

Ett agentförhållande uppstår när en aktör (agent) agerar för en annan aktörs intresse 

(huvudman) (Ross 1973). Då kan det uppstå agentproblem. Agentproblemet är centralt 

inom organisationsteori och det synliggörs ofta i situationer där en organisation har både 

en ägande och en styrande andel som är separata från varandra (Eisenhardt 1989). Detta 

fenomen blir särskilt aktuellt i riskkapitalsammanhang och då speciellt inom 

kapitalanskaffningsskedet där investeraren beslutar att investera i en riskkapitalfond 

utan att ha någon direkt bestämmanderätt över investeringspraxisen. Agentproblem och 

därmed följande övervakningskostnader är därför viktiga att beakta eftersom de kan vara 

av betydelse ifall riskkapitalisten väljer att investera i en specifik riskkapitalfond. 

3.1.1 Agentteori 

Agentteorin ger insikter i informationssystem, resultatosäkerhet, incitament och risker 

ur ett organisationsperspektiv (Eisenhardt 1989). Grundidén inom agentteorin är att 

huvudmannen anlitar en agent för att utföra en given uppgift (Eisenhardt 1989). I 

riskkapitalsammanhanget anlitar investeraren riskkapitalisten för att utföra en viss 

investeringspolitik inom en riskkapitalfond. Dilemman uppstår ifall huvudmannens och 

agentens intressen avviker sig från varandra. Med hjälp av agentteorin strävar man efter 

att synliggöra och förklara problematiken som kan uppstå i relationerna och man har 

som mål att lösa problem genom till exempel överenskommelser i kontrakt (Eisenhardt 

1989). Agentteorin bygger i grunden på att människor har olika egenintressen, 

riskpreferenser och uppfattningar över hur optimala beslut görs (Eisenhardt 1989). 

Problematiken i förhållandet mellan investeraren och riskkapitalisten kretsar speciellt 

kring två dilemman. Det första uppkommer i ett organisationssammanhang ifall 

huvudmannen och agentens egenintressen skiljer sig betydligt från varandra 

(Eisenhardt 1989). Till följd av detta uppstår ofta ett annat dilemma, det vill säga en 

situation där huvudmannen har svårt att övervaka agentens handlingar eftersom 

huvudmannen inte är aktiv i den operativa verksamheten (Eisenhardt 1989). Främst 

består problemet av att huvudmannen inte kan verifiera om agenten utfört sin uppgift 

på ett bra sätt. Utöver dessa två aspekter utgör ekonomisk risk en faktor som är central 
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inom agentförhållandet och speciellt i situationer där man eftersträvar ekonomisk nytta 

(Jensen & Meckling 1976). Eftersom huvudmannen och agenten kan ha olika 

riskpreferenser kan handlingarna som anses lämpliga skilja sig väsentligt mellan 

parterna. Ifall dylika problem uppstår kan de leda till ytterligare två specifika 

agentproblem som är relevanta inom riskkapitalsammanhanget, nämligen moralisk risk5 

och snedvridet urval6 (Van Osnabrugge 2000). Moralisk risk kan inträffa ifall agenten 

inte utför den kontrakterade ansträngningen. Eftersom agenten drar nytta ifall företaget 

gör en stor avkastning så kan agenten bestämma sig för att göra överdrivet riskfyllda 

investeringar därför utfallet kan då resultera i en bättre avkastning för agenten (Jensen 

& Meckling 1976). Det andra specifika agentproblemet som kan uppstå är snedvridet 

urval (Van Osnabrugge 2000). Snedvridet urval inträffar om agenten påstår att hen har 

kunskaper och förmågor som inte visar sig stämma. Denna situation uppstår ifall 

huvudmannen inte med säkerhet kan bekräfta eller verifiera agentens förmågor innan 

ett agentförhållande ingås (Van Osnabrugge 2000). 

I litteraturen finns två primära tillvägagångssätt för att minska på agentproblem som 

kan uppstå i relationen mellan agent och huvudman (Van Osnabrugge 2000). Det 

klassiska tillvägagångssättet är att skapa det optimala kontraktet (Jensen & Meckling 

1976).  För att skapa det optimala kontraktet bör huvudmannen utföra en grundlig 

företagsbesiktning7. Företagsbesiktningen minskar på informationsasymmetrier som 

kan uppstå mellan investeraren och riskkapitalisten (Jensen & Meckling 1976). Utifrån 

företagsbesiktningen kan därför huvudmannen skapa ett kontrakt baserat på 

informationen som erhållits. Målet med kontraktet är att påverka agentens beteende 

(Jensen & Meckling 1976). Det är viktigt att betona att företagsbesiktningen också 

åsamkar kostnader för huvudmannen (Jensen & Meckling 1976).  

Det andra tillvägagångssättet, utgår ifrån företeelsen om att alla kontrakt är 

ofullständiga och därför är det viktigt för huvudmannen att bevaka och behålla ledningen 

över agenten även efter att investeringen gjorts (Hart 1995). Detta tillvägagångssätt har 

ett tydligare fokus på ett aktivt förvaltningsarbete efter att investeringen gjorts i 

jämförelse med det klassiska tillvägagångssättet som fokuserar på att påverka agentens 

ageranden genom ett kontrakt. Bägge tillvägagångssätt kretsar ändå kring själva 

kontraktet som uppgjorts mellan agent och huvudman (Van Osnabrugge 2000). Genom 

 
5 Engelska: Moral hazard 
6 Engelska: Adverse selection 
7 Engelska: Due-dilligence 
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att skapa ett bra kontrakt kan man justera agentens och huvudmannens mål så att deras 

egenintressen ligger så nära varandra som möjligt. Kontraktets roll är centralt för att 

motverka att agentproblem uppstår och ifall det uppstår problem ska kontraktet 

underlätta för att skapa lösningsmodeller som kan kompensera skillnader mellan 

agenten och huvudmannen gällande information, riskpreferens och målsättning 

(Eisenhardt 1989). Exempelvis kan detta ske genom lönesättning, hierarkisk styrning, 

provision, aktieoptioner eller incitament i form av aktieägande (Eisenhardt 1989). 

Uppgörande av kontrakt och att lösa agentproblem innebär alltid kostnader. 

Agentkostnaderna består huvudsakligen av upprättandet av kontrakt och övervakning 

av att detta följs (Fama & Jensen 1983). I värsta fall kan kostnaderna överstiga 

agentförhållandets fördelar (Fama & Jensen 1983).  

3.1.2 Signaleringsteori 

Signaleringsteori tangerar agentteorin och är relevant då investerare analyserar 

potentiella investeringar. Spence (1978) introducerar signalering som ett sätt för två 

parter att minska på asymmetrisk information. Stiglitz (2000) betonar två typer av 

situationer då informationsasymmetri råder. Det första fallet karakteriseras av en 

situation där den ena parten inte är helt medveten om egenskaperna hos den andra. Det 

andra fallet handlar om uppfattningar som gäller den andra partens beteende och 

avsikter. I dessa situationer som karakteriseras av asymmetrisk information kan den ena 

parten skicka en signal för att avslöja relevant information till den andra parten (Spence 

1978). Den mottagande parten kan därmed tolka signalen och göra justeringar till den 

egna tolkningen vilket kan resulterar i en minskad informationsasymmetri mellan 

partnerna. Spence (1978) exemplifierar detta inom arbetsmarknaden där arbetstagare 

signalerar till arbetsgivare kompetens genom utbildning och erfarenhet.  

Kirmani och Rao (2000) vidareutvecklar signaleringsteorin genom att introducera en 

modell där det finns två typer av företag, företag med hög kvalité och företag med låg 

kvalité. Situationen karakteriseras av asymmetrisk information eftersom företagen vet 

den egna kvalitén medan den utomstående konsumenten är omedveten över den. 

Situationen kan åsamka snedvridet urval där båda parterna påstår sig inneha en viss 

kunskap medan den andra parten i verkligheten saknar den. Ett sätt att motverka detta 

är signalering. Signaleringen omfattar åtgärder som försöker avslöja företagens verkliga 

färdigheter. Signalering ger bättre resultat till företaget med hög kvalité eftersom företag 

med låg kvalité kan anses få bättre resultat genom att inte signalera i en situation där 

både hög- och lågkvalitetsbolag har möjligheten att signalera (Kirmani & Rao 2000). 
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Man kan anse att riskkapitalekosystemet karakteriseras av en liknande situation där det 

finns riskkapitalbolag av hög och låg kvalité. Det är därför i riskkapitalistens intresse att 

kommunicera till potentiella investerare dessa signaler för att minska på agentkostnader 

och snedvridet urval som kan uppstå. Signalering för riskkapitalbolag behandlas av 

bland annat av Balboa och Martí (2007). Inom riskkapital sker signalering främst från 

riskkapitalisten till den potentiella investeraren. Signaler försöker främst förmedla 

förvaltarens erfarenhet, investeringsaktivitet, avyttringsaktivitet, rykte, medlemskap i 

nationella branschorganisationer och geografiskt fokus (Balboa och Martí 2007). 

3.1.3 Styrmekanismer för lösandet av agentproblem i riskkapital 

Som konstaterats ovan är kontraktet det främsta sättet som agentproblem och kostnader 

kan motarbetas med i agentförhållandet mellan riskkapitalist och investerare. Det är 

viktigt att poängtera att det klassiska tillvägagångssättet i form av upprättandet av ett 

lämpligt kontrakt är mest relevant i riskkapitalsammanhanget, eftersom investerare i 

riskkapitalfonder inte har någon makt över investeringspraxisen efter att investeringen 

gjorts i fonden (Sahlman 1990). 

I riskkapitalssammanhanget karakteriseras kontraktet mellan riskkapitalist och 

investerare av distinkta egenskaper så som kompensationssystem bundet till 

värdeutveckling och vinstfördelningsklausuler (Sahlman 1990). Målet med dessa 

element är att adressera fundamentala problem inom förhållandet mellan investeraren 

och riskkapitalisten. Kompensationssystemet ämnar motverka agentkostnader som kan 

uppkomma på grund av avvikande intressen (Sahlman 1990). Detta 

kompensationssystem baserar sig på att riskkapitalisten tjänar en förvaltningsavgift som 

är bestående av en årlig procentuell avgift baserad på den totala mängden förvaltat 

kapital, till exempel 2 procent (Sahlman 1990; Ewens, Jones & Rhodes-Kropf 2013). 

Utöver detta är riskkapitalisten även berättigad en procentuell andel av vinsten, till 

exempel 20 procent (Sahlman 1990; Ewens, Jones & Rhodes-Kropf 2013). Denna 

förvaltningsavgift och prestationsbelöning gör att riskkapitalist och investerare får 

liknande nytta av vinstmaximering i fonden (Sahlman 1990). Det är även vanligt att 

riskkapitalisten är kontraktuellt bunden att investera en del av det egna kapitalet i 

fonden (Sahlman 1990). Detta skapar ytterligare incitament för att skapa god avkastning 

med en lämplig risknivå (Sahlman 1990; Seppä 2000). Kontraktet förhindrar även 

riskkapitalisten från att göra investeringar i andra tillgångsslag (Metrick & Yasuda 2011). 

För övrigt tenderar kontraktet mellan riskkapitalisten och investeraren vara tidsbundet, 

ofta 10 år vilket förhindrar riskkapitalisten att bibehålla kapitalet för evigt (Sahlman 
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1990; Metrick & Yasuda 2011). Dessa kontraktuella överenskommelser skapar goda 

förutsättningar för att motverka bland annat moraliska risker.  

Utöver kontraktet skapas även styrmekanismer med ett fokus på bevakning över 

riskkapitalisten. Det är bland annat vanligt att riskkapitalisten förser investeraren med 

periodiska rapporter över värdet och utvecklingen av portföljföretagen. Även årliga 

möten där investeraren har möjligheten att träffa riskkapitalisten och ledningen av 

portföljföretag är viktiga. Ytterligare transparens kan uppnås genom skapandet av 

formella eller icke-formella rådgivande styrelser som består av representanter från 

investerarna. Dessa tenderar fungera endast som rådgivande kommittéer men fungerar 

även som en kontrollmekanism för investeraren då denna lättare kan följa med 

riskkapitalistens handlingar. Dessa kontrollmekanismer utöver kontraktet möjliggör 

ytterligare transparens för investeraren i riskkapitalfonden och därmed kan 

agentkostnader och informationsasymmetrier minimeras. (Sahlman 1990) 

Tabell 1  Styrmekanismer i riskkapital 

Styrmekanismer Huvudprinciper 

Kontraktet mellan riskkapitalist och 

investerare. 

Grunden för agentförhållandet i riskkapital. 

Målet är att påverka agentens 

(riskkapitalisten) beteende genom 

förvaltningsavgifter och prestationsbelöning, 

krav på investering av eget kapital, tidsbundet 

avtal samt genom begränsning gällande 

investeringar i andra tillgångsslag. 

Periodiska rapporter över 

värdeutveckling och utveckling av 

portföljföretag. 

Skapar transparens och möjlighet för 

övervakning 

Rådgivande kommittéer. Skapar transparens och möjlighet för 

övervakning 
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3.1.4 Valet av riskkapitalfond 

För att förstå kapitalanskaffningsprocessen för riskkapitalbolag är det viktigt att förstå 

processen som investerarna genomgår när de investerar i riskkapitalfonder. Denna 

process blir även viktig med tanke på det agentteoretiska perspektivet eftersom 

processen belyser centrala tillvägagångssätt som investeraren kan utnyttja för att minska 

på asymmetrisk information och därmed undvika snedvridet urval (Van Osnabrugge 

2000).  

Allmänt karakteriseras investeringsprocessen av en screeningprocess där 

dokumentation och riskkapitalistens referenser bedöms (Sahlman 1990). Barnes och 

Menzies (2005) har kartlagt denna process utifrån perspektivet av fonder som investerar 

i riskkapitalfonder.  En liknande process som riskkapitalister genomgår vid investering i 

uppstartsföretag genomgår också aktören som investerar i riskkapitalfonden (Fried & 

Hisrich 1994). Barnes och Menzies (2005) delar upp denna process i sju steg: härkomst, 

initial screening, fördjupad screening, bekräftelse, analys, slutning och övervakning.  

Härkomsten av olika riskkapitalfonder sker genom en mängd källor inkluderande aktivt 

sökande av riskkapitalister, närmanden av riskkapitalister i kapitalanskaffningsskede, 

hänvisningar från andra investerare och även från förmedlande aktörer anställda för 

genomförandet av kapitalanskaffningsprocessen. Detta första steg av härkomst 

påminner mycket om affärsflödet som riskkapitalister själva genomgår vid 

identifieringen av potentiella investeringsobjekt (Fried & Hisrich 1994). Efter 

identifiering av potentiella riskkapitalfonder fortskrider processen till en initial 

screeningprocess där överväganden baserade på dokumentation utfärdat av 

riskkapitalisten analyseras. Ofta är investeraren intresserad av riskkapitalfondens 

tidigare resultat, branschbetyg, nuvarande portfölj och riskkapitalistens roll i 

förvaltningen av fonden. Aktiv förvaltning som skapar värde anses viktigt av många 

investerare eftersom många investerare anser detta som riskkapitalistens uppgift.  Vissa 

investerare föredrar även att inkludera möten med riskkapitalisten redan i denna fas 

vilket kan klassificeras som en fördjupad screening enligt Barnes och Menzies (2005). 

Denna personliga kontakt upplever många riskkapitalister är viktig för att skapa 

förhållanden och nätverk för potentiella framtida affärer. Detta betonar vikten av 

nätverk i kapitalanskaffningsprocessen. Efter denna screeningprocess fortsätter 

vanligtvis investeringsprocessen till en bekräftelsefas där en diskussion inom 

investeringskommittén hålls för att skapa en konsensus över potentiella investeringar i 

specifika riskkapitalfonder. Denna fas spelar en viktig roll i fokuseringen av antalet 
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investeringsobjekt för att minska på kostnaderna för fortsatt analys. (Barnes & Menzies 

2005)  

Efter härkomst, screening och bekräftelse övergår investeringsprocessen i en mera 

djupgående analys. Denna analys sätter ett fokus på bedömningen av riskkapitalteamet, 

tidigare erfarenhet, riskkapitalistens investeringsstrategi och villkoren för investeringen 

i riskkapitalfonden. Vid bedömningen av riskkapitalteamet strävar investeraren efter att 

skapa en uppfattning över riskkapitalistteamets förmåga att skapa värde genom aktiv 

förvaltning. I denna bedömning ser investeraren på bland annat relevant erfarenhet, 

stabilitet och homogenitet i teamet. Stabilitet och homogenitet är speciellt uppskattade 

faktorer i bedömningen av riskkapitalteamet och detta anses vara betydligt viktigare än 

en enskild individs erfarenheter. Utöver detta är incitamentsstrukturen för 

riskkapitalfonden och hur fördelningen av förvaltningsavkastningen sker mellan 

medlemmarna viktig kunskap för investerare. När det kommer till riskkapitalistens 

avkastningshistoria bedömer investerarna kvantitativt riskkapitalistens förmåga att 

skapa avkastning på basen av tidigare prestationer. Ett stort fokus sätts även på att 

försöka bedöma huruvida slumpen påverkat riskkapitalistens tidigare avkastning. 

Gällande riskkapitalistens strategi anses det betydelsefullt ifall riskkapitalisten kan 

bevisa strategins effektivitet genom till exempel implementation av strategin i tidigare 

fonder. Gällande villkor anses det begränsade partnerskapet fungera som fundament 

mellan investerare och riskkapitalist. Något större fokus på specifika villkor sätts inte 

eftersom övriga delar av analysen är mera vägande än själva kontraktet. Ändå förhandlas 

avtal utanför normen gärna bort. Efter att dessa genomgåtts övergår processen till en 

slutning- och övervakningsfas. (Barnes & Menzies 2005) 

Litteraturen över investeringsprocessen för investerare i riskkapitalfonder visar att 

investerarna i riskkapitalfonder genomgår en strukturerad process som följer klara 

förfaringssätt för förvaltningen av kapital. Denna process fungerar därmed som ett 

viktigt verktyg för att minska informationsasymmetrier och därmed minskas också 

risken för snedvridet urval (Van Osnabrugge 2000). 
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3.2 Kapitalanskaffningsprocessen för riskkapitalbolag 

Kapitalanskaffningsprocessen som är av intresse och utgör kärnan i denna avhandling 

presenteras nedan enligt tidigare och tangerande forskning.  

Figur 5 Kapitalanskaffningsprocessens fem steg   

 

Källa: Seppä 2000, s.112 

Enligt Seppä (2000. s.112) kan kapitalanskaffningsprocessen delas in i fem steg: (1) 

Identifiering av investeringsmöjlighet, (2) Skapandet av riskkapitalbolag, (3) 

Specificering av investeringsstrategi, (4) Skapandet av en fondstruktur som passar 

riskkapitalistens målsättning och (5) Förvärvandet av investerare för att implementera 

den planerade strategin. Denna process menar Seppä (2000) att nya riskkapitalister 

genomgår och dessa steg är logiska för den nya riskkapitalisten. För etablerade 

riskkapitalister poängterar Seppä (2000, s. 111) däremot att processen börjar med 

skapandet av ett nytt prospekt för en ny fond, därmed skiljer sig processen för etablerade 

och nya riskkapitalbolag något eftersom de två första stadierna är redan genomförda i 

ett tidigare skede. Utöver dessa steg finns det även olika sätt att närma sig 

kapitalanskaffningsprocessen. Till exempel använder sig en del riskkapitalister av 

investeringsbanker eller så kallade placeringsagenter som hjälp vid kapitalanskaffningen 

(Seppä 2000, s. 111). Denna hjälp kan ske i form av till exempel introduktioner till 

potentiella investerare, utveckling av riskkapitalistens presentation och information om 

marknadstrender (Seppä 2000, s. 111; Zeisberger, Prahl & White 2017, s. 277).  
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Figur 6 Riskkapitalprocessen      

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Seppä, 2000, s. 45     

Eftersom Kapitalanskaffningsprocessen är den första fasen i riskkapitalprocessen (se 

figur 6) är den essentiell för att riskkapitalprocessen kan påbörjas. I enkäten som är en 

del av Seppäs (2000, s.191) doktorsavhandling visade det sig att 71 procent av 

entreprenöriella riskkapitalister ägnar sig åt marknadsföring till finansiärer. 

Motsvarande procentfördelning för företags- och myndighetsägda riskkapitalbolag 

varierade mellan 25–60 procent. Detta antyder att marknadsföringen till finansiärer är 

essentiell och 91 procent av respondenterna ansåg även att denna typs marknadsföring 

är lika viktig för riskkapitalisten som marknadsföringen av en produkt är för ett 

kommersiellt företag. Marknadsföring riktad till finansiärer ansågs av respondenterna 

som den viktigaste marknadsföringsutmaningen som riskkapitalisten genomgår (Seppä 

2000, s.192). Detta antyder att kapitalanskaffningsprocessen är en 

marknadsföringsintensiv aktivitet.  

Utöver Seppäs (2000) doktorsavhandling har även kapitalanskaffningsprocessen för 

riskkapitalbolag inom uppköp och tillväxt diskuterats av Zeisberger, Prahl och White 

(2017). Enligt Zeisberger Prahl och White (2017, s. 269) kan man ytterligare dela upp 

kapitalanskaffningsprocessen kronologiskt i följande skeden: förhandsmarknadsföring, 

marknadsföring och fondstängning. Det poängteras även att 

kapitalanskaffningsprocessen är en kontinuerlig process som är i åtanke hos 

riskkapitalisten under hela riskkapitalprocessen. Förhandsmarknadsföringen består av 

förberedande aktiviteter för att mäta investerarintresse och för att skapa förtroende hos 

potentiella investerare.  I detta skede är det riskkapitalistens huvuduppgift att förmedla 
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allmän information till investerare och att utforma det eventuella erbjudandet enligt 

investerarefterfrågan. Förhandsmarknadsföringen kan anses förkorta den verkliga 

kapitalanskaffningsprocessen betydligt ifall den är utförd på ett framgångsrikt sätt. Efter 

förhandsmarknadsföringen som fungerar som en sondering av investeraraptiten 

fortskrider processen till den faktiska kapitalanskaffningen då 

marknadsföringsansträngningarna lanseras. Denna del av processen karakteriseras av 

presentationer som omfattar fondens strategi, den planerade fondens storlek, fondens 

nyckelpersoner, budgetering och investeraråtaganden. Denna process karakteriseras 

även av individuella möten med investerare och därmed är det en väldigt tidskrävande 

process för riskkapitalisten. Efter avslutad markandsföringsfas fortskrider 

kapitalanskaffningsprocessen fram till fondstängningen. Under denna del av 

kapitalanskaffningsprocessen har riskkapitalisten vanligtvis lyckats samla åtaganden för 

en stor del av målsumman och därmed sker den första stängningen av fonden. Efter 

denna stängning kan riskkapitalisten påbörja investeringsprocessen, ändå är 

riskkapitalisten inte klar med kapitalanskaffningen och vanligtvis fortskrider 

kapitalanskaffningen för resterande del av målsumman 6–12 månader efter den första 

stängningen. När den slutliga målsumman är uppnådd sker den slutliga stängningen av 

fonden varefter nya investerare inte längre kan investera i fonden. (Zeisberger, Prahl och 

White 2017, s. 269–272).  

3.2.1 Organisation och struktur för riskkapitalbolag 

För att förstå hur kapitalanskaffningsprocessen ser ut är det också viktigt att skapa en 

förståelse över organisationsstrukturen för riskkapitalbolaget och dess förvaltade 

fonder. Seppä (2000) poängterar även betydelsen av skapandet av riskkapitalbolag (steg 

2 i kapitalanskaffningen) och skapandet av en passande fondstruktur (steg 4 i 

kapitalanskaffningen) som centrala delar av kapitalanskaffningsprocessen. Därmed är 

litteraturen som anknyter till detta tema viktig för att förstå 

kapitalanskaffningsprocessen som en helhet. 
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Figur 7 Riskkapitalstruktur      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Seppä 2000, s. 39 

Det typiska riskkapitalbolaget är relativt litet och sysselsätter ofta mellan fem och sju 

personer (Seppä 2000, s.102). Den vanligaste organisationsformen som riskkapitalisten 

använder för att driva riskkapitalfonden är ett slags externt förvaltningsbolag, ofta 

kommanditbolag (PwC 2006). Detta är speciellt fallet hos entreprenöriella 

riskkapitalbolag, det vill säga inte myndighets- eller företagsägda riskkapitalbolag 

(Seppä 2000 s. 103). I fondbolaget (kommanditbolaget) fungerar riskkapitalistens 

förvaltade aktiebolag som den ansvariga bolagsmannen8 och investerarna som de tysta 

bolagsmännen9 (PwC 2006). Riskkapitalisten driver riskkapitalfonden som anskaffar 

kapital från investerare. Efter att riskkapitalisten erhållit kapital från investerare 

investeras det erhållna kapitalet enligt riskkapitalistens investeringspolitik (Seppä 2000, 

s. 103–104). Riskkapitalisten investerar även själv en andel i fonden som skapats, ofta 

omkring en procent av det totala kapitalet (Seppä 2000, 103–104). Vid detta begränsade 

partnerskap erhåller investeraren inte någon äganderätt i fondbolaget utan snarare 

rättigheter till avkastning från medlen som förvaltas i fonden (Seppä 2000, s. 103–104). 

 
8 Engelska: General partner 
9 Engelska: Limited partner 
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Riskkapitalbolaget erhåller en förvaltningsavgift samt en vinstandel av den realiserade 

vinsten (Seppä 2000, s. 103–104).  

I Finland har det visat sig att kommanditbolagsformen blivit lämplig för 

riskkapitalfonder på grund av att den möjliggör en tidsbundenhet och flexibilitet 

gällande insamling och utdelning av kapital (PwC 2006). Utöver detta är 

beskattningsfördelningen mellan bolagsmännen tydlig (PwC 2006). I det finländska 

kommanditbolaget har de ansvariga bolagsmännen fullständig kontroll över 

verksamheten medan de tysta bolagsmännen endast investerar i bolaget och får 

avkastning i förhållande till den investerade summan (Yrittäjät 2017). Till följd av detta 

har även de tysta bolagsmännen endast det investerade kapitalet som risk medan den 

ansvariga bolagsmannen blir ansvarig över förekomna skulder även personligen 

(Yrittäjät 2017). Till de tysta bolagsmännens rättigheter hör även rättigheten att granska 

bokföring och få information över företagets verksamhet (Yrittäjät 2017).  

Riskkapitalbolagets roll är att förvalta flera riskkapitalfonder och alla dessa 

representerar separata partnerskap och därmed ett enskilt kommanditbolag (Sahlman 

1990). Enligt Sahlman (1990) ger det begränsade partnerskapet fördelar när det gäller 

beskattning och riskfördelning, vilket även är fallet för den finländska strukturen för 

riskkapitalfonder (PwC 2006). På grund av strukturen och förhållandet mellan 

aktörerna är riskkapitalfondens livslängd vanligtvis 10 år med möjlighet till en 

förlängning (Sahlman 1990). I slutet av fondens existens fördelas alla tillgångar mellan 

partnerna (Sahlman 1990).  

Driftskostnader för riskkapitalbolag kännetecknas av omfattande fasta kostnader 

(Sahlman 1990). Således är skalekonomier10, omfattningsekonomier11  och 

inlärningseffekter betydelsefulla för riskkapitalbolag (Sahlman 1990). Skalekonomier 

blir uppenbara eftersom riskkapitalbolag tenderar att ha betydande fasta kostnader så 

som legala kostnader, hyror, informationsförvärv och redovisning (Sahlman 1990). 

Därför har större riskkapitalbolag som driver flera fonder fördelen av skalekonomier. 

Detta är något som visserligen kan påverka insamlingsförmågan hos riskkapitalbolag i 

Finland eftersom dessa har konstaterats vara av mindre storlek (Sotarauta et al. 2016; 

Saarikoski et al. 2014; Owen & Mason 2018). Omfattningsekonomier tenderar också att 

 
10 Engelska: Economies of scale (Vänligen se till exempel Zhang och Worthington 2018) 
11 Engelska: Economies of scope (Vänligen se till exempel Zhang och Worthington 2018) 
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existera eftersom kostnaden att förvalta flera fonder inte stiger inte linjärt med antalet 

förvaltade fonder (Sahlman 1990). 

3.2.2 Riskkapitalistens strategi 

Seppä (2000) klassificerar identifieringen av en investeringsmöjlighet (steg 1), och 

specificering (steg 3) av den utvalda strategin som viktiga komponenter i 

kapitalanskaffningsprocessen. Komponenterna inom kapitalanskaffningsprocessen kan 

anses vara starkt bundna till riskkapitalistens förmåga att skapa konkurrensfördelar och 

möjligheter till god avkastning. I detta kapitel analyseras litteratur gällande 

riskkapitalistens strategier för att skapa en förståelse över den strategiutformning som 

riskkapitalisten genomgår vid skapandet av en ny fond. 

Sektorfokus 

Riskkapital karakteriseras av en stor variation i hur fonder är förvaltade och 

organiserade. Vissa riskkapitalister specialiserar sig på att investera i en viss industri 

medan andra utnyttjar en mera diversifierad strategi. Vissa utnyttjar även en 

kombination av specialisering och diversifiering genom att sysselsätta flera förvaltare 

som är specialiserade i specifika industrier. Det är förståeligt att riskkapitalister 

använder sig av olika strategier i och med att branschen är väldigt konkurrerad. Eftersom 

tidigare uppnådda resultat associeras innebära en förbättrad förmåga att erhålla nytt 

kapital kan det anses viktigt för riskkapitalister att försöka särskilja sig och därmed skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra riskkapitalister. (Gompers, Kovner & Lerner 2009) 

Riskkapitalister som investerar i flera sorters industrier kan anses vara generalister i 

jämförelse med riskkapitalister som är specialister inom en viss industri (Gompers, 

Kovner & Lerner 2009). Till exempel, Stein (1997) menar att diversifiering i olika 

industrier fungerar som en effektiv metod gällande industriöverskridande 

kapitalallokering. När investeringsalternativen är sämre i en viss industri kan förvaltaren 

välja att allokera kapital till en annan industri. Därmed kan en väldiversifierad 

riskkapitalist anses ha en fördel tack vare att denne kan allokera kapital enligt de 

investeringsmöjligheter som finns i alla sektorer medan en specialiserad riskkapitalist är 

tvungen att investera i projekt i en specifik sektor. Däremot påstår till exempel Rajan, 

Servaes och Zingales (2000) att diversifierade företag har svårt att allokera kapital 

mellan de industrier som de är verksamma i och att de ofta allokerar sina resurser fel. 

Detta motsätter Steins (1997) påstående och därmed att generaliserande riskkapitalister 

har en bättre förmåga att allokera kapital än specialister. Ändå har Stein (1997) en viktig 
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poäng som betonar för och nackdelar med att vara en sektorspecialist. Gompers, Kovner 

och lerner (2009) har specifikt utrett hur specialisering påverkar framgången av 

riskkapitalbolag. De menar att specialiserade riskkapitalbolag överlag tenderar att 

prestera bättre än generalister. I denna studie framgår det inte tydligt ifall dessa 

specialister lyckas skapa mera värde i sina portföljbolag eller om de är bättre på att hitta 

goda investeringsobjekt.  

Investeringsstrategier, portföljstorlek och diversifiering 

Utöver specialisering utnyttjar riskkapitalister varierande strategier gällande hur 

kapitalet allokeras. När det kommer till kapitalallokering för riskkapitalister har till 

exempel Fulghieri och Sevilir (2009) vägt för- och nackdelar med innehav av större 

portföljer med innehav av mindre portföljer, mer koncentrerade portföljer eller innehav 

av mindre och mer splittrade portföljer. Grundtanken inom riskkapital är att både den 

entreprenöriella ansträngningen och humankapitalet hos riskkapitalisten utgör 

essentiella bidrag för att kunna skapa framgångsrika portföljföretag. Humankapitalet 

som riskkapitalisten kan bidra med är ändå begränsat och kan därför inte lätt utökas. 

Därför är dilemmat från ett kapitalallokeringsperspektiv ifall riskkapitalisten borde 

fokusera allt humankapital i en liten andel uppstartsföretag eller fördela det på ett flertal 

uppstartföretag. Även fast det för riskkapitalisten är möjligt att inskaffa mera kapital kan 

det vara ogynnsamt eftersom humankapitalet blir splittrat på en allt större mängd 

företag. Detta kan resultera i en utspädning av värdeskapandet för riskkapitalbolaget. 

(Fulghieri & Sevilir 2009)  

Den optimala portföljstorleken tenderar även vara relaterad till portföljföretagens 

förväntade avkastning, risknivå, teknologi och sektorspecificering. Mindre portföljer är 

till exempel att föredra i situationer där portföljföretagen är mer splittrade gällande 

teknologi och industri samt innehar en hög avkastningspotential kombinerad med en 

lägre risk. I en sådan situation kan riskkapitalisten bidra med högre värdeskapande för 

portföljföretagen vilket i sin tur resulterar i utökade incitament av entreprenöriellt 

ansträngande från entreprenörens sida. Detta resulterar i en högre sannolikhet för 

framgång. I en situation där portföljföretagen innehar relaterad teknologi och agerar 

inom samma industri med hög risk och liten förväntad avkastning är däremot större 

portföljer att föredra. Fördelen med en större portfölj är att portföljföretagen är tvungna 

att tävla om det begränsade humankapitalet och därmed kan riskkapitalisten erhålla 

högre ansträngning från dessa entreprenörer. Riskkapitalisten har även en bättre 

förmåga att omallokera humankapital från ett portföljföretag till ett annat ifall det ena 
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misslyckas i en situation där riskkapitalisten förvaltar en större portfölj. (Fulghieri & 

Sevilir 2009) 

Avyttringsstrategier 

Utöver den optimala storleken för riskkapitalfonden anser Fulghieri och Sevilir (2009) 

att riskkapitalisten gynnas av en aktiv portföljförvaltning genom strategisk avyttring. 

Detta kan ske exempelvis genom tidig avyttring av vissa portföljföretag vilket kan tillåta 

riskkapitalisten erhålla ett större överskott från övriga portföljföretag. Fulghieri och 

Sevilir (2009) menar även att strategisk avyttring likt detta är speciellt aktuellt för 

riskkapitalfonder med större portföljer som är koncentrerade inom samma industri och 

teknologi.  

När det kommer till avyttringsstrategier är direktförsäljningar12 till företag eller avyttring 

genom börsintroduktioner de vanligaste tillvägagångsätten för riskkapitalfonder 

(Tykvová 2018). Utöver dessa strategier kan avyttring även ske genom en försäljning till 

en ny riskkapitalist13 (Tykvová 2018). Naturligtvis påverkas avyttringsstrategin av 

utomstående faktorer. Till exempel, Guo, Lou och Castrillo (2015) påpekar att 

innehavsperioden och investeringsstorleken påverkar valet av avyttringsstrategi. Längre 

innehavsperiod tenderar resultera i mera information hos potentiella köpare vilket 

tenderar resultera i en försäljning av portföljföretaget till ett nytt företag. Det förväntade 

värdet som realiseras vid avyttringen påverkar även valet mellan avyttringsstrategi. Ifall 

portföljföretaget har ett högre förväntat värde tenderar riskkapitalister avyttra innehavet 

genom en börsintroduktion medan portföljföretag med ett lägre förväntat värde avyttras 

genom försäljningar. Utöver dessa faktorer tenderar riskkapitalister även försöka avyttra 

företag vid gynnsamma marknadsförutsättningar (Ball, Chiu & Smith 2011).  

Affärsflödesstrategier 

En annan viktig strategisk aspekt som riskkapitalisten bör överväga för en lyckad 

riskkapitalprocess är den specifika strategin gällande affärsflödet14.  Affärsflödet är en 

essentiell del av investeringsprocessen för riskkapitalbolaget. Affärflödet är resultatet av 

riskkapitalistens metod att söka efter investeringsobjekt. Därmed är det viktigt för 

riskkapitalisten att ha en genomtänkt strategi gällande detta flöde, redan innan 

 
12 Engelska: Trade sale 
13 Engelska: Secondary sale 
14 Engelska: Deal-flow 
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kapitalanskaffningen sker. Skapandet av ett kontinuerligt affärsflöde är en osäker och 

tidskrävande process som påverkas av flera utomstående faktorer. Typiskt är ändå att 

affärsflödet genereras internt eller genom extern hjälp. Interna källor för affärsflöde 

skapas genom de affärsrelationer som riskkapitalisten åstadkommit men även genom 

övriga nätverk som personalen i riskkapitalbolaget innehar. Utöver detta nätverk 

tenderar portföljföretag och rådgivande kommittéer bidra med potentiella 

investeringsobjekt och därmed affärsflöde. Övriga medel som riskkapitalister utnyttjar 

för att skapa affärsflöde är nätverkstillfällen så som branschkonferenser. Det är tydligt 

att riskkapitalistens affärsflöde är en funktion av socialt engagemang och nätverkande. 

Utöver dessa interna källor till affärflöde är det också vanligt, speciellt för 

riskkapitalbolag inom tillväxt och uppköp att utnyttja utomstående hjälp. Dessa aktörer 

är ofta investeringsbanker eller institutioner aktiva inom fusion och förvärvsverksamhet. 

Värt att poängtera är att huvudsakligen sker affärsflödet genom interna källor och att 

externa källor tenderar utnyttjas av större riskkapitalbolag. (Zeisberger, Prahl och White 

2017, s. 120–125) 

3.2.3 Marknadsföring av riskkapitalfonden 

Seppä (2000) beskriver kapitalanskaffningsprocessen som en 

marknadsföringsansträngning där riskkapitalistens uppgift är att närma sig investerare 

för att övertyga dem att investera i riskkapitalistens fond. Detta skede anses även av 

Seppä (2000) som det slutliga skedet i kapitalanskaffningsprocessen (steg 5). Detta 

skede är även essentiellt för att påbörja investeringsverksamheten och därmed viktigt för 

att riskkapitalisten skall kunna lyckas med sin affärsidé. Kapitalanskaffningsprocessen 

är som tidigare beskrivits relativt ytligt presenterad i litteraturen. Ändå påpekar bland 

annat Gompers och Lerner (1999) samt Zeisberger, Prahl och White (2017) att 

riskkapitalister genomgår marknadsföringsrundor15 för att skapa en uppfattning över 

investerarintresse och för att värva kapital från investerare.  

Så kallade marknadsföringsrundor diskuteras inte vidare inom litteraturen för 

riskkapital, däremot är marknadsföringsrundor ett utnyttjat begrepp inom litteraturen 

för börsintroduktioner. Till exempel Blankespoor och Hendricks (2017) förklarar 

marknadsföringsrundor i sammanhanget för börsintroduktioner som tillfällen där 

företag som ämnar introduceras på börsen ger presentationer till institutionella 

investerare gällande företaget och erbjudandet vid börsintroduktionen. Detta tillfälle 

 
15 Engelska: Roadshows 
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utnyttjar investerare för att skapa en uppfattning över ledningen genom att se och höra 

dem presentera i det verkliga livet (Blankespoor & Hendricks 2017). Från företagets 

perspektiv kan denna marknadsföringsrunda anses som ett marknadsföringstillfälle där 

ledningen för företaget har möjlighet att sälja affärsidén och erbjudandet i fråga.  Dessa 

marknadsföringsrundor har även en viktig funktion i värdebedömningen av 

presenteraren eftersom investeraren erhåller viktig icke-verbal information från dessa 

presentationer (Blankespoor och Hendricks (2017). Sådan information är ofta subjektiv 

och svårdefinierad men spelar en viktig roll i bedömningen av investeringsmöjligheten. 

Marknadsföringsrundor verkar därför ha en viktig funktion i informationsförmedling 

och marknadsföring till potentiella investerare. Även fast litteraturen nämner 

marknadsföringsrundor som viktiga händelser för riskkapitalister poängterar 

Zeisberger, Prahl och White (2017, s. 271) att marknadsföringen för riskkapitalister 

huvudsakligen sker genom individuella träffar med investerare. Därför kan 

marknadsföringsrundor som riskkapitalister utför anses vara mera betydelsefulla ifall de 

är inriktade mot enskilda möten med investerare.  

Utöver de personliga presentationerna som riskkapitalisten utför spelar även 

marknadsföringsdokument en viktig roll i kapitalanskaffningsprocessen för 

riskkapitalister. Vanliga dokument anknutna till marknadsföringen är en 

investerarpresentation16, en kort sammanställning av villkoren för fonden17 och ett 

detaljerat memorandum18 som beskriver investerarpresentationen och villkoren för 

fonden. Utöver detta innehåller dokumenten ofta historiska data från förvaltarens 

tidigare fonder och riskkapitalgruppens tidigare erfarenheter. Dessa dokument är 

utformade av riskkapitalisten. Även investeraren kan begära information genom så 

kallade besiktningsformulär19 där investeraren begär specifik information. (Zeisberger, 

Prahl och White 2017, s. 272–274) 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan marknadsföringen samt informationstillförseln i 

form av dokumentation till potentiella investerare anses viktiga för att signalera 

kompetens och därmed minska på agentkostnader och informationsasymmetrier som 

uppkommer för den potentiella investeraren när den bedömer lämpligheten av en 

riskkapitalfond (Van Osnabrugge 2000).  

 
16 Engelska: Pitch deck 
17 Engelska: Term sheet 
18 Engelska: Private Placement Memorandum 
19 Engelska: Due-dilligence questionnaire 
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3.2.4 Ankarinvesterarens roll för riskkapitalfonden 

Ankarinvesterare har visat sig spela en viktig roll för fonder av olika slag, därmed 

presenteras även litteratur kring ankarinvesterare nedan eftersom ankarinvesterare kan 

även anses väsentliga för riskkapitalfonder (Zeisberger, Prahl & White 2017; Cole, 

Zochowski, Mashwama & McPherson 2020). 

En ankarinvesterare kan beskrivas som den första investeraren som gör ett betydande 

åtagande av kapital till en ny fond (Cole, Zochowski, Mashwama & McPherson 2020). 

Därmed har ankarinvesterare en speciell signalerande roll för andra investerare. 

Ankarinvesteraren kan till och med anses vara en viktig determinant för förmågan att 

erhålla kapital då hen spelar en signalerande roll för andra investerare (Global Impact 

Investing Network 2020). Denna roll blir speciellt viktig för nya fonder då de saknar 

historisk avkastning eller kan uppvisa tidigare prestationer (Cole et al. 2020). 

Signaleringseffekten som ankarinvesteraren förmedlar ämnar signalera trovärdighet och 

pålitlighet till andra investerare. Detta gör att investerare upplever att investeringen är 

mindre riskfylld och därmed kan andra investerare som är mindre riskbenägna 

attraheras till fonden (Ormiston, Charlton, Donald & Seymour 2015). Ankarinvesterare 

med ett gott rykte fungerar speciellt bra för att signalera att det råder en mindre risk för 

investering (Cole et al. 2020).   

Fastän ankarinvesterare är speciellt viktiga för nya fondförvaltare anlitas 

ankarinvesterare även av etablerade fondförvaltare. I dessa sammanhang är det vanligt 

att förvaltare försöker samla ett initialt kapital av en grupp investerare som investerat i 

förvaltarens tidigare fonder. Detta ger en signalerande effekt om ett godkännande av 

tidigare investerare. För att ge incitament för ankarinvesterare att delta i den första 

stängningen kan riskkapitalisten erbjuda förmåner till ankarinvesterare genom så som 

nedsatta förvaltningskostnader. (Zeisberger, Prahl & White 2017, s. 271–276) 

3.2.5 Faktorer som påverkar kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag 

Eftersom avhandlingen också utforskar faktorer som påverkar kapitalanskaffningen, 

presenteras litteratur över faktorer som påverkar kapitalanskaffningen nedan. 

Litteraturen över faktorer som påverkar kapitalanskaffning för riskkapitalbolag grundar 

sig på Gomperes och Lerners (1999) omfattande analys av drivkrafterna bakom 

anskaffning av riskkapital. Gompers och Lerners (1999) arbete grundar sig på en analys 

av riskkapitalekosystemet i Förenta staterna under 1972–1994 och ger bland annat en 
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överblick över faktorer som påverkar riskkapitalanskaffningen.  Gompers och Lerner 

(1999) teoretiserar att mängden riskkapitalinvesteringar är beroende av på jämvikten i 

ekonomin och av faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan av sådant kapital. 

Gompers och Lerner (1999) kartlägger därför faktorer uppdelade enligt deras påverkan 

på utbud och efterfrågan av riskkapital. Utbudsspecifika faktorer i denna kontext 

karakteriseras av till exempel kapitalskatt och reglering av pensionsfonder. Angående 

kapitalskatt visar det sig att en lägre kapitalskatt tenderar korrelera med en ökad grad 

riskkapitalåtaganden (Gompers & Lerner 1999). Regulatoriska förändringar för 

pensionsfonder är en annan utbudsspecifik faktor som kraftigt påverkar 

riskkapitalinvesteringar och kapitaltillgång. Till exempel i samband med att man i 

Förenta staterna 1979 möjliggjorde för pensionsfonder att fritt investera en liten del av 

det totala förvaltade kapitalet i riskkapitalfonder syntes en tydlig ökning i 

riskkapitalutbudet (Gompers & Lerner 1999). Genom denna observation kan man dra 

slutsatsen att regler och lagar som förhindrar pensionsfonder och andra institutioners 

förmåga att investera i riskkapital bidrar negativt till riskkapitalåtaganden i samhället.  

Faktorer som specifikt påverkar efterfrågan av riskkapital är av sådan karaktär att de 

påverkar entreprenörers behov av riskkapital. Faktorer som kan kategoriseras tillhöra 

denna klass är till exempel makroekonomiska faktorer. När exempelvis ekonomin är i en 

kraftig tillväxtfas kan det uppkomma mera attraktiva möjligheter för entreprenörer att 

starta nya företag och därmed ökar efterfrågan av riskkapital. Utöver detta ökar även 

företagens investeringsvilja under en expansiv period vilket även ökar efterfrågan på 

riskkapital. (Gompers & Lerner 1999) 

Utöver dessa marknadsspecifika faktorer analyserade Gompers och Lerner (1999) även 

företagsspecifika faktorer som påverkade anskaffningen av riskkapital. Till exempel 

riskkapitalbolag som lyckats med en god avkastning i tidigare fonder tenderar attrahera 

kapital till nya riskkapitalfonder. Detta påstående bekräftas också i övriga studier så som 

Barber och Yasuda (2017) och Loos och Schwetzler (2017). Detta innebär att goda 

resultat för bolagets fonder påverkar kapitalanskaffningsförmågan för framtida 

riskkapitalfonder. Milosevic (2018) och Dimov & Shepherd (2005) fann även att 

humankapital är en särskilt viktig faktor för riskkapitalfondens prestation och är därmed 

indirekt viktigt för kapitalanskaffning. Närliggande anknytning till humankapital utgör 

expertis som därför är en faktor som påverkar riskkapitalistens förmåga att attrahera 

kapital. När det gäller denna faktor, verkar specifik kunskap vara speciellt viktig för att 

attrahera finansiering. Riskkapitalbolag som tillhandahåller strategisk förvaltning och 
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finansiell expertis tenderar attrahera mera riskkapital jämfört med riskkapitalbolag som 

tillhandahåller marknadsföring och administrativ expertis (Cumming, Fleming & 

Suchard 2005). Sociala nätverk anses även enligt Milosevic (2018) vara särskilt viktiga 

för kapitalanskaffning, speciellt inom ekonomier som karaktäriseras av starka nätverk. 

Detta leder till följande företagsspecifika faktor som handlar om är rykte och erfarenhet. 

Exempelvis Gompers och Lerner (1999), Balboa och Martí (2007) samt Loos och 

Schwetzler (2017) finner att större aktörer inom riskkapitalmiljön har en betydlig fördel 

gällande kapitalanskaffning. Större aktörer kan i detta sammanhang tolkas som mera 

etablerade aktörer inom branschen och kan därmed anses ha skapat sig ett gott rykte. 

Även Cumming, Fleming och Suchard (2005) finner att erfarenhet och rykte påverkar 

positivt förmågan att anskaffa nytt kapital. 

Det är förståeligt att faktorer som rykte och tidigare resultat spelar en stor roll i förmågan 

att anskaffa nytt kapital. Från ett investerarperspektiv är det klart att en aktör med gott 

rykte och bevisad förmåga blir betrodd med mer kapital än en ny eller underpresterande 

förvaltare. Riskapitalsmiljön karakteriseras av hög osäkerhet och av 

informationsasymmetrier mellan investerare och förvaltare och därför är tillit en viktig 

faktor att försöka uppnå som riskkapitalist. Rykte och tidigare resultat är därför klara 

faktorer som signalerar till investeraren att riskkapitalisten är pålitlig. Kollman, 

Kuckertz och Middelberg (2014) delar upp ryktesassocierade faktorer i företagets 

tidigare resultat, upplevt förtroende och uppfattningen av kontrollerbarhet. För 

investeraren är dessa faktorer viktiga och beroende av det rådande förhållandet mellan 

investeraren och riskkapitalisten. Det är därför viktigt för riskkapitalisten som vill 

anskaffa kapital att försöka signalera dessa aspekter. Ett bra rykte kan signaleras genom 

kommunikation av tidigare erfarenhet och resultat, medan ett lämpligt kontrakt skapar 

uppfattningar av tillförlitlighet och kontrollerbarhet (Kollman, Kuckertz och Middelberg 

2014).  

De faktorer som presenterats ovan visar tydligt hur viktigt det är för riskkapitalisten att 

signalera positiva drag gällande företagsspecifika faktorer. Flera av dessa faktorer talar 

även för en stor fördel för större, erfarna och etablerade riskkapitalister. Detta skapar en 

inträdesbarriär för nya entreprenöriella riskkapitalister på grund av stora utmaningar 

att påbörja riskkapitalprocessen. Detta sätter ett enormt fokus på 

marknadsföringsansträngningarna för nya riskkapitalister då de måste övertyga och 

signalera dessa viktiga faktorer till potentiella investerare. Balboa och Martí (2007) 

analyserar mekanismer för riskkapitalister att signalera ett gott rykte och tillförlitlighet 
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i marknader där tidigare resultat inte är tillgängliga. Inom sådana marknader är 

investerare tvungna att analysera riskkapitalister endast baserat på endast kvalitativa 

faktorer så som ryktessignalering. Medlemskap i nationella branschorganisationer 

signalerar ett gott rykte och tillförlitlighet och anses därför ge en positiv association till 

potentiella investerare (Balboa & Martí 2007). Riskkapitalförvaltare med erfarenhet av 

flera tidigare investeringar signalerar även kompetens och pålitlighet (Balboa & Martí 

2007). Utöver detta tenderar även riskkapitalbolag med mera koncentrerade portföljer 

signalera till investerare förmåga att skapa värde i målföretag medan riskkapitalister 

med stora portföljer straffas av investerare av samma orsak (Balboa & Martí 2007). Detta 

är förståeligt eftersom det finns evidens som påvisar att förvaltningsstöd av 

riskkapitalister ökar sannolikheten för entreprenören att lyckas (Cumming & Walz 

2010). Specialisering bland riskkapitalister kan eventuellt fungera som ryktessignalering 

och speciellt för nya riskkapitalister eftersom det signalerar ackumulering av 

industrispecifik kunskap som förbättrar värdeskapandet för riskkapitalisten inom den 

givna industrin (Balboa & Martí 2007). 

Tabell 2 Faktorer specifika för utbud och efterfrågan av riskkapital som påverkar 
kapitalanskaffningsförmågan 

Faktorer specifika för utbud och 

efterfrågan av riskkapital 

Argument 

Kapitalskatt Lägre kapitalskatt tenderade korrelera med en 

ökad grad riskkapitalåtaganden. 

Reglering av pensionsfonder Reglering som förhindrar pensionsfonder 

förmåga att investera i riskkapital bidrar 

negativt till riskkapitalåtaganden i samhället. 

Ekonomisk tillväxt Ekonomisk tillväxt ökar mängden attraktiva 

möjligheter samt företags investeringsvilja. 

 

 

 

 



41 
  

 

Tabell 3 Företagsspecifika faktorer som påverkar kapitalanskaffningsförmågan 

Företagsspecifika faktorer Argument 

Historisk prestation Bevisad tidigare förmåga blir betrodd med 

mer kapital än en nya eller underpresterande 

förvaltare. 

Humankapital Humankapital är en särskilt viktig faktor för 

riskkapitalfondens prestation och därmed 

indirekt viktig för kapitalanskaffning. 

Strategisk och finansiell expertis Riskkapitalbolag som tillhandahåller 

strategisk förvaltning och finansiell expertis 

tenderar attrahera mera riskkapital jämfört 

med riskkapitalbolag som tillhandahåller 

marknadsföring och administrativ expertis. 

Sociala nätverk Sociala nätverk anses vara särskilt viktiga för 

kapitalanskaffningen, speciellt inom 

ekonomier som karaktäriseras av starka 

nätverk. 

Rykte och erfarenhet Erfarenhet och rykte påverkar positivt 

förmågan att anskaffa nytt kapital. Till 

exempel större och etablerade aktörer har 

lättare att attrahera kapital. 

Medlemskap i nationella 

branschorganisationer 

Medlemskap i nationella 

branschorganisationer signalerar ett gott 

rykte och tillförlitlighet och ansågs positivt 

associerat av investerare. 

Förvaltningsstöd Riskkapitalbolag med mera koncentrerade 

portföljer signalerar för investerare 

möjligheten att skapa värde i bolagen medan 
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riskkapitalister med portföljer med stor 

mängd bolag straffas av investerare. 

Specialisering Specialiserade riskkapitalister kan fungera 

som ryktessignalering eftersom de signalerar 

ackumulering av industrispecifik kunskap. 

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Med den teoretiska referensramen som bakgrund utgår jag ifrån att agentteori och 

signaleringsteori utgör en viktig grund för att förstå förhållandet mellan investerare och 

riskkapitalister (Spence 1978; Eisenhardt 1989; Van Osnabrugge 2000; Kirmani & Rao 

2000). Denna infallsvinkel är betydelsefull för denna avhandling då den behandlar 

kapitalanskaffningsprocessen med fokus på inledningen av förhållandet mellan 

investerare och riskkapitalist.  

Styrmekanismer för att hantera agentförhållandet inom riskkapital grundar sig främst 

på kontrollerande mekanismer men även på övervakning. De främsta styrmekanismerna 

består av ett överenskommet kontrakt som görs mellan riskkapitalist och investerare 

men också av en periodisk rapportering och rådgivande kommittéer (Sahlman 1990). 

Inom processen som investeraren genomgår vid valet av riskkapitalfonden betonas också 

viktiga aspekter som investeraren behöver beakta vid fondbesiktningen (Barnes och 

Menzies 2005).  

Utöver litteratur och teori som belyser agentförhållandet mellan riskkapitalist och 

investerare presenteras även tangerande litteratur gällande 

kapitalanskaffningsprocessen. För kapitalanskaffningens föreslagna struktur fungerar 

Seppäs (2000) doktorsavhandling och hans stegvisa beskrivning över 

kapitalanskaffningsprocessen. Den stegvisa beskrivningen fungerar som en grund för de 

teman som tangerar kapitalanskaffningsprocessen. Dessa teman är organisation och 

struktur för riskkapitalbolag, strategiska överväganden för riskkapitalisten samt 

marknadsföring av riskkapitalfonden. Utöver detta visar sig ankarinvesterare spela en 

viktig roll i tillkomsten av nya fonder (Cole, Zochowski, Mashwama & McPherson 2020). 

Ett flertal utomstående faktorer påverkar också riskkapitalbolagens förmåga att erhålla 

om nytt kapital. Sådana faktorer kan uppdelas i faktorer som gäller utbud och efterfrågan 

av riskkapital samt företagsspecifika faktorer (Gompers & Lerner 1999). 
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I följande kapitel redogör jag utgående från litteraturgranskningen val av metod för att 

vidare utveckla kapitalanskaffningsprocessen och besvara forskningsfrågorna. 
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4 METOD 

Litteraturgranskningen visar att riskkapitalprocessen är en komplex och mångfacetterad 

process som drivs av många faktorer och är beroende av ett flertal förutsättningar för att 

lyckas. Därmed kan det antas att kapitalanskaffningsprocessen som ligger i fokus för 

denna avhandlings även är mångfacetterad och komplex. Litteraturbakgrunden ligger 

som grund för det metodiska valet och uppbyggnaden av intervjun för denna avhandling. 

I detta kapitel förklaras metodiken som utnyttjats för att besvara de forskningsfrågor 

som utformats på basen av forskningsproblemet och tidigare forskning. 

Forskningsfråga 1: Hur ser kapitalanskaffningsprocessen ut för riskkapitalbolag 

inom uppstartsfinansiering i Finland? 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer påverkar kapitalanskaffningen för finländska 

riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering? 

4.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin omfattar forskarens världssyn (ontologi) och antaganden över hur 

man förhåller sig till kunskap (epistemologi) (Saunders, Lewis & Thornhill 2019, s. 130). 

Ontologin omfattar antaganden om verkligheten som vi lever och kan indelas i 

ontologisk objektivism och ontologisk subjektivism (Saunders, Lewis & Thornhill 2019 

s. 134–137). Inom företags- och organisationsforskning innebär det att forskaren 

behöver förhålla sig till verkligheten gällande organisationen, företagsledningen, 

individerna som ingår i organisationen och händelser inom organisationen (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2019, s. 133). Forskaren behöver således vara medveten om att den 

sociala världen kan betraktas och studeras objektivt enligt den naturvetenskapliga 

forskningens principer (den sociala verkligheten är objektivt mätbar och förklarande för 

observatören) eller subjektivt enligt humanvetenskapernas principer (den sociala 

verkligheten beskrivs utifrån olika synvinklar, åsikter och narrativ för att beskriva och 

skapa förståelse) (Saunders, Lewis & Thornhill 2019, s. 134–137). För att få svar på mina 

forskningsfrågor har jag valt att intervjua riskkapitalister och statliga investerare med 

olika bakgrund och från olika bolag för att erhålla kunskap om och skapa förståelse för 

kapitalanskaffningsprocessen för riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering i Finland. 

Ur en ontologisk synvinkel kan denna avhandling utifrån mina forskningsfrågor 

beskrivas vara ontologiskt subjektivistisk.  
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Epistemologin är sammanflätad i ontologin och utgår ifrån antaganden om kunskap, hur 

den nås och kommuniceras (Saunders, Lewis & Thornhill 2019, s. 133). Epistemologin 

kan indelas enligt objektivism och subjektivism för att skilja på olika synsätt gällande 

kunskap. Enligt epistemologisk objektivism kan kunskap uppnå en absolut sanning som 

bidrar med lagliknande teorier som resultat (Saunders, Lewis & Thornhill 2019, s. 135). 

Den epistemologiska subjektivismen som inspirerats av humanvetenskaperna resulterar 

i en kontrasterad kunskap som baserar sig på specifika situationer och kontext 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2019, s. 135). Epistemologi brukar utöver detta uppdelas i 

positivism och interpretivism (Bryman & Bell 2013, s. 15–19). Positivism kan anses 

grundad i epistemologisk objektivism eftersom den applicerar metoder från 

naturvetenskaper på forskning inom den sociala världen (Bryman & Bell 2013, s. 15). 

Interpretivism grundar sig däremot i att forskaren av den sociala världen bör kunna 

greppa den subjektiva betydelsen av sociala handlingar (Bryman & Bell 2013, s. 17). 

Därför är interpretivismen grundad i epistemologisk subjektivism. Då denna avhandling 

undersöker kapitalanskaffningsprocessen och bidragande faktorer i den finländska 

kontexten genom semi-strukturerade intervjuer som tolkats utifrån innehållsanalys 

utgår avhandlingen från en subjektivistisk epistemologisk position. Avhandlingen ämnar 

heller inte skapa en allmängiltig sanning gällande kapitalanskaffningsprocessen utan en 

kontrasterad bild utifrån olika sociala aktörers uppfattningar och synvinklar. 

4.2 Forskningsstrategi 

När man väljer att analysera ett problem empiriskt kan man välja mellan olika strategier 

för att närma sig problemet. Givetvis sätter forskningsfrågan riktningen för valet av 

forskningsstrategin men denna kan formas enligt forskarens preferenser. Med hjälp av 

en deduktiv forskningsstrategi testar man tidigare teorier i relation till den egna 

forskningen för att se ifall resultatet förkastar eller bekräftar de hypoteser som funnits i 

tidigare teori. En deduktiv forskningsstrategi tenderar utnyttja kvantitativa metoder för 

att bekräfta hypoteser (Bryman & Bell 2015, s. 23). En induktiv forskningsstrategi kan 

däremot utnyttjas av forskaren för att få svar på en fråga där till exempel ett fenomen 

inte har någon applicerbar tidigare forskning. Vid sådana situationer tenderar forskaren 

dra nytta av kvalitativa metoder för att utforska fenomenet (Bryman & Bell 2015, s. 25). 

Dessa forskningsstrategier har ändå en del begränsningar som kan göra att valet mellan 

enbart ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt blir svårt. En abduktiv 

forskningsstrategi försöker lösa detta dilemma. Enligt Bryman och Bell (2015) innebär 

ett abduktivt förhållningssätt att man försöker hitta svaret på ett fenomen eller problem 

genom en samverkan av empirisk analys grundad i tidigare forskning. Det abduktiva 
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förhållningssättet rör sig fram och tillbaka mellan teori och data (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2019). Därmed testar man inte enbart teori i relation till hypoteser, som i ett 

deduktivt förhållningssätt och man närmar sig inte heller problemet fullständigt utan 

teori enligt en induktiv strategi. Saunders, Lewis och Thornhill (2019) menar att 

abduktiv forskning söker efter data, identifierar teman, och förklarar mönster för att 

skapa ny eller modifiera existerande teorier som sedan testas utifrån ytterligare 

datainsamling.   

I min avhandling bygger jag mina intervjuer och dess tematik på basen av tidigare studier 

och teori. Den teoretiska referensramen är ändå inte direkt relaterade till 

kapitalanskaffningen utan den uppstår snarare utifrån logiska teman som verkar tangera 

kapitalanskaffningsprocessens olika delar. Därför fungerar dessa teman som en 

grogrund för att skapa en struktur för analysen av fenomenet. Eftersom datainsamlingen 

grundar sig i dessa teman finns det vissa deduktiva inslag i forskningsstrategin. Ändå 

testar jag inte rakt av tidigare teorier utan försöker skapa ny teoretisk kunskap utifrån 

de potentiella teman som tangeras i litteraturen. Denna pendling mellan datainsamling 

och teoretisk analys kan klassificeras som en abduktiv forskningsstrategi. På så sätt 

fungerar den teoretiska referensramen som ett bollplank för att besvara mina 

forskningsfrågor. 

4.3 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2015, s. 49) utgör forskningsdesignen ett ramverk för 

datainsamlingen och tillvägagångssättet för dataanalysen. Olika forskningsdesign ger 

även varierande implikationer på bland annat forskningens reliabilitet, återskapande 

och validitet. Därför reflekterar forskaren över val av forskningsdesign och hur dessa 

prioriteras. Avvägningar som forskaren gör handlar om kausalitet mellan variabler, 

generaliserbarhet till större grupper, förståelse för en social situation eller ett fenomen 

och tidsöverskridande effekter av fenomenet (Bryman & Bell 2015, s. 49).  

Forskningsdesign kan indelas i olika kategorier så som, experimentella studier, 

tvärsnittsstudier, longitudinella studier, fallstudier eller jämförelsestudier. Denna 

avhandling klassificeras som en flerfallstudie vilket även kan anses som en 

jämförelsesstudie. Målet med denna typs forskningsdesign är att jämföra flera fall med 

varandra vilket möjliggör för forskaren att jämföra och kontrastera fallen i fråga. Detta 

hjälper forskaren att förstå fenomenet och överväga vad som är unikt och gemensamt 
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mellan fallen. Denna forskningsdesign lämpar sig även väldigt bra för teoretisk reflektion 

av de empiriska fynden. (Bryman & Bell, 2015 s. 71) 

Denna avhandling baserar sig på en flerfallstudie där riskkapitalbolag och statliga 

investerare i riskkapitalfonder jämförs sinsemellan för att skapa en förståelse över 

uppbygganden av kapitalanskaffningsprocessen i Finland. Eftersom målet är att försöka 

skapa förståelse över hur kapitalanskaffningsprocessen ser ut i populationen, 

riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering i Finland, lämpar sig en forskningsdesign i 

form av en flerfallstudie bra för denna avhandling. 

4.4 Forskningsmetodik 

Den använda metodiken i min avhandling är intervjubaserad eftersom intervjuer har 

ansetts vara framgångsrika för att förstå det aktuella läget i en miljö (Cope 2005). 

Dessutom föredras intervjuer framför exempelvis enkäter eftersom intervjun ger en mer 

kontrasterande bild över fenomenet från ett internt perspektiv vilket kan utnyttjas för 

att försöka förstå fenomenet.  

Intervjuer är en väldigt vanlig datainsamlingsmetod för både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Vid kvantitativa forskningar tenderar man utnyttja strukturerade intervjuer 

med stängda frågor för att kunna göra statiska slutledningar från det insamlade 

datamaterialet. Vid kvalitativa forskningar tenderar däremot forskaren utnyttja ett mer 

öppet förhållningssätt till intervjun, där frågor inte behöver vara förbestämda. Den 

typiska intervjun kretsar kring en diskussion gällande ett specifikt förvalt ämne som 

forskaren försöker studera (Bryman & Bell 2015, s. 211). Kvalitativ forskning utnyttjar 

därför ofta ostrukturerade intervjuer som inte har någon klar uppbyggnad. Denna 

intervjuform kan däremot vara problematiskt inom jämförelsestudier eftersom 

tematiken kan variera mycket mellan fallen vilket kan skapa problem med 

jämförbarheten. (Bryman & Bell 2015, s. 484)  

För att förbättra bland annat jämförbarheten kan man använda sig av semi-

strukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2015, s. 213) är den semi-

strukturerade intervjun upplagd så att forskaren har en serie frågor som är allmänt 

strukturerade enligt en intervjuguide. Frågorna är ofta något mer generella än i till 

exempel den strukturerade intervjun vilket även möjliggör öppna frågor. Detta möjliggör 

att intervjuaren har en viss flexibilitet i att ställa följdfrågor på svar som intervjuaren 

anser viktiga för forskningen. Denna forskning utnyttjar en abduktiv strategi vilket 

tillåter ett mer kvalitativt förhållningssätt till forskningsfrågorna. På grund av detta har 
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valet för denna avhandling blivit semi-strukturerade intervjuer för att bevara 

jämförbarheten men även för att tillåta mera djupgående svar på frågorna som ställs. 

4.5 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2015, s. 428) är målet i en kvalitativ forskning att medvetet välja 

ett specifikt urval. Detta skiljer sig från urvalsstrategin inom kvantitativ forskning där ett 

randomiserat sampel ofta är att föredra. Genom att strategiskt välja ett urval som passar 

forskningsfrågorna kan forskaren skapa en uppfattning över vilka individer är av intresse 

och innehar kunskap som kan bidra till att besvara forskningsfrågorna. En svaghet med 

detta sätt att välja urval är att generaliserbarheten av forskningen kan lida (Bryman & 

Bell 2015, s. 429). Eftersom syftet i denna avhandling är att ge en överblick av hur 

kapitalanskaffningsprocessen för finländska riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering ser ut och försöka förstå faktorer som påverkar deras 

kapitalanskaffningsförmåga så har en målmedveten urvalsstrategi utnyttjats. Mera 

specifikt har ett snöbollsurval varit strategin för denna avhandling. Målet med 

snöbollsurvalet är att initiera urvalet genom en specifik aktör inom miljön som skall 

analyseras och därefter utveckla samplet utifrån denna aktörs hänvisningar (Bryman & 

Bell 2015, s. 434–435). Urvalet i denna avhandling fick sin start i och med en första 

kontakt som togs till branschorganisationen inom riskkapital (FVCA) som vidare 

hänvisade till ett urval av finländska statligt ägda institutioner som är centrala inom det 

finländska riskkapitalekosystemet.  

Eftersom jag i denna avhandling avgränsat urvalet till riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering förvandlades urvalsstrategin till ett bekvämlighetsurval på grund 

av den begränsade populationen riskkapitalbolag i Finland. Därför drogs slutsatsen att 

en kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval lämpar sig för denna 

avhandling. Valet av riskkapitalbolag skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval på 

basen av riskkapitalbolag som var medlemmar i den finländska riskkapitalföreningen 

(FVCA) men även genom hänvisning från de statliga aktörerna och deras portföljbolag. 

Svagheten med dessa urvalsstrategier är att generaliserbarheten till viss mån kan lida 

eftersom urvalet inte garanterat kan påvisas representera hela populationen. (Bryman & 

Bell 2015, s. 200 & 434) 

Målet med kvalitativ forskning är att välja en lämplig storlek på samplet intervjuer för 

att uppnå teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2015, s. 435). Urvalet för denna avhandling 

var begränsat på grund av den relativt lilla populationen riskkapitalbolag inom 
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uppstartsfinansiering och därmed genomfördes intervjuer från fyra riskkapitalbolag. För 

att ytterligare stärka den teoretiska mättnaden intervjuades även två statliga aktörer 

inom riskkapitalfinansiering. Litteraturbakgrunden för avhandlingen visar att dessa 

aktörer är centrala i det finländska ekosystemet och därför kan dessa aktörer anses ha 

djupgående insikter inom fenomenet. Därmed har jag i denna avhandling intervjuat två 

statliga aktörer inom riskkapitalfinansiering samt fyra riskkapitalister inom 

uppstartsfinansiering. Kontakten till dessa aktörer skedde initialt genom e-post där 

avhandlingen och intervjuns syfte beskrevs i ett följebrev (se bilaga 1).  

4.6 Intervju 

Intervjuguiderna för denna avhandling består av två olika uppsättningar, en för 

intervjun av de statliga investerarna i finländska riskkapitalbolag och en för intervjun av 

riskkapitalbolag. Bägge intervjuguider är utvecklade utifrån en reflektion om syfte och 

forskningsområde.  

4.6.1 Bakgrunden till Intervjuguiden för statliga investerare 

Intervjuguiden (se bilaga 2) för intervjuerna som utfördes med de statliga investerarna 

baserar sig på litteraturgranskning i relation till denna avhandling och på syftet som 

skapats via forskningsfrågorna. Specifikt för intervjuerna med de statliga investerarna 

syntetiserades tre syften som skall hjälpa till att besvara de slutliga forskningsfrågorna. 

Dessa syften är följande: 

1) Vilken roll har statliga investerare i kapitalanskaffningen för finländska 

riskkapitalister? 

2) Hur ser bedömningsprocessen ut för statliga investerare när de investerar i 

riskkapitalbolag och vilka faktorer påverkar bedömningen av riskkapitalbolaget? 

3) Hur upplever statliga investerare att kapitalanskaffningsprocessen för 

riskkapitalbolag ser ut i Finland? 

Utifrån dessa syften specificerade jag klarare intervjufrågor. För att besvara det första 

syftet (vilken roll har statliga investerare i kapitalanskaffningen för finländska 

riskkapitalister?) baserade jag frågorna på bakgrundsforskningen som jag genomförde 

utöver litteraturgranskningen (FVCA). Jag intervjuade den 15.5.2020 en kontaktperson 

från branschorganisationen i Finland (FVCA) som en introducerande intervju till temat 

riskkapital och för att skapa en initial förståelse över det finländska ekosystemet. Denna 
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intervju bidrog även för att skapa en insikt i viktiga aktörer inom riskkapitalekosystemet 

i Finland.   

Som grund för att besvara det andra syftet (hur ser bedömningsprocessen ut och vilka 

faktorer som påverkar investeringar i riskkapitalbolag?) ligger bland annat Barnes och 

Menzies (2005) samt Fried och Hisrich (1994) modeller över investeringsprocessen för 

riskkapitalbolag och riskkapitalbolagsinvesterare. Utöver detta inkluderades 

fördjupande frågor gällande faktorer som poängteras i litteraturen. Dessa faktorer är 

bland annat rykte och erfarenhet (Gompers & Lerner 1999; Cumming, Fleming & 

Suchard 2005; Balboa & Martí 2007; Loos & Schwetzler 2017;), tidigare avkastning 

(Gompers & Lerner 1999; Yasuda 2017; Loos & Schwetzler 2017), strategi (Gompers, 

Kovner & Lerner 2009; Barnes & Menzies 2005; Cumming, Fleming & Suchard 2005; 

Fulghieri och Sevilir 2009; Guo, Lou och Castrillo 2015), organisationsstruktur 

(Sahlman 1990; Barnes & Menzies 2005; Seppä 2000) och kontrollerbarhet (Kollman, 

Kuckertz & Middelberg 2014).  

Till grund för det tredje syftet (Hur upplever statliga investerare att 

kapitalanskaffningsprocessen för riskkapitalbolag ser ut i Finland?) ligger bland annat 

Seppä (2000) och Sahlmans (1990) analys över riskkapitalprocessen. Till exempel Seppä 

(2000) anser att kapitalanskaffningsprocessen består av fem olika skeden: 1) 

Identifiering av investeringsmöjlighet, 2) Skapandet av riskkapitalbolag, 3) Specificering 

av investeringsstrategi, 4) Skapandet av en fondstruktur som passar riskkapitalistens 

målsättning och 5) Förvärvandet av investerare för att implementera den planerade 

strategin. I referensramen behandlas dessa faser genom en analys av relaterad litteratur. 

Dock är denna process som tidigare konstaterats ytligt behandlad och därmed är 

frågorna för denna del mer explorativa än frågorna i tidigare delar av intervjuguiden. 

Gompers och Lerner (1999) samt Zeisberger, Prahl och White (2017) nämner även att 

riskkapitalister utför marknadsföringsrundor under kapitalanskaffningsprocessen och 

därmed inkluderades även en fråga kring detta. Även rollen av nätverk utforskas i denna 

del av intervjun eftersom det verkar vara en essentiell faktor inom hela 

riskkapitalprocessen. Nätverk poängteras i flera skeden av riskkapitalprocessen av bland 

annat Barnes och Menzies (2005) i samband med investeringsprocessen i 

riskkapitalfonder. Fried och Hisrich (1994) framför också nätverkens betydelse i 

samband med investeringsprocessen för riskkapitalister. Denna faktor konstateras även 

vara viktig av Milosevic (2018) gällande förmågan att anskaffa kapital i länder 

karakteriserade av starka nätverk.  Intervjun av de statliga investerarna fokuserar på 



51 
  

dessa aktörers utomstående perspektiv på kapitalanskaffningsprocessen och därmed 

ligger fokuset i dessa intervjuer främst på marknadsföringsdelen som dessa aktörer är 

en del av. 

4.6.2 Bakgrunden till Intervjuguiden för riskkapitalbolag 

Syftet med Intervjuerna med representanter för riskkapitalbolagen var att få en 

inbördesbild över hur kapitalanskaffningsprocessen för riskkapitalbolag ser ut från 

riskkapitalistens perspektiv. Utöver detta försökte jag även skapa mig en bild över 

faktorer som riskkapitalister själv upplever att är viktiga för att lyckas med en 

framgångsrik kapitalanskaffning. Till grunden för intervjuguiden (se bilaga 3) ligger 

litteraturbakgrunden och främst Sahlman (1990), Seppä (2000) och Zeisberger, Prahl 

och Whites (2017) översikt över delarna som ingår i kapitalanskaffningsprocessen. Som 

tidigare konstaterat, nämner Seppä (2000) i sin doktorsavhandling att 

kapitalanskaffningsprocessen består av fem skeden, 1) Identifiering av 

investeringsmöjlighet, 2) Skapandet av riskkapitalbolag, 3) Specificering av 

investeringsstrategi, 4) Skapandet av en fondstruktur som passar riskkapitalistens 

målsättning och 5) Förvärvandet av investerare för att implementera den planerade 

strategin. Dessa teman samt relaterad litteratur skapar strukturen för intervjuguiden. 

Eftersom jag utförde intervjuerna av de statliga investerarna innan jag intervjuade 

riskkapitalisterna var intervjuerna av de statliga aktörerna även viktiga för att skapa ny 

insikt över viktiga teman som ingick i intervjuerna med riskkapitalisterna.   

4.7 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet som samlats in genom intervjuerna har kvalitativ 

innehållsanalys utnyttjats. Hsieh och Shannon (2005) menar att innehållsanalys kan 

utföras på tre distinkta sätt, så kallad konventionell innehållsanalys, summerande 

innehållsanalys och riktad innehållsanalys. Syftet med dessa analysredskap är den 

samma, man tolkar data för att uppnå ny kunskap. Den största skillnaden i dessa 

tillvägagångssätt är hur kodningen i analysen sker. Genom konventionell 

innehållsanalys har forskaren friheten att skapa koder utifrån texten och därför lämpar 

sig detta tillvägagångssätt speciellt bra för till exempel induktiv forskning. Summativ 

innehållsanalys innebär att man räknar och jämför nyckelord eller innehåll följt av 

tolkning av kontexten. Riktad innehållsanalys lämpar sig däremot speciellt bra för 

kvalitativ forskning som är till exempel abduktiv eftersom kodningen sker på basen av 

tidigare forskning, till exempel kan koder klassificeras enligt teman som uppkommer i 
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litteraturen. Därmed har jag i denna avhandling utnyttjat riktad innehållsanalys då min 

forskning är av abduktiv natur. (Hsieh & Shannon 2005) 

4.7.1 Kodning 

För att ytterligare skapa struktur och klarhet i dataanalysen utnyttjades en kombination 

av Braun och Clark (2006) och Gioias, Corley och Hamiltons (2013) metodologiska 

tillvägagångssätt i kodningen samt analysen av intervjutranskript. Målet med dessa 

metodologiska tillvägagångssätt är att skapa en strukturerad och praktisk metod som 

efterliknar klarheten av kvantitativ metodik. Grundpelarna i Gioia metodiken är att data 

analyseras enligt första20 och andra21 rangs analys. I första rangs analys kodas 

transkripten enligt teman som respondenten framför i intervjun, ofta bokstavligen. Detta 

utmynnar i en stor mängd av olika teman. Efter att data har analyserats enligt detta sätt 

fortskrider analysen till att försöka hitta likheter inom första rangs koderna. Dessa första 

rangs koder kan sedan slås samman till andra rangs koder som är mera övergripande. 

Målet är att försöka klassificera första rangs koder i teman som är förekommande i 

tidigare litteratur. Efter detta kan man fortsätta med att sammanfläta andra rangs koder 

till aggregerade teman. Detta sätt att analysera kvalitativa data ger en tydlig struktur till 

datamaterialet och därmed kan även forskarens analys få ytterligare kredibilitet. Gioia, 

Corley och Hamiltons (2013) metod är främst presenterad som ett verktyg för kvalitativ 

induktiv forskning. Denna forskning är ändå inte induktiv utan abduktiv, därmed 

fungerar metoden främst som ett strukturerat närmelsesätt för att analysera data i denna 

avhandling. Braun och Clarks (2006) metodologiska tillvägagångssätt, tematisk analys, 

är väldigt likt Gioia metodiken och omfattar analysmetoden för riktad innehållsanalys. 

Målet är att skapa ett strukturerat närmelsesätt som skapar tillförlitlighet och 

kredibilitet. Enligt Braun och Clark (2006) är den tematiska analysens ändamål att 

identifiera, analysera och rapportera mönster i datamaterialet. Braun och Clark (2006) 

presenterar i deras arbete en metod som kan utnyttjas av andra forskare. Enligt detta 

tillvägagångssätt delas tematisk analys i sex faser som kan användas av forskaren för att 

metodiskt och medvetet analysera datamaterial. Dessa faser är: (1) bekanta sig med data, 

(2) skapandet av initiala koder, (3) letandet efter teman, (4) granskning av teman, (5) 

definiering och namngivning av teman och (6) skapandet av rapporten. 

 
20 Engelska: First order 
21 Engelska: Second order 
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I denna avhandling har jag inspirerats av dessa metodologiska tillvägagångssätt och 

analysprocessen har framskridit likt sex-stegsprocessen presenterad av Braun och Clark 

(2006). 

Figur 8 Tematiska analysens sex stadier 

 

 

 

 

Källa: Braun & Clark 2006 

4.8 Forskningsetik 

Bryman och bell (2015, s. 134- ) delar in forskningsetiska aspekter i fyra huvudsakliga 

teman, skada för deltagare, brist på informerat samtycke, integritetskränkning och 

bedrägeri. I min avhandling har jag beaktat etiska frågeställningar och försökt handla 

forskningsetiskt genom tydligt informerat samtycke, genom följebrev och förfrågning till 

möjliga respondenter (se bilaga 1). I analysen har jag bibehållit aktörernas anonymitet 

och endast behandlat temat och resultaten på ett sådant sätt som gör att aktörerna inte 

skall vara igenkännbara i avhandlingen. Utöver detta har jag följt Hankens riktlinjer 

kring datahantering och därmed kommer all data gällande denna avhandling att 

förstöras 12 månader efter analysen (Hanken 2021). 

4.9 Avhandlingens kvalitet 

Frågor som berör avhandlingens kvalité gäller till exempel hur trovärdiga resultaten är i 

studien, hur överförbara resultaten är till andra kontexter, hur upprepbara resultaten är 

i studien och hur man vet att resultaten i studien kommer utifrån respondenterna och 

inte forskarens egna åsikter (Wallendorf & Belk 1989).  Då man granskar en studies 

kvalitet kan man enligt Wallendorf och Belk (1989) klassificera forskningskvaliteten 

Bekanta sig 
med data 

Skapandet 
av initiala 
koder 

Letandet 
efter teman 

Granskning 
av teman 

Definiering 
och namn-
givning av 
teman 

Skapandet 
av rapport 



54 
  

utifrån fem aspekter: trovärdighet22, överförbarhet23, pålitlighet24, bekräftelsebarhet25 

och integritet26.  

För att bedöma Trovärdigheteten av en studie bör man gå tillbaka till datainsamlingen. 

Mera specifikt bör man analysera hur forskaren samlat in data, hur forskaren tolkat data 

och hur denna data slutligen presenterats (Wallendorf & Belk 1989). Tekniker för att 

förbättra trovärdigheten av en studie är till exempel förlängt och upprepat 

engagemang27, det vill säga att man som forskare utsätter sig för fenomenet under en 

längre tid. Triangulering av metoder och källor är ett annat verktyg som kan användas 

för att förbättra trovärdigheten av en studie (Wallendorf & Belk 1989). Denna metod 

innebär att forskaren samlar data med hjälp av flera metoder eller från flera olika sorters 

källor. I denna avhandling har datainsamlingen skett genom en initial kontakt med 

branschorganisationen (FVCA) inom riskkapital. Efter detta fortsatte datainsamlingen 

genom intervjuer av två statliga aktörer och därefter fyra riskkapitalister. Denna 

datainsamling från flera källor samt en tidig bekantskap med miljön i Finland ger en god 

grund för en trovärdig studie där jag utsatt mig för ett flertal aktörer och bekantat mig 

med miljön från flera synvinklar. 

Avhandlingens överförbarhet eller generaliserbarhet till andra kontexter är ett annat 

mått på en studies kvalitet (Wallendorf & Belk 1989). Överförbarheten omfattar hur 

väsentliga resultaten i studien är i relation till en allmännyttig uppfattning av fenomenet. 

För att förbättra överförbarheten kan studien dra nytta av triangulering i olika miljöer 

(Wallendorf & Belk 1989). Denna avhandling ser på kapitalanskaffningsprocessen i 

Finland och därmed har ingen triangulering gällande olika miljöer utförts. För att kunna 

generalisera kapitalanskaffningsprocessen skulle liknande studier behöva göras i andra 

miljöer. Det är dock viktigt att poängtera att målet med denna avhandling är att utforska 

specifikt den finländska miljön inom uppstartsfinansiering och därmed är det ett 

medvetet val att inte försöka generalisera resultatet till en övergripande teori som 

omfattar kapitalanskaffningsprocessen globalt och för alla sorters riskkapitalbolag. Ändå 

ger avhandlingen en viktig insikt i hur kapitalanskaffningsprocessen kan se ut och 

 
22 Engelska: Credibility 
23 Engelska: Transferability 
24 Engelska: Dependability 
25 Engelska: Confirmability 
26 Engelska: Intergrity 
27 Engelska: Prolonged engagement and persistent observation 
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därmed kan ytterligare studier applicera den framkomna teorin för att göra teorin mera 

generaliserbar inom andra miljöer och hos olika sorters riskkapitalbolag. 

Pålitligheten av studien är ett annat mått som presenteras av Wallendorf & Belk (1989). 

Pålitligheten av studien kan likställas med hur replikerbar studien är (Wallendorf & Belk 

1989; Bryman & Bell 2013, s. 41–42). Ifall en annan forskare kan uppnå samma resultat 

i en replikering av studien kan man anse att pålitligheten är hög. För denna avhandling 

har pålitlighet främjats genom transparens gällande metodik och intervjuer. Utöver 

detta presenteras det empiriska materialet utförligt med flertal citat från alla 

respondenter.  Detta möjliggör att forskningen kan replikeras i Finland med en hög 

sannolikhet för liknande resultat. Eftersom metodiken som utnyttjats är semi-

strukturerade intervjuer kan man också anse att replikation lätt kan genomföras då 

frågorna och följdfrågorna är noggrant uppsatta i intervjuguiderna. 

Bekräftelsebarheten har att göra med objektiviteten i en studie, det vill säga hur mycket 

forskarens partiskhet påverkat resultatet av forskningen. För att minska på partiskhet 

och forskarens egenintressen kan man till exempel utnyttja triangulering i form av flera 

datainsamlare (Wallendorf & Belk 1989). Detta har dock inte varit möjligt i denna 

magistersavhandling. Ändå kan man anse att jag har haft en så objektiv syn på fenomenet 

som möjligt eftersom jag inte är personligen engagerad i riskkapitalekosystemet och min 

tidigare kunskap inom fenomenet var väldigt begränsad. Därför har de främsta 

kunskapskällorna gällande ämnet baserat sig på den teoretiska referensramen och 

litteraturbakgrunden som presenteras i arbetet. Min medvetenhet om och strävan till att 

vara objektiv gällande val av mångsidig litteratur och transparens gällande empirin har 

säkerställt en hög grad av objektivitet. Utöver detta har även avhandlingens handledare 

fungerat som utomstående kritisk granskare av avhandlingen vilket ytterligare förbättrat 

bekräftelsebarheten (Bryman & Bell 2013, s. 75).  

Integriteten kan påverkas ifall det finns inre konflikter mellan forskaren och 

respondenterna (Wallendorf & Belk 1989). En sådan situation kan förekomma ifall 

respondenten inte vill framföra riktig information på grund av att respondenten till 

exempel vill ge en bättre bild över sig själv eller den representerade organisationen. För 

att undvika brister inom integritet rekommenderar Wallendorf och Belk (1989) att 

forskaren försöker skapa en relation av tillit till respondenten. Utöver detta kan en 

erfaren intervjuare också bygga upp intervjun på ett sätt som ämnar upptäcka 

missinformation (Wallendorf & Belk 1989). Ett annat viktigt redskap som kan minska på 

missinformation och öka tilliten för respondenten är skyddande av respondenters 
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identitet (Wallendorf & Belk 1989). I samband med intervjuerna har jag klargjort syftet 

med avhandlingen och därmed betonat vikten av den upplevda processen. 

Respondenterna för denna avhandling presenteras anonymt och därmed har deras 

identitet skyddats. Detta har också klargjorts för respondenterna innan intervjuerna 

utförts. Anonymiteten har möjliggjort att respondenterna kunnat svara sanningsenligt 

utan att behöva vara rädda för igenkännbarhet gällande avvikande åsikter. Ändå är det 

svårt att påstå att respondenterna varit fullständigt sanningsenliga även fast anonymitet 

betonats.  

4.10 Sammanfattning av metod 

Metodvalen ovan fungerar som en grund för den empiriska delen av avhandlingen. 

Forskningsfilosofiskt har en ontologiskt subjektivistisk position tagits i denna 

avhandling, epistemologiskt är forskningsfilosofin förankrad i en subjektivistisk 

epistemologisk position. För att besvara forskningsfrågorna för avhandlingen har ett 

abduktivt förhållningssätt som grundar sig i ett samspel mellan teori och empiri 

utnyttjats. Forskningsdesignen i avhandlingen är en jämförelse i form av en 

flerfallstudie. Metodiken som använts är semi-strukturerade intervjuer. Urvalet baserar 

sig på en kombination av ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna 

baserar sig på litteraturen som granskats i relation till denna avhandling. Dataanalysen 

sker på basen av en riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005) där kodningen är 

inspirerad av tematisk analys enligt Braun och Clark (2006) och Gioia, Corley och 

Hamiltons (2013) metod för kodning och analys av kvalitativa data. För att skapas en 

objektiv syn över avhandlingens kvalitet har forskningskvaliteten analyserats enligt dess 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och integritet.  

I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet för avhandlingen som baserar sig 

på de semi-strukturerade intervjuerna som utförts. 
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5 EMPIRISKT RESULTAT 

I resultatkapitlet presenteras resultatet för den empiriska delen av denna avhandling. I 

kapitlet presenteras arbetet utifrån teman som identifierats i innehållsanalysen av de sex 

intervjuer som genomförts. Tidigare studier och data-analysen av intervjuerna har 

resulterat i en uppdelning av sex (6) teman. Kategoriseringen av teman har främst 

inspirerats av Seppäs (2000) doktorsavhandling som introducerar 

kapitalanskaffningsprocessen enligt fem skeden, 1) Identifiering av 

investeringsmöjlighet, 2) Skapandet av riskkapitalbolag, 3) Specificering av 

investeringsstrategi, 4) Skapandet av en fondstruktur som passar riskkapitalistens 

målsättning och 5) Förvärvandet av investerare för att implementera den planerade 

strategin. Det empiriska materialet presenteras enligt en tydlig process utifrån 

intervjuerna.  

Datainsamlingen utfördes i form av semi-strukturerade intervjuer som genomfördes 

som videointervjuer. Eftersom frågorna var uppställda som öppna möjliggjordes en viss 

flexibilitet och intervjuerna karakteriserades som öppna diskussioner om ämnet med ett 

visst tematiskt fokus. Utifrån intervjuerna blev det uppenbart att det finländska 

riskkapitalekosystemet fungerar på ett väldigt enhetligt sätt. Spontant togs det upp 

liknande teman och konstateranden i intervjuerna av både statliga aktörer och 

riskkapitalister.  

5.1 Bakgrundsinformation om respondenter 

I avhandlingen deltog två statliga investerare och fyra riskkapitalister i kvalitativa 

videointervjuer som varierade mellan en till en och en halv timme i sin längd. Som 

konstaterats tidigare var urvalet till stor grad baserad på ett snöbollsurval men även ett 

bekvämlighetsurval utifrån medlemmar i branschorganisationen och hänvisningar från 

de statliga investerarna. Det var heller inte möjligt att på förhand välja ut ett specifikt 

urval av riskkapitalister eftersom samplet baserar sig på de riskkapitalister som var 

villiga att delta i denna avhandling. Kriteriet för avhandlingen var också att välja 

riskkapitalbolag som var entreprenöriella, det vill säga inte myndighets-, eller 

företagsägda och riskkapitalbolag som är aktiva endast inom uppstartsfinansiering. 

Urvalet består av riskkapitalbolag som startat en till två fonder. Eftersom det finländska 

ekosystemet gällande uppstartsfinansiering är relativt ungt finns det väldigt få 

etablerade riskkapitalfonder speciellt inom denna kategori av riskkapital och därmed 

kan urvalsstorleken anses lyckad. 
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Tabell 4 Översikt över respondenter i intervjuerna 

 

5.2 Empiriska fynd 

Resultatet från dataanalysen resulterade i sex (6) teman. De övergripliga teman som 

framkom ur dataanalysen grundar sig i Seppäs (2000) tematiska uppdelning av 

kapitalanskaffningsprocessen. Seppä beskriver kapitalanskaffning att bestå av fem (5) 

skeden. Utifrån dataanalysen blev det ändå uppenbart att dessa fem teman omformades 

aningen eftersom bland annat skapandet av riskkapitalbolaget (skede 2) och skapandet 

av passande fondstuktur (skede 4) verkar vara väldigt sammanflätade i den finländska 

kontexten. Inspirerad av Seppä (2000) och utgående från det empiriska materialet 

identifierades fem (5) teman som omfattar kapitalanskaffningsprocessen i Finland. 

Dessa teman är (1) identifiering av investeringsmöjlighet, (2) skapandet av 

riskkapitalbolag och fond, (3) Specificering av investeringsstrategi, (4) förvärvandet av 

investerare för implementationen av den planerade strategin och (5) fondstängning. 

Utöver detta identifierades även specifika faktorer i den finländska kontexten som 

påverkar kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering (6). 

 

 

Respondenter Roll Intervjudatum 

Statlig investerare A Placeringschef 22.9.2020 

Statlig investerare B Placeringschef 1.10.2020 

Riskkapitalist A Grundande partner 29.10.2020 

Riskkapitalist B  Grundande partner 19.11.2020 

Riskkapitalist C Grundande partner 20.11.2020 

Riskkapitalist D Grundande partner 20.11.2020 
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Figur 9 Sammanfattande översikt över kapitalanskaffningsprocessen för finländska 
riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering 

 

5.2.1 Identifiering av investeringsmöjlighet 

Det första temat som är inledande för hela riskkapitalprocessen och därmed även för 

kapitalanskaffningen är identifieringen av en investeringsmöjlighet. Övergripande i 

intervjuerna var att riskkapitalistens investeringsmöjlighet grundade sig i något slags 

identifierat behov inom det finländska riskkapitalekosystemet. Detta behov kunde 

antingen vara baserad på avsaknaden av en aktör för finansiering i en given sektor eller 

så kunde det basera sig på ett nytt behov inom en sektor som genomgår en förändring. 
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”Vi ställde frågan: Finns det någon aktör som investerar inom denna sektor och möjliggör 
uppkomsten av nya företag? Svaret var nej, därmed bestämde vi oss att bygga upp en sådan aktör.” 
(Riskkapitalist C) 

Utöver ett klart behov var också tidpunkten för grundandet en viktig aspekt och det kan 

anses viktigt för riskkapitalisten att identifiera en lämplig tidpunkt när omvärldsfaktorer 

tillåter tillkomsten av en ny fond för den planerade investeringsstrategin.  

”Viljan att starta en riskkapitalfond fanns och sedan dök det upp en lämplig tidpunkt.” 
(Riskkapitalist B)  

Utöver dessa markandsspecifika faktorer som möjliggjorde skapandet och 

identifieringen av en unik affärsidé kan teamet som ger sig in på riskkapitalfärden anses 

essentiell. I urvalet för denna studie hade åtminstone en aktör inom respektive team 

tidigare bakgrund inom investeringsverksamhet. Antingen i form av tidigare verksamhet 

i en riskkapitalfond eller som ängelinvesterare. Vanligt var även att delar av teamet hade 

erfarenhet inom entreprenörskap eller sektorspecifik forskning. 

En av de intervjuade påpekade även en viss sondering av investerarintresse innan 

processen framskred vidare från detta skede. 

”Det vi gjorde först är att vi skapade en ’pitch’ och presentation - Det fanns alltså ingenting då, det 
fanns inget företag.” (Riskkapitalist A) 

Därmed kan det anses att identifieringen av investeringsmöjligheten för en 

riskkapitalfond baserar sig på ett marknadsbehov i kombination med en lämplig 

tidpunkt och ett team som kan identifiera detta behov och denna optimala tidpunkt.  

5.2.2 Specificering av investeringsstrategi 

Efter att riskkapitalisten identifierat en lämplig investeringsmöjlighet fortskrider 

kapitalanskaffningsprocessen med en precisering av investeringsstrategin. De två första 

skeden i kapitalanskaffningsprocessen är iterativa, vilket antydes tydligt i intervjuerna.  

Specificeringen av en investeringsstrategi kan anses vara riskkapitalistens sätt att 

differentiera sig på marknaden. Därmed är det viktigt för riskkapitalisten att välja en 

passande investeringsstrategi för att kapitalisera på den investeringsmöjlighet som 

identifierats. Från intervjuerna identifierades centrala teman som riskkapitalisten bör 

beakta under denna del av processen. Dessa teman är, sektor, skede, geografisk 

utsträckning, affärsflöde, värdeskapande, avyttringsstrategier, 

kapitalanskaffningsstrategi och simulering av den tänkta fonden.  
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Sektor 

I denna avhandling intervjuades sektorspecialister men också generalister. Detta 

innebär att riskkapitalisten antingen är specialiserad på att investera i en viss sektor eller 

så investerar den som generalist över sektorer. Även då investeringsstrategin kan anses 

vara en sektoröverskridande strategi påpekade bland annat en av de intervjuade 

investerarna:  

”För generalister ackumuleras också sektorspecifik kunskap”. (Statlig investerare B) 

 En generalistriskkapitalist påpekade även att du behöver kunna positionera dig även 

fast du är generalistinvesterare och därför exemplifierar ofta riskkapitalisten tänkta 

investeringsteman. 

 ”Vi illustrerade för våra investerare vissa tematiska områden som vi speciellt ville se på.” 
(Riskkapitalist B) 

Specialisering och reflektion kring investeringsteman är därmed en viktig aspekt för 

riskkapitalisten att beakta i detta skede av kapitalanskaffningsprocessen. Specialisering 

och den tänkta investeringspolitiken skrivs upp i avtalet mellan riskkapitalist och dess 

investerare.  

”Vi ger en fullmakt att följa en viss investeringspolitik som i praktiken definieras i fondavtalet.” 
(Statlig investerare B) 

 Till vis mån kan därför en sektorspecialist anses betydligt mera begränsad till sin 

investeringsstrategi än en generalistinvesterare. Detta leder rimligen till frågan varför 

riskkapitalister över huvud taget specialiserar sig till en viss sektor ifall det begränsar 

riskkapitalistens investeringsstrategi utan någon uppenbar fördel. En orsak till detta 

framkommer i intervjuerna med en sektorspecialiserande aktör. 

”För oss var även potentiella investerare sådana som vanligtvis inte investerar i fonder – 
differentieringen på ett investeringsområde och område tillbringar även därmed nya investerare i 
riskkapitalekosystemet.” (Riskkapitalist C) 

Utifrån detta konstaterande kan man förstå orsaken till sektorspecialisering. 

Specialiseringen för en riskkapitalist fungerar som ett sätt för riskkapitalisten att klart 

differentiera sig i investerares ögon eftersom det möjliggör att investeraren medvetet kan 

investera i en viss sektor. Något som till exempel efterfrågas av vissa aktörer så som 

företag som är speciellt intresserad av en viss teknologi eller sektorinriktning. 
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Valet mellan att vara sektorspecialist eller generalist ser också ut att påverkas av andra 

faktorer utöver differentiering i investerares ögon. Till exempel mängden affärsflöde 

påpekades av både investerare i riskkapitalfonder och av en generalistriskkapitalist.  

”När ditt affärsflöde är stort så kan du specialisera dig på ett visst område. Detta är i praktiken 
svårt ifall du endast investerar i Finland.”. (Riskkapitalist B) 

Detta antyder att sektorspecificering specifikt i Finland är svårt på grund av ett relativt 

begränsat affärsflöde inom specifika sektorer. Detta märktes även tydligt utifrån 

intervjuerna med sektorspecialisterna som intervjuades i denna avhandling. Alla 

sektorspecialister hade en investeringsstrategi som sträckte sig utanför Finland. En 

sektorspecialist poängterade även direkt att sektorspecialiseringen ledde till att de hade 

en större geografisk utsträckning och likt detta konstaterade en statlig investerare: 

”Ifall du vill vara en ’nisch-aktör’ med en liten geografisk utsträckning så måste du acceptera att 
fonden måste vara relativt liten.” (Statlig Investerare B) 

Investeringsskede 

I denna avhandling intervjuades endast riskkapitalister som var aktiva i 

uppstartsfinansiering. Valet av investeringsskede för en riskkapitalfond är ändå inte ett 

självklart val och det blev tydligt utifrån intervjuerna att vissa strategiska beslut gällande 

skedet som man väljer att investera i var viktigt. Givetvis kan riskkapitalisten välja att 

skapa en fond som väljer att investera i ett visst skede, uppstart, tillväxt eller uppköp. 

Ändå är det en viktig fråga för riskkapitalisten, i vilket skede av företagslivcykeln som det 

tänkta affärsflödet byggs upp. Därmed verkar skedet ofta vara ett resultat av övriga 

strategiska val, så som sektorn man är intresserad av att investera i.  

”Det beror på i vilken fas av utvecklingscykeln det finns företag” (Statlig Investerare B) 

Geografisk utsträckning 

Geografi är en annan faktor som riskkapitalisten bör beakta i kapitalanskaffningsskedet 

och som tidigare nämnts är geografi också en faktor som påverkas av andra strategiska 

val så som till exempel sektorspecialisering och riskkapitalistens affärsflöde. En 

riskkapitalist påpekade till exempel: 

”Det är vanligt att speciellt som en riskkapitalist inom uppstartsfinansiering att vara geografiskt 
nära” (Riskkapitalist B) 

Givetvis är detta en åsikt från en aktör men det påvisar att det strategiska valet över 

hurudan den geografiska utsträckningen bör vara anses viktig. Detta kan därför också 
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påverka investerare och fungera som ett argument för riskkapitalisten i 

kapitalanskaffningsskedet. 

Affärsflöde 

Affärsflödet är centralt inom hela riskkapitalprocessen eftersom riskkapitalbolagets 

affärsidé kretsar kring detta flöde.  Affärsflödet var något som poängterades även i 

intervjuerna i ett flertal av de teman som behandlades. Det är uppenbart att temat är 

centralt för riskkapitalisten att reflektera över för att skapa ett gott affärsflöde med goda 

förutsättningar att uppnå fondens målavkastning. Den gemensamma faktorn som 

uppkom i så gott som alla intervjuer kring det tänkta affärsflödet var nätverk. 

Riskkapitalisternas nätverk verkar fungera som grogrunden för affärsflödet. Därmed är 

det essentiellt för en riskkapitalist att ha ett omfattande nätverk att utnyttja för att kunna 

uppnå ett kvalitativt affärsflöde. Utöver personliga nätverk är evenemang, 

acceleratorsamarbeten, portföljföretag och fondinvesterare något som nämndes som 

viktiga källor för affärsflödet.  

”Förstås är kvalité det viktigaste men det är också ett sifferspel” (Riskkapitalist A) 

Även fast kvalité är den viktigaste faktorn som bör beaktas gällande affärsflödet är det 

viktigt att man har ett tillräckligt affärsflöde eftersom det blir osannolikt att ha turen att 

träffa på goda möjligheter utan ett större urval. En investerare poängterade till exempel 

att de analyserat ca 100 gånger fler företag än de investerat i. Detta påvisar viktigheten 

av ett stort affärsflöde.  

”Vi vill undvika att hamna i en situation där det är många andra som vill placera, som konkurrens.” 
(Riskkapitalist A) 

En annan aspekt som riskkapitalisten bör beakta gällande det tilltänkta affärsflödet är 

hurudan konkurrensen är för de företagen som utvärderas. Ifall det finns många 

investerare som vill investera i det givna företaget kan riskkapitalisten hamna att 

acceptera ofördelaktiga villkor för att få investera i företaget. Att få investera i de bästa 

företagen är något som alla riskkapitalister försöker och det tenderar också vara vanligt 

att dessa företag är väldigt eftertraktade. Riskkapitalister med goda nätverk och ett starkt 

och betrott varumärke ses som faktorer vilka ger möjligheten att investera i de mest 

eftertraktade företagen i ett tidigt skede.  

”Det är en väldigt stor aspekt inom riskkapital, att vi har möjligheten att se företag med god 
potential i ett tidigt skede. Därför försöker vi vara en attraktiv partner. Vi jobbar för att skapa ett 
känt och betrott varumärke som kommer först till tanke. Då har vi möjligheten att gå med i de 
bästa fallen i ett tidigt skede.” (Riskkapitalist B) 
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Värdeskapande 

Riskkapitalistens uppgift är att bidra med kapital till målföretaget men även stöda dess 

utveckling genom värdeskapande aktiviteter.  Alla som intervjuades för denna 

avhandling ansåg att ett aktivt ägarskap är viktigt, speciellt i ett tidigt skede av 

företagslivscykeln vilket är fallet för dessa riskkapitalbolag. Värdeskapande aktiviteter 

som riskkapitalbolag bidrar med varierar mycket mellan riskkapitalbolag. I denna 

avhandling nämndes värdeskapande aktiviteter i form av: hjälp med 

uppföljningsfinansiering, stödjandet av målföretagets ledning, aktivt styrelsearbete, 

teknologisk utveckling, kommersialiseringshjälp i den specifika sektorn, hjälp med 

tillväxtproblem och bidragandet av nätverk. Det blev också tydligt att fastän de 

värdeskapande aktiviteterna är generellt väldigt liknande har varje riskkapitalist olika 

tillvägagångssätt och praxis i hur de stöder företagen. Vissa riskkapitalbolag har till och 

med anställt ansvarig personal för till exempel hantering av tillväxtproblem. Därför är 

det tydligt att varje företag har sina egna sätt för att diversifiera sig gällande 

värdeskapande aktiviteter i målföretagen. Därför är det viktigt för riskkapitalisten att 

skapa ett eget speciellt sätt för att skilja sig från sina konkurrenter gällande 

värdeskapande aktiviteter.  

Avyttringsstrategier 

Avyttringsstrategier kan vara något som känns avlägset i ett tidigt skede av 

kapitalanskaffningsprocessen och det är också något som nya riskkapitalister kan missa 

vid skapandet av riskkapitalbolaget.  

”Ganska få funderar kring exit-strategier och kan presentera dessa i detta skede 
(utvecklingsskede)” (Statlig Investerare A) 

I själva investeringsskedet blir givetvis denna fråga mera aktuell men investerare anser 

ändå att det är viktigt att man skall kunna presentera hypotetiska möjliga 

avyttringsstrategier i kapitalanskaffningsskedet. Utöver detta är det också viktigt att 

kunna berätta ungefärlig avkastning på hypotetiska bolag som man försöker investera i, 

genom att exemplifiera tidigare fall. 

”Man måste kunna förstå och ha en översyn över vart företag potentiellt kunde avyttras” (Statlig 
Investerare A) 

”Man måste kunna visa hurudan avkastning man lyckats erhålla från dem tidigare” (Statlig 
Investerare A) 
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Simulering och modellering 

Utifrån intervjuerna blev det tydligt att flera av dem skapar modeller och simuleringar 

kring den tänkta portföljstrategin, marknaden, syndikering, fondens storlek och därmed 

hur man kommer fram till den tilltänkta målavkastningen. Simuleringar sker kring bland 

annat exempelföretag och hur de har presterat i tidigare fall. Detta hjälper att skapa 

trovärdighet för den tilltänkta investeringsstrategin. En annan aspekt som en 

riskkapitalist presenterade var fondens storlek och hur de kom fram till den slutliga 

fondens storlek. 

 ”Målet för fonder inom uppstartsfinansiering är att returnera ungefär tre gånger det investerade 
kapitalet och en bra avyttring returnerar fondens värde. Därmed blir fondens storlek en funktion 
av möjliga avyttringssummor eftersom ägarandelen i företaget är som bäst ungefär 20% av 
målföretaget. Detta innebär att den potentiella avyttringen behöver vara relativt stor för att kunna 
uppnå målavkastningen i en större fond.” (Riskkapitalist B) 

Ovanstående citat illustrerar hur fondens storlek kan anses vara en funktion av möjligt 

affärsflöde i det geografiska området som fonden ämnar investera i och därmed är det 

viktigt för riskkapitalisten att vara medveten om vad som är en realistisk fond storlek 

givet den valda geografin, skedet och sektorn som man ämnar investera i. 

Kapitalanskaffningsstrategi 

Vid utformandet av mera operativa strategier för framtida fondförvaltning är strategiska 

val kring den tänkta kapitalanskaffningen viktiga reflektioner. I intervjuerna kom detta 

fram eftersom strategin som de intervjuade riskkapitalbolagen valde varierade till stor 

grad. Generellt verkar det vara vanligt att man i Finland, speciellt som ny riskkapitalist 

bygger upp sin kapitalanskaffning genom värvandet av en ankarinvesterare. Den absolut 

vanligaste ankarinvesteraren i Finland är statliga aktörer så som Business Finland 

Venture Capital och Suomen teollisuussijoitus, TESI. Det sker också att man värvar en 

privat ankarinvesterare och bygger sin kapitalanskaffning och fondsstrategi kring denna 

aktör. Dessa ankarinvesterare kan vara strategiska företag eller välkända individer. Valet 

av ankarinvesterare spelar en tydlig signalerande roll för övriga investerare som 

överväger att investera i fonden. 

”Det är relevant vilken slags ankarinvesteraren är, det att du har en professionell finansiell 
investerare är bra men sen kan du också ha någon slags specialist, till exempel ett företag eller 
någon samarbetspartner som validerar fondens strategi.” (Statlig Investerare B) 

Värvandet av ankarinvesterare kan också innebära förhandlingar gällande den specifika 

investeringsstrategin och därmed är det viktigt att tidigt påbörja värvandet av en 

ankarinvesterare för att investeringsstrategin kan anpassas till ankarinvesterarens krav. 
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”Specificeringen av investeringsstrategin var långt förhandlingar med ankarinvesteraren.” 
(Riskkapitalist D) 

5.2.3 Skapandet av riskkapitalbolag och fond 

Efter att riskkapitalisten identifierat en investeringsmöjlighet, gjort en sondering av 

investerarintresse och specificerat fondens strategi fortskrider processen med tekniska 

aspekter så som skapandet av riskkapitalbolag, fond och avtal. Även fast investerare 

innan skapandet av bolaget sonderar intresse bland investerare får man inte påbörja 

någon officiell kapitalanskaffning innan man fått ett godkännande av den finländska 

finansinspektionen. Bolaget som förvaltar riskkapitalfonder i Finland är aktiebolag och 

juridiskt klassificerad som alternativa fondförvaltare. För att bli godkänd som alternativ 

fondförvaltare måste du ansöka om tillstånd från den finländska finansinspektionen 

genom att beskriva din investeringsstrategi. I Finland bevakas alternativa fondförvaltare 

av den finländska finansinspektionen och Finlands bank. Fonderna som förvaltas skapas 

som kommanditbolag, orsaken är att dessa företagsstrukturer är juridiskt passande för 

detta ändamål. Mellan riskkapitalbolaget och kommanditbolaget skapas ett fondavtal 

mellan de ansvariga och de tysta bolagsmännen, dessa avtal går under benämningen 

begränsat partneravtal28.  

”Det ges en fullmakt att följa en viss investeringspolitik som definieras i fondavtalet.” (Statlig 
Investerare A) 

Investerarens och riskkapitalistens roll är därmed klart definierad i fondavtalet. I 

fondavtalet definieras även de tysta bolagsmännens roll i till exempel rådgivande 

kommittéer. Generellt upprepades det i intervjuerna att vissa större investerare 

inkluderas i en så kallad rådgivande kommitté. Medlemmar i denna kommitté är mera 

informerade och vissa beslut måste behandlas av detta rådgivande organ ifall det är 

definierat i fondavtalet. En sådan situation återges i citatet nedan. 

”Till exempel om det uppkommer en situation där vi vill investera i ett företag där någon av oss 
investerat privat, då blir det en konflikt. I en sådan situation presenteras ärendet till den 
rådgivande kommittén.” (Riskkapitalist B) 

En annan speciell situation för riskkapitalbolag i Finland som dök upp i intervjuerna var 

en strukturell lösning som tillåter stiftelser att investera i riskkapitalfonder. Stiftelser 

kan nämligen inte investera i inhemska riskkapitalfonder utan att man tillägger en så 

 
28 Engelska: Limited partner agreement 
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kallad ’matarstruktur’29 som möjliggör att stiftelser på grund av beskattningsorsaker kan 

investera i finländska riskkapitalfonder.   

Dessa strukturella aspekter var likadana i alla intervjuade riskkapitalbolag. För 

implementationen av dessa strukturer utnyttjade så gott som alla riskkapitalbolag 

juridisk expertis. Vissa riskkapitalister utnyttjar även hjälpen av statliga 

ankarinvesterare gällande till exempel avtalsstruktur.  

”I alla våra fonder används våra avtalsmaller.” (Statlig Investerare A) 

5.2.4 Förvärvandet av investerare för implementationen av den planerade 
strategin 

Efter strategiska val och implementation av lämplig struktur fortskrider 

kapitalanskaffningsprocessen med förvärvandet av investerare för implementationen av 

den planerade strategin. Detta skede av kapitalanskaffningsprocessen är ett tydligt 

försäljningsarbete.  

”Det här är liksom vilken som helst startup, det är ett klart försäljningsarbete.” (Riskkapitalist B) 

Värvandet av ankarinvesterare 

Kapitalanskaffningsstrategin definieras redan då man specificerar fondens strategi och i 

Finland tenderar kapitalanskaffningsstrategin kretsa kring förvärvandet av en 

ankarinvesterare. Därför är det viktigt att betona ankarinvesterarens roll även i 

försäljningsarbetet när man förvärvar utomstående investerare. 

”Ankarinvesterarproblematiken är central i strategin för kapitalanskaffningen.” (Riskkapitalist A) 

Målet med en ankarinvesterare är att skapa en signaleringseffekt som visar att det finns 

en aktör som tror på projektet. Denna signaleringseffekt ämnar underlätta för övriga 

investerare att gå med i fonden. 

”Ankarinvesteraren ger en stark signaleringseffekt för övriga investerare.” (Statlig Investerare B) 

Utöver denna signaleringseffekt så blev det uppenbart utifrån intervjuerna att 

ankarinvesteraren också kan ge andra fördelar. Vanligtvis är ankarinvesteraren, speciellt 

för nya fonder en finländsk statlig aktör. Dessa statliga aktörers roll är att främja det 

finländska riskkapitalekosystemet genom investeringar i riskkapitalfonder och genom 

att fungera som ankarinvesterare och därmed aktivera privata investerare till att 

 
29 Engelska: Feeder structure 
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investera i nya riskkapitalbolag. Detta innebär även att de har en väldigt viktig stödjande 

funktion, speciellt för nya riskkapitalbolag som samlar kapital till sin första fond. 

Därmed hjälper de ofta med avtalsstrukturer, fondstrukturer och även expertis i själva 

försäljningsarbetet.  

”Med vårt arbete försöker vi underlätta beslutet för andra investerare att komma med som 
investerare i fonden.” (Statlig Investerare A) 

”De hjälpte oss att lyfta fram saker som är otydliga och paketera det som vi gör på ett klarare sätt.” 
(Riskkapitalist A) 

Utöver statliga ankarinvesterare kan även privata ankarinvesterare fungera som grund i 

kapitalanskaffningen. Detta är betydligt ovanligare, speciellt för nya riskkapitalfonder. 

Fördelen med en privat ankarinvesterare kan utöver signaleringseffekten vara till 

exempel tillgång till investerarens nätverk eller sektorspecifik kunskap. 

”Vi använder våra investerare och deras nätverk.” (Riskkapitalist B) 

Detta är visserligen inget som endast omfattar ankarinvesterare utan alla fondens 

investerare kan fungera som källor för nya investerare men även för fondens affärsflöde. 

För att värva en ankarinvesterare kan man ändå vara tvungen att erbjuda förmåner i 

form av till exempel lägre förvaltningskostnader. Detta är förståeligt eftersom 

ankarinvesteraren ofta är den som gör det största besiktningsarbetet30. Utöver detta 

tenderar ofta ankarinvesteraren anförtro en relativt stor initial summa till fonden. Dessa 

förmåner är ändå inte vanliga, speciellt ifall man har en statlig investerare som 

ankarinvesterare i Finland. I Finland kan till och med statliga ankarinvesterare erbjuda 

så kallade asymmetrisk vinstfördelning för att fortsatt göra investering i den nya fonden 

mera attraktivt för övriga investerare. Asymmetrisk vinstfördelning innebär att den 

statliga investeraren ger en del av den egna vinstfördelningen till övriga investerare.  

”Vi kan i vissa investeringar använda oss av osymmetrisk vinstfördelning i förmån för privata 
investerare.” (Statlig Investerare A) 

Besiktningsprocessen 

Besiktningsprocessen som ankarinvesterare genomför utgör en viktig del av 

kapitalanskaffningsprocessen eftersom denna process fungerar som en bekräftelse över 

att riskkapitalistens investeringsstrategi är genomtänkt och att kapitalanskaffningen kan 

 
30 Engelska: Due-dilligence 
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påbörjas. Statliga investerare genomför en besiktningsprocess som liknar övriga 

institutionella investerares liknande processer. 

”Vi har liknande närmelsesätt som övriga institutionella investerare som investerar i 
riskkapitalfonder.” (Statlig Investerare B) 

I intervjuerna med de statliga investerarna för detta arbete framkom en tydlig struktur i 

besiktningsarbetet. Övergripande analyseras investeringsstrategin genom att den tänkta 

marknaden analyseras. Man granskar hur marknaden utvecklats och om det finns ett 

tillräckligt affärflöde. Utöver detta ser man på hur konkurrenssituationen ser ut kring 

investeringar i målförtagen. Processen baserar sig på dialoger med riskkapitalisten och 

andra marknadsaktörer. Övriga viktiga aspekter i processen är företagets tidigare 

erfarenhet, kompetens, granskning av portföljstrategi, budgetering, ESG-ansvar och 

incitamentsstrukturer. Allmänt sker denna process över en lång tid och det handlar även 

mycket om att skapa en subjektiv förståelse och tillit till riskkapitalisten och dess 

förmåga. 

Marknadsföring och försäljningsarbete 

Själva försäljningsarbetet som riktar sig till olika slags investerare grundar sig på 

personliga möten. Målet för riskkapitalisten är att försöka träffa så många investerare 

som möjligt för att kunna sälja investeringsmöjligheten till potentiella investerare. 

Vanligtvis påbörjar riskkapitalisten denna process genom att kontakta aktörer som 

tenderar investera i riskkapitalfonder. Identifieringen av dessa aktörer sker lätt genom 

en analys av handelsregistret, där alla bolagsmän i kommanditbolag är offentlig 

information. Därmed kan riskkapitalisten lätt se vilka aktörer som investerat i andra 

fonder. Problematiskt är ändå att alla riskkapitalister försöker kontakta samma aktörer 

vilket gör att konkurrensen kan vara stor. På grund av detta är det viktigt för 

riskkapitalisten att upprätthålla relationer med potentiella investerare redan innan 

kapitalanskaffningen officiellt påbörjar.  

”Professionella förvaltare påbörjar diskussioner redan några år innan kapitalanskaffningen 
påbörjar för att sondera intresse, då kommer du in på dessa aktörers listor.” (Statlig Investerare 
B) 

I ett flertal av intervjuerna poängterades att det är viktigt att försöka skapa förhållanden 

till potentiella investerare och att det är väldigt svårt att bli anförtrodd kapital ifall du 

inte har någon slags koppling till den potentiella investeraren. Dessa förhållanden och 

nätverk kan byggas upp genom till exempel utnyttjandet av övriga investerares nätverk 

ifall man inte själv har något förhållande med den potentiella investeraren.  
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”Ifall det är någon placerare som vi vill nå så försöker vi hitta någon personlig koppling via någon 
bekant.” (Riskkapitalist A) 

Presentationen som hålls för potentiella investerare baserar sig generellt på en Power-

Point presentation eller ’pitch’ där man presenterar marknaden som investeras i, 

tillväxtutsikter, fondens strategi, förvaltningsteamet och dess erfarenhet, fondens 

storlek, affärsflödet, tidigare avkastningshistorik, tänkta värdeskapandet, potentiella 

målföretag och villkor kring fondstruktur och avtal. Fastän presentationen generellt 

innehåller samma teman varierar den beroende på målgruppen som man presenterar 

för.  

”Det varier med målgrupp, vad är det som är väsentligt ur lyssnarens synvinkel.” (Riskkapitalist 
C) 

Till exempel, för familjekontor eller mer oerfarna investerare kan det vara befogat att 

även gå igenom riskkapital som ett tillgångsslag. Institutionella investerare är ändå ofta 

bekanta med denna aspekt och därmed är de tidigare nämnda aspekterna mest 

relevanta. Det är också därmed mera simpelt att presentera till institutionella investerare 

eftersom det är klarare hur deras investeringsprocess ser ut. 

”Man har en bättre uppfattning hur de institutionella investerarnas process går vidare.” 
(Riskkapitalist A) 

Utöver den personliga presentationen bidrar även riskkapitalisten med ett antal 

dokument som kan anses betydelsefulla för kapitalanskaffningen. Dessa dokument är: 

’private-placement memorandum’, marknadsföringslov och ankarinvesterarens syn på 

varför detta projekt är en bra investering. Dessa dokument innehåller liknande teman 

som presentationen men det är betydligt utförligare presenterat i dokumenten gällande 

till exempel portföljstrategi, modellering och budgetering. 

Processen beskriven ovan är väldigt arbetsdryg och det kräver ofta ett stort antal träffar 

med potentiella investerare och upprepade möten. Därmed kräver det ett väldigt 

strukturerat och långsiktigt arbete från riskkapitalisten att försöka samla kapital. 

”Inte kommer någon och ger dig pengar när du går första gången dit, inte heller när du går andra 
gången.” (Riskkapitalist A) 

Även fast kapitalanskaffningen är tydligt definierad tidsmässigt betonades det att 

kapitalanskaffningsprocessen är kontinuerligt i åtanke för riskkapitalisten. Även när 

man inte officiellt är i kapitalanskaffning.  

”Kapitalanskaffningen fortsätter även efter fondstängningen, då fortsätter man 
kapitalanskaffningen för framtida fonder, det är en kontinuerlig process.” (Riskkapitalist C) 
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För att skapa en god förutsättning för kapitalanskaffningen är det därför viktigt att 

upprätthålla god kommunikation med befintliga investerare och potentiella nya 

investerare. Övriga aspekter som även anses viktiga för att attrahera investerare är 

skapandet av ett starkt igenkännbart varumärke inom det lokala riskkapitalekosystemet. 

”Man måste jobba för att skapa ett känt och pålitligt varumärke.” (Riskkapitalist B) 

Nätverk 

Nätverk är väldigt betydelsefulla i riskkapitalsammanhanget och även för själva 

kapitalanskaffningen. Referensverksamhet är väldigt vanligt mellan investerare och 

därför betonas vikten åter igen av att skapa starka nätverk som kan utnyttjas i olika 

skeden av riskkapitalprocessen.  

”I denna bransch är referensverksamhet väldigt starkt.” (Statlig investerare B) 

”Ett systematiskt skapande av nätverk är ytterst viktigt.” (Statlig Investerare B) 

Dessutom tenderar kapitalanskaffningen ofta påbörjas genom att man kontaktar 

potentiella investerare som man är bekanta med. Detta gör att riskkapitalister som har 

etablerade nätverk har en betydlig fördel gällande kapitalanskaffningen. I intervjuerna 

för denna avhandling poängterades även att nätverk är ytterst viktiga när man vill samla 

kapital från familjekontor eller från utlandet, det vill säga från aktörer som är svåra att 

kontakta utan tidigare kännedom om. En riskkapitalist påpekade att nätverk är 

synnerligen viktiga ifall man är ny riskkapitalist med en obeprövad strategi. Etablerade 

nätverk anses även viktiga på grund av de reserestriktioner som gäller vid skrivandet av 

denna avhandling. 

”Ett passligt partnerskapsnätverk kan hjälpa betydligt kapitalanskaffningen.” (Riskkapitalist D) 

”25% av åtaganden i fonden kom från våra nätverk.” (Riskkapitalist D) 

5.2.5 Fondstängning 

Kapitalanskaffningen kulminerar slutligen i en första stängning av fonden. Detta skede 

resulterar i att riskkapitalisten kan påbörja investeringsverksamheten med det kapital 

som den lyckats erhålla. Det är ändå viktigt att poängtera att den första stängningen inte 

sker vid målsumman för den totala fondens storlek och därmed fortskrider 

kapitalanskaffningen vanligtvis ungefär tolv månader efter den första stängningen för 

att erhålla resterande del av det planerade kapitalet.  

”Efter första stängningen har man tolv månader att erhålla kapital för att uppnå fondens 
målstorlek.” (Riskkapitalist B) 
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Denna första stängning möjliggör för riskkapitalisten att påbörja en 

investeringsverksamhet även fast allt kapital för den tänkta storleken inte anhållits. 

Denna möjlighet att påbörja investeringsverksamheten är viktig för att ytterligare 

attrahera nytt kapital eftersom det skapar bevis för strategin som fonden ämnar utföra.  

”Det blir möjligt att konkret visa vad strategin innebär när man påbörjat implementationen av 
den. Före den första stängningen har man ändå bara PowerPoint-presentationer som bevis.” 
(Riskkapitalist C) 

Vanligtvis efter tolv månader gör man en ytterligare stängning av fonden för att tillföra 

nya åtaganden för fondens förfogande. Det kan ske flera fondstängningar men efter att 

man gjort den så kallade sista stängningen så är det inte möjligt för ytterligare 

investerare att investera i ifrågavarande fond. Den slutliga fondstängningen markerar 

därmed även slutet av den officiella kapitalanskaffningen. 

5.2.6 Faktorer som påverkar kapitalanskaffningen för finländska 
riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering 

I presentationen av det empiriska materialet som beskriver 

kapitalanskaffningsprocessen framkommer flera faktorer som bör beaktas för nya 

riskkapitalister när de påbörjar en ny riskkapitalprocess. De faktorer som nämns är 

bland annat etablerade nätverk, riskkapitalistens erfarenhet och ett behov av riskkapital. 

Dessa är viktiga för att riskkapitalisten skall lyckas utföra en framgångsrik 

kapitalanskaffning. Nedan presenteras mera specifika faktorer som framkom i 

intervjuerna och därför är betydande för det finländska riskkapitalekosystemet. Specifikt 

för Finland är bland annat det finländska riskkapitalekosystemet unga ålder, speciellt 

gällande uppstartsfinansiering.  

”Med några få undantag så har finländska riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering grundats 
först efter finanskrisen (2008).” (Statlig Investerare B) 

På grund av det relativt unga ekosystemet för uppstartsfinansiering finns det väldigt lite 

etablerade aktörer inom detta finansieringsskede. Därmed finns det ingen större 

avkastningshistorik eller etablerade aktörer som lätt kan attrahera kapital. För att 

motverka detta har statliga aktörer fått en väldigt betydande roll i det finländska 

ekosystemet och för en stor majoritet av nya riskkapitalbolag inom detta 

finansieringssegment har TESI eller Business Finland Venture Capital fungerat som 

ankarinvesterare. Detta antyder att framtiden ser betydligt bättre ut eftersom nuvarande 

aktörer åldras och blir etablerade.  
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En annan faktor som poängterades i intervjuerna var att Finland har relativt lite 

ackumulerad privat förmögenhet vilket gör att privata källor för riskkapital är få.  

”Vi har väldigt lite ackumulerad förmögenhet i Finland. Det som fattas för oss är medelstora 
investerare som finns i till exempel äldre stater så som Tyskland, Sverige, Danmark och 
Storbritannien. Där finns nämligen betydligt mera ackumulerad förmögenhet hos familjekontor 
och mindre investeringsbolag. Utanför Finland kan dessa aktörer investera betydligt större 
summor” (Statlig Investerare B) 

Ovanstående konstaterande är givetvis problematiskt och gör att en stor del av kapitalet 

för riskkapitalbolag måste komma från statliga aktörer och pensionsfonder. Därmed 

begränsas utbudet av riskkapital till viss mån. Vikten av lokalt ackumulerad förmögenhet 

betonas ytterligare på grund av att kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag är väldigt 

lokal i Europa, även fast man inom Europeiska unionen infört direktiv som ämnar främja 

gränsöverskridande kapitalanskaffning.  

”Även fast vi har AIF direktivet som borde i princip möjliggöra en intern kapitalanskaffning inom 
den Europeiska unionen så är det i praktiken inte möjligt eftersom varje land har en lokal 
anpassning av direktivet.”  (Statlig Investerare B) 

En annan legislativ aspekt i Finland som kan begränsa tillgången till riskkapital är att 

man har gjort det relativt svårt för bland annat stiftelser att investera i finländska 

riskkapitalfonder. Problematiken uppstår på grund av skattemässig lagstiftning. För att 

kringgå denna problematik är riskkapitalbolag tvungna att skapa en ’matarstruktur’ för 

att dessa aktörer skall kunna investera i riskkapitalfonden. Detta kan möjligen öka 

tröskeln för dessa aktörer att investera i riskkapitalbolag. 

”I Finland finns en betydande mängd kapital inom stiftelser som inte kanaliseras till 
uppstartsmiljön.” (Riskkapitalist B) 
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5.2.7 Sammanfattning av empiriska fynd 

Sammanfattningsvis ger de empiriska fynden utifrån intervjuerna en rik och utförlig bild 

över hur kapitalanskaffningen ser ut för finländska riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering samt en insikt i hurdana faktorer som påverkar 

kapitalanskaffningen och uppkomsten av nya riskkapitalbolag i Finland. I tabellen nedan 

ser man en översikt över de huvudsakliga nyckelfynden i den empiriska analysen enligt 

de skeden som presenterats ovan.  

Tabell 5 Sammanfattning över empiriska fynd 

Skede Huvudsakliga fynd 

Identifiering av 

investeringsmöjlighet 

• Grundar sig i ett identifierat behov (till exempel 

kapitalbehov inom en specifik industrisektor) 

• Lämplig tidpunkt (omvärldsfaktorer möjliggör en 

investeringsmöjlighet) 

• Riskkapitalister tenderar ha tidigare bakgrund 

inom investeringsverksamhet 

• Sondering av investerarintresse  

Specificering av 

investeringsstrategi 

• Specificering gällande den tänkta sektorn 

• Specificering gällande investeringsskedet 

• Specificering gällande investeringspolitikens 

geografiska utsträckning 

• Specificering gällande det tänkta affärsflödet 

• Strategisk reflektion kring värdeskapandet i 

målföretagen 

• Strategisk reflektion kring framtida avyttringar 

• Modellering och simulering av fonden 



75 
  

• Strategisk reflektion kring kapitalanskaffningen 

Skapandet av 

riskkapitalbolag och fond 

• Finländsk struktur baserar sig på kommanditbolag 

för riskkapitalfonden. Förvaltningsbolaget är ett 

aktiebolag med den juridiska klassificeringen 

alternativ fondförvaltare. 

• Fondavtalet specificerar juridiskt 

investeringsstrategin, tysta bolagsmännens roll i 

rådgivande kommittéer och när nya fonder får 

upprättas av riskkapitalbolaget. 

• På grund av skattemässig lagstiftning kräver 

stiftelser en skild ’matarstruktur’ för att kunna 

investera i finländska riskkapitalbolag. 

• Statliga aktörer och juridisk hjälp används för 

hjälp gällande fondstruktur och avtal. 

Förvärvandet av 

investerare för 

implementation av den 

planerade strategin 

• Ankarinvesterare är centrala för förvärvandet av 

övriga investerare. 

• Ankarinvesteraren utför en besiktningsprocess 

som fungerar som en granskning och bekräftelse 

av riskkapitalistens strategi. 

• Besiktningsprocessen kan utnyttjas av nya 

investerare som är intresserade att investera i 

fonden. 

• Kapitalanskaffningen kulminerar i enskilda möten 

med potentiella investerare. Processen är 

arbetsdryg och kräver ett antal träffar. 

• Skapandet och utnyttjandet av nätverk är 

essentiellt för att lyckas med en god 

kapitalanskaffning. 
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Fondstängning • Kapitalanskaffningen kulminerar i en stängning av 

fonden varefter riskkapitalisten kan påbörja 

investeringsverksamheten. Nya åtaganden till 

fonden kan erhållas upp till tolv månader efter den 

första stängningen. 

Faktorer som påverkar 

kapitalanskaffningen för 

riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering. 

• Nätverk är essentiella för att kunna påbörja 

kapitalanskaffningen. 

• Tillräcklig erfarenhet inom 

investeringsverksamhet är viktigt. 

• Det finländska riskkapitalekosystem är relativt 

ungt inom uppstartsfinansiering. 

• Statliga aktörer har fått en central roll i 

uppkomsten av nya riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering. 

• Avsaknad av medelstora investerare i Finland. 

• Kapitalanskaffningen är geografiskt väldigt lokal 

inom Europa. 

• Stiftelser har svårt att investera i finländska 

riskkapitalfonder på grund av skattemässig 

lagstiftning.  

 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet i relation till litteraturen och 

teorierna som presenterats i litteraturbakgrunden och den teoretiska referensramen.  
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6 ANALYS 

I detta kapitel diskuteras resultatet från den empiriska delen av avhandlingen i relation 

till den teoretiska referensramen som presenterats i kapitel tre (3). Utöver detta föreslås 

en modell över kapitalanskaffningsprocessen ur ett signaleringsperspektiv som bygger 

på empiriska fynden i datamaterialet och den teoretiska referensramen.  

6.1 Kapitalanskaffningsprocessen som en helhet 

Det empiriska resultatet i avhandlingen utmynnade i en detaljerad beskrivning över 

processen som riskkapitalbolag genomgår vid påbörjandet av kapitalanskaffningen för 

en ny fond. Denna process kan uppdelas i fem skeden (se figur 9 s. 58). Eftersom denna 

indelning är inspirerad av tidigare forskning var det naturligt att uppdelningen mycket 

liknade tidigare forskning (Seppä 2000; Zeisberger, Prahl & White 2017). Ändå har 

processen modifierats så att skapandet av riskkapitalbolag och skapandet av passande 

fondstruktur kunde komprimeras till ett skede. Speciellt i Finland verkar 

kommanditbolag fungera som den generella strukturen för fondbolag och därmed faller 

detta skede bort i processen när den naturligt ingår i skapandet av riskkapitalbolaget. 

Utöver detta har fondstängningen adderats till processen som ett slutligt skede vilket 

även markerar den officiella kapitalanskaffningens avslut. 

6.2 Organisation och struktur för riskkapitalbolag 

Organisationsstrukturen för riskkapitalbolag i Finland stämmer väldigt väl överens med 

den som beskrivs i den teoretiska referensramen. Kommanditbolaget utnyttjades av alla 

respondenter i urvalet för denna avhandling och även de statliga investerarna 

poängterade att bolagsformen är dominerande för riskkapitalfonder i Finland. Orsaken 

till användningen av denna bolagsform är dess lämplighet som fondstrukturer, vilket 

överensstämmer med litteraturen (Sahlman 1990; PwC 2006). För förvaltningsbolaget 

utnyttjas aktiebolag med klassificeringen ’alternativ investeringsfond’ 

(Finansinspektionen 2020b). Detta är en klassificering som måste ansökas om från 

finansinspektionen och tillåter bland annat riskkapitalisten att marknadsföra fonden för 

investerare (Finansinspektionen 2020b). Den finländska finansinspektionen övervakar 

alla alternativa förvaltare (Finansinspektionen 2020b). 

Nytt i denna avhandling i relation till litteraturen för organisationsstruktur hos 

riskkapitalbolag är matarstrukturen som riskkapitalbolagen i Finland utnyttjar för att 

stiftelser skall kunna investera i riskkapitalfonder. Även Zeisberger, Prahl & White 
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(2017) diskuterar så kallade matarfonder31 som aggregerar åtaganden från en eller flera 

investerare för att investera direkt i riskkapitalfonden. Dessa skapas vanligen av 

skattemässiga orsaker för att skapa en skattemässigt gynnsam investering för till 

exempel utländska investerare (Zeisberger, Prahl & White (2017). Av skattemässiga 

orsaker skapas matarstrukturer i Finland för att tillåta finländska stiftelser att investera 

i finländska riskkapitalfonder. 

6.3 Riskkapitalistens strategi 

I det empiriska materialet framkom ett antal strategiska teman som är viktiga för 

riskkapitalisten att reflektera kring vid inledandet av kapitalanskaffningsprocessen. 

Dessa teman är: Affärsflöde, sektorinriktning, investeringsskede, geografisk 

utsträckning, värdeskapande, avyttringsstrategier, simulering, modellering och 

kapitalanskaffningsstrategier. 

Affärsflöde 

Affärsflödet kan anses bestå av interna och externa källor (Zeisberger, Prahl & White 

2017). I litteraturen poängteras affärsflödet basera sig främst på interna källorna i form 

av riskkapitalbolagets egna nätverk (Zeisberger, Prahl & White 2017). Det empiriska 

materialet för denna avhandling överensstämmer med litteraturstudierna som bekräftar 

att den främsta källan för affärsflödet hos riskkapitalister inom uppstartsfinansiering är 

det egna nätverket. Dessa nätverk baserar sig på personliga kontakter, evenemang, 

acceleratorsammarbeten, portföljföretag och investerare i riskkapitalistens fonder. 

Nätverken möjliggör ett stort och kvalitativt affärsflöde. Storleken av affärsflödet 

nämndes vara en viktig aspekt eftersom investeringsprocessen för riskkapitalfonder 

också är ett sifferspel där sannolikheten att träffa goda målföretag utökar med ett större 

urval. Andra faktorer som betonas vara betydande för ett framgångsrikt affärsflöde är ett 

starkt och betrott varumärke men även en begränsad konkurrens över affärsflödet. Dessa 

faktorer ger riskkapitalisten möjligheten att investera i de mest eftertraktade företagen i 

ett tidigt skede. 

Sektorinriktning 

När det kommer till sektorinriktning uppkom vissa teman upprepat i empiriska 

materialet, exempelvis generalistsstrategier och sektorspecialisering (Gompers, Kovner 

 
31 Engelska: Feeder funds 
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& Lerner 2009). Utifrån de empiriska fynden framkom det att valet av sektorfokuset 

verkar vara beroende av riskkapitalistens personliga erfarenheter och egenskaper. En av 

de statliga investerarna konstaterade att även generalister ackumulerar sektorspecifik 

kunskap.  Detta antyder att sektorfokuset inte nödvändigtvis är ett medvetet val utan 

främst en följd av fondförvaltarnas erfarenhet och kunskap. Till exempel Stein (1997) 

förespråkar diversifiering över olika industrier eftersom en generalist med denna 

möjlighet kan investera enligt de investeringsmöjligheter som finns övergripande i alla 

branscher. Rajan, Servaes och Zingales (2000) menar däremot att diversifierade företag 

har svårt att allokera kapital över de industrier som de är verksamma i. Specifikt för 

riskkapitalbolag kunde detta dilemma inom litteraturen förklaras med att förvaltaren av 

kapital, förvaltar enligt den ackumulerade kunskapen och erfarenheten som denna 

erhållit från tidigare erfarenheter. Därmed är kapitalallokeringen enligt sektor beroende 

av förvaltarens erfarenhet och kunskap och därför är valet mellan sektorspecialisering 

något som är beroende av humankapitalet i riskkapitalteamet. Utöver detta visar det 

empiriska materialet att specialiseringen för en riskkapitalist fungerar som ett sätt för 

riskkapitalisten att klart differentiera sig i investerares ögon eftersom det möjliggör att 

investeraren medvetet kan investera i en viss sektor. Något som till exempel kan 

efterfrågas av vissa aktörer så som företag som är speciellt intresserade av en viss 

teknologi eller sektorinriktning (Benson & Ziedonis 2008). Specialisering i en specifik 

sektor kan även anses som signalering av kompetens (Balboa & Martí 2007). Därmed 

kan specialisering anses som en fördel för nya riskkapitalister utan beprövad tidigare 

erfarenhet och förmåga. Utifrån det empiriska materialet framkom även att 

specialisering verkar vara beroende av mängden affärsflöde. Ifall affärsflödet är väldigt 

litet är det inte möjligt att fungera som en sektorspecialist, eller så bör man begränsa sig 

till en liten fond vilket kan resultera i svårigheter att få investeringsåtaganden. 

Investeringsskede 

Ett strategiskt tema som inte diskuteras i referensramen är valet av investeringsskede. 

Likt sektorvalet är investeringsskedet som riskkapitalbolaget investerar i beroende av 

övriga strategiska val. Till exempel affärsflödet och sektorn som man ämnar investera i 

spelar en stor roll då det gäller att bestämma vilket skede av företagslivscykeln som 

riskkapital behövs.  
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Geografisk utsträckning 

Valet av den geografiska utsträckning för investeringsstrategin är även ett tema som inte 

behandlas i referensramen men som riskkapitalisten bör beakta. Speciellt inom 

uppstartsfinansiering tenderar riskkapitalbolag vara lokalt nära målföretagen. Orsaken 

till detta är att man kan bidra med värdeskapande aktiviteter genom lokal kännedom av 

marknaden och lokalt viktiga nätverk som kan anses betydande för uppstartsföretag. I 

det empiriska materialet kunde man se samband mellan valet av den geografiska 

utsträckningen och sektorspecialisering. En större geografisk utsträckning möjliggör ett 

större affärsflöde och därmed en möjlighet för sektorspecialisering.  

Värdeskapande 

Det empiriska materialet överensstämmer med litteraturbakgrunden när det kommer 

till värdeskapande aktiviteter. Ett aktivt värdeskapande är därför det främsta verktyget 

som riskkapitalisten utnyttjar för att skapa värde i målföretagen (Fulghieri & Sevilir 

2009). Resultatet i denna avhandling utvecklar denna litteratur och mera specifikt 

framkom vad värdeskapandeaktiviteter innebär för finländska riskkapitalister inom 

uppstartsfinansiering. Värdeskapande aktiviteter är till exempel: hjälp med 

uppföljningsfinansiering, stödandet av målföretagets ledning, aktivt styrelsearbete, 

företagsledning, teknologisk utveckling, kommersialiseringshjälp i den specifika 

sektorn, hjälp med tillväxtproblem och tillgång till riskkapitalistens nätverk. 

Avyttringsstrategier 

I litteraturbakgrunden diskuteras potentiella avyttringsstrategier och aktiv 

portföljförvaltning i form av medvetna avyttringar (Fulghieri & Sevilir 2009; Ball, Chiu 

& Smith 2011; Guo, Lou & Castrillo 2015; Tykvová 2018). I avhandlingens resultat 

betonas avyttringsstrategier även i kapitalanskaffningsskedet. Specifikt bör 

riskkapitalisten hypotetiskt kunna presentera avyttringsmöjligheter till investerare och 

exemplifiera avkastningen man fått från tidigare avyttringar inom sektorn. Mera 

specifikt är det ändå inte möjligt för riskkapitalisten att specificera avyttringarna i 

kapitalanskaffningsskedet eftersom avyttring av innehav är väldigt beroende på 

målföretaget.  
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Simulering och modellering 

Simulering och modellering är ett tema som framkom i det empiriska materialet i ett 

flertal intervjusvar. I referensramen tangeras temat i studien av Fulghieri och Sevilir 

(2009) som diskuterar om att optimal portföljstorlek relaterad till portföljföretagens 

förväntade avkastning består av, risknivå, teknologi och sektorspecificering. Även 

modellering och simulering av portföljstrategin är viktig vid planeringen av 

investeringsstrategin och därmed för hela kapitalanskaffningsprocessen. Simulering och 

modellering sker ofta på en nivå där den tänkta marknaden, fondens storlek och 

tilltänkta målavkastningen framkommer. Simuleringar och exempelföretag används 

även i detta skede för att kunna presentera den tänkta investeringsstrategin för möjliga 

investerare. 

Kapitalanskaffningsstrategi 

Ett tema som inte behandlades i litteraturen men diskuterades i det empiriska materialet 

var en specifik strategi gällande kapitalanskaffningen. Tillvägagångssättet för 

kapitalanskaffningen varierar mycket beroende av riskkapitalisternas egna förmågor och 

nätverk. Generellt tenderar inledandet av kapitalanskaffningen i Finland börja genom 

värvandet av en ankarinvesterare, detta gäller speciellt nya riskkapitalister. Dessa 

ankarinvesterare är ofta statliga aktörer. Ankarinvesterare kan anses bidra med en 

signaleringseffekt för att minska på agentkostnader och motverka snedvridet urval och 

moralisk risk (Van Osnabrugge 2000). Ankarinvesteraren spelar en central roll vid 

skapandet av kapitalanskaffningsstrategin och det poängteras även att 

ankarinvesteraren kan ha ett inflytande på hela investeringsstrategin. Därmed kan 

ankarinvesteraren ha inflytande i hur riskkapitalisten definierar till exempel den 

geografiska utsträckningen, investeringssektorn och portföljstrategin. I övrigt bör 

riskkapitalisten även beakta vilken typ av aktörer som man riktar sin marknadsföring 

till. Till exempel institutionella investerare tenderar ha en förutsägbart utformad 

investeringsprocess medan privata individer och familjekontor tenderar vara mindre 

rutinerade. Därmed är det relevant att reflektera över vad som är viktigt att betona då 

det gäller karaktären av den potentiella investeraren. 
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6.4 Samband mellan strategiska val 

Figur 10 Sambandet mellan strategiska val  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som redan noterats i detta kapitel finns det ett tydligt samband mellan strategiska val 

gällande affärsflöde, sektorinriktning, investeringsskede och geografisk utsträckning. I 

figuren ovan illustreras detta samband. Det framgår tydligt att strategiska överväganden 

inom dessa teman har sin grund i affärsflödet. Med ett genomtänkt och rikligt affärsflöde 

har man möjligheten att specialisera sig i en viss sektor. Den geografiska utsträckningen 

kan utökas eller begränsas vilket påverkar affärsflödets storlek och därmed möjligheten 

till sektorinriktning. Investeringsskedet däremot påverkas av affärsflödet och valet av 

sektor men ifall man som riskkapitalist väljer att investera över flera skeden i 

företagslivscykeln kan affärsflödet återigen utökas vilket möjliggör sektorspecialisering. 

Denna figur som beskriver förhållandet mellan dessa teman visar på komplexiteten och 

viktigheten av strategiska överväganden som grundar sig i en genomtänkt strategi. 

Utöver dessa samband kan även ankarinvesteraren ha en påverkan i utformandet av den 

strategiska inriktningen för riskkapitalfonden. Detta tenderar ändå vara ovanligt men 

kan förekomma inom nya riskkapitalfonder. 

6.5 Marknadsföring av riskkapitalfonden 

Kapitalanskaffningsprocessen handlar om riskkapitalistens ansträngningar i 

förvärvandet av potentiella investerare. Föregående skeden i processen så som planering 

och identifiering av investeringsmöjligheter utmynnar i denna slutliga ansträngning. I 
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Geografisk 
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litteraturen benämns marknadsföringsrundor som ett sätt där riskkapitalisten försöker 

skapa en uppfattning över investerarintresse och värva kapital från investerare 

(Gompers & Lerner 1999; Zeisberger, Prahl & White 2017). I Litteraturen för 

börsintroduktioner förklaras marknadsföringsrundor som tillfällen där företaget 

presenterar investeringsmöjligheten till ett antal potentiella investerare. Zeisberger, 

Prahl & White (2017) påpekar däremot att kapitalanskaffningstillfällen för 

riskkapitalfonder är inriktade till enskilda möten med potentiella investerare. Detta 

bekräftas även i denna avhandling och alla intervjuade påpekade att dessa enskilda 

möten är av avgörande natur och ligger som grund för kapitalanskaffningen. Det 

framkommer även i det empiriska materialet att upprepade möten behövs för att skapa 

ett förhållande till den potentiella investeraren. Utan ett tillförlitligt förhållande är det 

svårt att bli anförtrodd kapital. Att skapa ett förhållande till potentiella investerare 

framkommer upprepat i intervjuerna som ett viktigt tema och överlag verkar nätverk i 

kapitalanskaffningsprocessen spela en betydande roll. Det kan anses att de enskilda 

mötena med potentiella investerare är till för att skapa förhållanden och därmed ett 

förtroende hos investeraren. Detta förtroende fungerar som basen för en potentiell 

investering i riskkapitalfonden.  

I litteraturen nämns även dokumentation som ett supplement för att bidra med 

information i samband med marknadsföringen till potentiella investerare (Zeisberger, 

Prahl & White 2017). Det empiriska resultatet visar att även dokumentation utgör en 

bidragande aspekt i marknadsföringsprocessen, dessa dokument inkluderar ett så kallat 

’private-placement memorandum’, marknadsföringslov från finansinspektionen och 

ankarinvesterarens besiktning samt motivation bakom investeringen. Dessa dokument 

kan ses som supplement för de enskilda möten som riskkapitalisten genomför. 

Ytterligare kan dessa dokument anses signalera egenskaper för att minska på 

informationsasymmetrier och därmed bidra med förminskade agentkostnader för den 

potentiella investeraren. 

Tidsmässigt uppdelar Zeisberger, Prahl och White (2017) kapitalanskaffningen i 

förhandsmarknadsföring, marknadsföring och fondstängning. Intervjuerna i denna 

avhandling beskriver en tidsmässigt likartad uppdelning för kapitalanskaffningen. Det 

framkommer till exempel att det är viktigt att göra en inledande sondering i början för 

att skapa förhållanden och för att mäta investerarintresse. Efter detta skede fortsätter 

processen i en direktmarknadsföring som sker via enskilda möten. Vid tillräckliga 

investeringsåtaganden avslutas processen i en första stängning av fonden. Efter denna 
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första stängning fortsätter kapitalanskaffningen vanligtvis tolv månader för att uppnå 

fondens slutliga målstorlek. Ur materialet framkommer även att kapitalanskaffningen är 

kontinuerligt i åtanke, även när man inte officiellt är i kapitalanskaffning. Då handlar 

kapitalanskaffningen om att skapa förhållanden och upprätthålla god kommunikation 

med nuvarande och potentiella framtida investerare. 

6.6 Ankarinvesterarens roll för riskkapitalfonden 

I det empiriska materialet framkom det att ankarinvesteraren är en speciellt viktig aktör 

i kapitalanskaffningen och verkar spela en central roll speciellt för riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering. I litteraturen poängteras ankarinvesteraren ha en viktig 

signalerande effekt för att attrahera investerare och därför kan ankarinvesteraren anses 

vara en viktig determinant för förmågan att erhålla en betydande mängd kapital (Cole et 

al. 2020). I litteraturen verkar ankarinvesterare spela en speciellt viktig roll för nya 

riskkapitalister med avsaknad av historisk avkastning eller bevis på tidigare prestation 

(Cole et al. 2020). Materialet för denna avhandling påvisar också att ankarinvesterare 

tenderar genomgå en betydligt djupare besiktningsprocess än övriga investerare. Genom 

denna besiktningsprocess analyseras den tänkta investeringsstrategin, målmarknaden, 

riskkapitalteamets erfarenhet, kompetens, budgetering, ESG-ansvar och 

incitamentsstruktur. Analysen sker genom intervjuer med riskkapitalteamet men även 

utomstående aktörer konsulteras genom till exempel referenssamtal. Denna process är 

tidskrävande och ankarinvesterare som intervjuats i denna avhandling poängterade att 

den baserar sig mycket på en subjektiv uppfattning som skapas under processens gång.  

Överlag spelar besiktningsprocessen en viktig roll i att skapa en adekvat förståelse över 

riskkapitalisten och den potentiella investeringsstrategin. Därmed minskar denna 

process betydligt informationsasymmetrier mellan parterna. Det är givetvis en 

betydande kostnad att utföra en sådan besiktningsprocess. Däremot behöver nya 

investerare inte genomgå en lika grundlig besiktigningsprocess eftersom de kan stöda 

sig långt på ankarinvesterarens tidigare utförda besiktning. I litteraturen poängteras 

investeringsprocessen som viktig för att minska på agentkostnader och potentiell 

moralisk risk eller snedvridet urval (Van Osnabrugge 2000). Viktigheten av denna 

process poängteras även av de intervjuade riskkapitalisterna som påpekade att denna 

process spelade en betydande roll i marknadsföringen och därmed signaleringen av 

egenskaper till övriga investerare. 
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6.7 Faktorer som påverkar kapitalanskaffningen inom riskkapital 

Ett tema som tangerar signalering och som även är av intresse för denna avhandling är 

faktorer som påverkar förmågan för riskkapitalbolag att anskaffa kapital. I litteraturen 

uppdelas dessa faktorer i faktorer som påverkar utbud och efterfrågan av riskkapital 

samt i företagsspecifika faktorer. Faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan av 

riskkapital är bland annat beskattning, reglering och ekonomisk tillväxt. 

Företagsspecifika faktorer inkluderar historisk prestation, humankapital, strategisk och 

finansiell expertis, sociala nätverk, rykte och erfarenhet, medlemskap i nationella 

branschorganisationer, förvaltningsstöd och sektorspecialisering.  

I det empiriska materialet presenteras ett antal specifika faktorer som påverkar 

förmågan för finländska riskkapitalbolag att anskaffa nytt kapital. I materialet 

bekräftades faktorer som även poängteras i litteraturen. Till exempel nätverk, 

riskkapitalistens erfarenhet och historisk prestation betonades inom kategorin 

företagsspecifika faktorer.  

Nya utmärkande faktorer som framkom i materialet var bland annat den unga åldern 

som gäller det finländska ekosystemet inom uppstartsfinansiering. Förutom ett fåtal 

undantag verkar finansieringen av uppstartsföretag genom riskkapital påbörjats först 

efter finanskrisen 2008. Detta gör att företagen har väldigt liten avkastningshistorik och 

därmed har de svårt att attrahera kapital. För att främja utvecklingen av ekosystemet har 

statliga aktörer så som TESI och Business Finland aktiverats genom att bland annat 

stödja uppkomsten av nya riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering. Det empiriska 

materialet visar även att de statliga aktörerna fått en väldigt central roll i finansieringen 

och uppkomsten av nya riskkapitalbolag inom detta segment. En annan specifik faktor i 

Finland är avsaknaden av ackumulerad förmögenhet hos privata aktörer. Detta bestyrks 

av litteraturen då jag gjort en jämförelse med europeiska riskkapitalfonder. Man kan 

utgående från det konstatera att finländska riskkapitalfonder finansieras mera sällan av 

familjekontor och privata aktörer (FVCA 2018; Owen & Wilson 2019; Invest Europe 

2020). Denna faktor blir speciellt betydlig eftersom kapitalanskaffningen inom Europa 

tenderar vara lokal. Detta beror på att EU-direktiv anpassats enskilt i varje land vilket 

gör det svårt att söka kapital från gränsöverskridande källor. En annan betydande 

lagstiftningsspecifik aspekt som framkom i det empiriska materialet var svårigheten för 

stiftelser att investera i finländska riskkapitalfonder. Dessa aktörer begränsas genom 

skattemässig lagstiftning. Problematiken kan kringgås med en matarstruktur för fonden, 
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detta medför dock utökade organisationskostnader vilket kan anses begränsa 

kanaliseringen av riskkapital från dessa aktörer.  

De nya faktorerna som framkommer i avhandlingen kan kategoriseras in enligt Gompers 

och Lerners (1999) uppdelning som faktorer grundade i utbud och efterfrågan av 

riskkapital eftersom de inte är specifika för enskilda riskkapitalbolag utan snarare 

omfattar hela det finländska riskkapitalekosystemet. 

6.8 Kapitalanskaffningsprocessen – ett sätt att förmedla signaler och 
minska på asymmetrisk information 

Ur det empiriska materialet och analysen framkommer det tydligt att 

kapitalanskaffningsprocessen handlar om förhållandet mellan riskkapitalist och 

investerare. Agentteorin har därför valts som analysredskap som belyser de utmaningar 

investeraren stöter på då hen söker efter lämpliga agenter att investera kapital i. Nedan 

beskriver jag en modell som bygger på det empiriska materialet som analyserats ur ett 

agentteoretiskt- och signaleringsperspektiv (Eisenhardt 1989; Spence 1978; Kirmani & 

Rao 2000). I modellen förklaras kapitalanskaffningsprocessen utifrån ett 

signaleringsperspektiv där målet är att minska på informationsasymmetrier mellan 

agent och huvudman. Modellen utgår från att det finns ett behov att kommunicera och 

signalera information till investeraren för att minska på den asymmetriska information 

som råder mellan investerare och riskkapitalist. Detta behov framkommer tydligt utifrån 

det empiriska materialet för avhandlingen där signaleringar av olika slag ses i alla skeden 

av processen. 

Kapitalanskaffningen handlar om förhållandet mellan agent och huvudman och inleds 

som följd av riskkapitalistens kapitalanskaffning. Eftersom investeraren i 

riskkapitalfonden inte har någon makt över investeringspraxisen efter att investeringen 

gjorts så får steget före investeringen, det vill säga kapitalanskaffningen för 

riskkapitalisten, en betydelsefull roll i att skapa förutsättningarna för att ingå detta 

förhållande. 

När man betraktar investeringsprocessen som föregår en investering i en riskkapitalfond 

får man en uppfattning över vilka faktorer som skapar tillit och förutsättningar då 

investeraren väljer sin agent. För investeraren består intresset bland annat av 

riskkapitalistens tidigare resultat, tidigare investeringar och riskkapitalistens sätt att 

förvalta fonden (Barnes & Menzies 2005). Utöver dessa prestationsbaserade faktorer 

tenderar även investeraren att analysera riskkapitalteamet, dess tidigare erfarenhet, den 
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specifika investeringsstrategin och villkoren för fonden (Barnes & Menzies 2005). Dessa 

sammanlagda aspekter hjälper investeraren att skapa sig en helhetsbild som bygger på 

förhållanden som skapas under investeringsprocessen och de enskilda möten som 

genomförs tillsammans med riskkapitalisten. Dessa aspekter förekommer frekvent även 

i det empiriska materialet för avhandlingen.  

Ur riskkapitalistens perspektiv är det därför viktigt att försöka bidra med information 

till investeraren som signalerar ett gott rykte och erfarenhet (Cumming, Fleming & 

Suchard 2005; Cole et al. 2020). Kollman, Kuckertz och Middleberg (2014) delar upp 

ryktesassocierade faktorer i tidigare resultat, upplevt förtroende och uppfattning över 

kontrollerbarhet, det vill säga faktorer som intresserar investerare. Ett bra rykte kan 

signaleras genom presentationer av tidigare resultat och genom relevant dokumentation 

(Balboa & Martí 2007). Ett marknadsenligt kontrakt skapar även berggrund för 

tillförlitlighet och kontrollerbarhet (Kollman, Kuckertz & Middleberg 2014). 

Specialisering är även något som kan anses bidra till att signalera en ackumulerad 

kunskap inom en viss industri (Balboa & Martí 2007; Kollman, Kuckertz & Middleberg 

2014). Målet med en signalering av ovanstående faktorer är att skapa ett förtroendefullt 

förhållande. Därför kan man anse att kapitalanskaffningsprocessen formats ur ett behov 

av signalering till potentiella investerare.  
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Figur 11 Modell över kapitalanskaffningsprocessen ur ett 
signaleringsperspektiv 

I figuren ovan illustreras hur kapitalanskaffningsprocessen formas och betydelsen av att 

signalera information för att minska på informationsasymmetrier som uppstår mellan 

riskkapitalist och potentiell investerare. 

Det första och andra skedet i kapitalanskaffningsprocessen, identifiering av 

investeringsmöjlighet och specificering av investeringsstrategi initieras för att 

identifiera ett marknadsbehov, inom ekosystemet, som potentiellt kan intressera 

investerare. I detta skede sker signaleringen till potentiella investerare genom en 
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sondering av investerarintresse. Vid den första kontakten med potentiella investerare 

signalerar riskkapitalisten sin tidigare erfarenhet och ett marknadsbehov. Med andra 

ord behöver riskkapitalisten bekräfta ett behov och därmed signalera avsikten att starta 

en ny fond. Det identifierade marknadsbehovet signalerar även en potentiellt lukrativ 

investeringsmöjlighet för investeraren. Den strategiska planeringen och specificeringen 

som även sker i det andra skedet omfattar sektorspecialisering, skedesspecificering, 

geografisk specificering, affärsflödes specificering, specificering av värdeskapande 

aktiviteter, avyttringsstrategier, kapitalanskaffningsstrategi och simulering samt 

modellering av den tänkta fonden. Denna genomtänkta planering kring den tänkta 

fondens strategi kan anses signalera kompetens, marknadsbehov och legitimitet.  

Det tredje skedet inom kapitalanskaffningsprocessen, skapande av riskkapitalbolag och 

fond karakteriseras av ett mera praktiskt och nödvändigt skede som krävs för att påbörja 

den officiella riskkapitalprocessen. Ändå betonas aspekter och beslut som främjar 

informationsförmedling även i detta skede. Till exempel rådgivande kommittéer betonas 

som viktiga för att hålla investerare informerade. Detta möjliggör en viss kontroll för 

investeraren och därmed en övervakning efter att förhållandet inletts. Avtal är en annan 

aspekt som utformas i detta skede av kapitalanskaffningsprocessen. Ankarinvesterare 

tenderar även bidra med kontraktmallar och därmed signaleras legitimitet till övriga 

investerare. Rådgivande kommittéer och ett marknadsenligt avtal signalerar därför 

trovärdighet och kontrollerbarhet som uppskattas av investerare (Sahlman 1990; 

Kollman, Kuckertz & Middleberg 2014). 

Efter dessa initiala skeden framskrider kapitalanskaffningsprocessen till förvärvande av 

investerare. Detta skede är ett marknadsföringsskede och därmed är huvuduppgiften att 

signalera och minska på informationsasymmetrier mellan investeraren och 

riskkapitalisten. Mera specifikt sker den huvudsakliga signaleringen för riskkapitalisten 

vid möten där riskkapitalisten presenterar den planerade fonden, riskkapitalteamet, 

tidigare resultat och riskkapitalteamets erfarenhet. Även dokumentation kompletterar 

dessa möten och signalerar kompetens och legitimitet. Utöver den riktade 

markandsföringsansträngningen fungerar utomstående aktörer som viktiga signaler i 

detta skede av kapitalanskaffningsprocessen, då tillförlitlighet och legitimitet vägs. 

Ankarinvesteraren är av speciellt viktig roll när det kommer till utomstående aktörer som 

signalerar en tillförlitlighet för riskkapitalisten.  

Slutligen fortskrider kapitalanskaffningsprocessen så att den leder till en fondstängning. 

Även detta skede grundar sig i de fördelar som signalering medför. När fonden gör sin 
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första stängning signalerar detta för nya potentiella investerare att tillräckliga 

investeringsåtaganden har erhållits för att påbörja investeringsverksamheten. Därmed 

kan ytterligare investerare se att en tydlig efterfrågan för fonden finns. Detta kan anses 

som en signalering av tillförlitlighet eftersom andra investerare bundit sig att investera i 

fonden. Denna första stängning möjliggör även att riskkapitalisten kan påbörja 

investeringsverksamheten. Därmed signalerar även påbörjandet av 

investeringsverksamheten kompetensen av riskkapitalteamet. 

Ovanstående modell beskriver hur kapitalanskaffningsprocessen baserar sig på 

förhållandet mellan riskkapitalist och potentiella investerare. Processen grundar sig i ett 

behov att förmedla information till den potentiella investeraren där förhållandet mellan 

riskkapitalist och potentiell investerare karakteriseras av asymmetrisk information. 

Kapitalanskaffningsprocessen har för avsikt att minska på informationsasymmetrier 

mellan riskkapitalister och potentiella investerare som söker investeringar. Därför är 

signaleringar i olika skeden av kapitalanskaffningsprocessen viktiga. 
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7 SLUTSATS 

Följande kapitel sammanfattar avhandlingens resultat, besvarar forskningsfrågorna, 

diskuterar avhandlingens implikationer och begränsningar. Utöver detta diskuteras 

även möjliga framtida forskningsströmmar. 

7.1 Sammanfattning  

Forskningsfråga 1: Hur ser kapitalanskaffningsprocessen ut för riskkapitalbolag 

inom uppstartsfinansiering i Finland? 

Syftet med denna avhandling är att skapa ny kunskap och utveckla tidigare litteratur 

gällande kapitalanskaffningsprocessen samt skapa en övergripande bild över den. 

Genom de semi-strukturerade intervjuerna uppnåddes syftet då informanterna tillförde 

undersökningen viktig kunskap. Informanterna som intervjuades besitter en mångsidig 

kompetens då de representerar både investerare och riskkapitalister från privata och 

statliga organisationer. Tack vare dessa informanter kunde jag i avhandling beskriva en 

detaljerad bild över kapitalanskaffningsprocessen för finländska riskkapitalbolag inom 

uppstartsfinansiering. I relation till tidigare källor så som Seppä (2000) och Zeisberger, 

Prahl och White (2017) ger denna avhandling en betydligt mera djupgående bild över 

kapitalanskaffningsprocessen och bakomliggande dynamik därför att jag specifikt 

fokuserar på det essentiella i kapitalanskaffningsprocessen i Finland.  Dessa fynd anser 

jag kan vara av nytta för aspirerande riskkapitalister. Jag har också skapat en grund för 

fortsatt forskning för viktiga specifika teman av kapitalanskaffningen för fonder. Även 

fonder utanför riskkapital kan finna intresse i denna avhandling.  

Utifrån det empiriska materialet sammanfattas som följande den övergripande 

kapitalanskaffningsprocessen som kan delas upp i fem (5) centrala skeden. Tidsmässigt 

representerar processen som riskkapitalisten genomgår vid fonduppstart och 

kapitalanskaffning. Dessa är: (1) identifiering av investeringsmöjlighet, (2) Specificering 

av investeringsstrategi, (3) skapandet av riskkapitalbolag och fond, (4) förvärvandet av 

investerare för implementation av den tänkta strategin. Slutligen utmynnar processen i 

en (5) fondstängning som markerar slutet av den officiella kapitalanskaffningen. Utöver 

denna övergripande kartläggning av kapitalanskaffningsprocessen innehåller varje 

skede specifika fynd som skapar mera djupgående kunskap kring kapitalanskaffningen 

och påbörjandet av en ny riskkapitalfond.  
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Figur 12 Sammanfattande översikt över kapitalanskaffningsprocessen för finländska 
riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering 

 

Det första skedet (1), identifiering av investeringsmöjlighet, ger insikt i hur 

investeringsmöjligheter på en marknad kan se ut och vilka dynamiker som spelar in vid 

detta initiala skede. Till exempel omgivningsfaktorer, så som ett behov av finansiering i 

en viss sektor och övriga tidsmässigt lämpliga omständigheter är viktiga determinanter 

för att kunna identifiera en lönsam investeringsmöjlighet.  

Specificeringen av en investeringsstrategi (2) karakteriserar det andra skedet av 

kapitalanskaffningsprocessen. Utforskandet av detta skede utvecklar förståelsen över 

omfattningen av planeringen som ingår i skapandet av en riskkapitalfond. Detta 
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strategiska arbete behöver vara väl genomtänkt innehållande strategiska överväganden 

gällande fondens inriktning i sektor, geografisk utsträckning, investeringsskede och 

affärsflöde. Intressant nog är de strategiska temana väldigt sammanflätade och 

riktningen som riskkapitalisten tenderar välja i dessa baserar sig ofta på de 

förutsättningar som finns i humankapitalet hos riskkapitalteamet. Utöver erfarenheten 

och kunskapen som finns i riskkapitalteamet tenderar varje strategiska tema influeras 

av val i övriga strategiska överväganden. Till exempel bör sektorspecialisering basera sig 

på ett stort affärsflöde inom den givna sektorn. För att möjliggöra ett stort affärsflöde 

kan därför till exempel den geografiska utsträckningen utökas. Affärsflöde påverkar även 

till exempel valet av investeringsskede som riskkapitalisten investerar i. 

Det tredje skedet (3), skapandet av riskkapitalbolag och fond inkluderar organisatoriska 

och strukturella överväganden som bör beaktas vid skapandet av en riskkapitalfond. I 

litteraturen framgår att organisationsformen för riskkapitalbolag är baserad på ett 

externt förvaltningsbolag i form av ett kommanditbolag (Seppä 2000). Som 

förvaltningsbolag fungerar ett aktiebolag som juridiskt klassificeras som en alternativ 

fondförvaltare. Denna klassificering bör ansökas från den finländska 

finansinspektionen. Nya fynd i denna avhandling är en specificering av hur 

riskkapitalisten går tillväga i den finländska kontexten för att skapa en riskkapitalfond. 

I Finland kretsar denna process mycket kring byråkrati mellan statliga aktörer och 

riskkapitalisten. Dessa aktörer utför även en betydande kontroll över riskkapitalbolag 

och därför agerar statliga aktörer så som den finländska finansinspektionen och Finlands 

bank som granskare av riskkapitalbolag i Finland. Ett kontrollerat ekosystem ger givetvis 

legitimitet för ekosystemet men kan även anses begränsa riskkapitalet till viss mån. 

Förvärvandet av investerare för implementationen av den planerade 

investeringsstrategin är det fjärde (4) skedet i kapitalanskaffningsprocessen. Detta skede 

omfattar ankarinvesterarproblematik, ankarinvesterares besiktningsprocess och 

försäljningsarbetet som förvärvandet grundar sig i. Ankarinvesteraren är central i 

kapitalanskaffningen för en ny fond och dess besiktningsprocess fungerar som en positiv 

signalering för nya potentiella investerare. Att ha en ankarinvesterare anses essentiellt. 

Försäljningsarbetet grundar sig i enskilda möten mellan investerare och riskkapitalister. 

Målet med dessa möten är att försöka sälja investeringsmöjligheten till den potentiella 

investeraren. Detta görs genom presentationer men också genom komplimenterande 

dokumentation så som marknadsföringslov, ankarinvesterarens besiktning och annat 

presentationsmaterial. Det betonas tydligt i fynden för denna avhandling att skapandet 
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av nätverk och förhållanden är en viktig determinant för att få åtaganden från 

investerare. Därmed är det främsta målet med dessa möten att skapa ett långsiktigt och 

tillförlitligt förhållande snarare än att direkt erhålla åtaganden från investeraren efter 

det första mötet. Detta förhållande fungerar som grunden för att minska agentkostnader 

för potentiella investerare i riskkapitalfonden. 

De empiriska fynden ger också en bild över hur kapitalanskaffningen avslutas och 

därmed är det slutliga skedet (5) i kapitalanskaffningsprocessen den officiella 

fondstängningen. Fondstängningen sker stegvis och det är vanligt att riskkapitalisten 

försöker göra en första stängning så snabbt som möjligt efter att tillräckliga åtaganden 

erhållits. Detta bekräftas i intervjuerna. Efter denna stängning kan riskkapitalisten 

påbörja investeringsverksamheten. Denna första stängning sker ändå före 

riskkapitalisten erhållit den slutliga målsumman och kapitalanskaffningen fortskrider 

vanligtvis i tolv månader efter denna första stängning. Detta möjliggör att 

riskkapitalisten kan påbörja investeringsverksamheten men fortsättningsvis erhålla nytt 

kapital. Denna stegvisa utfasning från kapitalanskaffning till investeringsverksamhet 

symboliserar slutskedet av den officiella kapitalanskaffningen. Det poängteras av så gott 

som alla intervjuade att kapitalanskaffningen är något som är kontinuerligt i åtanke hos 

riskkapitalisten. Riskkapitalisten är således alltid i kapitalanskaffning genom 

kontinuerlig kommunikation med nuvarande och framtida potentiella investerare.  

I avhandlingen föreslås även en teoretisk modell (se figur 11) över 

kapitalanskaffningsprocessen. Denna modell illustrerar hur uppkomsten av 

kapitalanskaffningsprocessen grundar sig i ett signaleringsbehov mellan riskkapitalist 

och investerare. Modellen utgår från att det finns ett behov att kommunicera och 

signalera information till investerare för att minska på den asymmetriska information 

som råder mellan investerare och riskkapitalist. Varje skede av 

kapitalanskaffningsprocessen ämnar därför signalera till investerare förmågor och 

aspekter som uppskattas och bedöms av investerare.  

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer är betydande i kapitalanskaffningen för 

finländska riskkapitalbolag inom uppstartsfinansiering? 

Det andra syftet med denna avhandling är att skapa en förståelse över faktorer som är 

betydelsefulla för kapitalanskaffningen för finländska riskkapitalbolag. I litteraturen 

framkom faktorer som är viktiga för kapitalanskaffningen som även bestyrktes i denna 

avhandling. Dessa faktorer är starka nätverk, tillräcklig erfarenhet inom 
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investeringsverksamhet, historisk avkastning och igenkännbarhet i form av starka 

varumärken. Nya faktorer som dök upp i intervjuerna och som kan anses specifika för 

det finländska ekosystemet är avsaknaden av medelstora privata investerare, 

ekosystemets unga ålder och legislativa faktorer som gör att kapitalanskaffningen är 

lokal. Det framkom även att stiftelser har svårt att investera i finländska riskkapitalbolag. 

I Finland verkar ändå avsaknaden av ackumulerad förmögenhet till viss mån 

kompenseras av att statliga aktörer tar ansvar för att finansiera riskkapitalbolag genom 

att bland annat fungera som ankarinvesterare i nya fonder. Detta har också gjort att 

statliga aktörer fungerar som portvakter för nya riskkapitalister.  

Denna avhandlings huvudsakliga syfte är att kartlägga och skapa en förståelse över 

kapitalanskaffningsprocessen. Bisyftet gällande faktorer som påverkar 

kapitalanskaffningen i Finland har tillfört kunskap som hjälpt att få en bättre förståelse 

för kapitalanskaffningen och vid analysen av mina resultat. Detta tema kan utgöra 

förslag till fortsatt forskning. 

7.2 Implikationer 

Eftersom tidigare litteratur kring kapitalanskaffningsprocessen är begränsad bidrar 

denna avhandling med färsk kunskap gällande kapitalanskaffningen i Finland. 

Deskriptivt förklarar avhandlingen det kronologiska förloppet som en riskkapitalist 

genomgår från idén att skapa en riskkapitalfond till stängningen av fonden efter en 

lyckad kapitalanskaffning. Teoretiskt presenteras en modell på basen av det empiriska 

materialet. Denna modell ger en insikt i förhållandet mellan riskkapitalist och 

investerare från ett agentteoretiskt perspektiv där målet för riskkapitalisten är att 

signalera aspekter så som kompetens, trovärdighet och erfarenhet för att lyckas erhålla 

kapital.  

Avhandlingen ger nyttiga insikter för aspirerande riskkapitalister genom de flertal 

aspekter som presenteras och därför bör beaktas vid inledandet av kapitalanskaffningen 

av en riskkapitalfond. Bland annat framkommer strategiska överväganden som bör 

beaktas så som betydelsen av nätverk, marknadsföringsansträngningar och betydelsen 

av ankarinvesterare. Avhandlingen ger även insikt i kravet som investerare lägger på 

riskkapitalister gällande erfarenhet och kompetens. 

För investerare i riskkapital ger avhandlingen ett perspektiv över processen från statliga 

investerares synvinkel men även från riskkapitalisters synvinkel. Mera teoretiskt ger 

avhandlingen en insikt i hur riskkapitalistens kapitalanskaffning och investerarens 
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investeringsprocess möts för att minska agentkostnader som uppstår i agent-huvudman 

förhållandet som ingås mellan riskkapitalist och investerare. Denna insikt kan därmed 

underlätta identifieringen av lämpliga riskkapitalfonder att investera i. 

Ytterligare är även denna avhandling relevant för entreprenörer som ämnar söka 

riskkapital eftersom den skapar en förståelse över rollen av riskkapital i företagsvärlden, 

uppkomsten av riskkapitalfonder, riskkapitalfinansiärer och avkastningskrav för 

riskkapitalfonder. 

7.3 Avhandlingens begränsningar 

Denna avhandling har utnyttjat en abduktiv forskningsmetodik för att besvara 

forskningsfrågorna. Detta gjorde att intervjufrågorna till viss mån styrde temat och 

innehållet av intervjuerna. Därmed kan även betoningen i avhandlingen influeras av den 

litteratur som ligger till grund för avhandlingen. Utöver detta är perspektivet på 

kapitalanskaffningsprocessen och faktorerna gällande kapitalanskaffningen i det 

finländska ekosystemet baserat på ett relativt litet sampel. Därmed är det inte möjligt att 

med säkerhet säga att denna forskning fullständigt belyser 

kapitalanskaffningsprocessen. Ändå upplever jag att detta arbete ger en unik insikt i en 

bransch som kan anses ogenomskinlig. Detta kan även vara orsaken till att 

avhandlingens tema är outforskad i tidigare litteratur. Det empiriska resultatet är rikt 

och innehåller en stor mängd nyanser gällande det analyserade temat. Därmed kan 

avhandlingen anses ge en övergripande grund till temat kapitalanskaffning och genom 

fortsatt forskning kan dessa fynd bekräftas och utvecklas ytterligare. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling ger en övergripande bild av kapitalanskaffningsprocessen och en 

indikation över aspekter som påverkar kapitalanskaffningen i Finland. Avhandlingen 

kan därmed anses ge upphov till potentiella strömningar som kan utforskas i framtida 

studier.  

Kapitalanskaffningsprocessen som utvecklas grundligt i denna avhandling har gjorts ur 

ett finländskt perspektiv. Därmed kunde ny forskning utforska processen från ett annat 

ekosystems perspektiv. Det vore intressant att ta reda på ifall 

kapitalanskaffningsprocessen i mera utvecklade riskkapitalekosystem skiljer sig 

betydligt från kapitalanskaffningsprocessen som betraktats i Finland var ekosystemet är 

relativt ungt.  
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I det empiriska materialet framkommer även en stor del nya aspekter gällande strategisk 

förberedelse vid lansering av en ny fond. Strategiska teman som framkommer är: 

Affärsflöde, sektorinriktning, investeringsskede, geografisk utsträckning, 

värdeskapande, avyttringsstrategier, simulering, modellering och 

kapitalanskaffningsstrategier. Uppkomsten av dessa teman i det empiriska resultatet 

ger upphov till flera potentiella forskningsströmningar. Exempelvis kunde fortsatt 

forskning fokusera på affärsflödet mera specifikt och utforska detta mera djupgående. 

Litteraturen inom affärsflöde för riskkapitalbolag är begränsad och därmed är 

utforskandet en möjlighet. Riskkapitalbolagets simulering och modellering blir även 

ytligt behandlat i det empiriska materialet för denna avhandling och därmed uppstår ett 

naturligt behov att vidare forska inom detta tema. Exempelvis frågor kring djupet av den 

planerade portföljstrategin och simuleringen uppstår naturligt. 

När det kommer till den föreslagna modellen i avhandlingen skapar den frågor kring 

applicerbarhet till kapitalanskaffningen för riskkapitalbolag inom andra 

investeringsskeden. Därmed kunde fortsatt forskning utveckla modellen specifikt för 

riskkapitalbolag inom tillväxt och uppköp, där andra aspekter utöver signalering kan 

dominera kapitalanskaffningen.  

Gällande faktorerna som påverkar kapitalanskaffningsförmågan i Finland finns det 

fortsatt utrymme för utveckling och forskning. De faktorer som uppkommer i 

avhandlingen ger en bild över vilken typs faktorer och aspekter som har ett inflytande på 

kapitalanskaffningen i ett ekosystem. I avhandlingen uppkom som nya faktorer 

ekosystemets ålder, legislativa omständigheter och ackumulerad förmögenhet. Dessa 

faktorer har en tydlig inverkan på ekosystemets förmåga att kanalisera riskkapital till 

nya riskkapitalfonder. Därmed kunde fortsatt forskning rikta sig in på dessa teman med 

en grundligare analys i form av ett kvantitativt förhållningssätt för att skapa mera 

robusta slutsatser.  
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BILAGA 1 FÖLJEBREV 

 Hej,  

Tack för att ni kan delta i intervjun x.x.2020. Temat för min magisteravhandling är 

riskkapital i Finland och mitt fokus ligger på kapitalanskaffningsprocess för 

riskkapitalbolag. Min avhandling är en kvalitativ forskning som baserar sig på intervjuer. 

Huvudfokuset med dessa intervjuer är att skapa en förståelse över riskkapitalprocessens 

första skede, kapitalanskaffningen. Av speciellt intresse är investeringsmöjlighetens 

identifiering, specificering av investeringsstrategi, förvärvandet av investerare samt 

övriga teman och praxis som ingår i kapitalanskaffningsprocessen.  

I min avhandling behandlar jag temat generellt och därför presenterar jag inte i 

avhandlingen specifikt de aktörer som intervjuats. Därmed bibehålls er anonymitet.  

För att uppnå bästa resultat spelas intervjuerna in och transkriberas. Dessa dokument 

och filer används endast för denna avhandling och delas inte heller med tredje part. 

Filerna tas bort efter analysen är utförd. 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUER MED STATLIGA 
INVESTERARE 

Intervjufrågor: 

Vilken är er roll för finländska riskkapitalisters kapitalanskaffning? 

1. Hurudan upplever ni er roll i det finländska riskkapitalekosystemet? 

2. På vilket sätt närmar sig riskkapitalister er som är i 

kapitalanskaffningsskedet? 

3. Söker ni aktivt efter potentiella investeringsobjekt i riskkapitalbolag, hur 

agerar ni i sådant fall? 

4. Får ni referenser eller rekommendation från övriga aktörer inom 

riskkapitalekosystemet över eventuella riskkapitalinvesteringar och vilken 

roll spelar dessa i er investeringsprocess? 

5. Vilka aktörer är enligt er centrala i finansieringen av finländska 

riskkapitalfonder? 

Hur ser er investeringsprocess ut när ni investerar i riskkapitalbolag och vilka faktorer 

påverkar ert investeringsbeslut? 

6. Hur ser er utvärderingsprocess ut när ni utvärderar investering i en 

riskkapitalfond? 

7. Vilka faktorer påverkar investeringsutfallet i er utvärderingsprocess? 

8. Vilken är den vanligaste orsaken varför riskkapitalister inte beviljas 

finansiering? 

Hur upplever ni att riskkapitalisters kapitalanskaffningsprocess ser ut? 

9. Hur marknadsför sig riskkapitalister i kapitalanskaffningsskedet? 

10. Vilka ansträngningar inom detta skede anser ni vara mest betydande? 

11. Hur upplever ni att riskkapitalistens nätverk påverkar förmågan att anskaffa 

kapital? 
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12. Jag har förstått att ankarinvesterare spelar en viktig roll för riskkapitalistens 

förmåga att attrahera övriga investerare, hur upplever ni detta? 

13. Hur hjälper ni riskkapitalister i marknadsföring under 

kapitalanskaffningsprocessen? 

14. Hur upplever ni att kapitalanskaffningen för nya riskkapitalister jämfört med 

etablerade riskkapitalister skiljer sig? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUER MED 
RISKKAPITALISTER 

Intervjufrågor: 

Identifiering av investeringsmöjlighet 

1. Hurudan är er och ert teams bakgrund? 

2. Hur kom ni på idén att starta en riskkapitalfond? 

3. Hur identifierade ni investeringsmöjligheten som er fond försöker utnyttja? 

Skapandet av riskkapitalbolag 

4. Hur agerade ni vid skapandet av riskkapitalbolaget? 

5. Vilken utomstående hjälp utnyttjade ni vid skapandet av er riskkapitalfond 

struktur? 

6. Använde ni er av annan utomstående hjälp vid skapandet av 

riskkapitalbolaget/fonden? 

Specificering av investeringsstrategi 

7. När ni identifierat er investeringsmöjlighet hur specificerade ni denna till en 

investeringsstrategi? 

8. Vilka strategiska teman är centrala för riskkapitalisten? 

9. Skapade ni redan i kapitalanskaffningsskedet någon avyttringsstrategi? 

10. Hade ni en specifik strategi för kapitalanskaffningen? 

11. Vilka strategiska teman upplever ni att intresserar investerare? 

Förvärvandet av investerare för att implementera den planerade strategin 

12. Hur påbörjade ni er kapitalanskaffning? 

13. Vilka aktiviteter upplever ni var viktigast i er kapitalanskaffning? 
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14. Vilka företagsspecifika egenskaper upplever ni var viktigast vid er 

kapitalanskaffning? 

15. Vilka teman ingår i er investerarpresentation? 

16. Skiljer sig kapitalanskaffningsansträngningar mellan investerar typ? 

17. Utnyttjade ni utomstående hjälp vid kapitalanskaffningen? 

18. Hur upplever ni att nätverk påverkar förmågan att samla kapital? 

19. Om ni ser tidsmässigt på er kapitalanskaffning, upplever ni att den är bunden 

specifikt till själva kapitalanskaffningsprocessen eller sträcker den sig över hela 

riskkapitalprocessen? 

20. Vilka aktiviteter efter kapitalanskaffningen upplever ni som viktiga för att skapa 

goda förutsättningar för framtida kapitalanskaffning? 

(Skillnader mellan kapitalanskaffningen vid första och andra fonden) 

21. Vad lärde ni er av kapitalanskaffningen för er första fond? 

22. Hur skilde sig kapitalanskaffningen för er första och andra fond? 

Annat 

23. Har ni andra viktiga synvinklar på kapitalanskaffningen som inte redan 

behandlats? 

 

 


