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Förord 

Vi vill ta tillfället att tacka alla som har varit en del och hjälpt till i vår studie. Utan er 

medverkan skulle vi inte genomföra studien på bästa möjliga sätt. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Joachim Samuelsson som har varit till stor 

hjälp samt väglett oss under hela arbetsgången. 

 

Skövde 4 juni 2009  
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Venture Capital & Bank loan - Small business financing 
 
Summary 
There are many different forms of financing for small businesses and two common financing 

options mentioned in the study, bank loans and Venture Capital. 

Venture Capital is a form of risk capital financing, investing in unlisted stock market. The 

feature of the arrangement is that those people are trying to find companies that can offer 

unique, attractive and in demand products on a strong growing market. Since VC-firms are 

taking a big risk in cooperation with the investment, the VC-company strong demands while 

assessments are made on the company will generate a return in the future.  

Bank loans are the most common form of financing for companies in the market. 

Requirements and assessment under the law is hard especially for small businesses because 

financing entails high risks. Banks require that the liquidity management in the enterprise 

should be stable because the bank's main objective is to repayment of debt and the interest 

payable on the capital.  

The purpose of this study is to examine the requirements and assessments VC-firms and 

banks make use of the financing of small businesses.  

The study empiri characterized by a qualitative study, and we have therefore in the study 

interviewed a venture capital company, a bank and a non-profit company to gain a better 

understanding of the study problem.  

In the analysis can we conclude the information generated by the interviews with our 

theoretical framework built on the basis of processed material.  

There are both similarities and differences in the demands and assessment data to be 

examined, but the results could be observed in the study is that both financiers put great focus 

on the businessplan and the entrepreneur's characteristics.



Venture Capital & Banklån 
– Småföretagsfinansiering 

Sammanfattning 

Det finns många olika finansieringsformer för småföretag, två vanliga finansieringsalternativ 

som behandlas i studien är banklån och Venture Capital.  

Venture Capital är en form av riskkapitalsfinansiering som investerar i onoterade företag. 

Utmärkande för finansieringsformen är att de söker sig till företag som kan erbjuda unika, 

attraktiva och efterfrågade produkter på en stark växande marknad. Eftersom VC-företag tar 

en stor risk i samband med investeringen, ställer VC-företag hårda krav samtidigt som 

bedömningar görs om företaget kommer att generera en avkastning i framtiden.         

Banklån är den vanligaste finansieringsformen för företag på marknaden. Kraven och 

bedömningsunderlagen är hårda speciellt för småföretag eftersom finansieringen medför höga 

risker. Banken ställer som krav att likviditetshanteringen i företag skall vara stabil eftersom 

banken främsta mål är att återbetalning av skulden samt att en ränta skall betalas för det 

lånade kapitalet.  

Syftet med studien är att undersöka vilka krav och bedömningar VC-företag och banker 

använder sig av vid finansiering av småföretag. 

Studien empiri kännetecknas av en kvalitativ undersökning, och vi har i studien intervjuat ett 

riskkapitalbolag, en bank och ett kontaktförmedlingsföretag för att få bättre förståelse för 

studiens problemområde.  

I studiens analys sammansluter vi den information som skapats av intervjuerna med vår 

teoretiska referensram som skapats utifrån bearbetat material.  

Det finns både likheter och skillnader på krav som ställs samt bedömningsunderlag som 

undersöks, men de resultat som kunnat konstateras i studien är att båda finansiärerna lägger 

stort fokus på affärsplanen och entreprenörens egenskaper. 
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Förkortningar och definitioner 

 

VC  Venture Capital 

 

VC-företag Är således företag som specialiserar sig på att gå in med aktivt 

affärsutvecklingsstöd (riskkapital och kompetens) till företag med 

utvecklingspotential.1 

 

Venture Capital  Venture Capital är investeringar i företag som inte är noterade på 

en publik lista (d.v.s. börs eller annan marknadsplats).2 

 

Stora företag  Av följande kriterier bör 2 av 3 vara uppfyllda. 

• 50 anställda  

• 25 miljoner i balansomslutning  

• 50 miljoner i nettoomsättning3 

   

Småföretag   Det som inte är ett större företag.4 

 

Affärsängel  Är en privatperson som investerar kapital i ett onoterat företag och  

  fungerar som komplement till formellt riskkapital5 

  

Portföljföretag  De företag i vilka Venture Capital företaget investerar benämns 

vanligen Portföljföretag p.g.a. att Venture Capital företag brukar 

sprida sina risker i en portfölj av investeringar.6 

 
 
Exit En exit, eller avyttring, av innehavet görs för att realisera sin 

investering av VC-företag efter 5 till 10 år.7 

                                                 
1 www.Svca.se (2009)   
2 www.Svca.se (2009)   
3 Johansson, C, (2006) 
4 Johansson, C, (2006)  
5 www.Svca.se (2009)   
6 www.Svca.se (2009)   
7 www.Svca.se (2009)   
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1 Inledning 
Inledningsvis skall studien belysa småföretagens finansieringsalternativ mellan banker och 

riskkapitalbolag. Vårt mål är att redogöra för vilka krav de externa finansiärerna ställer och 

vilka bedömningskriterier som påverkar besluten. I detta inledande kapitlet gör vi även en 

beskrivning av bakgrunden och därefter presenteras uppsatsens problemformulering, som 

leder oss till studiens syfte samt en redogörelse av studiens avgränsning.  

 
1.1 Bakgrund 
I Sverige utgör småföretagen en betydande del av näringslivet och motsvarar cirka 95 procent 

av landets alla företag.8 På den svenska marknaden har småföretagarna en stor betydelse 

eftersom de skapar nya arbeten och höjer den svenska sysselsättningen.9 

Det finns ett behov hos företagen av extra kapital under den löpande verksamheten. Ett svårt 

moment för nystartade företag och småföretag är att frambringa kapital. Det kan medföra att 

företaget lånar pengar i form av att skapa en skuld d.v.s. skuldkapital eller att sälja en del av 

företaget. Ett annat alternativ är att finansiera kapitalbehovet utifrån ägarens medel, vilket är 

ägarkapital. Givetvis förekommer det en kombination av alla tre. Företagets val av 

finansieringsalternativ speglas av hur stor marknadsandel företaget har, vilken tillväxttakt 

företaget har samt vilken position bolaget har i företagets livscykel.10 

De vanligaste externa alternativen är att företaget vänder sig till banker, finansieringsbolag 

eller riskkapitalbolag.11 Finansieringsbehovet bland småföretag aktualiserades främst på  

70-talet då de anglosaxiska länderna dominerade och bedrev forskning av företags 

finansieringsbehov. Innan dess var det betydligt svårare för småföretag att få finansiering av 

främmande kapital, då banker riktade sig mer mot etablerade företag med stabilare säkerheter. 

Venture Capital verksamheter var inte allmänt kända bland småföretag på marknaden, 

dessutom var finansieringsformen ny och inte allmänt etablerad.12 I dag har forskningen 

bedrivits framåt och under de senaste 20 åren har banklån som finansieringsform haft en stor 

inverkan på småföretag. Även VC-företag har fått betydelse och cirka två procent av alla 

nyetablerade företag i Sverige beräknas ha ett samarbete med VC-företag.13

                                                 
8 www.newsdesk.se, (2009)  
9 Garmer, (2004) & Nutek, (1994) 
10 Ross, Westerfield, Jordan, (2004)  
11 Garmer, (2004) 
12 http://www.esbri.se, (2009)  
13 www.Svca.se (2009)   
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1.2 Problemformulering 
Vi skall i studien undersöka vilka krav småföretag måste uppnå för att få finansiering av både 

bank och VC-företag inom Sverige. Vidare skall vi även undersöka om det föreligger 

skillnader mellan finansieringsformerna. 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka krav och bedömningar VC-företag samt banker 

använder sig av, när ett småföretag ansöker om finansiering. Vi skall därmed i studien 

undersöka vilka skillnader det finns på krav vid finansiering hos respektive finansiär.  

1.4 Avgränsning 
I vår studie kommer vi att avgränsa oss till de krav och bedömningar som finansiärer utgår 

ifrån vid finansiering till småföretag. Studien kommer att inrikta sig på är tre stycken företag, 

varav en bank, ett VC-företag och en ideell organisation. Följande företag kommer att fullgöra 

studiens empiri med hjälp av intervjuer. 

1. Swedbank AB 

2. Chalmers Invest AB 

3. Connect Väst 

 
1.5 Disposition 
Inledning 

I inledningen presenterar vi studiens innehåll, bakgrunden till ämnet och samtidigt ger en 

inblick inom ämnets problemdiskussion och syfte. 

Metod 

Avsnittet kommer att redogöra för hur vi gått tillväga för att nå material och information till 

studien. Avsnittet kommer också att ta upp de metoder som tillämpas i studien
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Teoretisk referensram 

Här inleder vi en presentation över de finansieringsalternativ som finns på marknaden för 

småföretag. I kapitlet kommer det också att redogöras för de krav som måste uppfyllas för att 

erhålla ett lån från en finansiär. 

Empiri 

I studiens empiri kommer en presentation av de företag som ingår i studien att ges. I empirin 

skall vi även sammanföra informationen från intervjuerna och relatera till vår teori. 

Analys 

I analys avsnittet kommer vi att analysera studien och det material som vi bearbetat. Vi 

kommer också att koppla studiens teoretiska referensram och arbetets empiri. 

Slutsats och förslag på vidare studier 

I kapitlet kommer slutsatser att konstateras med hjälp av de resultat som framarbetats av 

studiens teori, empiri och analys. Vidare kommer vi att framställa förslag på vidare forskning.
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2 Metod  

I kapitlet presenteras de metoder och tillvägagångssätt som använts vid 

informationsinsamlingen för studiens problemformulering, syfte och ämnesområde. 

 

2.1 Datainsamling  

Under studiens redogörelse kommer både primär och sekundär information att framställas. 

Primär information är information som inte existerar i litteraturer utan det är information som 

samlas in för första gången. Sekundär data är information som redan finns tillgänglig och 

kommer främst från externa publicerade källor, såsom litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Studiens primära information är den information som vi framställt och bearbetat med hjälp av 

intervjuer och undersökningar.14  

2.2 Tillvägagångssätt 
För att uppnå ett underlag av studiens syfte har vår utgångspunkt varit att avgränsa 

informationen utifrån relevans och väsentlighet. Den litteratur vi utgått utifrån i studiens 

teoretiska referensram är tagen från Högskolan i Skövdes bibliotek men även från allmänna 

bibliotek. I studien har vi också använts oss av Internetkällor med hjälp av sökmotor Google. 

Den primära informationen bearbetas i studiens empiri, och relaterar till studiens intervjuer. 

Den primära informationen i studien kommer framför allt från de intervjuer vi gjort med en 

bank och ett VC-företag. I Studien finns även en intervju som gjorts med en organisation som 

arbetar med kontaktförmedling av finansiärer till småföretag som är i behov av kapital. 

Med hjälp av gjorda intervjuer hos finansiärerna har vi fått en grundläggande förståelse för 

huruvida finansieringsmetoderna fungerar i praktiken. Samtidigt har intervjuerna givit oss en 

bättre kännedom kring krav och bedömningar som förutsätts vid finansiering av småföretag. 

Utifrån intervjuer hos företagschefer i företagen samt den teoretiska referensramen har vi 

skapat ett empiriskt underlag för studien och information för att genomföra studien, 

problemdiskussion och syfte.

                                                 
14 Bryman & Bell, (2005) 
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Tillvägagångssätt för studiens underlag skapas med hjälp av kvalitativ- eller kvantitativ 

undersökningsmetod. Både kvalitativ- och kvantitativ undersökningsmetod utgår ifrån en stor 

tonvikt vid data insamling. Tyngdpunkten på kvalitativ undersökningsmetod ligger på 

hanteringen av teoristadiet samt det praktiska stadiet, empirin. Syftet är att ge en induktiv syn 

på relationen mellan teori och praktik och därmed används en kvalitativ referensram som 

utgångspunkten för studien.  

Vid en kvalitativ undersökning bildas en mer mångtydig koppling mellan teori och praktisk 

tillämpning. Den kvalitativa metoden sammanfattas framför allt med ord och deltagarnas 

uppfattning. 

Den kvantitativa undersökningen syftar på en beskrivning eller mätning av företeelser. Till 

skillnad från kvalitativa forskningar, skapas strukturerade frågeställningar. De formulerade 

frågeställningarna kan då specificeras till en form av hypoteser.15 I en kvantitativ 

undersökning har mätningen också en betydelse. Undersökningen är inte inriktad på att 

beskriva hur något är utan intresset ligger på att förklara och beskriva ett förhållande, samt 

varför studien är inriktat på det viset.  

Skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ undersökning är att en kvantitativ 

undersökning framställs av siffror samtidigt som det är forskaren som styr undersökningen 

utifrån hans intressen och frågor. 

Kritiken som framförts hos de båda undersöknings metoderna är just att en kvantitativ 

forskningsmetods mätprocess leder till en falsk uppfattning av tillförlitlighet. Kvantitativa 

forskningen ger också en allt för siffermässig ”statistisk” bild av den sociala verkligheten. 

Kritiken mot den kvalitativa forskningen är att forskningen är för subjektiv. Resultaten från 

den kvalitativa forskningen är samtidigt svåra att generalisera, på grund av att det är svårt att 

generalisera resultaten från undersökningen till andra miljöer.16

                                                 
15 Bryman & Bell, (2005) & Olsson, (2007)  
16 Bryman & Bell, (2005) 
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2.3.1 Metodval 
Valet mellan en kvalitativ forskning eller en kvantitativ forskning påverkas och styrs av 

studiens syfte.17 Vår studie är skapad under en kvalitativ undersökningsmetod i form av 

intervjuer. 

I den kvalitativa metoden kan både semi-strukturerade intervjuer eller ostrukturerade 

intervjuer användas. Vi har valt att använda oss av en semi-strukturerad metod i vår 

kvalitativa undersökning, för att få en djupare förståelse för vårt problem område. 

Vid en semi-strukturerade intervju formuleras frågor som skall ställas till respondenten i 

förväg. Respondenten kommer även under intervjun ha frihet att formulera sina svar på sitt 

eget sätt. 

Med utgångspunkt i studiens teoretiska del har frågeställningar formulerats som skall ställas 

till respondenten. Det är av en stor betydelse att den intervjuade personen uppfattar och förstår 

frågorna som ställs. Därför har vi formulerat frågorna efter noggrannhet och väsentlighet för 

att hitta en bra koppling till studiens teoretiska referensram. 

I samband med intervjun kommer också diskussioner att uppstå samt att funderingar som 

uppkommer under intervjun att tas upp. Vilket kommer leda till att ytterligare information 

dyker upp som kommer vara av betydelse för studien.18 

2.4 Urval 
I studien kommer intervjuerna att utföras hos bank och VC-företag. Anledning till att vi valde 

göra intervjuer hos företag är för att vi skall få en bättre uppfattning och förståelse kring 

ämnet. Vi valde att kontakta tre banker i Skövde och två VC-företag, varav ett i Göteborg och 

ett i Stockholm, vi kontaktade även ett kontaktförmedlingsföretag i Skövde. Slutligen 

lyckades vi få en intervju hos en bank, Swedbank AB och hos ett kontaktförmedlingsföretag, 

Connect Väst samt ett riskkapitalbolag, Chalmers Invest AB i Göteborg.

                                                 
17 Bryman & Bell, (2005) 
18 Bryman & Bell, (2005) 
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2.6 Källkritik 
Litteraturer inom ämnesområdet är det vanligaste materialet som använts i vår studie. Internet 

källor har också varit en förutsättning. Vi har noggrant granskat den information som är tagen 

från Internet källor. Många litteraturer och Internet källor innehöll liknande information, 

därmed bedömer vi att våra källor är trovärdiga. 

Studiens empiriska underlag bygger på intervjuade företagsrepresentanter som har kunskap 

och är väl insatta inom ämnet. Detta medför till att studien håller hög tillförlitlighet. Vi valde 

även att använda oss av inspelare under intervjun, som i sin tur kan leda till att respondenterna 

agerar återhållsamt på information. 

2.7 Reliabilitet  
Reliabilitet inrymmer om de mått som uppnåtts i studien är konsistenta och riktiga. En god 

reliabilitet visar prov på tillförlitlighet. Begreppet rör frågan om det finns en 

överensstämmelse mellan mätningar med samma instrument och att resultaten blir densamma 

vid varje test som skapas. Detta uttalande stadgar för hur bra vi mäter det som vi faktiskt skall 

mäta i undersökningen. Reliabiliteten är oftast aktuell vid undersökningar av kvantitativ 

karaktär.19 

2.8 Validitet  
Lika viktigt som det är med en undersökning av hög reliabilitet är det att tillämpa en validitet. 

Detta på grund av att validiteten är ett viktigt kriterium för en forskning. En undersökning 

som mäter det som från början av studien var tänkt att mäta och att mäta rätt sak är vad 

validitet handlar om. En slags överensstämmelse mellan verkligheten och själva tolkningen är 

ett viktigt kriterium.20  

Vi har i studien strävat efter hög reliabilitet och validitet. Anledningen till att vi valt att 

använda oss av intervjuer i studien är för att vi skall få en djupare förståelse över ämnet, och 

ge oss en bild över hur verkligheten speglas sig. En relevant insamling av information 

kommer också vara betydande. Båda författarna har under intervjuerna deltagit för att 

information inte skall tolkas fel, samtidigt har vi haft kontakt med respondenterna för att få en 

bekräftelse av att det som uppfattats under intervjun har tolkats rätt. 

                                                 
19 Bryman & Bell, (2005) & Olsson, (2007) 
20 Bryman & Bell, (2005) & Olsson, (2007) 
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3 Teoretisk referensram  

I kapitlet ges en ingående redogörelse för den teori som är relevant för studien. Vidare ges en 

beskrivning av bank och VC-företagens finansieringsmetoder.    

 

3.1 Företags livscykel  

För att få extern finansiering behöver verksamheten identifiera på vilket stadium företaget 

befinner sig i livscykeln. Företags finansiering kan se olika ut beroende på vilken fas 

verksamheten befinner sig i. Livscykeln beskriver de stadier som företaget går igenom under 

sin livslängd, och utifrån dessa faser sätts olika kriterier som måste uppfyllas för att erhålla 

finansiering.21  

3.1.1 Uppstartsfasen 
Vid uppstartsfasen krävs mycket kapital för verksamheten, då företaget skall göra sina första 

och viktigaste investeringar. I uppstartsfasen befinner sig företag som skall introduceras på 

marknaden och därmed behöver skapa en kundkrets, som är både kostsamt och tidskrävande. 

Långivaren granskar verksamhetens strategiska planering och hur marknadsförutsättningarna 

är för att få en god inblick i verksamheten. I denna fas förekommer det höga risker för 

finansiärer och ställs hårda krav på låntagaren.22    

3.1.2 Tillväxtfasen 
Företag har i tillväxtfasen kommit igång med sin verksamhet och har vanligtvis en låg 

omsättning. Risken i tillväxtsfasen är betydligt lägre än i uppstartsfasen eftersom kundkretsen 

redan har skapats. Utmärkande för denna fas är att företaget ständigt försöker etablera sig 

genom att skapa både taktiska och strategiska övertag på marknaden. Företagen behöver 

oupphörligt ny inströmning av kapital eftersom företaget skall konkurrera med bland annat 

produktionsutvecklingen, marknadsföring och andra väsentliga faktorer för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden.23

                                                 
21 Nilsson, (2008) & Dahlstrand, (2004) 
22 Nilsson, (2008) & Dahlstrand, (2004) 
23 Nilsson, (2008) & Dahlstrand, (2004) 
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3.1.3 Expansionsfasen 
För en fortsatt utveckling inom produktion och distribution krävs det allt mer kapital. I 

expansionsfasen har företaget etablerats och blivit erkänt på marknaden. Under 

expansionsfasen behöver verksamheten kapital för att konkurrera om marknadsandelar samt 

för att uppnå en stabil kundkrets med en god lönsamhet.24 

3.1.4 Mognadsfasen 
Mognadsfasen kännetecknas av att företaget har en stark ställning på marknaden.25  

I mognadsfasen befinner sig företaget i en marknadssituation där verksamheten och dess olika 

aktiviteter befinner sig på en stadig nivå med en ännu existerande tillväxttakt. Risken i denna 

fas är att företaget håller fast vid gamla rutiner och metoder, vilket kan leda till att en 

förbättring av verksamheten inte utförs på grund av att företaget inte anpassar sig till de yttre 

omständigheterna.26

                                                 
24 Nilsson, (2008) & Dahlstrand, (2004) 
25 Nilsson, (2008) & Dahlstrand, (2004)  
26 http://www2.edu.fi, (2009) 
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3.2 Finansiella Gapet  
Det är idag en stor risk att investera i småföretag som precis startat. Anledningen är att 

småföretag har svårt att etablera sig på marknaden och har därmed svårt att överleva och nå 

lönsamhet. Det finansiella gapet på den svenska marknaden ses idag som intresse väckande 

ämne inom kapitalbehov för företag. Finansiella Gapet innehåller en utbud sida, externa 

finansiärer och en efterfråga sida, vilka är småföretagen. Det finansiella gapet beskriver att det 

externa finansieringsintresset understiger marknadens efterfråga. 

Huvudfaktorn och grunden för finansieringsproblemet är att den externa och låntagare sidan 

inte har tillräckligt med information och vetskap om varandra, och det föreligger då ett 

informationsunderläge. Vanligtvis beror det finansiella gapet också på att finansiärer inte har 

tillräckligt med kompetens och kunnande för att hantera småföretag. Även småföretagens 

brist på kunskap för de alternativ av finansiering som finns samt en dålig attityd till externt 

riskkapital leder till finansiellt gap. Samtidigt finns även en begränsad kännedom om hur man 

skall tillfredställa finansiärernas krav.27 

 

 

Bild: Finansiellt gap, omarbetad modell, Landström (2003) sida 14

                                                 
27 Landström, (2003) & Dahlstrand, (2004) 
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3.2.1 Riskkapital, Private Equity & Venture Capital  
Riskkapital är ett samlingsnamn för investeringar som görs i företagets egna kapital. 

Investeringen sker i form av att ägare eller externa finansiärer investerar kapital i företaget, 

därmed kommer investeringen troligen att frambringa en vinst i framtiden.28   

Private Equity investeringar är ett samlingsnamn för investeringar som görs i onoterade 

företag som omfattar antingen kapitalinvesteringar eller förvärv av bolag.29 

Venture Capital är en underkategori av Private Equity vilket illustreras i figuren nedan, men 

VC används i liktydig betydelse för Private Equity.30 

I allmänhet skiljer man på formell och informell Venture Capital. Den formella är en 

investering från ett VC-företag, till skillnad från den informella som är en personlig 

investering, exempelvis från en affärsängel. Förutom Private equity och Venture Capital finns 

det även andra sorters riskkapitalinvesteringar som underkategorier till riskkapital, vilka 

influerar företag på olika sätt.31 

 
Bild: Olika former av riskkapital, omarbetad modell, Dahlstrand (2004) sida 288

                                                 
28 Dahlstrand, (2004) 
29 Dahlstrand, (2004) 
30 Dahlstrand, (2004) 
31 Dahlstrand, (2004) 
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3.2.2 Affärsplan 

Både banker och VC-företag använder företagets affärsplan för att identifiera riktlinjer.  

Affärsplanen skall fungera som ett verktyg och en målsättning för företaget. Affärsplanen 

utgör ett underlag för att komma i kontakt med finansiärer som kan vara användbart för 

företaget. Med hjälp av företagsplanen får finansiärerna en bild över verksamheten samt 

företagets affärside, marknadsplan, strategi, organisation och kapitalbehov. Utifrån 

affärsplanen analyserar finansiärerna företagets mål och de risker som föreligger.32 

Affärsplanen granskas kritiskt av finansiärerna och företagsplanen får inte vara allt för 

optimistisk.33 Därför anser banker och svenska riskkapitalföreningen att med en bearbetad och 

kritiskt granskad affärsplan som är baserad på realistiska och genomtänkta förutsättningar, 

leder till en ökad chans att företaget får externt kapital.34

                                                 
32 www.svca.se (2009) &  Kubr, (2005) 
33 Nilsson, (2008) &  Harrison & Mason , (1996)  
34 www.scva.se, (2009) 
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3.3 Venture Capital i utveckling 
Begreppet Venture Capital har sitt ursprung från USA där investeringsformen började 

tillämpas efter andra världskriget,35 då det första VC-företaget etablerats år 1946.36  

På 70-talet expanderade VC-företagen enormt på marknaden med anledning av att banker runt 

om i världen hade en kraftig konjunkturnedgång. Detta medförde hårda krav på framförallt 

småföretag eftersom bankerna favoriserade mer etablerade företag för att reducera riskerna i 

verksamheten. Utbudet på kapital kan variera mellan olika konjunkturperioder, beroende på 

den situation som föreligger på marknaden. När utbudet av extern finansiering är begränsat 

till en låg nivå får det till följd att det ställs betydligt hårdare krav på småföretagen för att 

erhålla finansiering.37 

Denna problematik drabbar i större grad småföretag som befinner sig i uppstartsfasen än mer 

etablerade företag. Portföljföretagen sökte sig då till andra finansieringsmöjligheter och ett 

alternativ som fick stor betydelse var Venture Capital.38  

Venture Capital som finansieringsform fick sitt fäste runt om i världen och etablerades i 

Sverige 1983. Den främsta anledningen till att Venture Capital konceptet fick ett starkt fäste i 

Sverige under början av 80-talet var den affärsmässiga och finansiella situation som rådde i 

landet. Skattesystemet försvårade möjligheterna att få externt kapital, samtidigt rådde det brist 

på externa finansiärer och dessutom saknades stöd från den offentliga sektorn.39 

3.3.1 Venture Capital 
Som tidigare nämnts är riskkapital ett samlingsbegrepp för alla typer av investeringar och  

VC-företag är en form av riskkapitalinvesterare. VC-företag finansierar företag som inte är 

noterade i en publik lista såsom börs eller annan marknadsplats, och samarbetet är format till 

ett tidsbegränsat och ett aktivt ägarengagemang. Med ett aktivt ägarengagemang avses att  

VC-företaget skall se till att portföljföretaget ökar i värde genom att bidra med kapital, 

kunskap, företagsutveckling, kompetens, och ett nätverk av kontakter för att portföljföretaget 

skall uppnå full utvecklingspotential. Det förekommer således att VC-företag kräver plats och 

påverkan i styrelsen vid ett inledande samarbete.40 

Utmärkande för VC-företag är att de söker sig till de företag som har hög tillväxtpotential på 

marknaden. VC-företag riktar sig mest till de företag som befinner sig i en tidig uppstartsfas,

                                                 
35 Landström, (2007)  
36Landström, (1988)  
37 Landström, (1988) & (2007) 
38 Landström, (2007) 
39 Landström, (1988)  
40 Dahlstrand, (2004) 
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då finansieringen utgör en hög risk och chansen till en hög avkastning är stor.41  Samarbetets 

längd mellan parterna varierar men har oftast en tidsintervall på 5-10 år. Det förekommer 

även att VC-företag går in som minoritetsägare,42 och eventuellt avyttrar andelen till ett större 

etablerat företag i senare skeden. 

Som tidigare nämnts görs investeringar i mindre företag som har en hög tillväxtpotential. Det 

innebär att avkastningen till VC-företaget i första hand uppstår vid reavinsten som görs, när 

VC-företaget inte kan tillföra något mervärde. Detta kallas för ”exit” och i form av 

börsintroduktion ger normalt allra högst avkastning på investeringarna.43 

3.3.3 Krav och bedömningar hos Venture Capital företag 
I likhet med andra finansiärer kräver VC-företag att portföljföretag uppfyller vissa krav och 

kriterier för att bli beviljade externa medel. Sökningsprospektet riktar sig framför allt till 

portföljföretag som kan erbjuda unika, attraktiva och skyddade produkter eller tjänster i en 

starkt växande marknad. Det gäller även för VC-företaget att bedöma om det finns möjlighet 

att kunna expandera på nya marknader på långsikt eller om produkten/tjänsten är knuten till 

en enda marknad. VC-företag bör även identifiera om kundnyttan är unik på marknaden samt 

om det finns risk att konkurrenter kan konkurrera med alternativa lösningar på marknaden.  

Zacharakis och Meyer (1998) framhåller i en studie att beslutsprocessen är mindre formell 

numera än den var tidigare. De nuvarande beslutskriterierna som Zacharakis och Meyer 

framhåller skiljer sig åt från de tidigare kriterierna som andra forskare rapporterat.44  

Sociala garantier och personliga nätverk har under senare tid varit betydande för företagets 

chanser till extern finansiering enligt forskarna Steier och Greenwood (1995) & Von Burg och 

Kenny (2000). Deras studie visar att företag som fått avslag på sin ansökan, har beviljats lån 

efter rekommendationer av personer i riskkapitalbolags nätverk.45 

VC-företag skall tillsammans med entreprenörer identifiera, och finansiera portföljföretag så 

att de kan utvecklas framgångsrikt mot en god resultatbaserad värdetillväxt. Därför kräver 

flera VC-företag att kundnyttan med produkten eller tjänsten skall vara hög och produkten bör 

gärna konkurrera på internationell nivå.46   

VC-företaget ställer även höga krav på entreprenörens karaktär samt erfarenhet när ett 

samarbete eventuellt skall inledas. Det är även meriterande om entreprenören besitter.

                                                 
41 Winton & Yerramilli, (2009) 
42 Landström, (2007) 
43 Dahlstrand, (2004) 
44 Landström, (2003) 
45 Landström, (2003) 
46 www.Chalmersinvest.se, (2009) 
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 ledarskapspotential och kompetens som är nödvändig vid drivande av ett företag.47 Även 

företagets strategi, management och försäljningsförmåga granskas för att få en bra inblick. 

VC-företag ställer oftast kravet att företaget skall bevisa att produkten eller tjänsten 

efterfrågas på marknaden och att det finns potential för en god vinstmöjlighet genom väl 

genomarbetade budgetar, strategier, marknadsundersökningar o.s.v. 

För att VC-företag skall fastställa finansieringsbeloppet krävs det att entreprenören och 

finansiären kommer överrens om hur mycket bolaget är värt, och vad företaget förväntas vara 

värt i framtiden. Samtidigt bedöms chansen för att verksamheten når målen.48 

Investeringen påverkas även av konjunkturer, då portföljföretagen värderas till ett lägre värde 

på börsen vid en lågkonjunktur. Detta frambringar i sin tur lägre avkastning för VC-företag 

vid en eventuell exit. Investeringsosäkerheten vid en lågkonjunktur leder till att VC-företag 

agerar försiktigt istället för att investera.49   

VC-företag bevakar och bedömer sin finansiering på ett helt annat sätt än en bank. Att bevaka 

portföljföretagens utveckling är ett kostsamt moment för VC-företagen, och av samma 

anledning vill inte VC-företagen investera med små belopp. För att bedöma potentialen hos 

portföljföretaget lägger VC-företagen mycket kostsamma resurser för att studera och 

utvärdera investeringsobjekten. Tyngden läggs på framför allt affärsplanen, entreprenörens 

karaktär, branschs- och företagsanalyser. Det förekommer ofta att entreprenören är för 

optimistisk gällande sin affärsplan. Vilket i sin tur gör det betydelsefullt för VC-företag att 

affärsplanen granskas kritiskt och realistiskt. I ett senare skede granskas balansräkningen, 

styrsystemen och även bokföringen noggrant. Det är inte ovanligt att VC-företag samarbetar 

med andra VC-företag för att minimera risken.50

                                                 
47 Landström, (2003) 
48 www.svca.se, (2009) 
49 Harrison & Mason (1996) 
50 Harrison & Mason (1996) 
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3.4 Bankens utveckling 
De senaste 20 åren har varit en generellt bra tidsperiod för företag som har behov av 

finansiering. I dag ställer banker hårdare krav på säkerhet vid lånefinansiering i förhållande 

till tidigare decennier. Säkerhetspolicyn blev betydligt striktare efter 90-talets 

konjunkturnedgång, vilket innebar en förändring för bankerna. På grund av recessionen på 

marknaden minskades lånefinansieringen och småföretagen hade betydligt svårare att erhålla 

lån, och utgjorde ett problem för näringslivet.51 

3.4.1 Bankens krav och bedömningar 

Banklån är i dagsläget den största finansieringskällan för företag på marknaden som är i 

behov av externt kapital.52 Som tidigare nämnts är den svenska marknaden dominerad av 

småföretag, därför är det av yttersta intresse för banker att lägga fokus på kundgruppen.53 Att 

erhålla finansiering från en bank kan vara svårt speciellt för småföretag som precis 

nyetablerats på grund av bankernas medvetenhet om risker med att finansiera småföretag. 

Banker riktar därför i större utsträckning sin affärsverksamhet mot etablerade företag på 

marknaden. Banker kräver till skillnad från andra finansiärer att hela lånet skall återbetalas 

samt att en avkastning för det lånade kapitalet tillkommer under lånets löptid.54 I olikhet ifrån 

VC-företag finansierar banker ett brett utbud av företag oberoende av livscykel.55 

Innan en bank beviljar ett lån måste kriterier uppfyllas och ställningstaganden göras, framför 

allt av juridiska aspekter samt att ett riskbedömningsunderlag måste göras. 

Idag är bankutlåning till företag reglerad av lagen om bank och finansieringsrörelse. I 8 

kapitlet 1 § stadgas det att banker kritiskt måste granska ett företag innan en kredit ges samt 

bedöma risken för utlåningen.  

Vidare i 2 § hänvisas att underlag och prövningar skall vara organiserade så att ärendet har 

tillräckligt beslutsunderlag för riskbedömning för att ett beviljande kan ske.56

                                                 
51 http://www.tillvaxtverket.se, (2009)  
52 http://www.esbri.se, (2009)  
53 http://www.tillvaxtverket.se, (2009)  
54 http://www.esbri.se, (2009) 
55 Winton & Yerramilli, (2009) 
56 http://www.notisum.se, (2009) &  Lag (2004:297)  
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Informationsöverföringen mellan företaget och banken kan ge upphov till två problem. En 

risk som kan uppstå vid finansieringen är felvalet, vilket innebär att banken lånar ut pengar till 

ett företag men borde ha avstått från det. Det moraliska vågspelet är ett också ett problem som 

uppstår vid företagsfinansiering. Att kontrollera det moraliska vågspelet är svårt för en 

finansiär. Bankerna har ingen försäkran om att låntagaren kommer att agera på bästa sätt. Det 

finns inga fullständiga garantier på kontroll och övervakning över företaget som beviljats ett 

lån, kommer att eftersträva att vinstmaximera verksamheten, eller inte.57 För att säkerställa 

lånefinansieringen analyserar banken framförallt företagets makroomgivning i form av 

marknads-, konkurrent- och branschanalyser eftersom banken skall konstatera att företaget har 

möjlighet att generera vinst och återbetala skulden. Även mikroomgivningen har betydelse för 

finansieringen. Då företagets styrkor och svagheter granskas i förhållande till varandra för att 

förutsäga risker.58  Budgetar, affärsplan och kompetens övervägs för att skapa trygghet hos 

banker gällande återbetalningsförmågan. Entreprenörens egenskaper och erfarenhet är också 

av stort intresse vid lånefinansiering. Av den orsaken gör banken kreditupplysning för att 

säkerhetskälla att banken finansierar ett trovärdigt företag och samtidigt minimerar risken för 

felval.59 

Banker ställer generellt hårdare krav i form av säkerhet när lånefinansiering beviljas till 

småföretag. Anledningen är främst för att banken skall säkerställa finansieringen och gör då 

inteckningar i tillgångar som t.ex. fastigheter och inventarier något som kan ses som en 

tillgänglig samt långfristig likviditetstrygghet för banken.60 

Banken överväger även borgen som en relativt bra säkerhet, eftersom borgen är tillämpbart 

ifall gäldenären inte har förmågan att återbetala lånet. Tillgänglig borgensman ställs i 

skyldighet för gäldenären. Vilket leder till att banken har rätt att inkassera skulden av 

borgesmannen.61

                                                 
57 Dahlstrand, (2004) 
58 Nilsson, (2008) & Gamer & Kyllenius, (2004) 
59 Nilsson, (2008) 
60Gamer & Kyllenius, (2004)  
61 Nilsson, (2008) 
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Kostnaden som tillkommer vid småföretagets lånefinansiering är räntan. Räntan är i varje 

form av lån ett grundläggande krav som utgör skyldighet att kompensera banken för det lån 

som tagits. Räntan på lånet påverkas i sin tur av framförallt marknadsräntan.  

Lånets räntesats kan därtill vara rörlig eller fast, där den rörliga räntan förhåller sig till 

marknadskonjunkturer och en fast räntesats är konstant i förhållande till omvärlden.62 

När ett lån söks av ett småföretag är det betydelsefullt för banken att företaget ger en 

trovärdig bild över verksamheten. I sin tur skapas förtroende och en god relation mellan 

banken och företaget. Bra relationer mellan banker och företaget kan leda till att banken kan 

erbjuda anpassbara villkor och ställer adekvata krav på verksamheten.  

Därför är det av stor betydelse att båda parterna har tillräcklig information om varandra.63 

Som tidigare nämnts finansierar banker givetvis små- och nyetablerade företag, men besluten 

av utlåning till företag påverkas i hög grad av vilken konjunktur banken befinner sig i menar 

Harrison och Mason i boken Informal Venture Capital.  

Vid bankfinansiering får entreprenören satsa egna medel. Banker prioriterar inte att finansiera 

hela kapitalbehovet eftersom banken vill sprida risken. Banker ger generellt betydligt kortare 

och tuffare kredittider till nystartade företag än till mer etablerade företag. Eftersom det är 

större risk för nystartade att inte kunna betala tillbaka skulden.64

                                                 
62 www.nordea.se, www.swedbank.se,  (2009)  
63 Eriksson, (2006) 
64 Harrison & Mason, (1996) 
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4 Empiri 
I det empiriska avsnittet kommer en presentation ges av resultaten från studiens genomförda 

intervjuer. En introduktion av företag kommer att inledas där läsaren får en inblick över 

verksamheten. 

 
4.1 Tillvägagångssätt 
De ställda frågorna kommer att bifogas som en bilaga eftersom vi anser att det är betydligt 

behagligare och lättare för läsaren om empirin är skriven i löpande text.  

 

4.2 Chalmers Invest AB 

AB Chalmers Invest är ett litet riskkapitalbolag som startades 1986 i Göteborg med 

verksamhetsområde främst till Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med verksamheten är att 

medverka, utveckla och finansiera företag som befinner sig i uppstartsfasen för att se till att 

småföretag uppnår bästa möjliga värdetillväxt. Företaget består av en VD Ingvar Andersson 

och en halvtids anställd. Det förklaras vidare i intervjun att Chalmers Invest anställda bestäms 

utifrån förvaltningskostnader i förhållande till företagets kapitalbas.65  

Under en intervju med AB Chalmersinvest VD Ingvar Andersson framhålls det att målen med 

Chalmers Invest är att ge stöd och skapa resurser till företagen som startas inom Göteborgs 

högskolemiljö. Eftersom Chalmers Invest har ett samarbete med högskolan skapas förtroende 

och kännedom bland studenterna som eventuellt kan bli potentiella investeringsobjekt i 

framtiden. Samtidigt vill Chalmers Invest med sin erfarenhet hjälpa entreprenörer att våga 

satsa på sina idéer. Chalmers Invest är intresserade och inriktade på tekniska innovationer. 

Vidare i intervjun berättar Ingvar Andersson om Chalmers Invest investeringsprocess, där det 

första steget företaget gör vid en investering är att bedöma om affärsidén kan generera 

framtida intäkter, och vilken tidpunkt detta skulle ske för Chalmers Invest i form av en exit.  

Samtidigt görs marknadsanalyser samt marknadspositionsanalyser för att försäkra sig om att 

företaget kan generera vinster och ta ställning till om portföljföretaget är konkurrenskraftig på 

marknaden. Det svåraste och viktigaste momentet med att analysera portföljföretagen betonar 

Ingvar Andersson är att identifiera vilka faktorer som påverkar att bolaget går upp i värde och 

i senare skede försöka framhäva dessa faktorer till företagets främsta konkurrensfördelar. 

Samtidigt bör dem även vara medvetna om eventuella risker som kan förekomma och försöka 
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dentifiera vilka risker som kan uppkomma vid en etablering av portföljföretagen och skapa 

möjliga åtgärder för att portföljföretagen skall reducera riskerna. Denna kunskap säger Ingvar 

Andersson är Chalmers Invest främsta konkurrensfördel som har skapats med erfarenhet 

sedan 1986. Det framkommer även att entreprenörens karisma har en stor betydelse för 

investeringen, eftersom entreprenörens hängivenhet till företaget är avgörande om 

portföljföretaget skall uppnå expandering.  

VC-företag fokuserar en hel del på hur affärsplanen är utformad för att det är en vägledning 

om verksamheten kommer att växa och genera pengar i framtiden. Ingvar Andersson säger 

under intervjun att Chalmers Invest inte påverkas speciellt av konjunkturer eftersom bra idéer 

alltid har lätt för att frambringa kapital. Det Ingvar Andersson menar är att lågkonjunkturer 

påverkar värderingen vid en exit eftersom vid en lågkonjunktur förväntas företaget ha en 

sämre avkastning. Det som uppstår vid en lågkonjunktur är att betydligt fler följdinvesteringar 

förekommer om inte portföljföretag klarar av sina kortfristiga kostnader. Vidare under 

intervjun framhålls det att det är betydligt lättare för portföljföretag att beviljas extern kapital 

av finansiärer om portföljföretag blir rekommenderade av riskkapitalsinvesterare, eller andra 

bolag som har ett inflytande på marknaden.
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4.3 Swedbank AB 
Swedbank AB är en bank både för företag och privata klienter som grundades runt 1820-talet. 

I dag är Swedbank ett av Sveriges största bankkoncern och har skapat sitt varumärke genom 

sekler av god inriktad service för klienter samt ett stort engagemang av ansvarsfullhet. 

Grundkonceptet med verksamheten är att utvecklas till att anpassa sin verksamhet efter sina 

kunders behov och erbjuder finansiering till företag och privatpersoner.66 

En intervju har gjorts med Christina Helenius som är Swedbank företagschef i Skövde. 

Under intervjun påpekas att ett banklån är ett starkt och vanligt hjälpmedel för företag på 

marknaden.  

Christina Helenius berättar att det alltid finns risker med att göra felval vid finansiering och 

därför försöker banken förhindra problemet med att anställa kunskapsmässig personal med 

bransch erfarenhet. Vidare under intervjun berättas hur investeringsprocessen går till väga på 

Swedbank då det första kontaktmötet med ett småföretag läggs en tonvikt kring vad företaget 

skall avse med finansieringen. Sedan granskas affärsplanen noggrant, även företagets budget 

och likviditetsplan kontrolleras rationellt för att säkerställa att småföretaget kan betala tillbaka 

skulden med en förmånlig ränta. Swedbank tar även ställning till huruvida 

marknadssituationen ser ut i dagsläget samt företagets framtida möjligheter att etablera sig på 

marknaden. 

Generellt för banker berättar Christina Helenius att banker i allmänhet helst vill att företaget 

sprider på risken och Swedbank vill helst inte finansiera hela kapitalbehovet själv. Swedbank 

har som tumregel att ägaren skall helst bidra med sitt egna kapital eller kapital från andra 

investerare. Banken har goda kontaktnätverk med andra finansiärer vid finansiering av 

småföretag och Christina Helenius berättar att Almi AB är en viktig samarbetspartner vid 

småföretagens finansiering. Almi företagspartner AB är ett statligt ägt finansieringsbolag som 

vill främja utvecklingen av småföretagandet eftersom småföretag utgör en stor del av 

marknaden. 

Vidare med investeringsprocessen bestäms amorteringstid samt ränta som skall erfordras för 

lånet om entreprenören har en värdig kreditupplysning . Samtidigt förekommer det att 

småföretag lämnar säkerhet för det lånade kapitalet som är vanligtvis fastighets-, varulager- 

och inventarieinteckning. 

                                                 
66 www.swedbank.se, (2009) 



Venture Capital & Banklån 
– Småföretagsfinansiering 

 

22 

I många fall framhålls det att entreprenören som är behov av extern kapital har lättare att få 

det beviljat på grund av rekommendationer av personliga kontakter eller kontakter som har ett 

samarbete med bankens finansieringsnätverk.  

Vidare framgår det av intervjun att banker på senare tid har prioriterat uppföljning för sina 

klienter. Swedbank besöker sina småföretagskunder två till fyra gånger per år för att få både 

en personlig kontakt och uppföljning av resultat, bokslut samt utveckling. På så sätt får 

banken en bättre bild över hur amortering samt räntan kan återbetalas. I samband med 

uppföljningen studeras nyckeltalsutveckling, de nyckeltal som är mest aktuellt är soliditeten 

och kassaflödet i företaget. Ett gott förhållande mellan banken och företaget kan så 

småningom leda till bättre avtal på det externa kapitalet, vilket kan vara bra ifall det skulle 

råda konjunktursvårigheter samt likviditetsproblem hos småföretaget. I och med att Swedbank 

får en översikt över verksamheten blir det lättare att tillskjuta mer kapital, sänka kostnader på 

räntan och se över amorteringsplanen vid behov.
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4.4 Connect Väst 
Connect Väst är en ideell organisation som har en central roll i förmedling av företag till 

finansiärer. Connect Väst har ett samarbete med näringslivet inom regionen Västra Götaland, 

där det har starka kopplingar till högskolor, universitet och kommunalförbund.   

Verksamheten erbjuder utveckling av affärskoncept, kompetens, möjlighet till kontakter med 

etablerade verksamheter i branschen samt affärsänglar och VC-företag.  

Verksamheten finns i sex olika områden i Västsverige, vilka är Göteborg, Fyrbodal, 

Kungsbacka, Sjuhärad och Skaraborg.67 

En intervju gjordes på Connect Väst i Skaraborg med näringsutvecklare och projektledare 

Ann-Sofie Persson och Anette Bergqvist Jern.  

Cirka fem gånger per år ordnar Connect Väst möten, då företag och finansiärer träffas.  

Entreprenören får cirka 10 minuter att presentera sitt företag för ett publikum där 

representanter från branscher lyssnar på presentation av affärsplanen. Inför mötet bjuder 

Connect Väst in finansiärer från banker, affärsänglar och VC-företag som kan vara aktuella 

för företagets affärsidé.   

Vidare nämner Ann-Sofie Persson och Anette Bergqvist Jern att de krav som ställs för att ett 

företag skall få en finansiering inte avgörs av Connect Väst, utan bestäms hos finansiärerna. 

Naturligtvis skall företagets som kräver externt kapital ha en stark och realistisk affärsplan 

med en fungerande affärsidé, där Connect Väst bearbetar och ser över planen tillsammans 

med ägaren inför mötet. Med anledning till detta har entreprenörer större möjlighet att få 

finansiering med en bra skriven affärsplan. 

Entreprenörens framhållning och karaktär har också en relativ stark koppling till att 

finansiärer skall bli intresserade. Det förekommer vanligen att finansiärer tillsammans går in 

och finansierar ett företag. På så sätt sprids riskerna samt komplettera erfarenheter och 

kunskaper för att verksamheten skall nå god avkastning och bästa möjliga tillväxt.

                                                 
67 www.conectvast.se, (2009) 
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Under samtalet berättades att Connect Väst varit till stor hjälp för företag på marknaden. En 

studie har gjorts som visar att cirka 63 procent av företagen som söker sig till verksamheten 

får kontakt och finansiering av lämpliga investerare. Därför har Connect Väst fått en 

framstående roll som förmedlare och kontaktskapare till entreprenörer och investerare.  

Ann-Sofie Persson och Anette Bergqvist Jern nämner att de har upplevt att det är betydligt 

mycket enklare för företag att få finansiering om dem vänder sig till Connect Väst som 

förbereder entreprenören inför mötet.  

Under intervjun uppkommer också en fråga om kontakter och rekommendationer av andra 

investerare leder till större chans till att få extern kapital. Ann-Sofie Persson säger att det är 

betydligt lättare att erhålla kapital om större banker och riskkapital finansiärer tror på en 

affärsidé och en lönsamhet hos verksamheten. Samtalet leder vidare till att Connect Väst inte 

har påverkats av finanskrisen utan det har blivit svårare för företag att etablera sig på 

marknaden. Men att riskkapitalbolag skulle investera mindre under en lågkonjunktur är inget 

Ann-Sofie Persson och Annett Bergqvist skulle försvara.
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5 Analys 
I kapitlet analyseras och sammansluts den teoretiska referensramen med den insamlade 

empirin som framgår i studien. Vidare kommer skillnader, likheter mellan banker och VC-

företag att analyseras och jämföras mellan respondenter.  

 
5.1 Analys av Venture Capital företag 

Med utgångspunkt från studiens teori och empiri kan vi säga att VC-företag har en ganska 

generell investeringsprocess. Det som är betydelsefullt för bedömningen är framförallt 

drivkraften bakom företagets engagemang, kunskap, kompetens och i synnerhet en unik samt 

stark genomtänkt affärsidé. 

Det som överensstämmer med samtliga VC-företag är att affärsplanen är det viktigaste 

instrumentet för att få finansiering. VC-företaget analyserar affärsplanens aspekter kritiskt och 

bedömer om det finns utgångspunkter som bör bearbetas vid närmare eftertanke. I analyserna 

bedöms först och främst om produkten eller tjänsten är konkurrenskraftig samt om den har 

kapacitet att växa på marknaden. Samtidigt kontrolleras strategier som företaget använder sig 

av för att nå verksamhetsmålen. 

I samband med informationen både från studiens teori samt empiri uppfattar vi att VC-företag 

utöver de analyserna som görs påverkas av entreprenörens entusiasm att vilja driva 

verksamheten mot lönsamhet. Eftersom utgångspunkten för VC-företag är att uppnå bästa 

möjliga värdestigning på företaget för att åstadkomma vinstmaximering, förlitar sig 

finansiärer mycket på entreprenörens entusiasm.  

Utöver granskningen av företagets affärsplan och entreprenörens egenskaper kontrolleras 

även budgetar samt styrsystem noggrant för att få en klar bild över vinstmöjligheter som finns 

på marknaden. 

Forskarna Richard Harrison och Colin Mason skriver i sin bok Informal Venture Capital att 

under lågkonjunktur agerar VC-företag sparsamt eftersom det råder osäkerhet på marknaden. 

Detta stöds inte av empirin som har forskats fram och utifrån våra intervjuer kan kapital alltid 

frambringas till en bra affärsidé. Konjunkturer påverkar endast VC-företag på kort sikt eller 

vid en exit. Det som kan fastställas är att följdinvesteringar förekommer under 

lågkonjunkturer i större grad än vid en högkonjunktur.
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Det personliga nätverket kan vid svårare omständigheter vara avgörande för företagets 

möjlighet att få kapital. Vilket Connect Väst och forskarna Steiers och Greenwoods stödjer i 

studiens teoretiska referens. Vi kan idag se hos kontaktförmedlaren Connect Väst, där cirka 

63 procent av alla företagen som går via Connect Väst får kontakter med bland annat  

VC-företag, affärsänglar och banker som bidrar med investeringsmedel till företag. Det tyder 

på att en bra affärsplan bearbetad tillsammans med Connect Väst samt rekommendationer 

från dem ökar möjligheterna för att få finansiering.  

 
5.2 Analys av Bank 

Banker har som skyldighet inom lag och policy att granska klienter i syfte att säkerställa 

trovärdighet på återbetalningen. Bankens främsta inkomstkälla är räntan som betalas av 

företag i samband med lån. Därför är det ytterst viktigt att kontrollera att företag kan betala 

räntan och skulden som lånats ut.  

Det förekommer även att företag lämnar säkerheter vid banklån för att säkerhetsställa lånet. 

Christina Helenius sa att både inventarie- och fastighetsinteckning är vanliga säkerheter som 

ställdes till småföretag. Förfarandet från studiens empiri överensstämmer med teorin som 

studerats.  

Det kan även betonas att bank och VC-företag ser affärsplanen som det främsta verktyget för 

finansieringen.  Affärsplanen är ett starkt verktyg hos ett företaget som granskas kritiskt av 

banken. Fokus sätts även på affärsidén som måste vara tydlig. Analyser av företagets 

makromiljö och företagets interna styrkor och svagheter kommer att göras, för att kunna dra 

slutsatsen om det finns möjligheter till marknadstillväxt och vinstgenerering, samt för att med 

säkerhet kunna konstatera att det finns en återbetalningsförmåga. 

Anledningen till den hårda kontrollen av verksamheten är att ett banklån medför risker, vilket 

innebär att det finns en osäkerhet att inte få tillbaka det lånade kapitalet. Därför är det mycket 

viktigt att det finns goda bedömningsunderlag samt en realistisk och kritisk inställning till 

varje företag som söker lånefinansiering. I sin tur kan det leda till minimering av felval. I 

många fall vid banklån sker finansiering av småföretag tillsammans med olika 

samarbetspartner. Vilket ses som ett effektivt sätt av riskspridning. 

Ett annat krav är att ägaren skall gå in med egna insatser i sitt företag. Ägaren har dessutom 

stor betydelse för resultatet av en företagsgranskning. Utöver den kompetens och erfarenhet 

ägaren besitter är trovärdigheten ett viktigt kriterium vid finansiering.
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Fullständiga garantier och uppföljningar av varje företag som finansierats finns inte. 

Swedbank besöker företag under olika perioder på året för en personlig kontakt mellan 

parterna och går då igenom resultat, likviditet, bokslut samt utveckling. Besöken bildar en 

uppfattning kring företagets arbetssätt, vilket leder till att banken får en bättre kontroll över 

det moraliska vågspelet. 

Företagsbesöken är samtidigt ett sätt att stärka samarbetet mellan klienten och långivaren. 

Trotts att ett företag har en stark affärsplan och en entusiastisk ägare kan 

konjunkturförhållanden på marknaden göra det svårt för företag att uppnå de mål som avtalats 

i samband med beviljandet av lån. Företag får det svårare att uppnå krav och kriterier för sitt 

lån. Då kan bank och företag gemensamt hitta lösningar som underlättar för företag att klara 

av sina yttersta problem. 

5.3 Väsentliga skillnader  
  

För småföretag är både en bank och ett VC-företag är ett sätt att vända sig till vid behov av 

extern kapital. För att kunna identifiera vad det bästa finansieringsalternativet för 

verksamheten är bör småföretaget se över vilka behov företaget måste uppnå för att 

eftersträva verksamhetens mål. Den mest väsentliga skillnaden mellan banker och VC-företag 

är att banker tillför småföretaget kapital i form av skuldkapital medan VC-företag förser med 

kapital som eget kapital. 

Att vända sig till ett VC-företag är ett smidigt sätt att erhålla kapital då företaget saknar 

ekonomiska kunskaper och erfarenheter för styrning av verksamheten. I samband med ett 

samarbete med ett VC-företag skapas ett starkt inflytande i organisationen, där dem till 

skillnad från banker går in med erfarenhet och kunskaper. För att säkerhetskälla banklånet är 

säkerheter det främsta valet. Vid ett banklån ses företagets säkerheter som ett 

inbetalningsalternativ ifall inte en återbetalning kan göras från låntagaren. VC-företag 

använder sig inte av säkerheter när finansiering av företag görs. Utan här skiljer sig 

finansieringsformen från ett banklån. Vid investeringen tas istället ett ägarinflytande i 

företaget och då bidragande av kunskap, kompetens och erfarenhet.
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6 Slutsats 
I kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser som vi dragit utifrån studiens 

problemformulering och de analyser som gjorts. Vi kommer även att ge förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

 

Utifrån studiens problemformulering kan vi konstatera, med hjälp av den information som har 

bearbetats för studiens syfte, att båda finansieringsalternativen har ganska lika och generella 

upplägg vid bedömningen av krav.  

För både bank och VC-företag har affärsplanen en relativ stor betydelse vid bedömningen av 

finansiering, då affärsidén granskas i förhållandet till kapitalbehovet.  

Banker prioriterar att analysera företaget utifrån marknads-, konkurrent- och branschanalyser 

inom det geografiska området för att säkerställa att företaget kan etablera sig på marknaden 

och återbetala skulden. VC-företags sökningsprospekt är att analysera om tjänsten eller 

produkten är unik, attraktiv, skyddad och har potential att uppnå en internationell växande 

marknad. Detta för att VC-företag går in med sitt kapital som minoritets ägare och riskerar att 

förlora sin insats om verksamheten inte skapar en efterfrågan på marknaden.  

I likhet med affärsplanen har entreprenörens egenskaper en avgörande roll för att få 

finansiering hos VC-företag respektive banker. Entreprenören måste skapa en förtroenderoll 

hos de externa finansiärerna för att säkerställa att han besitter med vilja, handlingskraft, 

entusiasm, kunskap och kompetens för att få företaget att generera lönsamhet. 

Banker analyserar budgetar för att minimera risken mot att småföretaget kan betala tillbaka 

lånet och räntan till banken. Det som banken lägger en stor tyngd på är att småföretagen skall 

ha ett starkt kassaflöde för att kunna säkra sig mot kortfristiga betalningar. En bra likviditet 

skapar förtroende hos banken och kontrolleras av banken med jämna mellanrum för att 

granska återbetalningsförmågan.  

Hos VC-företag skapas budgeterna löpande tillsammans med entreprenören efter att ha 

konstaterat hur företaget skall positionera sig inför marknaden. Även strategier skapas för att 

uppnå bästa möjliga värdetillväxt.  

En ansenlig skillnad i bedömningskraven hos finansieringsformerna är att banker, till skillnad 

från VC-företag, kräver säkerhet för det utlånade kapitalet. Med utgångspunkt från teorin och 

empirin som analyserats kan vi konstatera att banker vanligen kräver säkerheter i form av 

företagsinteckningar som banken har till förfogande i fall att företaget inte kan återbetala.
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skulden. Att VC-företag agerar sparsamt är inget som vi kan stödja i empirin eftersom 

samtliga respondenter konstaterar att kapital alltid kan frambringas till företag med bra idéer. 

Konjunkturer påverkar endast VC-företag på kort sikt eftersom samarbetet sker under en 

längre period. Endast i form av en exit kan VC-företag påverkas mindre bra vid en 

lågkonjunktur eftersom värderingen av småföretaget är vanligtvis lägre när en 

konjunkturnedgång föreligger .  

Vi kan även utifrån vår empiriska studie med Connect Väst fastställa att goda kontakter kan 

påverka beslutunderlaget vid finansiering. Rekommendationer av finansiärer, investerare eller 

förmedlare som tror på att företaget skall uppnå lönsamhet leder i allmänhet till en större 

chans till en extern kapitalbeviljning.  

6.1 Vidare forskning 
 
Syftet med vår studie var att studera vilka krav banker och VC-företag ställer samt hur de 

bedömer vid finansiering av småföretag. Med anledning av studiens resultat upptäckte vi att 

en aktuell aspekt som skulle vara intressant för vidare forskning, är hur både banker och VC-

företag påverkar småföretagens redovisning. I vår studie skulle det även ha varit intressant att 

dra mer generella slutsatser genom att inkludera småföretag som har ett samarbete med 

VC-företag och banker.
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor Chalmers Invest AB 
 
Introduktion  
 
Kan ni kort beskriva Chalmers Invests verksamhet? – anställda, verksamhetsområde, historik osv. 
 
Vad har Ingvar Andersson för roll i företaget?  
 
Vilka ser ni som era huvudkonkurrenter?  
 
Vilka är Chalmers Invest främsta konkurrensfördelar?  
 
Vilken roll har Chalmers Invest på marknaden och hur ser ert samarbete ut med småföretagen? 
(lokalisering, kontakter, process osv.)  
 
Finansiering  
 
Vilka krav och kriterier sätter ni på portföljföretagen för att de skall få finansiering? 
 
På er hemsida står det att ni kräver ett deltagande i styrelsearbetet, på vilket sätt är ni delaktig? 
 
Hur bedömer ni att företaget är lämpligt att få finansiering?  
– Hur ser processen ut?  
– Vilka analyser görs? 
– Hur går ni tillväga för att få information? 
 
Hur säkerställer ni er mot risker?  
 
Det är betydligt mer kostsammare för VC-företag att investera i företag än vad dem gör i banker? Hur 
skulle du förklara detta? 
 
Köper ni in i er i ett företag, sker det ett indirekt ägande mot kapital? 
 
Vilka analyser gör ni som skiljer sig från bankerna? 
 
Det står att flesta VC-företag inte vill investera i små belopp har ni någon beloppsgräns? 
 
Hur ser VC-företagens chanser ut på marknaden utifrån ert perspektiv, kommer det att finnas mer 
behov av externt kapital framöver? 
 
Småföretag utgör en cirka 95 % av alla företag på marknaden, hur gör ni för att dem skall söka sig upp 
till er? 
 
Hur mycket spelar entreprenörens egenskaper in i bedömningen av företaget? 
 
Hur stor betydelse har affärsplanen för finansieringen? Vilka punkter fokuserar ni på i företagets 
affärsplan? 
 
Gör ni olika företagsanalyser, hur går ni till väga med?  
 
Hur stor betydelse har ett kontaktnät för en finansiering? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Swedbank AB 
 
Introduktion  

Kan ni kort beskriva Swedbank? – anställda, verksamhetsområde, historik osv. 

Vad har Christina Helenius för roll i företaget?  
 
Vilka ser ni som era huvudkonkurrenter?  
 
Vilka är Swedbank främsta konkurrensfördelar?  
 
Vilken roll har Swedbank på marknaden och hur ser ert samarbete ut med småföretagen? (lokalisering, 
kontakter, process osv.)  
 
Finansiering  

Låt oss leka med tanken att vi är ett företag som behöver finansiering, hur skulle ni gå till väga med 
oss? Vad rekommenderar du oss att göra? 
 
Vilka krav och kriterier sätter ni på småföretagen för att de skall få finansiering?  
 
Hur bedömer ni att företaget är lämpligt att få finansiering?  
– Hur ser processen ut?  
– Vilka analyser görs? 
– Hur går ni tillväga för att få information? 
 
Hur säkerställer ni er mot risker?  
 
Småföretag utgör en cirka 95 % av alla företag på marknaden, hur gör ni för att dem skall söka sig upp 
till er? 
 
Hur mycket spelar entreprenörens egenskaper in i bedömningen av företaget? 
 
Hur stor betydelse har affärsplanen för finansieringen? 
– Vilka punkter fokuserar ni på i företagets affärsplan? 
 
Hur följer ni upp företagen som finansierats? 
 
Tittar ni på några speciella nyckeltal hos företaget? 
 

På er hemsida vill ni att en likviditetsbudget skall tas med på första mötet? 
 
På vilket sätt har finanskrisen påverkat er nu, har finansiering till företag minskat? 
 

Hur påverkas ni om inte låntagaren betalar tillbaka? Förhandlar, sanktioner 
 
Vad är den vanligaste säkerheten som lämnas av företagen? 
 
Vilken finansieringsform är vanligast? 
 
Hur går er kreditupplysning till? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor Connect Väst  
Introduktion  
 
Kan ni kort beskriva Connect Väst? – anställda, verksamhetsområde, historik osv. 
 
Vad har Ann Sofie Persson och Anette Bergqvist Jern för roll i företaget?  
 
Vilka ser ni som era huvudkonkurrenter?  
 
Vilka är Connect Väst främsta konkurrensfördelar?  
 
Vilken roll har Connect Väst på marknaden och hur ser ert samarbete ut med småföretagen? 
(lokalisering, kontakter, process osv.)  
 
Finansiering  
 
Hur bedömer ni att företaget är lämpligt att få finansiering?  
– Hur ser processen ut?  
– Vilka analyser görs? 
– Hur går ni tillväga för att få information? 
 
Vilka analyser gör ni som skiljer sig från bankerna? 
 
Hur ser VC-företagens chanser ut på marknaden utifrån ert perspektiv, kommer det att finnas mer 
behov av externt kapital framöver? 
 
Småföretag utgör en cirka 95 % av alla företag på marknaden, hur gör ni för att dem skall söka sig upp 
till er? 
 
Hur mycket spelar entreprenörens egenskaper in i bedömningen av företaget? 
 
Hur stor betydelse har affärsplanen för finansieringen? 
 
Vilka punkter fokuserar ni på i företagets affärsplan? 
 
Gör ni olika företagsanalyser, hur går ni till väga? 


