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SAMMANFATTNING 
Riskkapitalbranschen är en växande bransch i Sverige och både en viktig finansiär samt 
kunskapskälla för både nystartade företag och företag med ambition att växa sig stora och 
internationella. Beroende på vart i livscykeln ett företag befinner sig står de inför olika 
utmaningar och behöver hjälp med olika saker, en hjälp som riskkapitalbolagen kan bidra 
med. Studien syftar till att generera kunskap om svenska riskkapitalbolag och bidra med 
kunskap till den kunskapslucka vi observerat inom ämnet. Studien fokuserar på 
nätverksstrukturen bland de företag som svenska riskkapitalbolag har valt att investera i samt 
skillnaden i nätversstrukturen beroende på vart i livscykeln företagen befinner sig. 

Med en kvantitativ metod har vi, genom att identifiera relationerna mellan de företag som 
riskkapitalbolagen investerar i, kartlagt nätverken mellan de olika aktörerna. Populationen 
bestod av svenska riskkapitalbolag och urvalet skedde strategiskt utifrån vad olika källor 
ansåg vara de två största och mest framgångsrika riskkapitalbolagen i norden. Med hjälp av 
excel, Minitab 16 samt UCINET 6 har vi kunnat illustrera de olika nätverken samt kunnat 
analysera dem i form av centralitet och densitet på nätverksnivå samt jämfört de olika 
relationerna.  

Studiens resultat visar på att riskkapitalbolagen är med och löser de olika fasernas 
karakteristiska utmaningar med hjälp av hur de strukturerar nätverken bland de företag de 
väljer att investera i. Detta betyder således att nätverkets struktur är viktig för de olika 
företagens framgång.   



 
 

ABSTRACT 
This study is aiming of contributing with information about Swedish Venture Capital firms, 
which we have found is missing. By answering research questions like how the networks of 
the Venture Capital firms are structured and if the network structure has different settings 
depending on which phases in the life cycle the invested companies are located. We focus on 
the Swedish venture capital firms and their networks. The network structure is analyzed out of 
centrality, density and number of relationships. In UCINET 6 we were able to make 
illustrations of our networks and to calculate the values of our variables on network level. In 
the statistical program Minitab, we calculated the mean value and standard deviation for the 
venture capitals’ invested companies’ phases. 

Keywords: Venture Capital; network; network structure; density; centrality; number of 
relationships; life cycle 
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1 INTRODUKTION 
Under sin livstid kan ett företag genomgå olika utvecklingsfaser. Beroende på teoretiker finns 
det olika antal faser ett företag kan genomgå, som alla karaktäriseras av olika utmaningar. 
(Johnson, Whittigton & Scholes 2011; Silvola 2011) I de olika faserna varierar bland annat ett 
företags strategier, strukturer och sättet de fattar beslut på. (Silvola 2011) Företagens situation 
förändras och ökar komplexiteten i företagens administrativa uppgift. Omgivningen blir mer 
heterogen och konkurrenskraftig, organisationens storlek ökar och fler fodringsägare börjar att 
influera mål och beslut. Dessa situationsförändringar måste bemötas med en allt mer 
sofistikerad och komplex organisationsstruktur, informationsbehandlingsanordning och 
beslutsfattarstil. De förändringar som organisationer genomgår följer ofta ett mönster som 
karakteriserar de olika utvecklingsstadierna. Stadierna kräver olika organisatoriska strukturer, 
strategier, aktiviteter, olika beslutsmetoder och olika organisatoriska situationer. I början när 
företaget är nybildat samt under dess tillväxt karaktäriseras företagen ofta av höga risker, en 
stor andel av innovationer, hög nivå av proaktivitet samt framåtanda. (Miller & Friesen 1984) 
De olika faserna karaktäriseras av olika utmaningar som företagen måste lösa på bästa sätt. 
(Silvola 2011; Miller & Friesen 1984) Många företag lyckas dock inte ta sig igenom alla faser 
i ett företags livscykel utan upplöses på vägen på grund av att de inte klarar av de utmaningar 
och problem som de ställs inför. Detta gör att företagens överlevnad är beroende av företagets 
förmåga att hantera de olika problem och utmaningar de ställs inför under dess livscykel. 
(Johnson, Whittigton & Scholes 2011 pp. 311-312) 

 

1.1           Riskkapitalbranschen och dess funktioner 

Riskkapitalbranschen är en relativt ny tjänstesektor i Sverige och under 90-talet har vi fått 
bevittna ett uppsving i branschen (Karaömerlioglu & Jacobsson 2000; Månsson & Landström 
2006). Mycket på grund av minskade skattesatser i Sverige, att det blev tillåtet för 
pensionsfonder att investera i nystartade företag samt att flertalet nya aktiemarknader för små 
företag startades. Tack vare bland annat dessa förändringar var riskkapitalbranschen 10 
gånger större år 1998 än 1987. Det var framförallt en ökning av antalet riskkapitalbolag som 
gjorde investeringar i tidiga skeden i företags livscyklar under denna period. (Månsson & 
Landström 2006) 

En aktiv riskkapitalistmarknad kan öka den ekonomiska tillväxten. (Lerner & Tåg 2013) Ju 
högre andel av det egna kapitalet riskkapitalbolaget får tillgång till, desto större blir 
incitamentet för riskkapitalisterna. Efter att ha blivit rekryterat eller själva rekryterat sig som 
finansiär blir riskkapitalbolagen aktiva och engagerade i företaget där de försöker forma 
framtiden på ett sätt som förbättrar resultatet av deras investeringar (Von Burg & Kenney 
2000). De erbjuder rådgivning, blir inblandade i kritiska företagsbeslut, hjälper entreprenören 
med rekrytering, försäkrar potentiella kunder att de står bakom företaget och genomför en rad 
andra uppgifter åt det investerade företagets räkning. (MacMillan et al. 1989) Riskkapital är 
främst en lösning om riskkapitalbolaget kan bidra med ett värdefullt ledarskap. Eftersom 
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riskkapitalbolag inte bara bidrar med kapital utan även kompetens kallas riskkapital ofta för 
kompetent kapital. (Bettignies & Brander 2007; Karaömerlioglu & Jacobsson 2000) 
Riskkapitalbolagen hjälper företag de investerar i med att utveckla affärsplaner, ge dem 
tillgång till strategiska råd samt utformningen av deras mänskliga resurser. De hjälper även 
ledningen med att bygga upp den interna organisationen när de skapat ett nytt företag. På 
detta sätt bidrar riskkapitalbolagen med värdefullt stöd och kunskap som de nystartade 
företagen annars hade haft väldigt svårt att erhålla. (Silvola 2011) Gorman och Sahlman 
(1989) visar i sin artikel att den vanligaste servicen riskkapitalbolagen bidrar med till de 
företag de investerar i är de ekonomiska medel de tillför företaget. De poängterar även att 
riskkapitalbolagens bidrag till den strategiska analysen samt deras kunskap vid rekrytering av 
personer till företaget även är väldigt viktiga tjänster för de företag de investerar i. Gorman 
och Sahlman (1989) fann även att riskkapitalbolagens tre viktigaste tjänster, förutom att bidra 
med finansiella medel är att hjälpa till med att bygga investerargruppen, hjälpa till att forma 
samt granska företagets affärsstrategi samt att vara en viktig del av företagets ledningsgrupp. 

Framgångsrika entreprenörer som exploaterar nya idéer och utvidgar sin affärsverksamhet är 
beroende av en mängd komplementära aktörer som arbetskraft, industriidkare, stödtjänster 
och riskkapitalister. (Braunerhjelm & Henrekson 2013) Förutom att bidra med ren 
branschspecifik kunskap och teknisk kunskap ger riskkapitalbolag entreprenörer de investerat 
i tillgång till ett stort nätverk av aktörer, som i sin tur ger tillgång till en stor kompetens. 
(Karaömerlioglu & Jacobsson 2000) Framgångsrika nätverk förklaras till stor del av sin 
struktur där alla de riskkapitalbolag som arbetar inom nätverken öppnar upp för nya 
potentiella relationer med andra aktörer utanför det befintliga nätverket. Nätverk tenderar att 
forma nav för att skapa stabilitet. Ferrary och Granovetter (2009) argumenterar för att just 
riskkapitalbolagen är den huvudsakliga källan för stabilitet. Många av riskkapitalisterna sitter 
med i styrelsen för många nystartade företag samt stora väletablerade företag. Detta ger dem 
en stor värdefull kunskap om nätverket och alla aktörer i det, samt en stor erfarenhet om 
branschen. Den ekonomiska framgången för en entreprenör är inte bara beroende av kvalitén 
av innovationen utan även av sin förankring i nätverket. Det är ofta det robusta nätverket som 
gör området det befinner sig i framgångsrikt med dess kompletta uppsättning av heterogena 
aktörer som alla är beroende av varandra. (Ferrary & Granovetter 2009) 

Den mest kända ekonomiska funktionen riskkapitalbolag bidrar med är naturligvis 
finansieringen av skapandet samt utvecklandet av nystartade företag (de Bettignies & Brander 
2007; Macmillan, Kulow & Khoylan 1989). Det finns en fas i företagets livscykel då extern 
finansiering många gånger kan vara avgörande för framförallt högteknologiska företag som 
inte har tillräckligt höga intäkter. I utbyte mot finansieringen får riskkapitalbolagen 
aktieandelar i det nystartade bolaget. Då risken är väldigt hög för denna typ av investeringar 
lånar inte affärsbanker i normalfallet ut pengar till högteknologiska nystartade företag. I ett 
senare skede kommer det nystartade företaget bli tvunget att själv finansiera sig genom att 
introduceras på börsen eller att bli förvärvat av ett större företag. Ett riskkapitalbolag låter det 
nystartade företaget ta del av dess nätverk genom att skapa ett finansiellt band. Med hjälp av 
det finansiella stödet kan det nystartade företaget skapa affärsförbindelser genom att betala 
andra aktörer i nätverket som advokater, konsulter och så vidare. Att få finansiering av ett 
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stort och känt riskkapitalbolag garanterar inte framgång, men det skickar ut positiva signaler 
till andra aktörer på marknaden vilka känner till att riskkapitalbolagens främsta kompetens är 
att utvärdera nystartade företag. Ett riskkapitalbolag med hög status som väljer att investera i 
ett bolag drar till sig aktörer med status och hög kompetens. På samma sätt skickas negativa 
signaler ut om bolaget nekas riskkapital. En entreprenör som är dåligt förankrad i ett nätverk 
har svårt att anskaffa sig resurser från aktörer på marknaden vilket kan försvåra företagets 
utveckling. (Ferrary & Granovetter 2009) 

Genom att ha utvärderat hundratals företag samt finansierat och följt upp ett fåtal av dem har 
riskkapitalbolagen samlat en väldig kunskap om hur ett företag skapas och utvecklas. De har 
anskaffat sig en stor förståelse i juridiska-, lednings- och teknologiska frågor. Finansiärerna är 
ofta starkt involverade i ledningen i det nystartade företaget. (Von Burg & Kenney 2000; 
Gorman & Sahlman 1989; Macmillan, Kulow & Khoylan 1989).  

Olika typer av nätverk kräver olika strukturer för att bli så optimala som möjligt, beroende på 
vart i livscykeln ett företag befinner sig och vilka utmaningar det står inför. Beroende på hur 
aktörerna organiserar sig bildas olika strukturer vilket gör att nätverk fungerar på olika sätt. 
(Granovetter 1973; Burt 2004; Borgatti & Halgin 2011; Roxenhall 2013) Studier kring 
riskkapitalbolag och deras verksamhet visar på att kunskap finns kring vad riskkapitalbolagen 
bör bidra med för att de olika entreprenörerna skall lyckas med sina företag. Information om 
hur riskkapitalbolagen verkligen jobbar i Sverige verkar kunskap dessvärre saknas om. Kring 
den svenska riskkapitalmarknaden och dess nätverksstruktur lyser utförda studier med sin 
frånvaro. Nätverksstrukturen är viktig för aktörens överlevnad och framgång. Detta gör att vi 
intresserar oss för hur strukturen i nätverken vilka riskkapitalbolagen verkar inom är utformad 
beroende på vilka faser de olika företagen befinner sig i. 

 

1.2 Frågeställning 

• Hur har riskkapitalbolagen strukturerat nätverken bland de företag de investerar i? 
o Finns det skillnader i nätverksstrukturen beroende på vilken fas företagen 

befinner sig i? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur faserna i ett företags livscykel 
påverkar nätverksstrukturen för svenska riskkapitalbolag. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
2.1 Företagens livscykel 

Enligt Johnson, Whittigton och Scholes (2011) kan ett företag genomgå fyra olika faser under 
sin livstid. Dessa faser är uppstartsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och exit. Många företag 
hinner dock inte genomgå alla dessa faser då många nystartade företag upplöses redan under 
sina första år. Första fasen ett företag genomgår är uppstartsfasen, en fas som ofta 
karakteriseras av företag med låg omsättning och även ofta med förluster. I denna fas är en av 
de största utmaningarna företagen möter mängden kapital dessa företag behöver för att kunna 
starta upp sina investeringar. Det innebär en stor risk att investera i företag som befinner sig i 
denna fas då många inte överlever fasen ut. Många företag lånar pengar från banken, familj 
och vänner men även riskkapitalbolag väljer att finansiera dessa företag. Företagens chans att 
överleva ökar om de får finansiering av ett riskkapitalbolag. (Johnson, Whittigton & Scholes 
2011 pp. 311-312) Företag i uppstartsfasen är små och kontrolleras av sin ägare. Skaparna av 
företaget är ofta tekniskt inriktade eller entreprenörer och lägger majoriteten av sin energi på 
att skapa och sälja nya produkter. De anställda kommunicerar både väldigt ofta och informellt 
och endast en liten del av informationen de tar del av används för att fatta beslut. Även 
organisationens struktur är väldigt informell. (Silvola 2011) 

Fas nummer två i företags livscykel benämns som tillväxtfasen. I denna fas ställs ofta växande 
företag inför utmaningen att de måste gå från att utföra till att styra, ofta uppstår denna 
utmaning när företaget passerar 20 stycken anställda. I många fall har entreprenören ingen 
erfarenhet av chefskapet och ser sig själv inte som en chef. Valet entreprenörerna ställs inför 
är att lita på sin egen chefskompetens alternativt att anställa en professionell chef till att leda 
företaget. Ofta tar en representant från riskkapitalbolaget en plats i det investerade företagets 
styrelse. (Johnson, Whittigton & Scholes 2011 pp. 311-312) När ett företag kommer in i andra 
fasen är de mer beroende av formella regler för att företaget skall vara så effektivt som 
möjligt, både organisatioriskt och administrativt. Detta eftersom verksamheten växer och 
strukturen ofta blir mer centraliserad. För att fatta beslut behövs det i denna fas mer 
information än tidigare och för att styra företagets tillväxt och utveckling på lång sikt används 
strategisk planering. (Silvola 2011) 

Mognadsfasen är den tredje fasen och karakteriseras av utmaningar såsom att både behålla sin 
entusiasm och sitt engagemang, samtidigt som de ska skapa ny tillväxt. I denna fas ändras ofta 
entreprenörskap till intraprenörskap vilket skapar nya företag inifrån organisationen. Ofta sker 
detta genom diversifiering till nya affärsområden. (Johnson, Whittigton & Scholes 2011 p. 
312) Detta på grund av att företag i denna fas ibland får dåliga resultat och en brist på 
innovationer vilket gör att de satsar på att uppnå ny tillväxt och en vändning i företaget. 
Mogna företag väljer ofta att fokusera på sin effektivitet och lönsamhet för att stabilisera 
verksamheten. Ett fåtal nyckelpersoner fattar besluten och företaget förblir centraliserat. 
(Silvola 2011) 
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Fjärde fasen benämns exit och avser en avgång från företaget, antingen från de personer som 
skapade företaget eller de ursprungliga investerarna, eller båda två. Ofta sker detta genom att 
företaget, eller satsningen säljs till ett annat företag. När företagets grundare eller investerare 
väljer att kliva av försöker de att frigöra kapital som en belöning för de jobb de genomfört 
samt alla de risker de tagit. (Johnson, Whittigton & Scholes 2011 p. 312) 

 

2.2 Nätverksstrukturens påverkan på flödet av kunskap 

Brass et al. (2004) definierar nätverk som en uppsättning av aktörer och relationer där 
aktörerna representerar olika organisationer, arbetsenheter och individer. De poängterar även 
att innehållet av relationerna bara kan begränsas av forskarens fantasi där nätverkets 
medlemmar kan kopplas samman via många typer av relationer och flöden av bland annat 
ekonomiska resurser, material, information och kunskap. Dessa relationer kan vara 
formaliserade genom avtal eller vara helt informella och helt förtroendebaserade. (Provan 
2007) Teorier om nätverk innefattar två analytiskt skilda områden som kan delas upp i 
egonivå och nätverksnivå beroende på vilket resultatfokus som eftersöks. (Borgatti & Halgin 
2011; Provan 2007) 

De individuella aktörernas kunskap och kompetens i ett nätverk kallas för humankapital. 
Socialt kapital står för de verkliga och möjliga resurserna, såsom bland annat kunskap, som 
bildas när de olika aktörerna interagerar med varandra och existerar således inom de olika 
relationerna. På så sätt kan aktörer få kunskap från varandra och tillsammans utveckla nya 
idéer med hjälp av de individuella aktörernas tidigare erfarenheter. (Roxenhall 2013) 
Kunskapsutbyte identifieras gång på gång som det centrala kännetecknet för innovation och 
socialt kapital (Nooteboom 2000). När olika typer av kunskap möts uppstår en 
utbytessituation som kan leda till nya innovationer. En teknisk lösning av en aktör kan bli 
användbar för en aktör på ett annat område. (Roxenhall 2013) 

Nätverkets struktur påverkar den kunskap som finns inom nätverket och hur lätt den kan 
överföras aktörer emellan. (Roxenhall 2013; Hansen 1999; Mehra et al. 2006) Enligt bland 
annat Granovetter (1973) och Burt (2004) fungerar relationerna i ett nätverk som ledningar i 
vilka information kan flöda igenom till de olika aktörerna inom nätverket. Borgatti och Halgin 
(2011) beskriver att desto längre ledningarna mellan aktörerna är, desto längre tar det för 
informationen att flöda från en aktör till en annan. Detta leder till att aktörer som är centralt 
belägna i ett nätverk generellt tar del av information snabbare än de aktörer som befinner sig i 
utkanten av ett nätverk. På samma sätt kommer aktörer som är nära sammankopplade med 
varandra få samma information från flera aktörer då även dessa är tätt sammankopplade. 
(Borgatti & Halgin, 2011) 
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2.2.1      Nätverkscentralisering 
Antalet aktörer i ett nätverk bestämmer hur många relationer en aktör kan ha. Det är endast i 
ett fåtal nätverk som en aktör har en relation till alla de andra aktörerna som finns 
representerade inom nätverket. Aktörernas placering i nätverket förklarar en stor del av 
nätverkets struktur. (Roxenhall 2013) Aktörer med en central placering har många relationer 
till de övriga representanterna i nätverket och kan på så sätt kontrollera den information som 
flödar inom nätverket samtidigt som deras många relationer till andra aktörer kan bidra med 
kunskap och andra resurser. (Mehra et al. 2006; Roxenhall 2013) Då en centralt belägen aktör 
har många förbindelser till de övriga aktörerna är denne mindre beroende av aktörerna än en 
person som befinner sig i utkanten av nätverket med endast ett fåtal relationer till nätverkets 
andra aktörer. En centralt belägen aktör har även större möjlighet att ta emot värdefull 
kunskap och föra denna vidare än en person med endast ett fåtal relationer. (Roxenhall 2013) 
Den centrala aktören skapar en överbryggande relation mellan två aktörer som inte har någon 
gemensam relation (Borgatti & Halgin 2011). Detta gör att starka nätverkspositioner gynnar 
de aktörer med en central placering men hindrar de aktörer som befinner sig i utkanten av 
nätverket. Därför är det intressant att undersöka centraliseringsgraden för hela nätverket och 
inte bara ett fåtal aktörers. I ett nätverk med en hög centraliseringsgrad har minst en aktör en 
mer central placering än resterande aktörer till skillnad från ett nätverk med en låg 
centraliseringsgrad där alla aktörer ungefär har samma position. (Roxenhall 2013) Nätverkets 
centraliseringsgrad beskriver således den mest centrala aktörens centralitet jämfört med 
nätverkets andra aktörer (Freeman 1978). 

Hypotes 1: Företag som befinner sig i uppstartsfasen har generellt sett en mer avlägsen 
position i nätverket än företag som befinner sig i tillväxtfasen samt mognadsfasen. 

 

2.2.2      Nätverksdensitet 
Relationsstrukturen i ett nätverk går att mäta med densitet. Densiteten anger tätheten i ett 
nätverk och mäts genom att ta antalet existerande relationer i relation med maximalt antal 
relationer som det skulle kunna finnas. (Marsden 1990) För att kunskap skall kunna förflyttas 
och utbytas inom ett nätverk krävs det fungerande nätverksrelationer. Relationernas vidd 
påverkar mängden kunskap som förflyttas och utbytes inom nätverket. (Roxenhall 2013) 
Desto tätare ett nätverk är, desto lättare kan kunskapen förflyttas mellan de olika aktörerna. 
Ett tätt nätverk gynnar även spridningen av information samt att det underlättar för aktörerna 
att få kunskap om varandra. (Hansen 1999) I ett tätt nätverk blir aktörerna således mer insatt i 
de andra aktörernas förmågor och tillgångar. Ett sådant nätverk samt starka relationer 
frambringar tillit vilket i sin tur kan leda till ytterligare samarbeten. I ett nätverk med låg 
densitet uppstår en svårighet med att utbyta kunskap mellan aktörerna då det endast finns ett 
fåtal relationer aktörerna emellan. (Roxenhall 2013) 

Det är inte bara fördelar med ett tätt nätverk. Utvecklingen och informationsflödet kan 
begränsas på grund av att i ett nätverk där alla aktörer har relationer till varandra utbyter de 



7 
 

samma typ av kunskap. På så sätt blir ett tätt nätverk relativt stängt vilket leder till att ny 
kunskap kan få det svårare att ta sig in än i ett öppet nätverk. (Roxenhall 2013) 

Hypotes 2: Ett nätverk bestående av endast företag i tillväxtfasen och mognadsfasen har 
generellt sett en högre nätverksdensitet än ett nätverk med företag i alla fyra faser. 

 

2.2.3      Nätverksrelationer 
Granovetter (1973) beskriver att desto starkare en relation mellan två aktörer är, desto mer 
troligt är det att deras sociala världar överlappar varandra, att de har en relation till en tredje 
gemensam aktör. Människor tenderar att dras till likasinnade, vilket gör att en människa ofta 
har starkare relationer till personer de har mycket gemensamt med än med dem som de inte 
har det med. Till skillnad från grupper har nätverk inga naturliga gränser. Nätverksteoretiker 
tenderar att kategorisera ett nätverks sociala relationer i två olika grupperingar, förhållanden 
och händelser. Förhållanden syftar till relationer som är kontinuerliga över en tid, men de 
behöver inte vara för alltid. Exempel på denna typ av relation kan vara släktskap, rollbaserade 
relationer såsom mellan vänner eller med en chef, perceptuella relationer som bland annat 
syftar till en person som är bekant samt emotionella relationer. Dessa kan mätas i styrka, 
intensitet och varaktighet. Händelserelationer är tillfälliga och består bland annat aktiviteter 
såsom av mailkonversationer, telefonsamtal, affärsbaserade försäljningar och undertecknade 
avtal. Dessa relationer kan mätas i antal. Båda dessa relationer, kallade förhållanden och 
händelser kan ses som ledningar som både kan möjliggöra och begränsa ett flöde mellan de 
olika aktörerna i ett nätverk. Som flöde menas det som passerar aktörerna när de interagerar, 
till exempel idéer, kunskap eller någon form av vara. (Borgatti & Halgin 2011) För att 
aktörerna i ett nätverk skall kunna överföra kunskap mellan varandra krävs starka, ömsesidiga 
och förtroendefulla relationer. Att skapa och upprätthålla dessa typer av relationer kräver både 
mycket tid och resurser vilket i sin tur leder till att dessa typer av relationer sannolikt är 
begränsade. (Roxenhall 2013) 

Hypotes 3: Ett nätverk med företag i uppstartsfasen och/eller fasen exit har generellt sett 
färre relationer i snitt per aktör än ett nätverk med företag endast i tillväxtfasen och/eller 
mognadsfasen. 
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3 METOD 
3.1 Val av övergripande ansats 

Studien är baserad på en kartläggning av olika nätverk där vi,  med hjälp av att samla in en 
mängd data bestående av företag och deras styrelsemedlemmar kunnat identifiera relationerna 
mellan de olika aktörerna. Studien omfattar cirka 500 företag och personer vilket i samband 
med att vi önskade kartlägga de olika nätverken och relationerna mellan aktörerna gjorde att 
vi ansåg att en kvantitativ ansats var bäst lämpad (Bryman, 2008 p. 151). I studien har vi valt 
ett deduktivt synsätt (Bryman, 2008 p. 40) där vi utifrån teorierna skapat olika hypoteser som 
vi sedan falsifierat alternativt bekräftat med hjälp av det empiriska material vi samlat in. 

 

3.2      Val av population och urval 

Valet av population föll sig naturligt då vi under studiens förberedelser funnit information 
samt andra studier om riskkapitalbolag runt om i världen men inga studier som fokuserat på 
den svenska riskkapitalmarknaden. Som ett försök att fylla den kunskapslucka vi ansåg fanns 
kring riskkapitalbolag i Sverige valde vi att i vår studie undersöka de svenska 
riskkapitalbolagen. Studiens population bestod således av riskkapitalbolag stationerade i 
Sverige med fokus på den nordiska marknaden och framförallt Sverige.  

Från vår population valde vi strategiskt ut två riskkapitalbolag till vårt urval, som i studien 
benämns som ALFA och BETA. Dessa två har flertalet gånger, av olika källor, benämnts som 
några av nordens största och mest framgångsrika riskkapitalbolag. Dessa två har båda 
investerat i flertalet företag som idag har växt sig stora med internationellt genomslag. Vi 
ansåg oss därmed kunna göra antagandet att de båda har en lyckosam strategi samt arbetssätt, 
vilket gör dem extra intressanta för vår studie.  

 

3.3     Avgränsning 

De riskkapitalbolag som ingick i vårt urval listar både företag de tidigare investerat i samt 
företag de i dagsläget investerar i på sina hemsidor. En avgränsning vi valde att göra i studien 
var att fokusera på de företag som dessa riskkapitalbolag i dagsläget är engagerade i, alltså 
företag i vilka de har ett nuvarande engagemang och en aktiv investering i. Dessa företag blev 
således de vi i studien benämner som de företag riskkapitalbolagen investerar i. 
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Ytterligare en avgränsning vi valde att göra var att vi endast kartlade nätverket för svenska 
företag. Detta på grund av att vi inte fick tillgång till nödvändig information om företag 
registrerade i utlandet. 

I studien valde vi att endast intressera oss för de personer som inföll under företagets 
“exekutiva befattningar samt styrelse och andra övervakande befattningar” i Affärsdata 
(2013). Detta då vi ansåg att det är dessa personer som representerar och “är” företagen. I 
studien valde vi därefter att i de olika nätverken låta dessa personer representera de företag de 
ingick i styrelsen under posterna “exekutiva befattningar samt styrelse och andra övervakande 
befattningar” för. Det är därmed dessa personer vi syftar på när vi nämner företagens 
“styrelsemedlemmar” samt “representanter”.  

 

3.4 Insamling av data 

Genom att studera hemsidorna till de olika riskkapitalbolagen som ingick i vårt urval fann vi 
listor med företagsnamn i vilka respektive riskkapitalbolag investerar i. Genom att använda 
oss av databasen Affärsdata (2013) har vi under rubriken “styrelse & andra befattningar” 
kunnat identifiera de olika personerna som representerar de olika företagen. Till alla dessa 
styrelsemedlemmar fanns en individuell träfflista länkad vilken visade en lista över alla de 
bolag den valda personen sitter med i styrelsen för, alltså företag där personen ingår i 
“styrelse och andra befattningar”. 

Anledningen till varför vi valde de företag som riskkapitalbolagen investerar i, de personer 
som representerar dessa företag samt eventuella andra företag dessa personer representerar 
och därmed ingår i styrelsen för var för att vi ville undersöka nätverket bland dessa aktörer. Vi 
ville påvisa om de företag som riskkapitalbolagen investerar i har en relation till varandra 
genom de personer som sitter i deras styrelse. Vi ville även se om dessa företag hade någon 
relation till varandra genom ett tredje gemensamt företag som riskkapitalbolagen inte 
investerar i. 

 

3.4.1 Relationer mellan individer och företag 
Vidare valde vi att fortsätta vår kartläggning med hjälp av excel. För varje riskkapitalbolag 
skapade vi ett enskilt excelark där vi listade de företag som riskkapitalbolag investerar i, de 
personer som representerar dessa företag samt eventuella andra företag de representerar. 
Istället för att nämna alla personer och företag vid sina riktiga namn valde vi att koda om 
personerna till olika siffror och företagen till olika bokstäver. När vi använt alla bokstäver i 
alfabetet började vi om med aa, ab, ac och så vidare. Anledningen till varför vi valde att koda 
personerna med en siffra och företagen med en bokstav var för att vi på ett lättsamt och tydligt 
sätt snabbt kunde se om en kodning skett på fel sätt. Detta genom att personer endast hade en 
relation till andra företag, en siffra hade således bara relationer med bokstäver och vice versa. 
Genom att lista alla dessa personer och företag både horisontellt och vertikalt kunde vi 
kartlägga vilka personer och företag som hade en relation med varandra, detta genom att 
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markera dessa relationer med siffran 1. När vi kartlagt riskkapitalbolagens nätverk på detta 
sätt bestod excelarken av en matrix bestående av 266x266 celler (en cell för respektive företag 
och person) samt 233x233 celler.  

 

3.4.2 Individnätverk 
Under tiden vi arbetade med relationerna mellan personer och företag förstod vi att en viss 
otydlighet i resultatet lätt kunde uppstå och att relationerna skulle bli omöjliga att analysera i 
form av densitet. Detta eftersom personerna i vårt nätverk endast hade en relation till företag 
och vice versa. Detta gjorde det omöjligt att finna tre aktörer som alla hade en relation till 
varandra, vilket krävs för att få densitet. 

Med dessa insikter valde vi att färdigställa vår kartläggning av relationerna mellan personer 
och företag men att i nästa steg fokusera endast på relationerna mellan personerna som 
representerar företagen. Detta gjorde vi på samma sätt som vi gjorde med det förgående 
nätverket. Vi utgick således från styrelsen till de företag i vilka riskkapitalbolagen investerar i. 
Genom att lista dessa personer horisontellt och vertikalt i ett excelark bildades en matrix 
bestående av 62x62 celler samt en matrix bestående av 35x35 celler, beroende på hur många 
aktörer de olika nätverken innefattade. De personer som satt i samma styrelse för ett företag 
hade en relation med varandra och denna relation markerade vi med siffran 1 i excelarket. 
Detta gjorde vi tills vi gått igenom alla företagens styrelsepersoner och deras relationer till 
varandra. 

 

3.4.3 Företagsnätverk      
Genom att skapa ytterligare två excelark, ett per riskkapitalbolag, och föra in de företag 
riskkapitalbolagen investerar i både horisontell och vertikalt kunde vi skapa ett 
företagsnätverk. Dessa ark bildade två matrixer bestående av 12x12 celler samt 8x8 celler, 
beroende på hur många företag riskkapitalbolagen investerade i. I de fall två företag hade 
minst en gemensam person i sina styrelser fick de en relation. Genom att studera alla dessa 
företags styrelser kunde vi således markera alla relationer med siffran 1 i excelarket. 

Anledningen till varför vi valde att skapa ett nätverk endast innehållande aktörer i form av 
företag var för att kunna jämföra våra variabler på företagsnivå mot de värden vi fick fram på 
individnivå för att senare kunna analysera dessa. För att förtydliga mätte vi både företagsnivå 
och individnivå ur ett nätverksperspektiv. 

 

3.4.4 Ställningstaganden 
För att kunna analysera de olika riskkapitalbolagens nätverk och tydligt jämföra de med 
varandra valde vi att skapa ett individuellt excelark för varje riskkapitalbolag. På detta sätt 
reducerade vi även problemet med en för stor datamängd. Om vi hade kartlagt studiens alla 
nätverk i samma excelark hade datamängden blivit svårhanterlig. 
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Under processen uppstod flertalet tillfällen då vi själva tvingades tolka informationen på 
grund av otydlighet. Ett av dessa problem var att flertalet riskkapitalbolag angav en produkt 
under listan med företag de investerar i. Dilemmat blev således att denna produkt i sig inte har 
en styrelse. Vi var därmed tvungna att söka information om produkten och på så sätt avgöra 
vilket företag som i sin tur ägde produkten och i nästa steg utgå från detta företags 
styrelsemedlemmar. 

Ytterligare ett dilemma vi stötte på under insamlingen av data var att flera av de riskkapital 
vars företag vi kartlade inte listade företagens fullständiga namn, deras organisationsnummer, 
företagets VD eller annan ansvarig person, utan endast det namn de marknadsför sig under. 
Anledningen till varför vi ansåg att detta var ett dilemma var för att vi själva fick tolka vilket 
företag riskkapitalbolagen menade. I vissa fall fanns flertalet bolag med liknande namn. På 
riskkapitalbolagets hemsida stod det att de investerade i bolaget “Delta” (fiktivt namn) när vi 
sedan sökte på bolaget Delta på Affärsdata (2013) fick vi flera alternativ så som Delta AB, 
Delta Europe AB, Delta Sweden AB och så vidare. I de fall vi fick flertalet bolag som kunde 
vara det vi sökte efter fick vi göra ytterligare sökningar angående bolaget på dennes egna 
hemsida och liknande för att på så sätt få tillräckligt med information om vilket företag och 
tillhörande styrelse vi skulle använda oss av.  

 

3.5 Val av analysmetod 

När studiens data var insamlad i excelarken importerades excelfilerna till analysprogrammet 
UCINET 6 (Borgatti, Everett & Freeman 2002). I UCINET 6 finns det möjlighet att importera 
stora mängder data och förädla dessa data i många olika steg, såsom bland annat centralitet, 
densitet, antal relationer och antal aktörer ur ett nätverksperspektiv, både på individnivå och 
företagsnivå. Via UCINET kunde vi sedan visualisera nätverken i programmet Netdraw och 
märka ut aktörer från riskkapitalbolagen för att underlätta bearbetningen av nätverken. I 
Minitab 16 (2010) räknade vi ut medelvärdena för faserna och standardavvikelsen.  

 

3.6 Kategorisering av data 

De företag som ingick i studien valde vi att kategorisera in i olika faser beroende på vart i ett 
företags livscykel de befann sig för tillfället när studien genomfördes. Vi valde att 
kategorisera företagen i fyra olika faser vilka representerar uppstartsfasen, tillväxtfasen, 
mognadsfasen och exit. För att tillhöra första fasen, uppstartsfasen, skulle företagen vara 
nystartade samt ha max fyra stycken anställda. För att ett företag skulle befinna sig i den 
andra fasen, tillväxtfasen skulle de ha en stor ökning i antalet anställda de senaste åren samt 
en ökning av omsättningen på mer än 15 procent det senaste året (Silvola 2011). Antalet 
anställda samt omsättningen i sig spelade inte så stor roll utan det var ökningen som visade att 
de befann sig i en tillväxtfas. Tredje fasen, mognadsfasen, representerar företag som har en 
stabil och relativt låg ökning i antalet anställda samt omsättning. Även företag med en 
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nedgång i antalet anställda samt omsättning de senaste åren passar in på denna fas. Dessa 
företag har en stabil verksamhet och omsättningen skulle ha minskat, alternativt ökat mindre 
än 15 procent senaste året (Silvola 2011). I den fjärde och sista fasen, exit, befinner sig 
företag som riskkapitalbolagen börjat finansiera i för upp till 10 år sedan och som 
riskkapitalbolagen snart kommer att kliva av och sluta investera i.  

 

3.7      Operationalisering 

Nätverkscentraliseringen räknande vi ut genom att använda Freemans (1978) definition för att 
få ut de enskilda nätverkens centraliseringsgrad i UCINET 6. Centraliseringsgraden är ett mått 
som baseras på skillnaden mellan den mest centraliserade aktören jämfört med de andra 
aktörernas värden. Centraliseringsgraden räknar ut summan av skillnaden mellan den mest 
centrala egoaktören i nätverket jämfört med alla de andra aktörerna. Därefter delas summan 
med det teoretisk största möjliga värdet för skillnader (Freeman 1978).  

Så om 1 𝐶𝑥(𝑝∗) är den aktör med högst egocentralitet och om 𝓂𝒶𝓍∑ 𝐶𝑥𝑁
𝑖=1 (𝑝∗) − 𝐶𝑥(𝑝𝑖) är 

den största möjliga summan för skillnad mellan centralitetsvärdena är centraliseringsgraden 

för hela nätverket 𝐶𝑥 =  ∑ 𝐶𝑥(𝑝∗)−𝐶𝑥(𝑝𝑖)𝑁
𝑖=1

𝓂𝒶𝓍∑ 𝑐𝑥𝑁
𝑖=1 (𝑝∗)−𝐶𝑥(𝑝𝑖)

 

Nätverksdensiteten är andelen av faktiska relationer bland den totala mängden av möjliga 
relationer. För att räkna ut densiteten för hela nätverket använde vi oss av Prykes (2005) 
definition: Density (Δ) = 𝑙

𝑛(𝑛−1)
 

Densiteten är andelen av faktiska relationer av antalet möjliga relationer. Med en densitet på 
100 procent är alla aktörer direkt kopplade till varandra i nätverket. En densitet på 0 innebär 
att ingen av aktörerna har någon relation till varandra. När vi körde denna process i 
programmet fick vi även ut antalet relationer. Med antalet relationer menas antalet direkta 
relationer. I vår studie avser en direkt relation två personer som sitter i samma styrelse.  

 

3.8      Etiska överväganden 

Under studiens gång var vi noga med att avidentifiera alla företag och personer som ingick i 
studien, detta gjorde vi genom att koda alla personer med olika siffror och alla företag med 
olika bokstäver. Genom att vi avidentifierade alla personer och företag och istället kodade 
dem kunde vi hålla isär alla aktörer samtidigt som det inte går att spåra vilka dessa personer 
och företag är. Vi var under studiens gång noga med att inte spara några namn utan att på en 
gång ge dem sin nya kod. Personerna och bolagen vi studerade var inte medveten om deras 
medverkan i vår studie. Då vår avsikt var att undersöka hur relationerna såg ut och presentera 
dem anonymt ansåg vi att det inte fanns något skäl att kontakta något av bolagen eller 
personerna som representerade dessa. All information vi tagit del av är officiell och 
lättåtkomlig på internet.  
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3.9 Reliabilitet 

Under studiens gång valde vi att skapa flera excelark med en mindre mängd data vardera 
istället för ett excelark med all data. Detta då vi är medvetna om att desto större mängden data 
är, desto lättare är det att ett fel uppstår. Vi har även varit väldigt måna om att utesluta mätfel i 
högsta möjliga grad. Detta har vi gjort genom att bearbeta vårt material i form av matrixer i 
excelark flertalet gånger vardera, för att säkerställa materialets riktighet. (Bryman, 2008 p. 
167) Om denna studie skulle utföras igen, med samma urval under 2014 alternativt ännu 
senare skulle resultatet inte bli identiskt med vårt resultat. Detta på grund av att vi samlade in 
studiens data under en kort period 2013 och vi under början av 2014 uppmärksammat att 
minst ett företag ändrat styrelsemedlemmar vid årsskiftet.  

 

3.10     Validitet 

I studien har vi endast studerat de formella relationerna i form av personer som sitter flertalet 
företagsstyrelser. Detta gör att vi endast identifierat en form av relation. Vi är medvetna om 
att andra relationer, så som släktrelaterade och vänskapsbaserade relationer även dessa kan 
transportera information och kunskap emellan aktörer. Detta är dock ingenting som publiceras 
från företagens sida. Detta gör det svårt att identifiera dessa former av relationer utan att göra 
en kvalitativ studie bestående av intervjuer med de olika styrelsepersonerna alternativt en 
kvantitativ enkät, med vilka personer de anser sig ha relationer med, som respektive 
styrelseperson svarar på. Dessa relationer är dock inte några vi haft för avsikt att undersöka 
utan vi har fokuserat på de relationer som riskkapitalbolagen är en stor del av utformandet av, 
vilka i sin tur bildar nätverksstrukturen för företagen som riskkapitalbolagen investerar i. 
(Bryman & Bell 2011 p. 166) 

Det finns ett stort antal olika teorier om företags livscyklar och beroende på teoretiker varierar 
antalet faser och dess kriterier. Vi valde Silvola (2011) samt Johnson, Whittington och 
Scholes (2011) eftersom deras teori om företags livscyklar gjorde det tydligt för oss att dela in 
de företag som ingick i studien. Silvola (2011) väger även in riskkapitalbolagens medverkan i 
ett företags livscykel som medverkande faktor. Detta innebar för oss att vi inte behövde tveka 
på vilket fas något av dessa företag befann sig i då dessa kriterier var väldigt tydliga. 
Beroende på om fasindelningen utgår från en annan teoretikers kriterier kan företagen såklart 
bli indelade i helt andra faser och framförallt en stort antal fler faser vilket skulle kunna visa 
på ytterligare skillnader i nätverksstrukturen beroende på vilken fas ett företag befinner sig i. 
Vi ansåg dock att studien inte krävde fler faser än fyra. Dessa fasers indelning var mest 
intressant för vår studie då riskkapitalbolagen i vårt urval framförallt fokuserar på företag med 
en ambition och potential att snabbt ta sig ut på den internationella marknaden och företag 
med potential att växa. 
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4      RESULTAT 
I nästföljande bilder illustreras relationerna mellan aktörerna i nätverket ALFA och nätverket 
BETA. Siffran visar på i vilken fas de olika företagen befinner sig. 

1: Uppstartsfasen 
2: Tillväxtfasen 
3: Mognadsfasen 
4: Exit 

 
 

Bild 1: ALFA Individnätverk 

Denna bild illustrerar relationerna mellan aktörerna i riskkapitalbolaget ALFAs nätverk. De 
gröna kvadraterna representerar ALFAs riskkapitalister. Denna bild visar att fyra företag som 
riskkapitalbolaget ALFA investerar i befinner sig i periferin i förhållande till det stora 
klustret. Ett av dessa fristående företag befinner sig i uppstartsfasen, ett företag i 
mognadsfasen och två i fasen exit. Under nästa bild, bild 2, illustreras en förstorad, mer 
förklarande bild av ALFAs största kluster vilket befinner sig längst till höger på denna bild. 
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Bild 2: ALFA Individnätverk, endast det största klustret 

Denna bild illustrerar det största klustret i riskkapitalbolaget ALFAs nätverk. Som bilden 
visar befinner sig sex av dessa företag i tillväxtfasen och ett företag i mognadsfasen. 

 

Bild 3: BETA Individnätverk 

Denna bild illustrerar riskkapitalbolaget BETAs nätverk bestående av personer vilka 
representerar de företag som riskkapitalbolaget BETA investerar i. De gröna kvadraterna 
representerar BETAs riskkapitalister. Ett av BETAs företag befinner sig i tillväxtfasen och 
sex företag befinner sig i mognadsfasen. 
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Tabell 1: Antalet företag i livscykelns olika faser 
 Uppstartsfasen Tillväxtfasen Mognadsfasen Exit Medelvärde Standardavvikelse 

ALFA 1 6 3 2 2,455 0,934 
BETA 0 1 6 0 2,857 0,378 
 

Som bilderna 1, 2, 3 samt tabell 1 visar befinner sig majoriteten av ALFAs företag i 
tillväxtfasen, en fas som representerar företag som håller på att växa sig större samtidigt som 
de ofta ställs inför problem med styrningen av företaget, ofta då erfarenheter av chefskap ännu 
saknas inom företaget. Nätverket BETA karaktäriseras av företag som befinner sig i 
mognadsfasen, en fas i företagets livscykel dit företag som redan växt sig stora och som 
fokuserar på sin effektivitet och lönsamhet hör. Dessa företag ställs ofta inför utmaningar 
såsom att behålla sitt engagemang och sin entusiasm samtidigt som de skapar ny tillväxt. Ny 
tillväxt skapar många företag i denna fas genom att diversifiera sig till nya affärsområden. 
(Johnson, Whittigton & Scholes 2011 pp. 311-312) Vi ser också att BETA varken har några 
företag som befinner sig i uppstartsfasen eller i exit. Medelvärdet för vartdera nätverk blir 
således drygt två för ALFA och knappt tre för BETA. Det vill säga att ALFAs företag i 
genomsnitt befinner sig i tillväxtfasen medan BETAs företag i genomsnitt befinner sig i 
mognadsfasen. Standardavvikelsen påvisar spridningen av faserna, som i ALFAs fall är 
relativt hög.  

De föregående bilderna; Bild 1, 2 och 3 samt tabell 1 visar att nätverket ALFA har minst ett 
företag i som befinner sig i respektive fas i företagens livscykel. Nätverket BETA har endast 
företag i två av de fyra faserna, tillväxtfasen och mognadsfasen. Som bilderna 1 och 2 visar 
befinner sig företag i uppstartsfasen i en mer avlägsen position än företag i tillväxtfasen och 
mognadsfasen, detta överensstämmer således med hypotes 1: Företag som befinner sig i 
uppstartsfasen har generellt sett en mer avlägsen position i nätverket än företag som befinner 
sig i tillväxtfasen samt mognadsfasen. På grund av att företag i uppstartsfasen ofta är väldigt 
små och informella samtidigt som de ofta kontrolleras endast av sin ägare (Silvola 2011; 
Miller & Friesen 1984) har de ännu inte hunnit skapa en fullständig styrelse och företaget 
består därför inte av aktörer med relationer till andra företag och personer. På dessa bilder ser 
vi också att alla företag som befinner sig i fas nummer två, tillväxtfasen har relationer till 
andra företag. Enligt Johnson, Whittigton och Scholes (2011 pp. 311-312) anställer företag i 
denna fas ibland professionella chefer samt att en riskkapitalist ofta tar plats i dessa företags 
styrelse, mycket för att hjälpa företagen med deras problem med att styra företaget och dess 
anställda. Detta bör i sin tur förklara varför alla företag i tillväxtfasen har relationer till andra 
företag, för att det till skillnad från när företaget befann sig i uppstartsfasen nu finns en 
fullständig styrelse och ofta styrelsepersoner med tidigare erfarenhet och relationer. 
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4.1 Nätverkscentralisering 

Tabell 2: Centraliseringsgrad nätverksnivå 
 ALFA BETA 

Företagsnivå Individnivå Företagsnivå Individnivå 
Centraliseringsgrad 9,04 % 24,81 % 29,26 % 51,16 % 

 

4.1.1 Företagsnivå 
På individnivå är skillnaden ur ett nätverksperspektiv väldigt stor mellan de två företagens 
centraliseringsgrad. ALFA har en centraliseringsgrad på 9,04 procent och nätverket BETA en 
centraliseringsgrad på 29,26 procent. Om vi går tillbaka till bild 1 ser vi att 15 av ALFAs 61 
aktörer befinner sig i periferin, helt avskilda från det största klustret där majoriteten av 
aktörerna befinner sig. Som bilden även visar har de aktörer som befinner sig i periferin 
endast en relation till andra aktörer vilka representerar samma företag. I det stora klustret 
finns aktörer från flera olika företag representerade. I denna aspekt skiljer sig de två nätverken 
åt. Om vi tittar på bild 3 ser vi att alla företag i nätverket BETA har en relation till minst ett 
annat företag via sina representanter, detta gör att inga aktörer befinner sig i periferin, helt 
avskilda från de övriga aktörerna. Detta är anledningen till varför centraliseringsgraden skiljer 
sig åt så mycket mellan de två nätverken. I nätverket BETA finns det flera aktörer som är mer 
centrala än de resterande aktörerna därav den höga centraliseringsgraden (Roxenhall 2013) 
Anledningen till varför BETA har en högre centraliseringsgrad än ALFA beror således på att 
ALFAs mest centrala aktör inte är lika central som BETAs mest centrala aktör. Som Freeman 
(1978) beskrev i sin artikel beskriver centraliseringsgraden den mest centrala aktörens 
centralitet i förhållande till nätverkets andra aktörer. 

 

4.1.2 Individnivå 
Även ALFAs och BETAs centraliseringsgrad på individnivå skiljer sig åt markant. ALFA har 
en centraliseringsgrad på 24,81 procent och BETA 51,16 procent. 

Om vi studerar bild 1 och 5 ser vi att ALFA som har en betydligt lägre centraliseringsgrad än 
BETA även har ett fåtal aktörer med centrala positioner i nätverket. BETA, som har en 
relativt hög centraliseringsgrad har flera aktörer med centrala positioner i nätverket. Vid en 
jämförelse av dessa två nätverk ser vi att BETA har fler centrala aktörer i förhållande till totalt 
antal aktörer än ALFA. 

Vid en jämförelse av nätverkens centralisering på de båda nivåerna ser vi att proportionen 
mellan ALFA och BETA är 3,24 (29,26/9,04) på företagsnivå samt 2,06 (51,16/24,81) på 
individnivå. 
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4.2 Nätverksdensitet    

Tabell 3: Densitet nätverksnivå 
 ALFA BETA 

Företagsnivå Individnivå Företagsnivå Individnivå 
Densitet 25,50 % 11,60 % 52,40 %  20,90 % 

 

Tabell 3 visar att nätverket BETA har en högre densitet på nätverksnivå jämfört med 
nätverket ALFA. Detta gäller både på företagsnivå och individnivå och överensstämmer 
således med hypotes 2: Ett nätverk bestående av endast företag i tillväxtfasen och 
mognadsfasen har generellt sett en högre nätverksdensitet än ett nätverk med företag i alla 
fyra faser. Eftersom ett nätverk med låg densitet har färre relationer än ett nätverk med hög 
densitet uppstår det svårigheter att utbyta kunskap mellan aktörerna (Roxenhall 2013). Bild 1 
illustrerar tydligt svårigheten att utbyta kunskap mellan aktörerna i nätverket ALFA. Detta på 
grund av att flertalet av aktörerna inte har några etablerade relationer till andra företag. 
Nätverket har således även en lägre densitet på nätverksnivå än nätverket BETA. På bild 1, 2 
och 3 ser vi också tydligt att BETAs nätverk är tätare än ALFAs. Då densiteten anger tätheten 
i ett nätverk (Marsden 1990) resulterar det i att nätverket BETA får en högre densitet än 
nätverket ALFA. 

 

4.2.1 Företagsnivå 
Densiteten på företagsnivå skiljer sig åt mellan de två nätverken. ALFA har en densitet på 
25,50 procent och BETA har drygt dubbelt så hög densitet på 52,40 procent. Om vi går 
tillbaka igen och studerar bild 1,2 och 3 kan vi, som vi även nämnde under nätverkscentralitet, 
se att flera aktörer befinner sig i periferin, helt avskilda från de övriga aktörerna i nätverket 
ALFA medan alla aktörer i BETA har en relation till någon annan. 

 

4.2.2 Individnivå 
Även densiteten för det totala nätverket på individnivå skiljer sig åt mellan de två nätverken. 
ALFA har en densitet på 11,60 procent och BETA 20,90 procent. Detta gör således att 
densiteten blir lägre i ALFA då flera aktörer har väldigt få relationer i förhållande till hur 
många aktörer det finns i nätverket. (Marsden 1990) 

Förhållandet mellan de två nätverken är i detta fall 2,05 (52,40/25,50) på företagsnivå samt 
1,80 (20,90/11,60) på individnivå. 
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4.3 Nätverksrelationer 

Tabell 4: Nätverksrelationer 
 ALFA BETA 

Företagsnivå Individnivå Företagsnivå Individnivå 
Antal aktörer  11 61 7 34 
Antal riskkapitalister   5  3 
Antal investeringar /riskkapitalist 2,2  2,33  
Antal relationer 28 426 22 234 
Riskkapitalisternas närvaro i företagen  64 %  86 %  

 

Nätverket ALFA består i grunden av 11 företag i vilka ALFA investerar i samt 61 personer 
varav fem är riskkapitalister från ALFA. BETA består av sju företag som BETA investerar i 
samt 34 personer varav tre är riskkapitalister från BETA. Detta visar att både ALFA och 
BETA i snitt investerar i drygt två företag per riskkapitalist. 

Antal relationer skiljer sig markant mellan de båda nätverken, men även antalet aktörer ser 
olika ut. ALFA har knappt dubbelt så många aktörer som BETA, både på företagsnivå och på 
individnivå. Antalet aktörer skiljer sig markant mellan de båda nätverken då ALFA nästan 
innehåller dubbelt så många aktörer som BETA. I snitt har ALFAs aktörer på företagsnivå 
drygt 2,5 relationer var och BETAs aktörer på företagsnivå har drygt tre relationer var. På 
individnivå har de båda nätverken ett snitt på knappt sju relationer var. Antalet relationer i 
snitt per aktör på företagsnivå stödjer Hypotes 3: Ett nätverk med företag i uppstartsfasen 
och/eller fasen exit har generellt sett färre relationer i snitt per aktör än ett nätverk med 
företag endast i tillväxtfasen och/eller mognadsfasen. Anledningen till att resultatet ser ut som 
det gör beror på att relationer både kostar tid och pengar att bygga (Roxenhall 2013) vilket 
visar sig i att företag i uppstartsfasen ännu inte hunnit skapa de relationer som företag i 
tillväxtfasen och mognadsfasen har byggt upp. Anledningen till att även företag i fasen exit 
har ett färre antal relationer än företag i tillväxtfasen och mognadsfasen beror troligtvis på att 
de påbörjat sin avgång från riskkapitalbolaget och därmed har antalet relationer minskat. Som 
Borgatti och Halgin (2011) förklarar i sin artikel varar inte relationer för alltid. Resultatet 
visar dock även att antalet relationer i snitt på individnivå inte stödjer hypotes 3. Detta beror 
på att om en person har ett stort antal fler relationer än övriga personer i ett nätverk kommer 
antalet relationer i snitt att öka. Som vi ser i tabell 4 finns det fem riskkapitalister 
representerade i nätverket ALFA medan det bara finns tre riskkapitalister representerade i 
nätverket BETA. Antalet relationer i snitt på individnivå bör därmed påverkas av att antalet 
riskkapitalister är fler i nätverket ALFA och att det därmed är dessa riskkapitalister som ökar 
antalet relationer i snitt per aktör på individnivå. 

Tabell 4 visar på att ALFA har minst en riskkapitalist representerad i 64 procent av de företag 
de investerar i till skillnad från BETA som finns representerad med minst en riskkapitalist i 86 
procent av deras investerade företag. Om vi går tillbaka till bild 1, 2 och 3 ser vi att ALFA har 
en, alternativt fler riskkapitalister i sju av 11 företag och BETA i sex av sju investerade 
företag. På bilderna som illustrerar nätverken ser vi även i vilka faser företagen befinner sig 
och vi kan tydligt se att ALFA inte finns representerad i något av de företag som befinner sig i 
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uppstartsfasen eller exit. Både ALFA och BETA finns representerad i alla sina företag som 
befinner sig i tillväxtfasen samt alla utom ett företag som befinner sig i mognadsfasen, detta 
gäller båda nätverken. 

 

4.4     Sammanfattande diskussion 

4.4.1         Uppstartsfasen 
Resultatet visade på att aktörerna vilka representerar det enda företag som befann sig i 
uppstartsfasen inte hade någon relation till någon av riskkapitalisterna i nätverket. De hade 
även väldigt få relationer i förhållande till många andra aktörer då de endast hade en relation 
till de andra aktörerna vilka också tillhörde uppstartsfasen. De befann sig även i periferin, helt 
avskild från aktörer i någon av de andra faserna. Detta visar på att det tar tid att bygga 
relationer (Roxenhall 2013) och att företag i uppstartsfasen därmed inte hunnit med att bygga 
relationer ännu. 

 

4.4.2         Tillväxtfasen 
De aktörer som befinner sig i tillväxtfasen har alla kontakt med minst en riskkapitalist. Största 
utmaningen i denna fas är att ledaregenskaperna saknas hos entreprenören själv och att de 
därför söker efter externa personer för att få hjälp att leda företaget (Silvola 2011). Då alla 
aktörerna i denna fas har en relation till en riskkapitalist alternativt fler kan vi dra slutsatsen 
att riskkapitalbolagen skapar en nätverksstruktur till fördel för företagen i tillväxtfasen för att 
de ska få hjälp att lösa deras största utmaningar. Aktörerna i denna fas har alla många 
relationer till övriga aktörer och som Roxenhall (2013) beskriver, krävs det fungerande 
nätverksrelationer för att kunskap skall kunna föras över mellan aktörerna och därmed lösa 
varandras problem. Ferrary och Granovetter (2009) visade på att relationerna mellan aktörer 
påverkar nystartade företag starkt och att en aktör som är dåligt förankrad i ett nätverk har 
svårt att utbyta kunskap med övriga aktörer. Som resultatet visade har företag i tillväxtfasen 
en mycket bättre förankring i nätverket samt att de alla har väletablerade relationer. Även 
detta visar på att riskkapitalbolagen hjälper de företag de investerar i med de utmaningar de 
står inför. Troligtvis hade de företag som nu befinner sig i tillväxtfasen en sämre förankring i 
nätverket samt ett färre antal relationer när de befann sig i uppstartsfasen. Då relationer tar tid 
och kostar pengar att skapa (Roxenhall 2013) visar det på en stor skillnad mellan 
uppstartsfasen och tillväxtfasen vilket tyder på att riskkapitalbolagen börjar skapa relationer 
till det företag som befinner sig i uppstartsfasen men att de inte hunnit etablera sig förrän 
företaget befinner sig i nästa fas, i tillväxtfasen. 
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4.4.3         Mognadsfasen 
Denna fas har väldigt mycket gemensamt med tillväxtfasen förutom att företag i 
mognadsfasen har kommit längre på det affärsmässiga planet, diversifierat sig och prövat 
andra marknader. De har under en längre tid än företag i tillväxtfasen tagit del av extern 
kunskap (Silvola 2011) som flödat mellan nätverkets aktörer. Strukturmässigt är det svårt att 
urskilja mognadsfasen från tillväxtfasen då båda är väl inbäddade i nätverken och bidrar till 
en ökad nätverksdensitet och är i regel direkt bundna till nätverkens mest centrala aktörer. 

 

4.4.4         Exit 
Aktörer som befinner sig i sista fasen av livscykeln, exit, har inga relationer till några 
riskkapitalister. Detta beror troligtvis på att de är tillräckligt starka i sig själva vid det här 
laget, och att relationer inte är ett typiskt problem för denna fas. (Johnson, Whittigton & 
Scholes 2011 pp.312) Troligtvis har riskkapitalbolagen valt att lägga mer energi och fler 
relationer på de företag som verkligen behöver det, företag i uppstartsfasen samt tillväxtfasen 
istället för aktörer i exit som riskkapitalbolagen inom en kort tid kommer att avsluta sin 
finansiering i. Att antalet relationer är färre i sista fasen än i de förgående tyder mest troligt på 
att det är en del av denna fas och en del av den affär de haft tillsammans som nu är på väg att 
avslutas. (Johnson, Whittigton & Scholes 2011 pp.312)  
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5         SLUTSATS 
Vi observerade att kunskap saknades om svenska riskkapitalbolag och vårt syfte med denna 
uppsats var att bidra med kunskap om hur faserna i ett företags livscykel påverkar 
nätverksstrukturen för svenska riskkapitalbolag. Vår studie visar på att svenska 
riskkapitalbolag via sina anställda erhåller väldigt centrala positioner i deras respektive 
nätverk. Genom att erhålla så pass centrala roller blir de sedermera de viktigaste 
knytpunkterna i nätverket och all information kanaliseras via dem. Vidare ser vi att 
riskkapitalbolagen har stukturerat nätverken olika beroende på vilken fas företagen de 
investerat befinner sig i och vilka utmaningar de står inför. Med en snabb överblick över de 
illustrerade personnätverken ser vi genast att BETA är ett tätare nätverk där alla aktörer bildar 
ett gemensamt kluster. ALFA däremot har aktörer i periferin och detta vill vi härleda till att 
ALFA har flera investeringar som är i uppstartsfasen och exitfasen, medan BETA är ett mer 
homogent nätverk där alla deras investeringar förutom ett företag är i tillväxtsfasen. Angående 
företag i uppstartsfasen drar vi slutsatsen att de inte hunnit bli inbäddade i riskkapitalisternas 
nätverk ännu. Med företag i exitfasten drar vi slutsatsen att de är på väg ut ur samarbetet och 
är tillräckligt självständiga för att stå på egna ben. Tillväxtfasen och mognadsfasen kräver 
däremot mer support i form av socialt kapital och av både ALFAs och BETAs nätverk att 
döma kan vi konstatera att företag i just de faserna är bättre inbäddad i nätverken. Naturligt 
blir då de centrala riskkapitalisterna i BETAs nätverk de mest inflytelserika personerna och 
bidrar till att centraliseringsgraden blir betydligt högre i BETA än i ALFA, både på 
individnivå och på företagsnivå. 

Vi har bara visat vilket stort nätverk en entreprenör får tillgång till via riskkapitalisterna och 
deras styrelsekopplingar. Skulle verkliga sociala relationer räknas med skulle nätverket 
givetvis bli ännu större. 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i denna uppsats analyserat riskkapitalbolag och de bolag de investerat i tycker vi att det 
hade varit intressant att göra studien ännu mer utförlig. Att inkludera riskkapitalbolagets alla 
samarbetspartners skulle leda till ett väldigt stort nätverk med aktörer som representerar 
universitet, advokatfirmor, banker med mera. Ett annat alternativ hade varit att undersöka om 
Sveriges 10 alternativt 20 största riskkapitalbolag har någon relation till varandra och hur 
vanligt det är att riskkapitalbolag investerar tillsammans i företag. Att göra denna studie igen 
men att analysera nätverksstrukturen på en egonivå anser vi också skulle vara intressant då 
strukturen på egonivå många gånger har en direkt påverkan på nätverksstrukturen på 
nätverksnivå.  
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