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Sammanfattning 
 
En investering i relativt små, onoterade bolag med aktivt ägarengagemang som är under 
utveckling går inom begreppet riskkapitalinvesteringar. Olika typer av 
riskkapitalinvesteringar har varit en väldigt populär investeringsform under en längre tid i 
Sverige. Processen som riskkapitalbolag och entreprenör går igenom är uppdelad i flertalet 
steg, från entry till exit, men det är framförallt den tidiga investeringsprocessen som är 
undersökt i denna studie. Intressant har varit undersöka interaktionen och aktiviteten mellan 
riskkapitalbolag och entreprenör. I tidigare studier har det upptäckts skillnader mellan statliga 
och privata bolag vilket är en av många aspekter vi har diskuterat i denna studie. 
 
Problemformuleringen vi valt att arbeta utifrån är:  
 

Hur påverkas aktivitetsnivån och angreppssättet av vilka förutsättningar som 
råder för en investering? 

 
Syftet med studien är dessutom att utöka förståelsen kring den initiala delen av 
investeringsprocessen.  Vi vill även undersöka om variablerna aktivitetsnivå och angreppssätt 
kunde förklara det framtida utfallet av en investering.  
 
I den teoretiska delen ges en bakgrund kring den teori som finns om riskkapitalinvesteringar. I 
början ges en beskrivning hur hela riskkapitalprocessen ser ut från början till slut för att 
senare gå in på olika teorier om förhållandet och risktagandet som uppstår mellan 
rikskapitalbolag och entreprenör. Olika förslag ges också för att minska risken så mycket som 
möjligt. Utifrån denna teorigenomgång har fyra hypoteser ställt upp för att svara på det 
problem och syfte som undersökningen bygger på. 
 
För att undersöka detta har vi gjort en kvantitativ studie men hjälp av enkätundersökning via 
telefon. Intervjuer med 44 entreprenörer har gjorts där de svarade på en enkät om den första 
kontakten med riskkapitalbolaget och hur investeringsprocessen avlöpte. Avslutande frågor 
om företagets framtid och prestation var nödvändiga för att svara på vårt delsyfte. Enkäterna 
har sammanställts och olika statistiska test har gjorts för att undersöka hur aktivitetsnivån och 
prestationen kan förklaras av olika förutsättningar samt olika angreppssätt. 
 
Resultaten av den här studien skall mer ses som tendenser på marknaden eftersom inte 
signifikanta resultat har uppnåtts i undersökningen.  
 

Hypotes Resultat 
H1 Egenskapsvariabel/Aktivitetsnivå Fyra av fem variabler påverkar aktivitetsnivån. 
1a) Investeringsform Syndikering → Lägre aktivitetsnivå 
1b) Storlek Mindre investeringar → Högre aktivitetsnivå 
1c) Risk Inget samband 
1d) Organisationsform Statliga riskkapitalbolag → Högre aktivitet 
1e) Branschfokus Branschfokus → Högre aktivitet 
H2 Aktivitetsnivå/Prestation. Inget samband 
H3 Egenskapsvariabler/Angreppssätt Egenskapsvariablerna påverkar angreppssättet. 
3a) Organisationsform Statliga riskkapitalbolag är oftare proaktiva 
3b) Branschfokus Branschfokuserade riskkapitalbolag är oftare proaktiva 
3c) Storlek Storlek påverkar ej angreppssätt 
H4 Angreppssätt/prestation Inget samband 
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1. Inledning 
 
Uppsatsens första kapitel avser att göra läsaren införstådd i uppsatsens problem genom en 
redogörelse för problemets bakgrund samt syftet med denna studie.  
 
1.1 Problembakgrund 
 
En investering i relativt små, onoterade bolag med aktivt ägarengagemang som är under 
utveckling går inom begreppet Private Equity. Private Equity kan komma från olika aktörer 
på marknaden. Venture Capital-bolag är kanske den mest kända formen där investeringen ofta 
sker tidigt som minoritetsägare. Så kallade affärsänglar är privatpersoner som aktivt väljer att 
investera i bolag utan familjeanknytning. En tredje form som kan gå under begreppet Private 
Equity är en buyout, där det helt enkelt sker ett uppköp av företaget med ny eller bibehållen 
företagsledning.1 Ett vidare begrepp av Private Equity är riskkapitalinvesteringar. 
 
Olika typer av riskkapitalinvesteringar har varit en väldigt populär investeringsform under en 
längre tid i Sverige. Det har alltid funnits personer i Sverige som har varit positiva till 
investeringar i mindre, onoterade bolag men på 1970-talet började detta ske i organiserade 
former. Då bildades nämligen Riskkapitalfonder och riskkapitalbolag som valde att investera i 
ägarledda bolag som befann sig i början av deras verksamhet. Under det glada 80-talet tog 
sedan investeringarna fart på allvar, det bildades ett 30-tal nya riskkapitalbolag och fonder. 
Här hade staten en stor roll då många av bolagen och fonderna var statligt finansierade. Den 
starka konjunkturen och det rådande börsklimatet var anledningar till detta samt att bildandet 
av börslistan OTC som ökade intresset för mindre företag och möjligheter att göra exit.2

 
Under slutet av 90-talet och under första året på det nya millenniet var riskkapitalmarknaden 
som allra hetast och under flera år växte marknaden mer än normalt. Under de efterföljande 
åren vände dock trenden och under 2003 genomfördes inte en enda börsintroduktion. Idag har 
marknaden fått fart igen, mycket tack vare den rådande högkonjunkturen och fler 
börsintroduktioner har blivit av. Det som fick marknaden att vända var börsintroduktionen av 
Oriflame år 2004 som var mycket framgångsrik. Riskkapitalbolagens investeringar har också 
ökat, dock blir aktörerna färre. På senare tid har dock den privata marknaden vuxit sig allt 
större och framförallt affärsänglar har tagit en större plats.3 En rådande trend är att bolagen 
hellre väljer att investera mer kapital i de bolag de redan investerat i istället för att göra nya 
investeringar. Markanden är trots detta på rätt väg, under år 2003 investerade riskkapitalbolag 
2,2 miljarder Euro jämfört med 642 miljoner Euro år 2002.4  
 
Processen som entreprenör och riskkapitalbolag går igenom, från entry till exit, delas ofta upp 
i flera olika steg. Antalet steg varierar beroende på vilken författare man väljer att referera till. 
Tybejee och Bruno utarbetade år 1984 en modell som kom att bli väldigt populär inom ämnet 
där de pratar om fem olika steg, från start till mål. Första delen i modellen är Deal Origination 
där riskkapitalbolaget får ett antal investeringsmöjligheter att ta hänsyn till. De kan komma 
från både att riskkapitalbolaget går ut själv och aktivt söker efter portföljföretag, proaktivt 
arbetssätt, eller att företag kommer till riskkapitalbolaget, reaktivt arbetssätt, och ber om 
pengar. Vanligtvis är dock riskkapitalbolaget på något sätt ute på marknaden för att synas och 
skapa kontakter som sedan kan vara användbara i framtida projekt. Detta är en mycket viktig 
                                                 
1 Svenska Riskkapitalföreningen, Medlemsmatrikel, 2005-2006, s. 2 
2 Ibid. s. 16 
3 Svenska Riskkapitalföreningen, Medlemsmatrikel, 2006-2007, s. 26 
4 EVCA Yearbook 2004, s. 231 
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verksamhet då genomförda investeringar ofta har sitt ursprung i denna verksamhet5. Nästa 
steg i processen är Deal Screening där riskkapitalbolaget väljer ut vissa företag som är värda 
att göra en närmare analys på. Vissa företag investerar enbart i de branscher som de känner till 
och är förtrogna till medan andra investerar i samtliga branscher där de hittar intressanta 
projekt.6 Här kan kontakten och intensiteten mellan riskkapitalist och entreprenör variera 
kraftigt från investering till investering. Exakt vad som påverkar detta samt vilken påverkan 
den har på det slutgiltiga resultatet av investeringen är dock oklart. 
 
Steg tre innefattar en djupare utvärdering av de potentiella företagen. Deal Evaluation 
omfattar relationen mellan risk och avkastning där riskkapitalisten försöker hitta den mest 
lukrativa investeringen. Dock görs detta ej i formaliserade standardmallar på grund av den 
bristande historiska datan, potentiella portföljföretag har nämligen ofta en kort historia. 
Slutligen när ett riskkapitalbolag har bestämt sig för att investera i ett visst bolag är det dags 
att strukturera upp själva avtalet. Detta sker i Deal Structuring där endast avtal är slutet om de 
båda parterna kan enas om en deal. Det sista steget i processen kallas Post-investment 
avtivities. Här övergår riskkapitalisten från att vara investerare till samarbetsparter. En plan 
läggs fram för portföretagets framtida verksamhet vilket ofta inkluderar en börsintroduktion 
eller annan form av försäljning där riskkapitalisten slutligen tar hem sin vinst.7

 
I tidigare litteratur har det också diskuterats en del kring riskkapitalbolagets agerande 
beroende på organisationsform. Isaksson8 har undersökt om organisationsformen har någon 
inverkan på hur bolagen gör exit. Där han bland annat funnit att relationen och beroendet av 
eventuella investerare är en anledning till skillnader i beteende hos olika formerna av 
riskkapitalbolag. Privata bolag behöver göra exit för att få upp ett gott rykte på marknaden 
medan de statliga bolagen är hämmade av restriktioner och efterfrågan från staten som gör att 
de agerar annorlunda. Deras olika beteende visar sig då de statliga bolagen hade märkbart 
färre industriella försäljningar och fler återköp. Det är naturligt att tro att sådana skillnader i 
organisationsform också kan påverka de initiala delarna i investeringsprocessen. 
 
Med ovanstående bakgrund och resonemang vill vi i denna studie titta närmare på den tidiga 
investeringsprocessen för att undersöka hur den ser ut idag. De variabler vi främst kommer att 
inrikta oss på är aktivitetsnivån och vad som påverkar denna samt huruvida riskkapitalbolaget 
använder sig av ett proaktivt eller ett reaktivt sätt att arbeta (angreppssätt). Spelar det någon 
roll om riskkapitalbolaget är av statlig eller privat karaktär? Genom att riskkapitalmarknaden 
har tagit fart igen efter några år i lågvatten ser vi det som intressant att göra en studie om just 
detta. 

                                                 
5 Fried, V.; Hisrish, R., Toward a model of Venture Capital investment decision making, Financial management, 
Vol 23, No. 3. 1994. s. 31-32 
6 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, Management Science, 1984.s. 1051-
1054 
7 Ibid. 
8 Isaksson, A., Exit strategy and the intensity of exit-directed activities among venture capital-backed 
entreprenuers in Sweden, Umeå Universistet, 2006. s. 145 
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1.2 Problemformulering 
 
Ovanstående resonemang mynnar ut i följande problemformulering: 
 

Hur påverkas aktivitetsnivån och angreppssättet9 av vilka förutsättningar som råder för en 
investering? 

 
1.3 Syfte 
 
Med denna studie vill vi utöka förståelsen för den initiala delen av investeringsprocessen. 
Målet med studien är att klargöra om och i så fall hur vissa förutsättningar påverkar 
variablerna aktivitetsnivå och angreppssätt? 
 
Studien syftar även till att undersöka huruvida variablerna aktivitetsnivå och angreppssätt har 
någon påverkan på företagets prestation. Vi vill dessutom belysa eventuella skillnader 
beroende på om riskkapitalbolaget är statligt eller privat. 
 
1.4 Definitioner 
 
Angreppssätt: Då vi i denna uppsats använder oss av begreppet angreppssätt syftar vi på 
huruvida riskkapitalbolaget i fråga använder sig av ett proaktivt eller ett reaktivt sätt att söka 
upp potentiella investeringsobjekt. Även begreppet arbetssätt används på samma sätt, då med 
samma betydelse. Vad som menas med proaktivt respektive reaktivt angreppssätt förklaras 
utförligt i uppsatsen. 
 
Riskkapitalbolag: På samma sätt som ovan varvas begreppet riskkapitalbolag med 
riskkapitalist vilket i denna uppsats har samma betydelse. 
 
Prestation: Med prestation menar vi hur bra ett företag presterar finansiellt. Istället för 
prestation används ibland performance vilket har samma innebörd. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att i denna uppsats begränsa oss till att undersöka de riskkapitalinvesteringar som 
återfinns i Förvärv & Fusioners databas för år 2004 och 2005. 

                                                 
9 Med angreppssätt avser vi huruvida riskkapitalisten arbetat proaktivt eller reaktivt i sin initiala kontakt med 
entreprenören. 
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2. Metodologiska ställningstaganden 
 
Detta kapitel behandlar de utgångspunkter vi använt oss av samt hur dessa kan ha påverkat 
vårt arbete. Vi börjar med våra personliga val och antaganden som ämnesval, förförståelse 
och vår kunskapssyn. Vi går sedan in på ställningstaganden kopplade till denna uppsats, 
såsom de perspektiv och angreppssätt vi har utgått ifrån. Syftet med detta kapitel är för 
läsaren att genom redogörelsen för våra val och ställningstaganden få en inblick i hur detta 
kan påverka studiens resultat.  
 
2.1 Ämnesval 
 
Vi bestämde oss ganska tidigt in på vårt fjärde år på Handelshögskolan att skriva vår D-
uppsats tillsammans. Därefter började vi fundera på ett ämne som kunde passa oss båda bra. 
Eftersom vi är båda inriktade på finansiering föll valet ganska tidigt att vi skulle jobba med 
riskkapitalinvesteringar. Vi var medvetna om att detta ämne är mycket brett och det finns 
många infallsvinklar att behandla. Hösten användas därför till att fundera över vilken del av 
ämnet som vi skulle tycka vara mest intressant att fortsätta med. Efter timmar av tankar var 
det egentligen vid vår första träff med vår handledare Anders Isaksson som ämnet föll helt på 
sin plats. Han föreslog en studie som behandlade en del i investeringsprocessen som kunde 
vara intressant vilket vi instämde i. Att jobba med screeningprocessen utifrån en kvantitativ 
metod för att på detta sätt utveckla denna var något som lockade. Vår handledare hade även 
tillgång till en mycket intressant databas vilket ytterligare bidrog till vårt ämnesval.  
 
2.2 Förförståelse 
 
Förförståelsen skiljer sig mellan olika individer och forskare eftersom den påverkas av de 
värderingar vi byggt upp och genom de erfarenheter vi tagit med oss genom livet. Den 
påverkas också av den kultur och samhälle man har växt upp i och detta avgör hur 
förförståelsen ser ut. Vid en undersökning går det inte att bortse från en författares 
förförståelse eftersom allt vi hör, tänker och tar in bygger på den och kommer att påverka 
studien vare sig man vill det eller inte.10

 
För att på bästa sätt beskriva den förförståelse vi har och ge läsarna en bild av oss som 
författare tycker vi det är lämpligt med en kort presentation av oss.  
 
Daniel är 25 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Han började studera vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet hösten 2002 och har inriktat sina studier mot 
redovisning och finansiering. Detta präglar även Daniel fritid då dagstidningar som Dagens 
Industri ofta ligger framme i lägenheten. Daniel har också studerat ett läsår i Lissabon, 
Portugal där även management studerades. Utöver studierna ägnar Daniel mycket tid åt idrott, 
både som åskådare och aktiv.  
 
Olof är 24 år och uppvuxen utanför Kristianstad. Olof började studera vid Handelshögskolan 
vid Umeå Universitet hösten 2002 och har inriktat sina studier mot redovisning och 
finansiering. Även ekonomistyrning är ett ämne där Olof är intresserad då det handlar om 
styrning av företag och även de beteendemässiga aspekterna av det hela. I övrigt är han 

                                                 
10 Thurén. T., Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Runa förlag, 1991. s. 53. 
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väldigt intresserad av idrott och har genom åren alltid varit engagerad i olika lagsporter. Olof 
har också studerat en utbytestermin i USA. 
 
Den förförståelse som vi känner att vi har med oss i detta ämnesval är framförallt hämtad från 
de senaste årens studier på universitet. Givetvis har alla erfarenheter påverkat studien på något 
sätt men det är framförallt under de två senaste åren, då vi har kommit i kontakt med Venture 
Capital och andra finansieringslösningar, som har påverkat oss mest. Eftersom båda är 
intresserade av börs och finans och följer det som skrivs i affärspressen dagligen har detta 
också påverkat vår förförståelse. Dock känner vi inte att vi har någon direkt 
arbetslivserfarenhet kring ämnet då vi båda har jobbat med diverse jobb i detaljhandeln och 
industrin.  
 
2.3 Kunskapssyn 
 
Inför en studie av denna art ställdes vi inför tanken vilken forskningstradition som är bäst 
lämpad för studien. Eftersom vi har valt att göra en kvantitativ studie där vi skall försöka vara 
så objektiva som möjligt anser vi att en positivistisk kunskapssyn vara bäst lämpad. I 
positivismen skall forskaren vara opartisk och neutral och fungera som observatör av 
forskningsmaterialet11. Forskarens uppgift är alltså att återge verkligheten som den är och inte 
hur den bör vara, och skall försöka separera sina egna uppfattningar från det som undersöks12. 
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för den initiala investeringsprocessen. Detta har 
gjort med olika hypotestest där fakta har samlats in analyserats. Vid sådana undersökningar är 
det viktigt med objektivitet då vi inte är här för att tolka det insamlade materialet. Vi skall 
istället på ett opartiskt sätt samla in fakta och testa materialet och komma fram till det resultat 
även andra författare hade kommit fram till om de fått ta del av samma data.  Dock kommer vi 
i vår slutsats och reflektion till viss del tolka varför detta resultat har uppkommit. 
 
2.4 Angreppssätt 
 
Vid ett positivistiskt synsätt och vid en kvantitativ undersökning är det vanligast att ett 
deduktivt angreppssätt används13. Valet för detta föll sig därför ganska naturligt. Vi har som 
syfte att utifrån de kunskaper vi har skaffat oss i den befintliga teorin göra en undersökning på 
den svenska riskkapitalmarknaden och se hur verkligheten ser ut utifrån den bakgrund vi 
skaffat oss.  
 
Genom en deduktiv ansats får vi de bästa förutsättningar att uppfylla vårt syfte att utöka 
förståelsen för den initiala delen av investeringsprocessen. Vi vill undersöka ett antal 
hypoteser inom det ämne vi har skapat oss en bakgrund i och se hur olika egenskapsvariabler 
påverkar investeringarna och dess utfall. 
 
2.5 Kvantitativ metod 
 
Val av metod styrs främst av vilken undersökning som skall göras. Den kvantitativa 
forskningsprocessen utgår i de flesta fall från befintlig teori, hypoteser görs som sedan 

                                                 
11 Lundahl, U.; Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund: Studentlitteratur 
1999. s. 41-42  
12 Johansson Lindfors. M-B., Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 2003. s. 44-46  
13 Ibid. s. 55 
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falsifieras eller verifieras14. Valet av kvantitativ eller kvalitativ metod hänger ofta samman 
med val av angreppssätt och den kunskapssyn som författarna besitter15. 
 
I denna studie utreds hur investeringsprocessen ser ut vid svenska riskkapitalinvesteringar och 
hur investeringsprocessen påverkar det slutgiltiga resultatet. För att undersöka detta har 
hypoteser testats som sedan har verifierats eller falsifierats och slutligen har en slutsats om 
hela processen kunnat läggas. Detta borgar alltså för en kvantitativ metod och förstärks också 
av det angreppssätt och kunskapssyn som vi har. Backman resonerar vidare kring val av 
metod då han gör tydligt att kvantitativ metod handlar om statistiska undersökningar där det 
mynnar ut numerisk data16. 
 

                                                 
14 Olsson, H.; Sörensen, S., Forskningsprocessen. Falköping: Liber AB, 2001. s. 65-66 
15 Johansson Lindfors. M-B., Att utveckla kunskap. s. 72 
16 Backman, J., Rapporter och uppsatser. Lund, Studentlitteratur 1998. s. 31 
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3. Teoretisk referensram 
 
Med detta kapitel presenterar vi för läsaren vilka teorier vi använt oss av för studien. Då det 
för vissa delar av denna studie råder brist på tillämpbara och relevanta teorier ämnar detta 
kapitel även till att skapa en så stor kunskapsbas som möjligt för läsaren. Vissa delar har ej 
direkt koppling till studien men vi anser den ändå befogad då läsaren på detta sätt ges en 
helhetsbild av ämnet. Kapitlet inleds med en utförlig beskrivning av investeringsprocessen för 
att senare behandla generella teorier som är relevanta för studien. Kapitlet avslutas med 
vilka hypoteser vi valt att arbeta efter när vi går vidare med studien.  
 
3.1 Investeringsprocessen 
 
I detta avsnitt behandlas investeringsprocessen och dess olika komponenter. Vår studie 
fokuserar visserligen på de inledande delarna av denna process men vi tycker att det är viktigt 
att sätta in läsaren i ämnet varför vi har valt att presentera hela processen kortfattat. Vidare 
kommer vi att gå in djupare på de tidiga delarna. På detta sätt hoppas vi ge läsaren möjlighet 
att skapa sig en förståelse för problemet.  
 
På följande sidor återges en förklarande modell för hela investeringsprocessen skapad av 
Tyebjee och Bruno17. Detta verk, tillsammans med Wright and Robbies återgivelse av den 
samlade litteraturen från 1998, har stått som grund för bearbetningen av denna modell18. 
Investeringsprocessen är annars en väl utarbetad process som det skrivits mycket om. Flera 
författare har under åren kommit upp med studier hur processen ser ut. Dessa studier är 
väldigt lika varandra och skiljer sig endast vid någon särskild punkt. Investeringsprocessen är 
uppdelad i ett antal olika steg, antalet steg beroende på vilken författare man väljer att referera 
till.  
 
Deal Orgination är det första steget i investeringsprocessen där riskkapitalbolagen först blir 
medvetna om potentiella entreprenörer som är aktuella att göra investeringar i19. Wright and 
Robbie väljer att kalla detta första steg Deal Generation och menar att detta syftar att hitta ett 
antal investeringar som passar för riskkapitalistbolaget med tanke på storleken på 
investeringen, vilket affärsområde det gäller och hur väl utvecklat företaget är20. Det är också 
skillnad på hur första kontakten mellan riskkapitalist och entreprenör ser ut. 
Riskkapitalbolaget kan själv gå ut och leta efter potentiella företag eller tvärtom, att 
entreprenörerna väljer att gå ut och be om pengar eftersom de anser att de har en bra produkt 
eller affärsidé. Eftersom riskkapitalisterna har många potentiella företag att ta ställning till 
måste en del falla bort.21 Detta sker i screeningprocessen. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1053-1055 
18 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, Journal of Business 
Finance & Accounting 25, 1998. s. 521 
19 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1053-1055 
20 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536 
21 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s 1055-1056 
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Figur 1: Venture Capital-processen 

 
Deal Screening är nästa steg i processen och här gäller det för riskkapitalbolaget att välja ut 
de företag som är aktuella för investering. Riskkapitalbolagen har många erbjudanden och 
investeringar att ta hänsyn till. Många av de entreprenörer som var potentiella 
investeringsobjekt till en början faller ut i detta skede och blir utan pengar.22 Därför är 
screeningen en väldigt viktig process och riskkapitalbolagen blir ofta koncentrerade på en viss 
bransch, eftersom det finns så pass många företag som är intresserade av att få pengar. 
Riskkapitalbolaget blir specialister med tanke på teknologi, produkt eller marknad vilket leder 
till en effektivare beslutsprocess. Wright and Robbie väljer att dela upp screeningprocessen i 
flera olika steg där den första delen, initial screening, handlar om problemen med adverse 
selection som vi kommer att behandla senare. Finansiell information är väldigt viktig i detta 
tidiga stadium. Avkastningskravet granskas och riskkapitalbolagen gör känslighetsanalyser på 
övrig finansiell information. Dessutom hålls en diskussion med företagsledning där det kan 
komma fram ytterligare intern information.23  
 
Efter dessa två ganska övergripande urvalsstrategier inleds fasen Evaluation, utvärderingen av 
företaget. Värderingen är ofta något problematisk att utföra eftersom företagen ofta har en 
väldigt kort historia. Riskkapitalbolagen får ofta förlita sig på affärsplaner som företagens 
ledning har uträttat och försöka bilda sig en uppfattning ifall investeringen kan bli lönsam. 
Här vägs också relationen mellan risk och avkastning. Riskkapitalbolagen har självklart mål 
uppsatta för vilka avkastningskrav de tycker är lämpliga men de stirrar sig inte blinda på dessa 
                                                 
22 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1056-1057 
23 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 539 
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krav vid detta tidiga stadium. Istället tar bolaget hänsyn till andra faktorer såsom ledningens 
egenskaper och historia, marknadsandel och potential, produkt samt företagets finansiella 
historia.24  
 
Reid et al studerade just risk/avkastning-perspektivet i sin undersökning från 1997 där de 
främst tittade på ifall investeringarna gav den avkastning de faktiskt lovade vid start. Enligt 
dem användes risk/avkastning-analyser ganska flitigt av riskkapitalbolaget. Vissa väljer att 
göra analyserna mer noggrant medan andra väljer att gå mer på intuition och känlsa. Risk och 
förväntad avkastning hänger ihop. Ju större risk desto större krav på avkastning och intervallet 
mellan dessa två beskrivs också vara ökande. Minimum avkastningskrav är enligt Reid et al 
cirka 25 - 40 % upp till en risknivå som kan sättas hur hög som helst.25 Wright and Robbie 
väljer att kalla utvärderingen Second Screening, där en utvärdering och mer omfattande due 
dilligence upprättas som de sedan jämför med affärsplanen. Här är det viktigt att mer 
information kommer fram, även sådan information som inte entreprenören själv vet om. På 
detta sätt får de en så sanningsenlig bild över företaget som möjligt.26

 
Efter värderingen av företaget är det dags att besluta om investering eller inte. Blir det 
investering är det upp till riskkapitalbolaget och företaget att komma överens om ett lämpligt 
avtal. Detta sker i stadiet Deal Structuring där allt ifrån pris till hur stor kapitalandel som 
entreprenörer ger i utbyte mot riskkapital. Nästa steg inom strukturen av avtalet är att 
bestämma vilken roll riskkapitalisten skall ha i företaget. Ifall riskkapitalisten skall ha en 
styrelsepost och på så vis kan påverka beslutsfattandet i företaget, till exempel när det är dags 
att avsluta samarbetet27. Noggrann structuring är viktigt eftersom detta ger riskkapitalisten 
möjlighet till att nå de avkastningskrav de har satt upp.28

 
När avtalet är slutet övergår riskkapitalisten från att vara investerare till samarbetspartner. 
Detta steg kallar Tybejee och Bruno Post-Investment Activities29. Wright and Robbie väljer 
att dela in denna del i flera steg eftersom denna del är ganska omfattande. Till en början 
innefattar detta mycket övervakning för att sedan realisera investeringen genom att sälja ut 
företaget till andra ägare eller annan form av exit30. Riskkapitalistbolaget har mycket troligt 
en styrelsepost eller på annat sätt insyn i företaget och försöker nu göra allt för att företaget 
skall göra succé. Dock är rollen något passiv till en början. Målet för riskkapitalisten är ofta 
att inom en 5 till 10-års period göra vinst på investeringen genom att sälja företaget vidare, 
genom en börsintroduktion, sammanslagning eller liknande.31

 
Då vår studie ämnar att utveckla de tidiga delarna i investeringsprocessen har vi valt att 
behandla dessa delar mer utförligt.  
 
3.2 Deal Orgination 
 
Enligt Fried et al är det vanligast att entreprenören kontaktar riskkapitalbolaget och 
presenterar sitt förslag som sedan utvärderas av denne. Dock arbetar riskkapitalbolaget med 
                                                 
24 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1053-1059 
25 Reid, G.C.; Terry, N.G.; Smith, J.A., Risk management in venture capital invester-investee relations, The 
European Journal of Finance 3, 1997. s. 27-28 
26 Wright and Robbie, Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536-537 
27 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 1053-1054 
28 Ibid. s. 1054 
29 Ibid. 
30 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s 545 
31 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1054 
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att försöka synas ute hos företag som verkar i de branscher som är intressanta för 
riskkapitalbolaget för att på det sättet skapa sig ett nätverk med kontakter ute på marknaden. 
Dessa kontakter kan vara investmentbanker, personer i ledningen för riskkapitalbolagets 
portföljföretag, konsulter som arbetat med riskkapitalbolaget tidigare eller familj och vänner. 
Enligt Fried et al är detta nätverksgenererande arbete mycket viktigt då större delen av de 
projekt som riskkapitabolaget slutligen investerar i har sitt ursprung i just sådana kontakter. 
De entreprenörer som endast skickar in sin affärsidé utan att presentera den på något annat 
sätt blir i de allra flesta fall nekade. Detta är skälet till att så pass många av de genomförda 
investeringarna kommer just från kontakter i nätverket och att dessa kontakter känner till vilka 
investeringskriterier som riskkapitalbolaget använder sig av. Detta gör i sin tur att 
investeringsprojektet klarar sig igenom den första delen av screeningsprocessen beskriven av 
Fried et al. Dessutom klarar sig dessa investeringsprojekt sig lättare igenom även den andra 
delen av screeningsprocessen då riskkapitalbolaget litar på kontakternas omdöme rörande 
affärsplaner etc. för dessa projekt.32

 
Wright och Robbie betonar betydelsen av att ha en tydlig strategi för att komma i kontakt med 
rätt entreprenörer och rätt investeringsprojekt33. Detta arbete är nära relaterat till de 
investeringskriterier riskkapitalbolaget använder sig av. En lyckosam strategi för skapandet av 
potentiella avtal med entreprenörer gör att fler avtal blir intressanta senare under 
investeringsprocessen. Med detta menas att om riskkapitalbolaget redan från början kommer i 
kontakt med ”rätt” entreprenörer kommer fler investeringsobjekt klara de krav 
riskkapitalbolaget sätter på dessa. Därmed kommer investeringsprocessen att bli mer effektiv. 
Tybebjee och Bruno menar att företagen jobbade på ett reaktivt sätt, där entreprenörerna 
kommer till riskkapitalbolaget med sina förslag, när de försökte hitta företag att investera i. 
Det proaktiva sättet där riskkapitalisterna är mer aktiva var då inte särskilt utbrett utan istället 
väntade riskkapitalbolagen på erbjudanden från entreprenörer34.  Wright och Robbie menar 
dock att tillföljd av den hårdnande konkurrensen om investeringsobjekten har en förskjutning 
skett från ett reaktivt arbetssätt, till ett mer proaktivt förfarande där riskkapitalbolagen själva 
söker upp entreprenörer med intressanta investeringsobjekt. Avgörande för vilket av dessa 
arbetssätt riskkapitalbolaget väljer är hur de värderar nettonyttan för de två alternativen. Ett 
reaktivt arbetssätt medför lägre kostnader men också en högre sannolikhet för att någon av 
riskkapitalbolagets konkurrenter knyter till sig de bäste entreprenörerna.  Motsatsen gäller för 
det proaktiva alternativet.35 Sweeting håller med om att marknaden har gått från ett reaktivt 
arbetssätt till ett mer proaktivt36. Ungefär 70 % av investeringarna kom i Sweetings studie 
från det proaktiva sättet att arbeta.  
 
3.3 Riskkapitalbolag och dess organisationsform 
 
Riskkapitalbolagens investeringsbeteende är beroende av en mängd olika faktorer. En faktor 
som diskuteras i litteraturen är organisationsformen för riskkapitalbolagen. Osnabrugge och 
Robinson37 diskuterade huruvida olika typer av riskkapitalbolag agerade annorlunda beroende 
på varifrån dess kapital kom ifrån. Vi har valt att dela in riskkapitalbolagen i tre grupper. Den 
första gruppen är de statliga riskkapitalbolagen som alltså är statligt styrda. Dessa bolag 
                                                 
32 Fried, V.; Hisrish, R., Toward a model of Venture Capital investment decision making, s. 31-32 
33 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536 
34 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity, s. 1056 
35 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536 
36 Sweeting, R. C., UK Venture Capital Funds and the funding of new technology-based businesses: Process and 
Relationsships, Journal of Management Studies 28:6, 1991. s. 610 
37 Osnabrugge, M.; Robinson, J., The influense of a venture capitalist’s source of funds, Venture Capital, vol 3, 
No 1, 2001. s. 25 
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agerar ofta på statens vägnar för att främja utvalda regioner eller industrier för att på så sätt 
öka tillväxten. Den andra gruppen, captives, är ett privat riskkapitalbolag som normalt sätt är 
grundat av en stor finansiell institution, t.ex. ett försäkringsbolag eller en pensionsfond, för att 
placera dess kapital i passande investeringar38. Den tredje gruppen som nämns i litteraturen är 
independents. I denna grupp återfinns riskkapitalbolagen som på egen hand söker kapital 
utifrån. Därmed har de ingen moderorganisation som backar upp riskkapitalbolaget med 
kapital39. De tre olika grupperna har olika syfte med sin verksamhet beroende på varifrån de 
har erhållit sitt kapital. De statliga riskkapitalbolagen strävar ofta efter att maximera antalet 
nyskapade jobb medan de övriga grupperna har vinstmaximering som mål40. I vår studie gör 
vi bara skillnad på statliga och privata bolag då vi tycker att just skillnaderna mellan dessa är 
intressant.  
 
Statens roll på den svenska riskkapitalmarknaden har genom åren varit betydelsefull. Främst 
under 1980-talet bildades många statligt finansierade bolag då OTC-listan gav stora 
exitmöjligheter41. På senare tid har dock den privata marknaden vuxit sig allt större och 
framförallt affärsänglar har tagit en större plats42. Även om de statliga bolagen i Sverige är 
helt eller delvis finansierade av statliga medel är det viktigt att påpeka deras oberoende från 
staten i frågor om investeringsstrategier och dylikt. Många av bolagen har fria händer i vilka 
placeringsalternativ de skall välja, dock kan staten påverka bolaget indirekt i dessa frågor 
genom till exempel rekrytering av ledning och styrelse43. 
 
Som vi tidigare nämnt har det diskuterats en del i litteraturen kring riskkapitalbolagets 
agerande beroende på organisationsform. Isaksson44 har undersökt om organisationsformen 
har någon inverkan på hur bolagen gör exit. Där har han bland annat funnit att relationen till 
och beroendet av eventuella investerare är en anledning till skillnader i beteende hos de olika 
formerna av riskkapitalbolag. Privata bolag behöver göra exit för att få upp ett gott rykte på 
marknaden medan de statliga bolagen är hämmade av restriktioner och efterfrågan från staten 
som gör att de agerar annorlunda. Deras olika beteende visar sig då de statliga bolagen hade 
märkbart färre industriella försäljningar och fler återköp. En annan skillnad mellan olika 
organisationsformer kan vara ledningens lönesystem. I statliga bolag existerar knappt 
bonussystem medan hos privata investerare kan bonusen utgöra en stor del av den årliga 
kompensationen45. Det är naturligt att tro att sådana skillnader i organisationsform också kan 
påverka de initiala delarna i investeringsprocessen som vi har valt att undersöka. 
 
3.4 Asymmetrisk information 
 
Ett grundläggande begrepp för vår teoretiska referensram är asymmetrisk information. Detta 
är ett ämne som diskuteras mycket inom just riskkapitalinvesteringar. Därför behandlar även 
vi detta och förklarar vilken innebörd vi ger detta begrepp.  
 

                                                 
38 Osnabrugge, M.; Robinson, J., The influense of a venture capitalist’s source of funds, s. 25 
39 Ibid. 
40 Cumming, D.J.; MacIntosh, J.G., Venture Capital Exits in Canada and the United States. University of Alberta 
and University of Toronto, 2002. s. 34 
41 Svenska riskkapitalföreningens medlemsmatrikel, 2005-2006, s. 16 
42 Svenska riskkapitalföreningens medlemsmatrikel, 2006-2007, s. 26 
43 Isaksson, A., Exit strategy and the intensity of exit-directed activities among venture capital-backed 
entreprenuers in Sweden, s. 148 
44 Ibid. s. 145 
45 Ibid. s. 149 
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När ett kontrakt ska skrivas sitter varje delaktig part inne med en viss mängd information som 
är relevant för att värdera den aktuella affären. I en perfekt värld sitter alla parter inne med 
exakt samma information vilket skapar förutsättningar för en rättvis förhandling. Tyvärr 
existerar dessa förutsättningar ytterst sällan i verkligheten. Istället sitter sannolikt parterna 
inne med olika mängd information, den ena parten vet saker som den andra inte vet. 
Informationsasymmetri råder. Smith et al menar att i en situation som kännetecknas av 
informationsasymmetri sitter den ena parter inne med information som den andra saknar och 
inte kan få tag i46. I denna studie är det informationssituationen mellan riskkapitalist och 
entreprenör som är intressant. Dels i vilken grad riskkapitalisten får tillgång till information 
rörande entreprenörens förmåga, dels vad riskkapitalisten vet om entreprenörens arbetsinsats 
när investeringen är gjord. Detta utvecklas ytterligare i avsnitten om adverse selection och 
moral hazard.  
 
Informationsasymmetri präglar relationen mellan riskkapitalbolag och entreprenör. I 
synnerhet i ett initialt skede då riskkapitalbolaget ska välja ut vilka projekt som denne ska 
investera i. Riskkapitalbolaget utgår från den information som finns tillgänglig för varje 
projekt när investeringsbeslutet ska tas. Entreprenören vet dock sannolikt allt om sitt projekt. 
Denna informationssituation är ett problem om entreprenören i vårt fall väljer att använda sitt 
informationsövertag för egen vinning istället för att skapa mervärde för hela företaget med 
alla dess intressenter47. I kommande avsnitt behandlas agentteorin som just beskriver 
relationen mellan riskkapitalist och entreprenör och vilka problem som kan uppstå mellan 
dem. Detta ser vi som ett viktigt steg eftersom det vi kommer att undersöka är relationen 
mellan dem under den tidiga investeringsprocessen.  
 
3.4.1 Agentteorin 
 
Agentteorin har använts flitigt i tidigare forskning för att förklara relationen mellan 
riskkapitalistbolaget och dess portföljföretag. Ursprungligen handlade agentteorin om 
relationen mellan två samarbetspartner och de problem som kan uppstå då dessa har olika 
inställning gentemot risk. Utgångspunkten i agentteorin är alltså relationen mellan två parter, 
där den ena parten (principalen) överlåter arbete till den andra parten (agenten), som sedan 
verkställer detta.  
 
Vi har valt att använda oss av agentteorin för att beskriva relationen mellan riskkapitalisten 
och entreprenören som alltså kan tolkas som en relation mellan principal och agent. 
Riskkapitalisten antar rollen principal och ägare medan entreprenören, som söker kapital för 
sitt projekt, är agenten. Dessa två parter har olika preferenser rörande vilka mål de har med 
sin verksamhet. För att få ett så lyckat samarbete som möjligt måste dessa mål förenas och 
klargöras för att nå bästa resultat. I en situation där asymmetrisk information råder, vilket i 
realiteten inkluderar alla relationer mellan riskkapitalist och entreprenör, blir denna process 
komplicerad och allt annat än lätt. Teorietisk sätt är det möjligt att helt och hållet förena och 
klargöra parternas mål genom åtgärder såsom ”Bonding” och övervakning, vilka vi kommer 
att behandla senare, dock ej utan att kostnaden överstiger nyttan48. Denna diskussion leder oss 
fram till de två orsaker till vad vi kommer att benämna agentproblemen. 
 

                                                 
46 Smith, J. K.; Smith, R. L., Entrepreneurial finance, 2004, USA, s. 371 
47 Osnabrugge, M. A, comparison of business angel and venture capitalist investments procedures: an agency 
theory-based analysis, Venture Capital, 2000. s. 93 
48 Ibid. s. 93.  
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Utan åtgärder från principalen existerar sannolikt en intresseskillnad mellan principal och 
agent vilket är allt annat än optimalt för en relation som denna. Principalen i vårt fall, med 
intressen som ägare, vill sannolikt maximera sin vinst i största möjliga mån. Agenten däremot 
har sannolikt även andra intressen då en maximerad vinst inte tillfaller denne på samma sätt 
som för principalen. För att förstå problematiken rörande denna intressekonflikt vill vi även 
belysa tidsperspektivet som ytterligare kan förklara detta. Riskkapitalisten går in i projektet 
med målsättningen att göra en så står vinst som möjligt. Denna målsättning delas normalt sätt 
även av entreprenören, dock skiljer sig tidpunkten åt för när de båda parterna förväntar sig 
kunna realisera vinsten. Riskkapitalisten, som normalt sätt får se sin vinst realiserad vid 
avyttringstillfället, har sannolikt sedan tidigare en tidsplan för detta som ska appliceras på en 
mängd projekt medan entreprenören med sina preferenser, grundade på dennes situation, vill 
se att vinsten realiseras på ett annat sätt.  
 
På grund av intressekonflikten mellan principal och agent samt dess olika syn på risk skapas 
alltså två typiska agentproblem. Adverse selection som behandlar huruvida agentens utsago 
om sin egen prestation verkligen stämmer överens med dennes verkliga förmåga. Agenten kan 
felaktigt hävda att dennes förmåga är högre än vad den egentligen är när denne ska 
kontrakteras49.  Det andra agentproblemet är moral hazard vilket behandlar huruvida agenten 
verkligen uppfyller de krav som ursprungligen avtalades i kontraktet50 . Forskningen kring 
dessa två begrepp är omfattande och har behandlats av en mängd författare. Vi kommer i 
följande avsnitt beskriva dessa begrepp utförligare samt dess kopplingar med denna studie. 
 
3.4.2 Adverse selection 
 
Ett riskkapitalbolag står ständigt inför valet av vilka investeringsobjekt denne ska investera i. 
En rad faktorer och omständigheter analyseras i det som kallas investeringsprocessen som vi 
behandlat tidigare. Dessa faktorer mynnar sedan ut i en helhetsvärdering av investeringen 
vilken sedan ska jämföras med det pris som måste betalas för att kunna genomföra 
investeringen. Avgörande för resultatet av värderingen är bedömningen av entreprenörens 
förmåga att kombinera och använda de materiella och immateriella tillgångar som denne 
förfogar över. Alltså i vilken utsträckning entreprenören lyckas skapa en produkt som 
tillgodoser kunders behov på ett nytt och unikt sätt51. Huruvida värderingen och priset är 
korrekt eller inte beror på vilken information om entreprenörens förmåga som 
riskkapitalbolaget förfogar över jämfört med den information som entreprenören har om sin 
egen förmåga vilken antas vara fullständig. Detta är roten till de problem som Amit et al 
benämner adverse selection-problem52. Alltså risken att en investerare, i det här fallet 
riskkapitalbolaget, väljer att investera i mindre lönsamma projekt, så kallade ”citroner” eller 
”lemons ”, tillföljd av bristande information rörande projektet. 
 
Amit et al utvecklade en modell som behandlar problemen kring adverse selection53. 
Modellen utgår från informationssymmetriproblemet där entreprenören vet sin egen förmåga 
medan riskkapitalisten inte har information om detta. Till en början förutsätter modellen att 
entreprenören ej är i behov av nya investeringar samt att denne är riskneutral. Då 
                                                 
49 Osnabrugge, M. A, comparison of business angel and venture capitalist investments procedures: an agency 
theory-based analysis, s. 94. 
50 Fama, E.; Jensen, M. C., Separation of Ownership and Control, Journal of law and economics, 26, 1983. s. 
327-349 
51 Amit, R.; Glosten, L.; Muller, E., Entreprenurial ability, venture investments and risk sharing, Management 
Science, 1990. s. 1233 
52 Ibid. s. 1233-1234 
53 Ibid. s. 1236-1238 
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riskkapitalisten inte har tillräckligt med information för att göra en korrekt värdering av 
entreprenören kommer denne att lägga sitt bud baserat på det genomsnittliga värdet på en 
given mängd investeringsprojekt. Entreprenören å andra sidan har fullständig information om 
sin förmåga och kan på ett korrekt sätt värdera sitt projekt. Därmed kan denne ta ställning till 
det bud som riskkapitalisten ger och avgöra om det är lukrativt eller inte. I och med detta 
kommer alla entreprenörer som värderar sin förmåga högre än genomsnittsbudet att tacka nej 
till budet och lösa finansieringen på annat sätt. Däremot kommer alla entreprenörer som 
värderar sin kunskap till ett värde lägre än genomsnittsbudet att acceptera budet. Detta leder 
till att endast entreprenörer med en förmåga lägre än genomsnittet kommer att påbörja ett 
samarbete med riskkapitalisten vilket resulterar i en investering med ett negativt nettonuvärde 
för denne. Akerlof, nobelpristagare i ekonomi år 2001, driver en snarlik argumentation men 
använder i stället sig av exemplet begagnade bilar54.  
 
Den exakta effekten av ovanstående resonemang är beroende av huruvida entreprenörerna är 
riskmedvetna eller ej då en riskmedveten entreprenör kan tänka sig att betala ett pris för att 
sprida ut och dela med sig av sin risk.55 Resultatet av detta är att riskkapitalisten endast 
kommer att investera i projekt med låg kapitalinsats då de är rädda för att i slutändan märka 
att de betalt ett för högt pris för ett projekt som endast visar sig ge en mycket låg avkastning. 
Detta kan i sin tur leda till att riskkapitalisten lockar till sig entreprenörer med en relativt låg 
förmåga, alternativt entreprenörer med en lite högre förmåga men som vill sprida ut sin risk.  
 
Med denna argumentation är det lättare att förstå screeningprocessen samt hur riskkapitalisten 
väljer vilka entreprenörer som denne vill satsa på. Det kan vara en förklaring till varför 
investeringsprojekt som i slutändan visar sig vara mycket framgångsrika initialt nekades 
riskkapital. Även den låga investeringsgraden kan härledas till detta resonemang då 
omfattningen av den information som är tillgänglig tidigt i investeringsfasen är mycket 
begränsad då problem knutna till asymmetrisk information är som mest betydande56.  
 
3.4.3 Moral Hazard 
 
Det andra agentproblemet som vi kommer att behandla i denna studie är moral hazard. Detta 
problem uppstår även då asymmetrisk information präglar en relation, precis som adverse 
selection. När entreprenören sluter avtal med ett riskkapitalbolag ändras de ekonomiska 
förutsättningarna. Tidigare stod entreprenören ensam för allt risktagande då denne sannolikt 
stod för hela kapitalinsatsen för projektet. Samtidigt har ägarsituation förändrats då 
riskkapitalbolaget nu äger en del av projektet. Detta medför att riskkapitalbolaget är beroende 
av vad hur entreprenören förvaltar kapitalet, hur bra denne presterar. Men vad händer om 
entreprenören, som nu sannolikt är mindre intresserad av att arbeta så bra som möjligt då 
denne måste dela vinsten med riskkapitalbolaget, inte gör sitt bästa för företaget? Denna fråga 
aktualiserar begreppet moral hazard och dess innebörd. Smith et al använder sig av ett 
klassiskt exempel, sjukförsäkringen för att förklara detta begrepp.  
 
En person som är fullt ansvarig för sina sjukvårdskostnader och alltså måste betala varje 
sjukhusbesök och medicin med egna medel, kommer sannolikt bara använda sig av denna 
service då denne är i absolut behov av det. Denne kommer att väga nyttan med att få vård mot 
kostnaden för detta vid varje tillfälle för att ta ett rationellt beslut för vård alternativt icke 
                                                 
54 Akerlof, G. “The market for “lemons”: Quality uncertaintyand the market mechanics”, Quarterly Journal of 
Economics, 84, 1970, s 489-491. 
55 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536-537 
56 Ibid. s. 537. 
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vård. Men om samma person köper en sjukförsäkring som innebär kostnadsfri vård, förändras 
förutsättningarna. Nu kommer personen ifråga sannolikt söka vård för minsta lilla symtom 
eller skada, även i situationer då det ur nytta/kostnads synpunkt vore ofördelaktigt vilket i sin 
tur drabbar försäkringsbolaget. Detta är ett typiskt moral hazard-problem.57  
 
Ovanstående exempel går även att applicera på riskkapitalinvesteringar i företag. I samma 
ögonblick som riskkapitalbolaget investerar i ett projekt köper det sig rätten till eventuell 
framtida avkastning. Detta innebär att entreprenören måste dela en eventuell framtida vinst 
med riskkapitalbolaget. Samtidigt är den eventuella avkastningen helt beroende på hur väl 
entreprenören presterar, precis på samma sätt som innan riskkapitalinvesteringen. Detta gäller 
alltså även för riskkapitalbolagets investering. Med dessa förutsättningar kommer 
entreprenören sannolikt inte anstränga sig lika mycket, då denne nu endast får en begränsad 
del av avkastningen för samma arbete, jämfört med innan investeringen. Entreprenören väger 
sin egen insats och prestation gentemot vilken avkastning som just denne kan tillgodoräkna 
sig, inte den totala avkastningen58. 
 
Den allmänna utgångspunkten för att minimera agentproblematiken är att båda parter i så stor 
utsträckning som möjligt är medvetna om vilka mål och visioner den andra partnern har med 
sin satsning. Dock räcker naturligtvis inte detta. Kaplan och Strömberg har utvecklat tre olika 
strategier för att behandla agentproblematiken som vi nu ska redogöra för. 
 
3.5 Åtgärder för agentproblemen 
 
För att motverka problemen med adverse selection och moral hazard använder sig principalen 
av olika verktyg för att ena sina intressen med agenten och på så sätt maximera resultatet av 
samarbetet. Dock skapar användandet av dessa verktyg kostnader, agentkostnader, både för 
agenten och för principalen.59  
 
Enligt Kaplan och Strömberg kan agentproblemen mildras av riskkapitalbolaget på tre olika 
sätt60. Att sätta upp finansiella kontrakt är ett sätt där det förklaras vilken kontroll 
entreprenören fortfarande besitter över finanserna och vilka incitament som skall vara 
entreprenören till fördel. Ett andra sätt för att minska problemen är att ha en väl utarbetad 
screeningsprocess vid ett tidigt stadium för att undvika de sämre entreprenörerna. Det tredje 
sättet är att börja tidigt med ett övervakningssystem, också det för att minska antalet dåliga 
entreprenörer61. Vi kommer i avsnittet nedan att förklara varje procedur för sig eftersom det 
är just den tidiga processen, screeningen, av riskkapitalinvesteringar som vi har inriktat oss 
på. Det är därför viktigt att få en förståelse vilka problem som kan uppstå och hur man går 
tillväga för att lösa dem. 
 
3.5.1 Contracting 
 
I Kaplan och Strömbergs studie har de studerat 213 riskkapitalinvesteringar i 119 
portföljföretag, gjorda av 14 riskkapitalbolag62. De har observerat att de kontrakt som ställs 
                                                 
57 Smith, J. K.; Smith, R. L., Entrepreneurial finance, s. 378-379 
58 Ibid. s. 379 
59 Kaplan, S.; Strömberg, P., Financial Contracting Theory Meets the Real 
World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contract. University of Chicago, 2000  
60 Kaplan, S.; Strömberg, P., Venture Capitalists as Principals: Contracting, Screening, and  
Monitoring. American Economic Review, 2001, s. 426 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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upp är rättighet till framtida kassaflöde, rösträtt, styrelseplatser eller annat sätt att kontrollera 
verksamheten. På så sätt får riskkapitalbolaget mer att säga till om och undviker att agenten 
fattar beslut för sin egen vinning. Dock får entreprenören ökad kontroll om företaget går 
bättre än väntat, likaså får entreprenören mindre kontroll om företaget går sämre än väntat. 
Riskkapitalbolaget får ofta behålla sin rätt till framtida kassaflöde men får avstå från nästan 
all annan kontroll.63

 
För att entreprenören skall vara kvar i bolaget så länge som möjligt binds det avtal om 
pensionsförsäkringar och dylikt som gör det mycket svårare för entreprenören att lämna 
företaget. Belöningen för entreprenören ligger alltså senare som en morot och detta mildrar 
problemen mellan agent och principal. Sådana här avtal är mer vanligt vid ett tidigt stadium 
av investeringen.64  
 
När en investering väl är gjord i ett företag är agenten väldigt lockad att minska sin 
arbetskapacitet och minska sin risk eftersom han/hon inte längre får ut den maximala vinsten. 
Riskkapitalet som är satsat ger möjligheter för att entreprenören kan fortsätta sin verksamhet 
men riskkapitalbolaget vill också ha en del av vinsten. Detta gör att entreprenören kan gå ner i 
arbetskapacitet. Detta leder till problemen med moral hazard vilket har behandlats tidigare. 
Principalen väljer därför ofta att jobba med contracting för att frambringa en optimal 
riskfördelning och arbetskapacitet. Agentproblemen är alltid ett problem och löses genom en 
hantering av de olika riskfaktorerna.65  
 
3.5.2 Screening 
 
Kaplan och Strömberg har också tittat på hur utformningen av de finansiella kontrakten 
hänger ihop med screeningprocessen66. Även här är det riskfaktorn hos ledningen som är den 
mest bidragande faktorn vid uppsättning av kontrakt. Kontrakten utformas väldigt noga och 
säger ofta att riskkapitalbolaget får ökat inflytande om inte företaget uppnår ställda 
förväntningar, både i form av rösträtt och av styrelseplatser.67 Resultaten av detta visar att 
riskkapitalbolagen måste lägga ner väldigt mycket tid på analysen av företagen för att välja ut 
de som är mest lämpliga. Screeningprocessen tar tid och det är just tid riskkapitalbolaget har 
störst brist på – inte kapital som många kanske tror.68 Riskkapitalbolag antar ofta att 
entreprenörer kommer att överskatta avkastning och underskatta risken. Men tack vare en 
noggrann screeningprocess kan detta hanteras och därmed kan problemen med adverse 
selection minskas. Reid et al visar att endast 3 % av de möjliga investeringarna ledde till 
investering.69

 
Screeningprocessen är den process där det riskkapitalbolaget väljer ut och sållar bort de 
företag som de inte tycker är lämpliga att göra investeringar i. Enligt Reid et al börjar 
screeningprocessen och utvärderingen av investeringen med affärsplanen som företaget har 
tagit fram. Utifrån denna avgörs om det är värt för riskkapitalbolaget att gå vidare med 
företaget70. Ofta tar denna process väldigt mycket tid eftersom det är mycket fakta som ligger 
                                                 
63 Ibid. s. 426-427 
64 Ibid. 
65 Reid, G.C.; Terry, N.G.; Smith, J.A., Risk management in venture capital invester-investee relations, s. 28-29 
66 Kaplan, S.; Strömberg, P., Venture Capitalists as Principals: Contracting, Screening, and  
Monitoring. American Economic Review, 2001, s. 427 
67 Ibid. s. 428 
68 Ibid. 
69 Reid, G.C.; Terry, N.G.; Smith, J.A., Risk management in venture capital invester-investee relations, s. 42 
70 Ibid. s. 39 
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bakom beslutet och riskkapitalbolaget är väldigt mån om att rätt företag väljs ut. I processen 
är det väldigt vanligt att individuella investerare som ingår i riskkapitalbolaget samlar in och 
bearbetar information om företaget. Denna information, deras strategi, marknadsandel, 
teknologi osv., ligger sedan till grund för beslutet. 
 
Screeningsprocessen kan alltså komma att vara mycket kostsam om den inte görs på rätt sätt. 
Att studera varje förslag i minsta detalj är varken effektivt eller billigt. Därför vill man sålla 
bort de förslag som absolut inte kommer att bli aktuella på ett så kostnadseffektivs sätt som 
möjligt, för att sedan kunna behandla och analysera de investeringsobjekt som är kvar på ett 
så noggrant sätt som möjligt. 
 
Reid et al talar om relationen mellan riskkapitalisten och entreprenören. Enligt Reid är denna 
väldigt viktig och det är viktigare vad riskkapitalisten tror om entreprenören än vad 
entreprenören säger att han/hon skall utföra. Själva känslan av entreprenören är ofta en 
avgörande faktor när det skall väljas ut projekt istället för att stirra sig blind på själva 
affärsplanen eller rapporten.71

 
Fried et al delar upp screeningsprocessen i två delar som tillsammans väljer ut de 
investeringsobjekt som kan vara av intresse för riskkapitalbolaget72. Den första delen är en 
specifik screening som just det aktuella riskkapitalbolaget utför. Här sållas alla investeringar 
som inte matchar riskkapitalbolagets investeringskriterier bort. Dessa investeringskriterier är 
skapade just på grund av att riskkapitalbolag ofta är inriktade mot att investera i en speciell 
bransch där de besitter expertkunskaper och erfarenhet vilket hjälper dem att hitta de bästa 
investeringsobjekten. Själva urvalet består ofta endast av en snabb genomgång av 
affärsplanen utan några kalkyler eller analyser73.  
 
Den andra delen av screeningsprocessen utarbetat av Fried et al består av en allmän analys av 
de förslag som gått igenom den företagsspecifika screeningen som behandlats ovan74. Då den 
förstnämnda delen av screeningen endast kontrollerar att investeringskriterierna är uppfyllda, 
passerar många förslag igenom denna bara för att bli bortsållade i andra delen då affärsplaner 
granskas. Här kontrolleras förslagen att de matchar de allmänna krav riskkapitalisten har för 
att investera i ett projekt. Resultatet av dessa två delar är enligt Fried et al att alla de förslag 
som ej är intressanta för riskkapitalisten sållas bort, vilket är de flesta, samtidigt som de fåtal 
som är intressanta finns kvar och kan behandlas vidare. Detta till en förhållandevis låg 
kostnad75. 
 
Smith och Smith har ett annat sätt att se på screening där de använder sig av agentteorin och 
agentproblemet för att beskriva hur screening hos riskkapitalbolag kan gå till. De beskriver 
detta med ett klassiskt exempel på hur screening skulle kunna vara för en arbetsgivare som 
har två jobb att erbjuda, ett ackordbaserat och ett betalt per timme. På det som är 
ackordbaserat kan de anställda själva påverka resultatet och produktiviteten, medan på jobbet 
som är betalt per timme kan inte de anställda påverka slutresultatet. Produktiviteten bland de 
tilltänkta anställda varierar kraftigt, de anställda vet deras kapacitet medan arbetsgivaren inte 
vet något om dem men måste välja ut vilka som skall jobba med vad. Det optimala för 
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72 Fried, V.; Hisrish, R., Toward a model of Venture Capital investment decision making, Financial management, 
Vol 23, No. 3. 1994. s. 32 
73 Ibid.  
74 Ibid. 
75 Ibid. 

17 



arbetsgivaren vore om de mest produktiva anställda får jobba med det ackordbaserade jobbet 
och de mindre produktiva arbetarna får jobbet där de inte kan påverka slutresultatet och få 
betalt på timme. Detta görs genom att sätta korrekt lön på respektive arbete på så sätt att de 
anställda själv väljer där de passar bäst, arbetsgivaren har på detta sätt gjort en screening av de 
anställda.76

 
Denna process går givetvis att tillämpa inom riskkapitalbranschen. Riskkapitalbolagen måste 
bestämma sig för vilka bolag de vill investera i och det är framförallt här som vi är 
intresserade hur detta fungerar. På samma sätt som i exemplet ovan kan olika riskkapitalbolag 
göra en screening av olika entreprenörer genom att erbjuda olika typer av finansiering. 
Entreprenörer med låga förväntningar på deras företag och med en högre osäkerhet kring 
deras verksamhet är mer angelägna till att få in riskkapital än de företag som är säkra på sin 
förmåga. Detta för att minska sin personliga risk och låta andra ta en del av risken i företaget 
eller projektet. En perfekt screening gör att riskkapitalbolagen slipper problemen med adverse 
selection. Screening beskrivs dock som en väldigt svår process och det är inte alltid den 
lyckas. Men den är nödvändig för att undvika dåliga företag, de så kallade citronerna.  
 
3.5.3 Monitoring 
 
Ett tredje sätt att minska antalet dåliga företag inom riskkapitalverksamheten är att se till att 
rätt personer sitter i ledningen. Detta innebär helt enkelt att rikskapitalbolaget övervakar sina 
intressen i företaget genom att skapa sin egen ledning i bolaget i form av personer de tycker är 
rätt för uppgiften. I Kaplans och Strömberg undersökning är det 14 % av bolagen som 
försöker påverka platserna i ledningen till företaget och hela 50 % av bolagen försöker göra 
det när investeringen är gjord. Syftet är alltså att stärka företagets ledning med rätt personer 
på rätt plats och därmed bredda kompetensen i ledningen. Viktigt att poängtera är att syftet 
med detta inte att avskeda någon verkställande direktör eller någon grundare utan istället 
stärka ledningen för företaget. Riskkapitalisterna förväntar sig påverka verksamheten även på 
andra områden, genom att utveckla affärsplaner, sköta relationer med andra företag och 
utveckla personalpolitiken. Dock finns det naturligtvis gränser för hur mycket riskkapitalisten 
vill övervaka och påverka. Denna process är förknippad med både tid och kostnader vilka 
riskkapitalisten vill minimera i så stor utsträckning som möjligt.77

 
Contracting, Screening och Monotoring är alltså sätt för att mildra konflikten mellan agenten 
och principalen. Som vi har beskrivit ovan är alla relaterade till varandra och samtliga måste 
fungera för en lyckad minimering av antalet konflikter. Till exempel i screeningprocessen 
försöker riskkapitalisten att urskilja områden där de kan öka värdet genom övervakning och 
support.  
 
3.6 Syndikering 
 
Hantering av risk är alltså en central del i investeringsprocessen. Den uppskattade risken för 
ett projekt ska jämföras med den förväntade avkastningen. Ytterligare ett sätt att behandla risk 
vid riskkapitalinvesteringar är att gemensamt med andra riskkapitalbolag investera 
tillsammans i ett projekt. På detta sätt sprider riskkapitalbolagen ut risken sinsemellan vilket 
benämns i litteraturen som syndikering. Förutom att sprida ut risken för riskkapitalbolagen får 
de nu även möjlighet att utbyta information med varandra om entreprenören vilket ökar den 
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totala mängden information som varje riskkapitalbolag har om denne78. Detta i sin tur leder 
till att problemen med adverse selection kan minskas då riskkapitalbolagen har tillgång till 
mer information när valet av investering ska göras79. 
 
Vid en investering kan ett riskkapitalbolag välja att agera ensamt eller tillsammans med ett 
annan investerare. När en investering görs med en annan investerare kallas detta för 
syndikering. Enligt Lerners undersökning används syndikering för att möta problem med 
ofullständig och asymmetrisk information80. Bygrave, som även han har gjort en studie i 
ämnet kom fram till slutsatsen att utbyte av erfarenheter och kunskap mellan investerare var 
ett av huvudskälen till syndikering81.  Syndikering är alltså ett sätt för investerare att dels dela 
den finansiella risken men det sker också ett kunskapsutbyte samt ett sätt att hantera 
ofullständig och asymmetrisk information. 
 
Enligt Svenska Riskkapitalföreningens kvartalsrapport var flertalet investeringar gjorda under 
andra kvartalet 2006 gjorda med mer än ett riskkapitalbolag. Av totalt 149 inrapporterade 
investeringar skedde 119 stycken med syndikering och 30 av ensamt riskkapitalbolag.82  
 
3.7 Alternativa perspektiv på investeringsprocessen 
 
Många studier har gjorts beträffande investeringsprocessen och många av dessa har visat 
ungefär liknande resultat. Flera studier har visat att entreprenören och hans kompetens är den 
avgörande faktorn när riskkapitalbolagen först väljer att ta upp företagen för diskussion. Efter 
managern visar det sig också att produkten, marknaden och marknadsföring är viktiga när ett 
första urval av företag skall göras.83

 
Det finns dock studier som säger annorlunda. Enligt Hall och Hofer84 är det viktigaste 
kriteriet vid val av företag att investeringsobjektet matchar riskkapitalistens investerings-, 
tillväxt- och vinstpolicy. Även ursprungskällan var riskkapitalisten fick informationen ifrån 
benämndes som väldigt viktig. Entreprenören och hans/hennes affärsstrategi visade sig alltså 
inte vara så pass viktig här som den benämns i andra studier, i alla fall inte vid det tidiga 
stadiet i investeringsprocessen. 
 
Silva har vidare i sin studie jämfört tidigare studier om riskkapitalprocessen och gjort sina 
egna observationer på den portugisiska marknaden. Hans studier visar något andra resultat än 
tidigare. Tidigare studier har visat att det endast sker en interaktion mellan entreprenör och 
riskkapitalist när företaget har genomgått en formell screeningfas. I Silvas studier sker 
interaktionen direkt i början av processen. Till exempel blev riskkapitalisterna ofta kontaktade 
via brev eller e-mail för att avtala tid om ett möte eller kontaktade vid någon presentation av 
företaget. Sådana här tidiga möten med företagen menar Silva är något av en ”informell 
screening” där riskkapitalisten försöker bilda sig en uppfattning om idén är något att följa upp 
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eller inte. Fem utav tolv företag blev avvisade redan vid detta tidiga stadium som ett resultat 
av den informella kontakten.85 Denna tidiga kontakt med entreprenörerna är också ett sätt för 
riskkapitalbolagen att informera företagen om riskkapital och deras verksamhet eftersom 
många entreprenören fortfarande inte har den kunskap om riskkapital som behövs för att vara 
med i ett sådant projekt. 
 
Silva menar också att de olika faser som investeringsprocessen är uppdelad i, ofta inte sker i 
den ordning som de beskrivs86. Hela processen med alla dess faser sker samtidigt snarare än 
stegvis. Ett exempel på det är när riskkapitalisten väl bestämmer sig för att utreda företaget 
ytterligare. Riskkapitalbolaget har då gått igenom olika faser innan genom att har gjort en due 
dilligence och tagit del av annan information samt haft en inledande förhandling med 
entreprenören. Dessa tre steg eller faser sker ofta samtidigt även om man brukar urskilja dem i 
olika modeller. 
 
Vad gäller fler skillnader från andra studier är de flesta i början av investeringsprocessen där 
Tybjee och Bruno talar om deal Origination, deal eveluation och deal structuring87. Enligt 
Silva jobbar riskkapitalbolagen mycket proaktivt med marknadsföring och dylikt redan i deal 
origination-fasen där de går ut och berättar för potentiella entreprenörer vilka företag de är 
intresserade av. Syftet med detta är givetvis att få nya värdeskapande investeringsmöjligheter. 
Riskkapitalbolagen fungerar också som jury i olika företagstävlingar och investerar en del i 
företagsinkubatorer för att försöka hitta dem rätta möjligheterna. Silva resonerar vidare om att 
detta aktiva sätt att hitta företag beror delvis på bristen på ett starkt kontaktnätverk. 88

 
Vid en genomgång av affärsplaner och affärsidéer riktas ett större intresse till branscher i 
tillväxt än de branscher som har problem89. Dock uteslöts inte små investeringar från analys. 
Små investeringar är ofta mer kostsamma än andra eftersom de kräver ungefär lika mycket 
övervakning och andra värdeskapande aktiviteter men detta tittade riskkapitalbolagen inte 
mycket på. När det gäller lanserandet av nya produkter testades dessa på riskkapitalbolagets 
anställda och på folk i deras närhet. På så vis fick riskkapitalbolaget en rimlig värdering om 
produkterna skulle gå att sälja eller inte.  
 
3.8 Hypotesgenerering 
 
Med denna teorigenomgång har vi försökt skapa en så bredkunskapsgrund som möjligt för 
den inledande delen i riskkapitalinvesteringar.  Detta för att ge en så stor förståelse för de 
delar som studien vidare kommer att bygga på. En central del för hur en 
riskkapitalistinvestering faller ut är kontakten mellan entreprenör och riskkapitalist. Denna 
kontakt kan ses ur en mängd olika perspektiv och vinklar. Vi har dock valt att fokusera på två 
aspekter i denna studie, aktivitetsnivån under investeringsprocessen samt huruvida 
riskkapitalisten arbetat på ett proaktivt sätt respektive ett reaktivt sätt under 
investeringsprocessen. Utefter dessa har vi satt upp våra hypoteser som vi presenterar nedan.  
Dessutom har vi valt att analysera dessa delar utifrån organisationsformen för det berörda 
riskkapitalistbolaget.  
                                                 
85 Silva, J., Venture capitalists’ decision-making in small equity markets: a case study using participant 
observation, Venture Capital, 2004. s. 134-137 
86 Ibid. s. 137 
87 Tybejee, T.; Bruno A., A model of venture capitalist investment activity,  
88 Silva, J., Venture capitalists’ decision-making in small equity markets: a case study using participant 
observation, s. 137-138 
89 Silva, J., Venture capitalists’ decision-making in small equity markets: a case study using participant 
observation, s. 139 
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Hypotes ett handlar om sambandet mellan egenskapsvariablerna och aktivitetsnivån vid en 
riskkapitalinvestering. När ett riskkapitalbolag väljer att gå in i ett projekt tillför de normalt 
sätt en stor summa kapital för att företaget ska kunna utvecklas på bästa sätt i framtiden. Tack 
vare detta kapitaltillskott får nu entreprenören större möjligheter att utvinna så mycket som 
möjligt ur sin idé. Kapitaltillskottet är dock inte det ända riskkapitalbolaget bidrar med. I de 
flesta fall tillgodoser riskkapitalbolaget entreprenörens och dennes företag med 
spetskompetens i olika områden, i synnerhet inom företagsstrategiska områden. Flera studier 
har gjorts för att klargöra huruvida interaktionen mellan entreprenör och riskkapitalist skapar 
mervärde eller ej. Barney et al menar att endast en marginell skillnad mellan företag som 
backats upp av sitt riskkapitalbolag och de som inte fick detta stöd kunde konstateras90. 
Interaktionen som dessa undersökningar studerar äger ofta rum när samarbetet mellan 
riskkapitalbolaget och entreprenören har pågått en längre tid. Med vår studie vill vi istället 
undersöka huruvida en intensiv interaktion i ett tidigt stadium av investeringsprocessen kan 
påverka utfallet av investeringen. Dessutom vill vi undersöka om det går att finna något 
samband mellan aktivitetsnivån och ett antal valda egenskapsvariabler. Därför har vi kommit 
fram till följande hypoteser: 
 
H1: Egenskapsvariablerna kan förklara aktivitetsnivån i förhållandet mellan riskkapitalist 
och entreprenör. 
 
De egenskapsvariabler vi valt att testa ovanstående hypotes efter är: 
 
1a) Om antalet inblandade riskkapitalistbolag påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen. (investeringsform) 
 
1b) Om storleken på investeringen påverkar aktivitetsnivån under investeringsprocessen.  
 
1c) Om den uppskattade risken påverkar aktivitetsnivån under investeringsprocessen. 
 
1d) Om organisationsformen på riskkapitalistbolaget påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen. 
 
1e) Om riskkapitalistbolaget är branschfokuserade eller inte påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen. 
 
H2: Huruvida aktivitetsnivån kan förklara hur ett företag presterar 
 
Nästa del i studien behandlar huruvida riskkapitalbolaget agerar proaktivt eller reaktivt i sin 
kontakt med entreprenören. Som vi beskrivit i vår teoretiska referensram används både det 
reaktiva och det proaktiva arbetssättet och har dessutom varierat kraftigt från det ena till det 
andra. Spelar då detta någon roll för resultatet av investeringen? Just detta vill vi ha svar på i 
vår nästa hypotes. Dessutom vill vi försöka få svar på om det finns något samband mellan ett 
antal valda egenskapsvariabler och vilket arbetssätt som riskkapitalisten har valt att använda 
sig av. Därav följer dessa hypoteser: 
 
H3: Egenskapsvariablerna kan förklara vilket angreppssätt som använts vid investeringen. 
 
                                                 
90 Barney, J.; Busenitz, L.; Fiet, J.; Moesel, D., New venture teams’ assessment of learning assistance from 
Venture Capital firms, Journal of Business Venturing 11, 1996 
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De egenskapsvariabler vi valt att testa ovanstående hypotes efter är: 
 
3a) Om organisationsformen på riskkapitalistbolaget påverkar huruvida det arbetar utefter ett 
proaktivt eller ett reaktivt arbetssätt.  
 
3b) Om riskkapitalistbolaget är branschfokuserade eller inte påverkar huruvida det arbetar 
utefter ett proaktivt eller ett reaktivt arbetssätt.  
 
3c) Om storleken på investeringen påverkar huruvida riskkapitalbolaget arbetar utefter ett 
proaktivt eller ett reaktivt arbetssätt. 
 
H4: Huruvida ett riskkapitalbolag är proaktivt respektive reaktiv kan förklara hur ett företag 
presterar 
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4. Praktisk metod 
 
I detta avsnitt presenteras det praktiska tillvägagångssättet för vår undersökning. Här 
beskrivs och motiveras hur det empiriska materialet samlats in, bearbetats och använts i 
studien. Vi anser att om läsaren får en bättre förståelse för hur undersökningen har utförts, 
skapar detta en bättre trovärdighet. Därför förklaras det praktiska tillvägagångssättet på ett 
relativt utförligt sätt samt varför vi gjort de vi val vi har gjort. 
 
4.1 Urval 
 
Vid en undersökning som denna måste ett urval göras. Detta måste ske på ett korrekt sätt 
eftersom resultatet måste kunna rättfärdigas. Detta kan ske om datamaterialet är representativt 
för populationen. En idealbild vore om urvalet speglade populationen, detta kan dock vara 
väldigt svårt.91

 
I vårt fall består populationen av samtliga riskkapitalinvesteringar som skett i Sverige. 
Eftersom vi vill att vår studie skall vara så aktuell som möjligt har vi endast tagit fram de 
investeringar som skedde under 2004 och 2005. Detta för att den information som vi har tagit 
fram från våra respondenter är färskvara och vid beaktning av äldre investeringar finns då en 
risk att respondenten har glömt informationen vi var ute efter. Genom att enbart ta 
investeringar gjorda under 2004 och 2005 undvek, eller i alla fall begränsade, vi detta 
problem. 
 
Den databas som vi fått våra investeringar ifrån är en databas gjord av Förvärv & Fusioner där 
samtliga investeringar registrerats. Enligt denna databas gjordes det 98 
riskkapitalinvesteringar under 2004 och 2005. Dock uppstod en del problem med databasen 
då samtliga 98 företag och riskkapitalister inte kunde utnyttjas i vår undersökning då de inte 
varit i kontakt med varandra. Detta gällde framförallt riskkapitalbolaget Four Season Ven Cap 
som under 2005 köpt upp en portfölj med företag från Skandia Liv. Sådana här investeringar 
är vi inte intresserade av eftersom ingen kontakt skett mellan parterna. Bortfallet i vår studie 
blev därför högre än vad vi räknat med. Med ett bortfall på 16 investeringar som skedde utan 
kontakt mellan parterna minskades vår totala population ned till 82 investeringars som gjordes 
under 2004 och 2005. Mer om bortfall i studien behandlas senare under rubriken 
”bortfallsfel”. 
 
När vi väl hade arbetat igenom databasen och ringt upp samtliga företag märkte vi att vi fick 
väldigt lite respons från de statliga bolagen. Endast sex respondenter valde att svara på vår 
enkät. För att möjliggöra att statistiska slutsatser skall kunna dras beslutade vi för att leta upp 
fler investeringar då vi hade en tro att Förvärv & Fusioners databas inte var fullständig. Vi 
kontaktade olika dotterbolag till Industrifonden och frågade om de hade gjort några 
investeringar som vi sedan intervjuade. Detta gjorde att vi fick fler antal statliga investeringar 
vilket vi kan testa statistiskt med en högre signifikansnivå. Samtidigt tror vi inte att vårt aktiva 
val har påverkat studien negativt då Industrifonden redan innan fanns med i databasen som ett 
av riskkapitalbolagen. 
 

                                                 
91 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 241.  
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Vi har valt att beakta alla investeringar som skedde under 2004 och 2005 i vår undersökning. 
Således har ett icke-sannolikhetsurval92 skett där vi själva har bestämt stickprovet i vår 
undersökning. Detta urval har sedan fått representera hela den svenska riskkapitalmarknaden.  
 
4.2 Datainsamling 
 
Ejvegård skiljer på primärdata och sekundärdata vad gäller datainsamlingen till en studie. 
Primärdata är de källor som hämtas direkt från källan till exempel från intervjuer och 
enkäter93. 
 
Datainsamling för vår studie är kopplad främst till enkäter som respondenterna har fått svara 
på. Vid en studie av den här arten är tidsåtgången begränsad varför vi har valt att ringa upp 
våra respondenter och bett dem svara på enkäten över telefon istället för att skicka ut den till 
dem. Detta har för oss sparat tid och vi har fått veta direkt ifall företagaren varit intresserad att 
svara på frågorna istället för att vänta in svaren. Fördelarna med telefonintervjuer/enkäter är 
förutom tidsperspektivet att man alltid får någon personlig kommentar från entreprenören. 
Dessa kommentarer har kunnat användas i vår studie där vi kunnat analysera på ett helt annat 
sätt än till exempel vid postenkäter.  
 
En del basinformation om företagen har vi även fått tag på genom företags hemsidor och 
andra tänkbara platser på Internet som till exempel Svenska riskkapitalföreningens hemsida. 
Även en del databaser har använts för att hitta just den information vi varit ute efter.  
 
4.3 Databearbetning 
 
Efter att all data samlats in väntade arbetet med att sammanställa all information och sedan 
göra de tester av materialet som var planerade. Vi har tidigare redogjort för de hypoteser vi 
har valt att testa och med hjälp av statistikprogrammet SPSS har detta varit möjligt. 
Informationen vi fick av enkäterna har förts in i Excel och sedan vidare till SPSS där vi 
bearbetat datan. När vi förde in all data i Excel var vi tvungna att koda om allt material till 
lättförståliga siffror för att undvika långa ord och för att SPSS skulle förstå vad vi undersöker. 
Till exempel när det gäller organisationsform för riskkapitalbolaget valde vi att kalla alla 
statliga bolag, variabel 0, och alla privata, variabel 1. Detta är bara en av de variablerna vi var 
tvungna att koda om, detta gjordes nämligen på samtliga svar från respondenterna. 
 
Vi delade även upp en del svar i olika grupperingar. Till exempel på frågan om hur stor 
investeringen var fick vi alldeles för många svar för att kunna gruppera dem var för sig. Vi 
delade då upp storleken i två delar, liten och stor investering. Detta för att kunna testa datan 
statistiskt. Liten investering fick variabel 0 medan stor investering fick variabel 1. På så sätt 
fick vi en lättare överblick över materialet och kunde utföra tester på det.  
 
Datan har bearbetats väldigt många gånger och här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Mer 
om problemen angående bearbetning av materialet i databearbetningsfel nedan. Vi har även 
en utförligare redovisning hur samtliga variabler har behandlats i avsnittet ”våra variabler”. 
 

                                                 
92 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. 
Lund: Studentlitteratur. 2000. s. 192 
93 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003. s. 16  
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4.4 Enkätens utformning 
 
Eftersom vi har valt att göra telefonenkäter hade vi som mål att göra enkäten så lättarbetad 
som möjligt eftersom vi ville minska både respondentens och vår egen tid i så stor 
utsträckning som möjligt. En del fakta togs från de inblandade företagens hemsidor för att 
minska ner antalet frågor och istället bara inrikta oss på den tidiga investeringsprocessen för 
att testa våra hypoteser. 
 
Ordningsföljden av frågorna är väldigt viktig när en enkät utformas. Det är bra att börja med 
ofarliga och lätta frågor såsom ”ålder på företag”, ”bransch” osv. för att få svar på de 
bakgrundsvariabler som ligger till grund för undersökningen94. Detta är information som vi 
har valt att själva inhämta och undersöka via hemsidor och andra källor och företagen har 
alltså sluppit att svara på dessa relativt enkla frågor. Detta eftersom det är entreprenörerna 
som har svarat på enkäten och en del av frågorna berörde riskkapitalbolaget. Det kan då vara 
svårt för dem att svara på dessa frågor.  
 
Vår enkät utformades från de hypoteser vi valt att sätta upp och kan delas in i fyra delar. 
Första delen i enkäten består av tre frågor om riskkapitalbolaget som är inhämtad från 
respektive företags hemsida. Informationen har varit viktig för vår undersökning då vi har 
använts oss av flera egenskapsvariabler vid hypotes ett och tre. Egenskapsvariablerna hos 
riskkapitalbolagen som vi tittat på är organisationsform och branschfokus där vi försökt hitta 
skillnader i beteende hos riskkapitalisten. Sedan blandades öppna frågor med frågor där 
respondenten hade klara svarsalternativ. De öppna frågor kunde lika gärna haft klara 
svarsalternativ, det är nämligen så de är presenterade i resultaten men vi valde att hålla de 
öppna eftersom det alltid kommer kommentarer från entreprenörerna som kunde vara till nytta 
för vår uppsats. Dessa kommentarer har vi antecknat och kunnat använda som en del i vår 
analys. Det är också bättre med öppna frågor eftersom det då är lättare att få upp en dialog 
med entreprenören och på det sättet få en bättre förståelse för hela investeringsprocessen. 
 
Andra delen av enkäten bestod av basfakta om portföljföretagen vilket vi valde att fråga om 
vid intervjutillfället. Basfaktan från både riskkapitalbolagen och entreprenörerna är viktig för 
undersökningen då denna har utgjort grunden för vad vi har valt att kalla 
”egenskapsvariabler”. Basfaktan har alltså varit nyttig för hypotes ett och tre där vi talar om 
ifall egenskapsvariablerna kan förklara aktivitet respektive angreppssätt.  
 
Resterande del av enkäten är frågor som är av en mer känslig karaktär där respondenten har 
fått ta ställning till vilken åsikt han/hon har i frågan. Denna typ av frågor är vanligast att ha i 
slutet av enkäten då syftet är att skapa en positiv kontakt med respondenten genom att ha de 
enkla frågorna i början. Genom att börja med de mer känsliga frågorna finns en risk för att fel 
information ges.95 Här fick respondenten besvara frågor om intensiteten och aktivitetsgraden 
vid investeringen. Här innefattas också frågan ifall riskkapitalbolaget agerade proaktivt eller 
reaktivt som vi har som en central del i både hypotes tre. Aktivitetsgraden mellan 
riskkapitalbolaget och entreprenör under screeningprocessen är baserad på tre stycken frågor. 
Dessa frågor är av likartad karaktär eftersom de skall mäta samma sak. De tre frågorna har 
använts för att kunna svara på att svara på hypotes ett.  
 

                                                 
94 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. s. 107 
95 Ibid. 
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Den sista delen av enkäten består av tre frågor om hur företaget har presterat efter 
investeringen och hur entreprenören ser på framtiden. Detta för att kunna svara på hypotes två 
och fyra. 
 
För att få en så bra undersökning som möjligt har vi noga avvägt att rätt frågor ställts för att 
svara på problemet och jobbat hårt med enkätens utseende. Tips har hämtats från enkäter med 
liknande problem vilket har gjort att arbetet har avlöpt väldigt smidigt. Vid utformning av 
enkäter är det även viktigt att inte försöka styra respondenten i sina svar genom att ställa 
ledande frågor utan istället hålla en väldigt neutral frågeställning96. Detta har verkligen 
präglat vår enkät vilken både har varit enkel och lättförstålig där inga ledande frågor har 
ställts. 
 
4.5 Metodkritik 
 
Vid alla typer av undersökningar kan det uppstå fel av olika slag. Dahmström menar att de 
vanligaste felen är urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, mätfel samt bearbetsningsfel97. Vi vill 
med detta avsnitt presentera dessa problem och kritisk granska vår undersökning vilka fel som 
kan ha uppstått under processen. 
 
4.5.1 Urvalsfel 
 
Ett av de fel som kan uppstå när man gör en undersökning av det här slaget är urvalsfel. I och 
med att ett urval har gjorts kan det med all säkerhet inte hänföras på hela populationen. Den 
avvikelse mellan stickprovet och totalundersökning kallas för urvalsfel98. Vi har givetvis 
försökt minska alla typer av urvalsfel i största möjliga mån och syftar med detta avsnitt 
förklara hur vi gått till väga. 
 
En totalundersökning skulle för oss innebära att samtliga svenska riskkapitalinvesteringar 
skulle intervjuas och undersökas. Detta är helt orimligt efter de resurser vi förmår och skulle 
ta väldigt lång tid. Eftersom vi ville att alla entreprenörer skulle ha screeningprocessen färsk i 
minnet föll valet för de entreprenörer som fått investeringar gjorda i sitt företag under år 2004 
och 2005. Vidare har vi valt att beakta samtliga investeringar som skedde under 2004 och 
2005 ur databasen Förvärv & Fusioner. 
 
4.5.2 Täckningsfel 
 
Täckningsfel handlar om ifall den rampopulation vi valt att göra undersökningen på avviker 
från hela målpopulationen99. Rampopulationen kan i vissa fall täcka andra saker än 
målpopulationen på grund av att ramen eller populationen förändras. Samtidigt kan det vara 
tvärtom, målpopulationen är annorlunda än själva rampopulationen. I vårt fall existerar inte 
några problem av den här arten då vi inte har någon ram som baserats på ett slumpmässigt 
urval. Vi har valt ut våra riskkapitalbolag ur en databas vilket enligt oss är den bästa 
rampopulationen vi kan få tag på. Dock innefattas inte alla investeringar i denna databas 
vilket skulle kunna ge upphov till täckningsfel. Vi anser att databasen är så pass trovärdig och 
omfattande att vi på detta sätt undviker täckningsfel.  
 
                                                 
96 Ibid. s. 98 
97 Ibid. s. 249 
98 Ibid. s. 250 
99 Ibid. s. 252 
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4.5.3 Bortfallsfel 
 
De respondenter man inte får svar från kallas bortfall100. För att begränsa bortfallet i så stor 
utsträckning som möjligt valde vi att göra en telefonenkät. Vår tro är att detta har förbättrat 
svarsfrekvensen väsentligt. Det är väldigt lätt att svara på några frågor på telefon istället för 
att fylla i en enkät och skicka tillbaka. Vi har också varit väldigt flitiga i vårt ringande, har vi 
inte fått svar direkt ringde vi upp företaget vid ett senare tillfälle för att minska bortfallen i så 
stor utsträckning som möjligt. 
 
Det var väldigt få företag som valde att inte svara på vår enkät när vi väl kom i kontakt med 
företaget. Detta tror vi delvis beror på den korta tid som entreprenörerna fått lägga ner, 
telefonsamtalet tog på sin höjd fem minuter. Men också vår trevliga attityd i telefon torde ha 
påverkat entreprenörerna positivt. Genom ett positivt första intryck är det lättare att gå vidare 
vilket har lett till att många har varit villiga att svara på enkäten. Vi har även försökt gå till 
grunden med varje företag. I vissa fall fanns det företag där VD var alldeles färskt och inte var 
med om investeringsprocessen alls. I dessa fall försökte vi få kontakt med dåvarande VD som 
var behjälpliga att ställa upp. Även andra personer i företagen har varit behjälpliga, när inte 
VD:n har varit tillgänglig har ekonomichefen eller någon annan person som var med i 
processen hjälp till att besvara enkäten. 
 
Men givetvis fanns de företag som inte valde att svara på enkäten av olika anledningar. Vi 
hade från början 50 investeringar från 2005 att ta hänsyn till i enkäten men efter ett tags 
ringande blev dessa färre. Ett antal riskkapitalinvesteringar passade oss inte alls. Till exempel 
hade Four Season Ven Cap köpt upp Skandia Livs portföljinnehav och någon direkt kontakt 
med portföljföretagen skedde aldrig. Dessa investeringar valde vi då bort i vår undersökning. 
Detta gjorde att vårt urval blev något tunt och vi beslutade oss för att ta med företag från år 
2004 för att öka antalet och trovärdigheten i studien. Vidare, som vi nämnt tidigare, tog vi 
kontakt med ett statligt riskkapitalbolag och kontrollerade ifall det skett ytterligare 
investeringar då vi märkte att Förvärv & Fusioners databas inte var fullständig. Sammantaget 
utgjorde vårt urval av 98 investeringar. 
 
Många verkställande direktörer var väldigt upptagna och svåra att få tag i. Vi har varit väldigt 
flitiga i vårt ringande men beslutade att begränsa antalet dagar på denna process. Givetvis har 
det varit personer som ej varit anträffbara under denna tid, vissa har varit på tjänsteresa eller 
suttit i andra möten. En del har lovat att ringa tillbaka till oss men vissa har ej fullgjort denna 
förpliktelse. Detta har lett till att vi har fått ett ganska stort bortfall av de ursprungliga 98 
investeringar. Vi har totalt fått 44 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44,9 %. Men 
eftersom vi var tvungna att ta bort Four Season Ven Cap från vår population innebar detta att 
det riktiga urvalet endast bestod av 82 investeringar. Vår riktiga svarsfrekvens blir då 53,6 %. 
Bortfallet grundar sig alltså i att företagen inte varit tillgängliga under den period vi har valt 
att kontakta dem och det finns också de som valt att undvika vår undersökning. De som valt 
att undvika vår undersökning är dock en minoritet i sammanhanget. Trots detta ganska stora 
bortfall tycker vi det är helt okej att grunda vår undersökning på. 
 
Det finns också en del företagare som inte valt att svara på alla frågor. Speciellt visade sig 
detta på frågan vara angående hur mycket pengar som investerats i verksamheten. Här talar vi 
om ett partiellt bortfall101 då frågan kan ha ansetts som känslig för vissa entreprenörer. De har 
då valt att inte svara på frågan vilket vi snällt fått acceptera. Bortfallet på just denna fråga har 
                                                 
100 Ibid. s. 253 
101 Ibid. s. 254 
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varit 25 % (11 företag av 44 valde att inte svara på frågan om hur stor investering som 
gjordes) vilket är på gränsen ifall det skall kunna användas i statistiska undersökningar102. Ett 
bortfall utöver 25 % kan ej accepteras. 
 
4.5.4 Mätfel 
 
Mätfel handlar om graden om tillförlitlighet i undersökningen, reliabilitet, samt man mäter 
det man vill mäta, validitet. Med reliabilitet menas som sagt att tillförlitligheten är hög i 
undersökningen, när man mäter saker med samma mätinstrument bör man få samma resultat. 
En hög reliabilitet medför att de fel som uppstår är väldigt små, så kallade slumpmässiga fel. 
De fel som kan uppstå där vi har en låg validitet är främst systematiska fel där den använda 
variabeln inte är relevant eller lämpligt mått för det man ämnar undersöka103.  
 
Eftersom vi är väldigt måna om att minska mätfelen i så stor utsträckning som möjligt har vi 
varit väldigt noga med att hålla hög kvalité i så väl frågeformulär som i vår roll som 
intervjuare. Det är nämligen de faktorer vi aktivt kan påverka för att få en så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt. Vi har varit noga med att konstruera frågor som verkligen mäter det 
de är avsedda att mäta, vilket vi inte ansett vara ett problem. Frågorna har varit svåra att 
missuppfatta och vi har också haft en genomgående hög svarsfrekvens på samtliga frågor. 
 
Vid de tillfällen respondenten varit något oklar i sitt svar har vi snabbt försökt reda ut 
situationen och försökt förklara vad vi verkligen menar. Vidare tror vi inte att några mätfel 
har uppkommit på grund av vårt sätt att ställa frågor eller intervjua. 
 
Andra mätfel kan uppstå genom att respondenten avsiktligt väljer att svara fel på någon fråga 
eller helt enkelt väljer att svara trots att han/hon inte vet svaret. Respondenten kan vidare ha 
svårt att minnas vissa saker men väljer att svara då han/hon tror sig minnas svaret104. Några 
sådana fel vet vi naturligtvis inte om det har skapats då vissa frågor är av helt subjektiv 
karaktär. Det vi vet definitivt är att respondenterna inte lät osäkra eller hade andra problem att 
svara på frågorna. När det uppstod några frågetecken bad de oss utveckla frågan eller 
specificera vad exakt vi var ute efter. Vi tror att de som varit med och svarat på enkäten inte 
har någon anledning att inte säga sanningen utan tror att mätfel orsakade av respondenten är 
näst intill är obefintliga. 
 
4.5.5 Bearbetningsfel 
 
Databearbetningen börjar när all information har samlats in. Här kan det också uppstå en del 
smärre fel. Ju fler steg ett material blir behandlat, desto större är risken för att olika fel skall 
uppträda. Bearbetningsfelen brukar vara de fel som minst bidrar till undersökningens totala 
fel105. 
 
När vi har fört in materialet i Excel och SPSS kan givetvis det ha uppstått fel. Vi kan ha 
skrivit in fel variabler på fel ställen eller när vi kodat materialet kan andra enkla misstag ha 
gjorts. Det kan även ha skett någon felräkning eller någon miss i databehandlandet. Dock 
anser vi att vi har varit väldigt noggranna vid bearbetningen av materialet, precis som vi alltid 
är när vi gör någonting. Vi lämnar ingenting åt slumpen utan jobbar hela tiden lugnt och 
                                                 
102 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod. s. 51. 
103 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning s. 262-263 
104 Ibid. s. 264-265 
105 Ibid. s. 267 
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metodiskt och strävar hela tiden att göra undersökningen så bra som möjligt. Därför tror vi att 
bearbetningsfelen i stort sett är obefintliga. 
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5. Våra variabler 
 
För denna undersökning är variablerna en central del. I detta avsnitt försöker vi ge läsaren 
en god bild över vilka variabler vi har använt oss av, hur vi har samlat in datan till dessa 
samt hur vi har bearbetat dem. I de fall där vi valt att dela in variablerna i olika grupper har 
vi även redovisat detta. 
 
Våra hypoteser är uppbyggda på en del variabler. Dessa variabler är dock inte helt lätta att få 
reda på av entreprenör utan har varit en tolkningsfråga från oss som författare. Med hjälp av 
enkäten och dess utformning fick vi tag i information från entreprenören och variablerna kring 
vår studie. Aktivitetsgrad under investeringsprocessen utgör grundstenen av vår undersökning 
tillsammans med ett proaktivt respektive reaktivt angreppssätt. Detta binds samman med 
företagets prestation. De egenskapsvariabler vi har valt att ha med i vår undersökning är 
organisationsform på riskkapitalbolaget, branschfokus hos riskkapitalbolaget, antalet 
riskkapitalbolag som gjorde investering (syndikering), storlek på investeringen samt hur hög 
risk riskkapitalbolaget tog vid investeringen. Hur vi har valt att mäta våra variabler och var de 
kommer ifrån är redovisat i följande avsnitt. 
 
5.1 Aktivitetsnivå 
 
Aktivitetsgraden på investeringsprocessen utgör grunden för hypotes ett och två i vår 
undersökning. Hur intensiv eller aktiv investeringsprocessen varit utgjorde tre frågor i vår 
enkät, alla tre med en skala ett till fem. Dessa tre frågor har sammansatts till en variabel 
angående aktivitet med skala tre till femton. På detta sätt har det varit möjligt för oss att kunna 
analysera resultatet i tabellform samt att testa aktivitetsnivån statistiskt. 
 
5.2 Syndikering 
 
Ifall det varit ett eller flera riskkapitalbolag som investerat i samma bolag har endast utgjorts 
av en fråga i vår enkät med endast två alternativ. Den har således varit lätt för oss att mäta.  
 
5.3 Storlek 
 
En fråga i vår enkät gav oss svaret på hur stor (i miljoner kronor) investeringen var. Här hade 
vi inga färdiga intervaller eftersom vi visste att storleken på investeringarna kan variera 
väldigt. För att kunna testa utfallet och redovisa det valde vi att dela upp investeringarna i stor 
investering och liten investering vilket gjorde att vi endast fick två utfall. Valet för brytpunkt 
mellan stor och liten investering föll för 20 miljoner efter att analyserat vårt enkätresultat. 
 
5.4 Risk 
 
Risken är en central i riskkapitalprocessen, det är hela tiden detta riskkapitallisten överväger 
när investering beslutas. Hur risksituationen var i respektive entreprenörs bolag fick våra 
respondenter svara på i två frågor, båda med en skala ett till fem. Med risk med investeringen 
menar vi risk att förlora sina investerade pengar. Respondenterna har fått svara på dessa 
frågor med hänsyn till att investering skulle ske. Dessa två frågor lades ihop vilket 
möjliggjorde statistiskt test samt analys i tabellform. Skalan på riskvariabeln blev således två 
till tio. 
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5.5 Organisationsform 
 
Här har vi undersökt riskkapitalbolagets organisationsform. Denna information har inhämtats 
främst från bolagens hemsidor. Vid undersökningens utförande delade vi upp bolag i tre olika 
organisationsformer; statliga, independent och captives. Dock behövdes bara information om 
ifall bolaget var statligt eller privat för vår undersökning. Detta gjorde att vi delade upp dem i 
två utfall, statliga eller privata, något som också gjorde det lite lättare att testa hypotesen 
statistiskt. I en del fall då riskkapitalbolag samarbetade skedde detta av ett statligt bolag och 
ett privat. I dessa fall har vi låtit investeringen ses som statlig investering. Detta för att de 
statliga bolagen påverkar investeringssamarbetet i större utsträckning än privata bolag då de 
går inte går in med samma riskförutsättningar. 
 
5.6 Branschfokus 
 
Ifall riskkapitalbolaget har branschfokus eller ej har vi undersökt på bolagens hemsidor. Detta 
är en variabel med endast två utfall vilket har gjort det lätt för oss att testa den statistiskt. 
 
5.7 Angreppssätt 
 
Ifall riskkapitalbolaget har agerat proaktivt eller reaktivt är också en central del i vår 
undersökning då både hypotes tre och fyra undersöker detta. En fråga i enkäten gav oss svaret 
på detta; ”Hur och av vem togs den första kontakten med VC-bolaget?”. Här finns det också 
endast två utfall vilket har gjort att vi inte behövt koda om någon information. 
 
5.8 Performance 
 
För hypotes två och fyra är företagets prestation en central del. Tre frågor av likartad karaktär 
ställdes till entreprenörerna angående prestation nu och i framtiden, alla med en skala ett till 
fem. För att göra det möjligt för oss att analysera resultatet fick vi koda om frågan till en 
prestationsvariabel. Denna fick då en skala tre till femton eftersom den innehåller de tre 
frågorna.  
 
I de fallen där vi valt att slå ihop flera frågor till en variabel har ett testat huruvida detta är 
lämpligt med ett Cronbach Alpha-test. Cronbach Alpha är ett sammanfattande 
korrelationsmått som mäter hur pass lämpligt ett flertal variabler kan slås ihop till en. Ett 
värde över 0.7 är allmänt accepterat och vid samtliga Cronbach Alpha-test vi utfört har vi 
funnit ett värde högre än detta.  
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6. Resultat 
 
I följande avsnitt redogör vi för resultatet av de tester vi utfört i undersökning samt valda 
delar av de deskriptiva data vi samlat in. Vi kommer inte att föra någon djupare analys i detta 
avsnitt utan istället berätta vad vi observerat. Den djupare analysen kommer istället i nästa 
avsnitt.  
 
Vi har valt att strukturera de resultat vi kommit fram till utefter de hypoteser vi har satt upp 
för att på det sättet skapa ett så lätthanterligt avsnitt som möjligt. 
 
H1: Egenskapsvariablerna kan förklara aktivitetsnivån i förhållandet mellan riskkapitalist 
och entreprenör. 
 
Som vi tidigare förklarat har vi testat denna hypotes efter fem stycken egenskapsvariabler. 
Därför är resultatet strukturerat efter dessa. 
 
1a) Om antalet inblandade riskkapitalistbolag påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen. (investeringsform) 
 
Den första delen av H1 behandlar syndikering, det vill säga om riskkapitalbolag har gått 
samman och investerat i samma portföljföretag. Nedan följer den data vi samlat in som 
beskriver fördelningen av syndikerade investeringar samt investeringar gjorda av ett ensamt 
riskkapitalbolag. Detta är sedan jämfört med respektive aktivitetsnivå. 
 

  Tabell 1: Medelvärde av aktivitetsnivå vid olika investeringsform 

 

14 11,6429 1,90575 ,50933 
29 12,2069 2,80789 ,52141 

Inv. form 
Syndikering 
Ensam VC 

Aktivitetsnivå
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean 

 

11,6429 12,2069

0

2

4

6

8

10

12

14

Syndikering Ensam VC

Aktivitetsgrad investeringsform

  
 

Diagram 1: Medelvärdediagram över aktivitetsnivå vid olika investeringsformer 
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1 2 4 0 2 4 2 8 6 29
0 1 1 2 2 3 2 3 0 14
1 3 5 2 4 7 4 11 6 43

Ensam VC
Syndikering 

Inv. form 

Total 

4,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 
Aktivitetsnivå

Total

 
Tabell 2: Korstabell över aktivitetsnivå och investeringsform 

 
I de diagram och tabeller som presenteras ovan går det att utläsa att av de 43 investeringar 
som finns representerade i denna undersökning gjordes 29 stycken av ensamma 
riskkapitalbolag medan 14 stycken gjordes av samarbetande riskkapitalbolag. (Ett föll bort då 
respondenten inte hade möjlighet att lämna ut tillräcklig information). Medelvärdet för 
aktivitetsnivån för investeringarna gjorda av ensamma bolag låg på 12,2069 vilket är något 
högre jämfört med de investeringar som gjorts av samarbetande riskkapitalbolag där 
medelvärdet låg på 11,6426. Vi har även satt upp en korstabell där vi åskådliggör på ett 
tydligare sätt hur fördelningen av ensamma VC respektive syndikerande riskkapitalister över 
aktivitetsnivån. 
 
För att testa denna hypotes har vi utfört ett T-test vilket presenteras nedan. Detta för att 
undersöka hur pass statistiskt säkra de skillnader i medelvärde vi funnit ovan är. Här visar det 
sig dock att signifikansnivån för testet är mycket långt ifrån att nå upp till de 90 % som vi 
kräver för denna studie.  
 

 

Independent Samples Test

2,204 ,145 -,678 41 ,502 -,56404 ,83200 -2,24430 1,11622

-,774 36,112 ,444 -,56404 ,72890 -2,04215 ,91407

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Aktivitetsnivå
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper 

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

Tabell 3: T-test hypotes 1a) 
 
För att skapa goda förutsättningar för en givande analys har vi valt att presentera ytterligare 
ett diagram där vi visar ovanstående data för våra variabler uppdelat efter organisationsform. 
Dessa data visar att för både statliga och privata investerare är aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen högre för ensamma investerare än för syndikerade investerare. 
Skillnaden i aktivitetsnivå är större för privata investerare än för statliga. Det ska dock sägas 
att skillnaderna är relativs små.  
 

33 



 

Ensam VC Syndikering

Inv. form

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

Estimated Marginal Means 

Organisationsform

Privat 
Statlig 

Estimated Marginal Means of Aktivitetsnivå

Statlig 

Privat 

Diagram 2: Aktivitetsnivåjämförelse mellan organisationsform och investeringsform 
 
1b) Om storleken på investeringen påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen.  
 
Den andra delen av H1 behandlar storleken på investeringen, alltså hur många miljoner som 
har investerats i respektive bolag. Som vi beskrivit tidigare delade vi in dessa i stor 
investering och liten investering. Nedan presenteras den data vi samlat in rörande storleken på 
investeringen. Detta jämförs senare med respektive aktivitetsnivå. 

 

 

15 12,0000 2,39046 ,61721 
18 12,9444 2,01384 ,47467 

Storlek 
Stor inv 
Liten inv 

Aktivitetsnivå
N Mean Std. Deviation

Std. Error 
Mean 

Tabell 4: Medelvärde av aktivitetsnivå vid olika stora investeringar 
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Diagram 3: Medelvärdesdiagram över aktivitetsnivå vid olika stora investeringar 
 

 

1 1 0 1 3 3 5 4 1
2 1 1 2 2 0 6 1 1
3 2 1 3 5 3 1 5 3

Liten inv 
Stor inv 

Storle 
Tota

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
Aktivitetsnivå

Tota

 
 

Tabell 5: Korstabell över aktivitetsnivå och olika stora investeringar 
 
Tabellerna och digrammet ovan visar att vi fann 18 mindre investeringar och 15 investeringar 
av större art. 10 av de företag vi intervjuade ville inte svara på hur stor investeringen var 
vilket gjorde att utfallet endast blev 33. Medelvärdet för aktivitetsnivån för de mindre 
investeringarna var 12,9444 vilket är något högre än för de större investeringarna, vars 
medelvärde var 12,0000. Vi har även satt upp en korstabell där vi åskådliggör på ett ännu 
tydligare sätt hur fördelningen var på liten respektive stor investering. 
 
För att testa sambandet mellan aktivitetsnivå och storlek på investeringen har vi utfört ett T-
test vilket presenteras nedan. Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkra de skillnader i 
medelvärde vi funnit ovan är. Här visar det sig dock att signifikansnivån för testet är mycket 
långt ifrån att nå upp till de 90 % som vi kräver för denna studie.  

 

Independent Samples Test

1,239 ,274 -1,232 31 ,227 -,94444 ,76631 -2,50735 ,61846

-1,213 27,528 ,235 -,94444 ,77863 -2,54063 ,65174

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Aktivitetsnivå
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means 

Tabell 6: T-test hypotes 1b) 
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För att skapa så goda förutsättningar för en givande analys har vi valt att presentera ytterligare 
ett diagram där vi visar ovanstående data för våra variabler uppdelat efter organisationsform. 
Diagrammet visar att både statliga och privata riskkapitalister har en lägre aktivitetsnivå vid 
stora investeringar. Skillnaderna i aktivitetsnivå är större hos de statliga riskkapitalisterna än 
hos de privata.  

 

Liten inv Stor inv
Storlek

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

 

Organisationsform 
Privat 
Statlig

Estimated Marginal Means of Aktivitetsnivå

Privat 

Statlig 

Diagram 4: Aktivitetsnivåjämförelse mellan olika stora investeringar och organisationsform 
 
Även följande diagram visar ovanstående variabler uppdelat efter ifall investering skedde 
ensam eller tillsammans med någon. Både vid ensamt riskkapitalbolag och vid syndikering 
har bolagen en lägre aktivitetsnivå vid stora investeringar. Vid syndikering är skillnaden på 
aktivitetsnivå mellan liten och stor investering större än hos ensamma riskkapitalister. 
Skillnaden är dock relativt liten. 
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Diagram 5: Aktivitetsnivåjämförelse mellan olika stora investeringar och investeringsform 
 
1c) Om den uppskattade risken påverkar aktivitetsnivån under investeringsprocessen. 
 
Den tredje delen av H1 behandlar risken på den investering som är gjord. Som vi beskrivit 
tidigare mätte vi risken på en skala 2-10, beroende på våra frågor i vår enkät. Nedan 
presenteras ett diagram på hur entreprenörerna upplevde risksituationen i sitt företag. 
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Diagram 6: Riskbedömning vid investeringstillfället av samtliga respondenter 
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För att testa sambandet mellan aktivitetsnivå under investeringsprocessen och risksituationen 
har ett enkelt korrelationstest gjorts. Korrelationstestet visar sambandet mellan aktivitetsnivå 
och risknivå. Testet visar att en alldeles för låg signifikansnivå för att säkerställa korrelationen 
statistiskt.  

 

Correlations

1 ,146 
,349 

44 43 
,146 1 
,349

43 43 

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

Total Risk 

Aktivitetsnivå 

Total Risk Aktivitetsnivå 

 
Tabell 7: Korrelationsschema över risk och aktivitetsnivå 

 
1d) Om organisationsformen på riskkapitalistbolaget påverkar aktivitetsnivån under 
investeringsprocessen. 
 
Den fjärde delen av H1 behandlar organisationsformen på riskkapitalbolaget på den 
investering som är gjord, alltså ifall investeringen var gjord av ett statligt eller privat bolag. 
Nedan presenterar den data vi samlat in rörande organisationsformen på riskkapitalbolaget på 
investeringen. Detta jämförs senare med aktivitetsnivån. 

 

 

12 12,1667 2,58785 ,74705 
31 11,9677 2,56234 ,46021 

Org. form
Statlig 
Privat 

Aktivitetsnivå 
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean 

Tabell 8: Medelvärde av aktivitetsnivå vid olika organisationsformer 
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Digram 7: Medelvärdesdiagram över aktivitetsnivå vid olika organisationsformer 
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1 2 3 1 4 5 3 9 3 31
0 1 2 1 0 2 1 2 3 12
1 3 5 2 4 7 4 11 6 43

Privat
Statlig

Org. form

 
Total

4,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Aktivitetsnivå

Total

 
Tabell 9: Korstabell över aktivitetsnivå vid olika organisationsformer 

 
Som vi kan utläsa av diagrammet och tabellerna ovan hade vi tolv stycken statliga bolag i vår 
undersökning och 31 privata bolag. Medelvärdet för aktivitetsnivån för investeringarna gjorda 
av statliga bolag låg på 12,1667 vilket är något högre jämfört med de privata bolagen, som 
hade ett medelvärde på 11,9677. För att på ett ännu påtagligare sätt visa denna skillnad har vi 
satt upp en korstabell där vi ser fördelningen av aktivitetsnivå för respektive 
organisationsform. 
 
För att testa sambandet mellan variablerna har vi utfört ett T-test vilket presenteras nedan. 
Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkra de skillnader i medelvärde vi funnit ovan är. 
T-testet uppnår dock inte den signifikansnivå på 90 % som vi kräver för denna studie.  
 

 

Independent Samples Test

,137 ,713 ,228 41 ,821 ,19892 ,87350 -1,56514 1,96299

,227 19,883 ,823 ,19892 ,87742 -1,63204 2,02989

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Aktivitetsnivå
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Tabell 10: T-test hypotes 1d) 
 
1e) Om riskkapitalistbolaget är branschfokuserade eller inte påverkar aktivitetsnivån 
under investeringsprocessen. 
 
Den femte och avslutande delen av H1 behandlar ifall riskkapitalbolaget är branschfokuserat 
eller ej. Nedan presenterar den data vi samlat in rörande detta vilket sedan jämförs med 
aktivitetsnivån. 

 

 

22 11,7727 2,34890 ,50079 
21 12,2857 2,75940 ,60215 

Branchfocus 
Nej 
Ja 

Aktivitetsnivå
N Mean Std. Deviation

Std. Error 
Mean 

Tabell 11: Medelvärde över aktivitetsnivå vid branschfokuserade bolag eller ej 
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Diagram 8: Medelvärdesdiagram över aktivitetsnivå vid branschfokuserade bolag eller ej 

 

 
 

0 3 3 0 2 5 2 5 2 22
1 0 2 2 2 2 2 6 4 21
1 3 5 2 4 7 4 11 6 43

Nej 
Ja

Branchfokus

Total

4,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Aktivitetsnivå

Total

 
 

Tabell 12: Korstabell över aktivitetsnivå och branschfokus  
 
I de tabeller och diagram som redovisas ovan går det att utläsa att av de 43 företag som vår 
undersöknings baserades på hade 21 branschfokus och 22 inget branschfokus. Medelvärdet på 
aktivitetsnivån för de riskkapitalister med branschfokus var 12,2857 vilket är något högre än 
riskkapitalister utan branschfokus vars medelvärde var 11,7727. Vi har även satt upp en 
korstabell där vi åskådliggör på ett ännu tydligare sätt hur fördelningen var på 
branschfokuserade respektive icke branschfokuserade bolag.  
 
För att testa sambandet mellan aktivitetsnivå och branschfokus har vi utfört ett T-test vilket 
presenteras nedan. Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkra de skillnader i medelvärde 
vi funnit ovan är. Här visar det sig dock att signifikansnivån för testet är för låg. Vi kräver en 
signifikansnivå över 90 % för denna studie.  
 

 

Independent Samples Test

,247 ,622 -,658 41 ,515 -,51299 ,78021 -2,08865 1,06267

-,655 39,320 ,516 -,51299 ,78318 -2,09671 1,07073

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Aktivitetsnivå
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means 

Tabell 13: T-test hypotes 1e) 
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ör att skapa så goda förutsättningar för en givande analys har vi valt att presentera ytterligare 

ionsform 
 

2: Aktivitetsnivån kan förklara hur ett företag presterar. 

hypotes två har vi valt att testa ifall aktivitetsnivån kan förklara hur ett företag presterar. För 

F
ett diagram där vi visar ovanstående data för våra variabler uppdelat efter organisationsform. 
Det intressanta med följande diagram är att aktivitetsnivån hos privata bolag är nästan lika 
hög oavsett om bolaget är ett branschfokuserat bolag eller ej. Skillnaden är desto större hos de 
statliga bolagen. Där råder betydligt högre aktivitet hos de branschfokuserade bolagen.  
 

 
Diagram 9: Aktivitetsnivåjämförelse mellan branschfokuserade bolag eller ej och organisat

H

 
I 
att testa detta har ett korrelationstest utförts eftersom båda variablerna baseras på flera 
ursprungliga variabler (frågor). Nedan kan vi se att aktivitetsgraden endast är korrelerade med 
prestation till en signifikans på 0.568 vilken inte är tillräckligt högt för att kunna bekräfta 
hypotesen. Vi kräver en signifikansnivå högre än 90 %. 
 

Nej Ja
Branschfokus 

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Estimated Marginal Means of 
Aktivitetsnivå

Statlig 

Privat 

Org. form 
Privat
Statlig 
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Correlations

1 ,090 
,568 

43 43 
,090 1 
,568

43 44 

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Aktivitetsnivå

Total Performance 

Aktivitetsnivå
Total

Performance 

Tabell 14: Korrelationsschema över aktivitetsnivå och prestation  
 
Vi har även gjort regressionsanalys som ett ytterligare test för hypotesen. Inte heller detta test 
säkerställer vår hypotes. Här finner vi en förklaringsgrad (R2) på endast 0.008 vilket  betyder 
att aktivitetsnivån endast förklarar 0.8 % av prestationen. Av regressionen har vi även fått 
fram ett värde för β1 (konstanten för variabeln aktivitetsnivå) på 0.063. Dock med mycket låg 
signifikans. 
 

Model Summary

,090a ,008 -,016 1,80837
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Nytotaktiviteta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Coefficientsa

11,100 1,349 8,226 ,000 8,375 13,825
,063 ,110 ,090 ,576 ,568 -,159 ,285

(Constant) 
Aktivitetsnivå

Model 
1 

B Std. Error

Unstandardized 
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: Total Performancea. 

 
Tabell 15: Regressionsmodell hypotes 2 

 

H3: Egenskapsvariablerna kan förklara vilket angreppssätt som använts vid investeringen.   

 
I hypotes tre har vi undersökt graden av proaktivitet och reaktivitet hos riskkapitalisterna. Av 
våra 44 observationer var totalt 31 riskkapitalbolag reaktiva, dvs. entreprenören tog första 
kontakt med riskkapitalbolaget. Endast 9 av investeringarna var proaktiva. De fyra som 
återstår i vår undersökning var av diverse annan karaktär där det inte gick att säga vilken av 
parterna som tog den första kontakten. Nedan följer ett cirkeldiagram för en bättre överblick 
över hur första kontakt skedde. Som vi tidigare förklarat har vi testat denna hypotes efter tre 
stycken egenskapsvariabler. Därför är resultatet strukturerat efter dessa. 
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Vem tog kontakt?

71%

20% 
9% 

1 (Entreprenören)
2 (VC)

3 (Annat)

 
Diagram 10: Cirkeldiagram över angreppssätt 

 
3a) Om organisationsformen på riskkapitalistbolaget påverkar huruvida det arbetar 
utefter ett proaktivt eller ett reaktivt angreppssätt.  
 
Den första delen av H3 behandlar sambandet mellan hur första kontakt med entreprenör 
skedde och riskkapitalets organisationsform. Korstabellen nedan visar resultatet av vår 
undersökning. 
 
Av de totalt 40 investeringar vi observerade var 28 stycken gjorda av privata bolag och 12 
stycken gjorda av bolag av statlig karaktär. Det skiljer sig inte mycket i deras sätt att arbeta. 
Andelen proaktiva bolag är något större bland de statliga bolagen där totalt 25 % agerade 
proaktivt jämfört med 21,4 % bland dem privata.  
 
 
 

 

 

 

22 6 28
21,7 6,3 28,0 

9 3 12
9,3 2,7 12,0 
31 9 40

31,0 9,0 40,0 

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Privat

Statlig

Org. form 
 

Total 

Reaktiv Proaktiv
Angreppssätt

Total

Tabell 16: Korstabell över angreppssätt och organisationsform 
 
För att testa sambandet mellan proaktivitet/reaktivitet och organisationsform har vi utfört ett 
Chi-square-test vilket presenteras nedan. Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkert 
detta samband är. Här visar det sig dock att signifikansnivån för testet är för låg för att nå upp 
till de 90 % som vi kräver för denna studie. 
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Chi-Square Tests

,061b 1 ,804
,000 1 1,000
,061 1 ,806

1,000 ,553

,060 1 ,807

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,70.

b. 

 
Tabell 17: Chi-Square test hypotes 3a) 

 
3b) Om riskkapitalistbolaget är branschfokuserade eller inte påverkar huruvida det 
arbetar utefter ett proaktivt eller ett reaktivt angreppssätt.  
 
Den andra delen i H3 behandlar sambandet mellan hur första kontakt med entreprenör skedde 
och ifall riskkapitalbolaget har ett branschfokus eller ej. Korstabellen nedan visar resultatet av 
vår undersökning. 
 
I vår undersökning visade sig 19 bolag inte vara branschfokuserade och 21 bolag vara 
branschfokuserade. Tabellen nedan visar att 23,8 % av de branschfokuserade bolagen agerar 
proaktivt jämfört med de icke branschfokuserade där 21 % som agerar proaktivt, alltså en 
något lägre frekvens. 

 

 

15 4 19 
14,7 4,3 19,0 

16 5 21 
16,3 4,7 21,0 

31 9 40 
31,0 9,0 40,0 

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Nej 

Ja 

Branchfokus

Total

Reaktiv Proaktiv
Angreppssätt

Total

Tabell 18: Korstabell över angreppssätt och branschfokus 
 
För att testa sambandet mellan proaktivitet/reaktivitet och branschfokus har vi utfört ett Chi-
square-test vilket presenteras nedan. Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkert detta 
samband är. Här visar det sig dock att signifikansnivån för testet är för låg för att nå upp till 
de 90 % som vi kräver för denna studie.  
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Chi-Square Tests

,043b 1 ,835
,000 1 1,000
,044 1 ,835

1,000 ,569

,042 1 ,837

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,28.

b. 

 
 

Tabell 19: Chi-square test hypotes 3b) 
 
3c) Om storleken på investeringen påverkar huruvida riskkapitalbolaget arbetar utefter 
ett proaktivt eller ett reaktivt angreppssätt. 
 
Den tredje och avslutande delen i H3 behandlar sambandet mellan hur första kontakt med 
entreprenör skedde och storleken på investeringen. Korstabellen nedan visar resultatet av vår 
undersökning. 
 
Eftersom vissa företag inte var villiga att berätta storleken på investeringen blev det ett 
mindre antal observationer i denna hypotes. Totalt observerades 32 stycken företag där 18 var 
mindre investeringar och 14 stycken var större investeringar. Av dessa visade det sig att 23 
stycken var reaktiva och endast 9 stycken proaktiva. Tabellen nedan visar också att av de 
bolag där investeringen var stor var 28.57 % proaktiva medan endast en något lägre andel, 
27.78 %, var proaktiva vid mindre investeringar. 

 

 

13 5 18 
12,9 5,1 18,0 

10 4 14 
10,1 3,9 14,0 

23 9 32 
23,0 9,0 32,0 

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Liten inv 

Stor inv 

Storlek 

Total

Reaktiv Proaktiv
Angreppssätt

Total 

Tabell 20: Korstabell över angreppssätt och storleken på investeringen 
 

 
 

 
För att testa sambandet mellan proaktivitet/reaktivitet och storlek på investeringen har vi 
utfört ett Chi-square-test vilket presenteras nedan. Detta för att undersöka hur pass statistiskt 
säkert detta samband är. Här visar det sig dock att signifikansnivån för testet är för låg för att 
nå upp till de 90 % som vi kräver för denna studie.  
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Chi-Square Tests

,002b 1 ,960
,000 1 1,000
,002 1 ,961

1,000 ,632

,002 1 ,961

32

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,94.

b. 

 
Tabell 21: Chi-square test hypotes 3c) 

 

H4: Huruvida ett riskkapitalbolag är proaktivt respektive reaktiv kan förklara hur ett företag 
presterar. 

 
I H4 har vi valt att testa ifall proaktivitet respektive reaktivitet kan förklara hur ett företag ett 
presterar vilket redovisas nedan. 
 
I tabellen visas statistiken över proaktiva respektive reaktiva investeringar i vår undersökning. 
Totalt gjordes 31 investeringar där entreprenören tog första kontakt med riskkapitalbolaget 
medan endast nio riskkapitalbolag var proaktiva. Tabellen visar också att i de fall där 
entreprenören tagit första kontakt, har prestationen varit något bättre. De har ett 
prestationsmedelvärde på 12,0968 jämfört med de proaktiva som ligger på 11,5556. 

 

 

31 12,0968 1,61977 ,29092 
9 11,5556 1,81046 ,60349 

Angreppssätt
Reaktiv 
Proaktiv 

Total Performance
N Mean Std. Deviation

Std. Error 
Mean 

Tabell 22: Medelvärde över prestation och angreppssätt 
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12,0968 11,5556

0

2

4

6

8

10

12

14

Reaktiv Proaktiv
Angreppssätt

Angreppssätt 

 
Diagram 11: Medelvärdesdiagram över angreppssätt 

 
För att testa sambandet mellan variablerna har vi utfört ett T-test vilket presenteras nedan. 
Detta för att undersöka hur pass statistiskt säkra de skillnader i medelvärde vi funnit ovan är. 
T-testet uppnår dock inte den signifikansnivå på 90 % som vi kräver för denna studie.  
 
 
 
 
 
T-test 

Independent Samples Test

,319 ,576 ,860 38 ,395 ,54122 ,62920 -,73253 1,81497

,808 11,978 ,435 ,54122 ,66995 -,91878 2,00121

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Total Performance
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Tabell 23: T-test hypotes 4 
 
För att ytterligare testa vår hypotes har vi utfört en regressionsanalys. Men inte heller detta 
säkerställer vår hypotes. Den förklaringsgrad som uppnås i testet är 0.019 vilket betyder att 
valet av angreppssätt endast kan förklara 1.9 % av prestation. Vi får ett β1 (konstanten för 
variabeln aktivitetsnivå) på –0.541 vilket alltså skulle betyda att de som använder sig av ett 
reaktivt angreppssätt presterar bättre. 

Model Summary

,138a ,019 -,007 1,66174
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Proaktiv/reaktiva. 
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Coefficientsa

12,097 ,298 40,531 ,000 
-,541 ,629 -,138 -,860 ,395 

(Constant)
Angreppssätt 

Model 
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. 

Dependent Variable: Total Performancea. 

 
Tabell 24: Regressionsmodell hypotes 4 
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7. Slutsats och reflektion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser våra resultat tillåter oss att 
dra. Tyvärr tillåts vi inte att med statistisk säkerhet uttala oss om de eftersökta sambanden i 
den utsträckning vi hoppats på. Vi har försökt hitta signifikanta resultat vilket inte lyckats, 
detta kan till stor del förklaras av att för få respondenter deltagit i vår undersökning. Vi har 
därför valt att kalla detta avsnitt för ”slutsats och reflektion” då det är svårt att dra säkra 
slutsatser med stöd av vår undersöknings resultat. De slutsatser som vi ändå dragit skall 
därför ses som indikationer och tendenser. Utifrån dessa kommer vi sedan att reflektera över 
vår undersökning i relation till den teori som finns inom ämnesområdet. 
 
För att fräscha upp minnet har vi valt att upprepa den problemformulering och det syfte vi 
ställde upp i början av den här studien. 
 
Problemformulering 
 

Hur påverkas aktivitetsnivån och angreppssättet av vilka förutsättningar som råder för en 
investering? 

 
Syfte 
 
Med denna studie vill vi utöka förståelsen för den initiala delen av investeringsprocessen. 
Målet med studien är att klargöra hur vissa förutsättningar påverkar variablerna 
aktivitetsnivå och angreppssätt? 
 
Studien syftar även till att undersöka huruvida variablerna aktivitetsnivå och angreppssätt 
har någon påverkan på företagets prestation. Vi vill dessutom belysa eventuella skillnader 
beroende på om riskkapitalbolaget är statligt eller privat. 
 
Vidare har vi valt att dela upp detta slutsatskapitel efter de hypoteser vi valt att sätta upp i 
största möjliga mån. Alla underhypoteser är dock inte redovisade var för sig då vi ibland har 
bakat in slutsatserna tillsammans med andra. 
 

H1: Egenskapsvariablerna kan förklara aktivitetsnivån i förhållandet mellan riskkapitalist 
och entreprenör. 

 

1a) Investeringsform 
Lerner uttrycker vikten av informationsutbyte vid syndikering som leder till att den totala 
mängden information ökar106. Då det finns mer information om entreprenören och företaget 
leder detta till att problemen med adverse selection minskar107. I de undersökningar vi gjort 
angående antalet riskkapitalbolag vid investeringstillfället har vi funnit en lägre aktivitetsnivå 
hos de bolagen med fler bolag inblandade. Det kunskapsutbyte som sker mellan bolagen vid 
syndikering tror vi är orsaken till just detta. Riskkapitalisterna får tillgång till mer information 

                                                 
106 Lerner, J., The syndication of venture capital investments. s. 16–27 
107 Manigart, S.; Locket, A.; Meuleman, M.; Wright M.; Landström, H.; Bruining, H.; Desbrières, P; Hommel, 
U., Venture Capitalists’ Decision to Syndicate, s. 135 
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om entreprenören och dess bolag genom sina kollegor och interaktionen och intensiteten med 
entreprenören blir då inte lika intensiv och aktiv.  
Statliga och privata bolag agerar något annorlunda vid olika investeringsform. När de statliga 
och privata bolagen investerar var för sig finns ingen märkbar skillnad kring aktivitetsnivå 
men vid syndikering är skillnaden större. Statliga bolag har fortfarande en hög grad av kontakt 
med entreprenören medan de privata bolagens aktivitet minskar. Detta tror vi beror på att 
byråkratin kring statliga bolags investeringar är något mer komplicerad än vid privata 
investeringar samt att de är hindrade av regler som efterfrågas av staten. Kontakten med 
företaget och entreprenören fortsätter således vara hög men minskas något i takt med det 
informationsutbyte som uppstår med andra intressenter.  
 
1b) Storlek 
Vår undersökning visade på att mindre investeringar var mer aktiva och intensiva än de större 
investeringarna. Detta kan ses något ologiskt då större investeringar borde leda till högre 
aktivitet. Detta resultat skulle dock kunna förklaras av att vid mindre investeringar är färre 
personer inblandade i själva processen varför den skulle kunna upplevas mindre aktiv. För de 
mindre investeringarna har det i stort sett krävts lika mycket kontakt och engagemang från 
riskkapitalbolagets sida vid både privata och statliga investeringar. Skillnaden är större vid 
stora investeringar. Detta beror sannolikt på att de statliga riskkapitalbolagen satsar mer på de 
mindre investeringarna. Detta syns även i vårt data material som visar att endast en av de 
statliga investeringarna var stora. 
 
För att återgå till syndikering ser vi skillnader gällande aktivitetsnivån vid större 
investeringar. Aktivitetsnivån var lägre vid stora investeringar både vid ensamma och vid 
syndikerde investeringar. Aktivitetsnivån var dock märkbart lägre vid just investeringar där 
mer än ett riskkapitalbolag var inblandat. Anledning till detta beror på att den personen vi 
intervjuade sannolikt inte hade hand om alla frågor i processen utan det var säkert andra 
ledande positioner som tog hand om vissa frågor. Detta gör att personen vi intervjuade inte 
upplevde samma intensitet och aktivitet under processen som han skulle ha gjort om det varit 
en mindre investering. De större investeringarna tog också längre tid i snitt vilket gör att 
aktivitetsnivån inte upplevs som lika hög. 
 
1c) Risk 
Hantering av risk vid investeringstillfället är en central del i investeringsprocessen. Vi frågade 
entreprenörerna hur de såg på risken vid investeringstillfället och fick relativt väntade svar. 
Näst intill samtliga respondenter svarade att risken var låg eller väldigt låg att det skulle hända 
något allvarligt med företaget, såsom konkurs eller dåliga framtida kassaflöden. Några tyckte 
att risken var medel och endast två respondenter tyckte att deras projekt var högriskprojekt. 
Vidare var aktivitetsnivå och risknivå inte korrelerade med varandra till en acceptabel nivå för 
att bekräfta det statistiskt. Vi kan alltså inte styrka ett eventuellt samband för denna 
egenskapsvariabel 
 
1d) Organisationsform 
Vad gäller riskkapitalbolagets organisationsform har de statliga bolagen visat en något högre 
aktivitetsnivå än de privata bolagen i denna undersökning, skillnaderna är dock inte alls stora. 
Resonemanget kring detta har vi bakat in i övriga delar av denna hypotes. 
 
1e) Branschfokus 
Resultatet av vår undersökning visar alltså på investeringar gjorda av branschfokuserade 
riskkapitalbolag har en högre aktivitetsnivå än de icke branschfokuserade. Detta tror vi beror 
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på att de branschfokuserade bolagen ofta har mer kontakt med företag i sin bransch sedan 
tidigare i nätverk och under andra former. Fried et al menar att detta nätverkgenerande arbete 
är mycket viktigt då nätverken ofta är en början till framtida investeringar108. Vi tror att detta 
är den främsta anledningen till att aktivitetsnivån är högre hos de bolagen med branschfokus. 
Riskkapitalbolagen har i större utsträckning känt till sina fallföretag under en längre tid vilket 
har gjort att en kontakt har byggts upp. Detta har gjort att entreprenörens upplevelse om 
aktivitetsnivån återigen hamnat på en hög nivå. Skillnader på den privata marknaden vad 
gäller aktivitetsnivå vid branschfokus eller inte är obefintlig enligt vår undersökning, de har 
lika hög aktivitetsnivå vare sig de är branschfokuserade eller inte. Däremot kan vi se 
skillnader på den statliga marknaden där aktivitetsnivån vid branschfokus är klart högre. Detta 
kan vi sannolikt ej dra några slutsatser av då det endast finns en observation med ett statligt 
riskkapitalbolag som inte använder sig av branschfokus. Denna observation får alltför stor 
betydelse. 
 
Slutligen ska vi försöka klargöra huruvida vi funnit stöd för H1 eller inte. För varje 
delhypotes vi har undersökt har vi nåt fram till ett resultat som sedan har analyserats. För 
varje enskilt resultat antyder vår undersökning att egenskapsvariablerna, med undantag för 
variabeln risk (denna variabel var beroende av ett statistiskt samband), påverkar 
aktivitetsnivån på något sätt. Dock kan detta ej fastslås statistiskt. Därför väljer vi att se dessa 
resultat som indikationer på att egenskapsvariablerna faktiskt påverkar aktivitetsnivån. 
 

H2: Aktivitetsnivån kan förklara hur ett företag presterar. 

 
Syftet med denna hypotes var att finna ett eventuellt samband mellan aktivitetsnivån under 
den inledande delen av investeringsprocessen och prestation samt statistiskt testa detta. 
Resultatet av denna undersökning ser vid första anblicken relativt lättolkat ut. De uppmätta 
signifikansvärdena är allt annat än acceptabla och förklaringsgraden visar sig även den vara 
mycket låg. Av detta drar vi slutsatsen att vi i vår undersökning inte finner något samband 
mellan aktivitetsnivå och prestation. Dock behöver detta inte vara hela sanningen. Det låga 
antalet observationer i undersökningen har troligen drabbat just denna del av undersökningen 
extra hårt då den utgår från rent statistiska samband. Det hade t.ex. varit intressant att utföra 
samma undersökning med en bättre tillgång till information rörande prestation samt fler 
observationer. 
 

H3: Egenskapsvariablerna kan förklara vilket angreppssätt som använts vid investeringen. 

 
I resultatkapitlet tidigare kom vi fram till att statliga riskkapitalbolag oftare än privata 
använder sig av ett proaktivt arbetssätt. Dock är skillnaden relativt liten samtidigt som vår 
statistiska undersökning inte med säkerhet kunde styrka denna skillnad. Vad kan denna 
skillnad bero på då? Om vi ska följa Wright och Robbies resonemang anser de statliga 
riskkapitalisterna att nettonyttan för ett proaktivt arbetssätt oftare är högre än vad de privata 
investerarna anser. Detta skulle även betyda att den förskjutning mot det proaktiva arbetssättet 
som Wright och Robbie talar om är mer betydande hos de statliga riskkapitalistbolagen109. 
Samtidigt visar vår undersökning att av de 12 investeringar som är gjorda av statliga 
riskkapitalistbolag arbetade 11 med branschfokus (Bilaga 1). Om detta kopplas samman med 

                                                 
108 Fried, V.; Hisrish, R., Toward a model of Venture Capital investment decision making, s. 31-32 
109 Wright, M.; Robbie, K., Venture Capital and Private Equity: A review and synthesis, s. 536 
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det nätverkgenererande arbete som Fried110 talar om kommer vi närmare en slutsats. Om ett 
riskkapitalbolag arbetar med ett branschfokus leder detta sannolikt till en bättre kunskap om, 
och ett bättre kontaktnät inom, denna bransch. Detta i sin tur skulle kunna leda till att dessa 
riskkapitalister får bättre förutsättningar att lyckas hitta de bästa investeringarna. Det nu förda 
resonemanget stöds även av hypotes 3b) som visar att branschfokuserade riskkapitalister 
oftare är proaktiva än icke branschfokuserade.  
 
Vad gäller hypotes 3c) där vi undersökt ifall storleken kan förklara angreppssättet vid 
investeringen finner vi inget samband. De proaktiva investeringarna var i stort sett lika 
frekventa vid större respektive mindre investeringar, mindre än en procent skiljer dessa åt. 
Storleken på investeringen påverkar alltså inte angreppssättet på investeringen. 
 
Vad som är något förvånande med resultatet av undersökningen rörande hypotes H3 är det 
relativt låga antalet proaktiva riskkapitalbolag. I vilka variabler som än studeras används det 
reaktiva arbetssättet i mer än 70 % av riskkapitalbolagen. Detta är tvärtemot de siffror som till 
exempel Sweetings presenterade i sin undersökning där det istället är 70 % av 
riskkapitalisterna som är proaktiva111. Att förklara detta med att riskkapitalbolagen återigen 
skulle sträva mot det reaktiva arbetssättet vore inte korrekt. Istället skulle det kunna förklaras 
av det som Wright och Robbie beskriver som hårdnande konkurrens om 
investeringsprojekten, dock snarare bristen på denna. Som vi tidigare beskrivit var 
riskkapitalmarknaden i Sverige mycket sval under början 2000-talet och någon hårdnande 
konkurrens om investeringsobjekten var det inte tal om, snarare tvärtom. 
Riskkapitalistbolagen hade anbud från entreprenörerna så det räckte och blev över och 
behövde inte arbeta proaktivt. Nu råder god fart på riskkapitalmarknaden med en hårdnande 
konkurrens som följd. Därför borde vi i framtiden kunna se samma förskjutning mot det 
proaktiva arbetssättet även i Sverige.  
 
För att slutligen sammanfatta H3 ska vi försöka klargöra huruvida vi funnit stöd för denna 
hypotes. Precis som för H1 antyder varje egenskapsvariabel vi testat att den på vilket 
angreppssätt som används på något sätt. Tyvärr kan inte heller detta fastslås statistiskt varför 
vi väljer att se på dessa resultat som indikationer för att vår hypotes stämmer. 
 

H4: Huruvida ett riskkapitalbolag är proaktivt respektive reaktiv kan förklara hur ett företag 
presterar 

 
Syftet med denna hypotes var alltså att försöka undersöka om det existerade ett samband 
mellan valet av angreppssätt och prestation. Precis som för H2 ser resultatet lättolkat ut. Vi 
finner inte heller för denna hypotes något samband som stöds statistiskt. Visserligen ser vi att 
det reaktiva angreppssättet leder till en något högre prestation än för det proaktiva men 
förklaringsgraden är alltför låg. Därmed drar vi även här slutsatsen att vår undersökning inte 
finner något samband mellan variablerna angreppssätt och prestation. Precis som för H2 vore 
det mycket intressant att göra om denna undersökning med fler antal observationer samt bättre 
data för att mäta prestation. 

                                                 
110 Fried, V.; Hisrish, R., Toward a model of Venture Capital investment decision making, 
111 Sweeting, R. C., UK Venture Capital Funds and the funding of new technology-based businesses: Process 
and Relationsships, s. 610 
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Hypotes Resultat 
H1 Egenskapsvariabel/Aktivitetsnivå Fyra av fem variabler påverkar aktivitetsnivån. 
1a) Investeringsform Syndikering → Lägre aktivitetsnivå 
1b) Storlek Mindre investeringar → Högre aktivitetsnivå 
1c) Risk Inget samband 
1d) Organisationsform Statliga riskkapitalbolag → Högre aktivitet 
1e) Branschfokus Branschfokus → Högre aktivitet 
H2 Aktivitetsnivå/Prestation. Inget samband 
H3 Egenskapsvariabler/Angreppssätt Egenskapsvariablerna påverkar angreppssättet. 
3a) Organisationsform Statliga riskkapitalbolag är oftare proaktiva 
3b) Branschfokus Branschfokuserade riskkapitalbolag är oftare proaktiva 
3c) Storlek Storlek påverkar ej angreppssätt 
H4 Angreppssätt/prestation Inget samband 

Tabell 25: Sammanfattande slutsats 
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8. Förslag på fortsatt forskning 
 
I följande avsnitt ger vi förslag på ämnen som kan vara intressanta att fortsätta forskningen 
kring investeringsprocessen. 
 
Vi tycker det vore intressant att fortsätta forskningen kring investeringsprocessen och vad 
som skiljer olika bolag emellan. I och med att vår studie i stor grad saknade statistisk säkerhet 
vore det intressant att med ett ännu större urval av investeringar gå vidare och göra en 
liknande undersökning. På detta sätt kanske det går att urskilja signifikanta samband. 
 
Det vore också intressant att gå på djupet med ett flertal riskkapitalbolag och genomföra 
kvalitativa intervjuer där vi mer i detalj kommer in på skillnader mellan till exempel statliga 
och privata bolag. På så vis tror vi att det går att få en större känsla över hur det verkligen 
fungerar vid riskkapitalinvesteringar och det går att se ett flertal skillnader. Just skillnaden 
mellan statliga och privata bolag är intressant att följa upp och här går det att undersöka fler 
områden. 
 
Slutligen vore det även intressant att se studien från ett helt annat perspektiv. Genom att 
undersöka hur riskkapitalbolaget ser på risk och jämföra detta med entreprenörens syn på risk 
kunna utveckla resonemanget kring agentproblematiken i studien. 
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Bilaga 1 Enkätsvar 
 
Fakta om VC företaget 
 
VC-bolagets organisationsform: 
 
( 12 ) Statligt  ( 27 ) Independent ( 5 ) Captive  Totalt: 44 
 
Procent: 27,3 % 61,4 %  11,4 %  100 % 
 
Branschfokus: 
 
( 21 ) Ja  ( 23 ) Nej  Totalt: 44 
 
Procent: 47,7 % 52,3 %  100 % 
 
 
Ålder på VC-företag: Vi valde att dela in bolagens ålder i fem olika grupper enligt 
följande: 
 
Ålder: 0-5 6-10 11-15 16-20 >21 
 
Antal: 9 14 9 7 5 Totalt: 44 
 
Procent: 20,5 % 31,8 % 20,5 % 15,9 % 11,4% Totalt:100% 
 
 
Fakta om Portföljföretaget 
 
Antalet inblandade VC-bolag: Vi valde att dela upp antalet VC-bolag i fyra olika 
grupper efter de svar vi fick från respondenterna, enligt följande: 
 
Antal bolag: 1 2 3 4  
 
Antal: 29 8 5 2 Totalt: 44 
 
Procent: 65,9 % 18,2 % 11,4 % 4,5 % Totalt: 100 % 
 
Bransch? 
 
( 8 ) Bioteknik/Medicin ( 9 ) IT ( 3 ) Detaljhandel ( 2 ) Finansiella tjänster 
18,2 %  20,5 % 6,8 %  4,5 % 
 
( 7 ) Industriella produkter och  tjänster ( 7 ) Elektronik ( 2 ) Byggsektorn 
15,9 %   15,9 %  4,5 % 
 
( 1 ) Kemi och material ( 5 ) Övriga tjänster 
2,3 %  11,4 % 
 

 



Vilken utvecklingsfas befann ni er i när investeringen skedde? 
 
( 8 ) Sådd o Uppstartsfas ( 11 ) Utvecklingsfas ( 11 ) Tillväxtfas        ( 12 ) Mogen 
18,2 %  25 %  25 %               27,3 % 
 
( 2 ) Nedgångsfas (  ) Ingen av ovanstående utan istället:________________ 
4,5 %  0 % 
 
Vid investeringen, hur stor risk ansåg ni förelåg för företaget skulle gå i konkurs?  
 
Mycket liten (1)  2  3  4  Mycket stor  (5) 
       ( 24 )  ( 15 ) ( 3 ) ( 1 )           ( 1 )    Totalt: 44 
         54,5 %  34,1 % 6,8 % 2,3 %           2,3 % Totalt:100 % 
 
Vid investeringen, hur bedömdes risken för problem med framtida kassaflöden? 
 
Mycket liten (1)  2  3  4  Mycket stor (5) 
       ( 12 )  ( 14 ) ( 12 ) ( 3 )         ( 3 )     Totalt: 44 
        27,3 %  31,8 % 27,3 % 6,8 %         6,8 %  Totalt: 100 % 
 
Hur stor (i miljoner) var investeringen i ert bolag? 
 
Alternativ Ej svar 0-10 11-20 21-50 51-200 >200 
Antal 11 12 6 5 5 5 
Procent 25 % 27,3 % 13,6 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 
 
Totalt antal: 44 
Procent: 100 % 
 
Hur stor ägarandel fick VC-bolaget genom investeringen i företaget? 
 
Ägarandel:  Ej svar 0-10 11-50 51-90 91-100 
Antal: 2 3 17 17 5   
Procent: 4,5 % 6,8 % 38,6 % 38,6 % 11,4 % 
 
Intensitet/Aktivitetsgrad 
 
Hur och av vem togs den första kontakten med VC-bolaget? 
 

Entreprenören Riskkapitalbolaget Annan 
Antal: 31  9  4 
Procent: 70,5 %  20,5 %   9,1 % 
 
Varför togs kontakt med just detta VC-bolag? 
 
Tidigare erfarenhet: 8 
Deras strategi passar bra med vårt bolag: 4 
Regionalt förankrat: 2 
Kända/Ledande: 6  
Annat: 16 

 



Vet ej: 8 
 
Hur lång tid, i månader, tog det mellan första kontakt med riskkapitalist till investering 
skedde? 
 
Antal månader: 0-3 4-6 7-9 10-12 12 + 
Antal:  17 14 4 5 4 
Procent:  38,6 % 31,8 % 9,1 % 11,4 % 9,1 % 
 
Hur ofta skedde kontakt (samtal) mellan dig och riskkapitalist under 
investeringsprocessen? 
 
Mycket sällan (1)  2  3  4 Mycket ofta (5)   Ej svar 
               ( 1 )  ( 3 ) ( 10 ) ( 13 )         ( 16 )       1 
Procent:   2,3 % 6,8 % 22,7 % 29,5 %          36,4 5       2,3 % 
 
Hur engagerad upplevde du att riskkapitalisten var från att kontakt togs första gången 
till att investeringen skedde? 
 
Väldigt begränsat (1) 2  3  4 Väldigt stort (5) 
               ( 2 )  ( 1 ) ( 9 ) ( 14 )          ( 18 ) 
Procent:   4,6 % 2,3 % 20,5 % 31,8 %          40,9 %  
 
Hur upplever intensiv upplevde du att investeringsfasen var? 
 
Ointensiv (1)  2  3  4  Intensiv (5) Ej svar 
             ( 0 )  ( 2 ) ( 9 ) ( 15 )      ( 17 )     1 
Procent:   4,5 % 20,5 % 34,1 %       38,6 %     2,3 % 
 
 
Performance 
 
Hur tycker du det går för företaget idag jämfört med de mål (tex. finansiella mål) ni 
satte upp med riskkapitalbolaget när de gick in i ert bolag? 
 
Mycket sämre än förväntat (1)  2  3  4 Mycket bättre än förväntat (5) 
             ( 0 )  ( 7 ) ( 13 ) ( 19 )                  ( 5 ) 
Procent:  15,9 % 29,5 % 43,2 %                  11,4 % 
 
Hur ser ni på er framtida utveckling jämfört med andra företag i er bransch? 
 
Mycket mörkt (1)  2  3  4  Mycket ljust (5) 
               ( 0 )  ( 0 ) ( 2 ) ( 23 )             ( 19 ) 
Procent:    4,5 % 52,3 %              43,2 % 
 
Hur tror ni riskkapitalisten värderar er prestation så här långt? 
 
Mycket sämre än förväntat (1)  2  3  4 Mycket bättre än förväntat 5 
                 (  )  ( 2 ) ( 9 ) ( 23 )                 ( 10 ) 

 



Procent:  4,5 % 20,5 % 52,3 %                 22,7 %
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