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Sammanfattning 
 

Nya företag spelar en viktig roll för ett lands ekonomi. Venture Capital är en viktig 

finansieringskälla för dessa nya bolag, då de har svårt att finansieras på vanlig vis. På grund 

av att Venture Capital investeringar, portföljbolag, genomförs i nya verksamheter är framtiden 

osäker och medför därför hög risk. En sådan investering karaktäriseras som tidsbegränsad, 

normalt 3-10 år. Till skillnad från andra investeringar, till exempel aktier, sker ingen 

utdelning under investeringsperioden. När Venture Capital bolaget avyttrar, genomför en exit, 

tillhandahåller de den enda faktiska intäkten under investeringsperioden. Enligt tidigare 

forskning finns det ett flertal olika alternativ för en exit. I relation med olika valmöjligheter 

och vikten av att genomföra en lyckad exit ökar intresset för Venture Capital bolagens 

resonemang kring detta beslut. Vi har därför velat undersöka vidare om hur denna viktiga fas i 

investeringen sker. Till följd av ovanstående formulerades följande problemformulering: Hur 

ser exitprocessen ut? Vilka faktorer påverkar svenska VC-bolags val av exit samt vilka exit 

används? 

 

Syftet med studien är att beskriva exitprocessen för svenska Venture Capital bolag, de 

faktorer som påverkar valet av exit samt vilka exitalternativ som används. Att genomföra en 

exit är slutet av en exitprocess som följt de inblandade parterna under investeringen, kallat 

Venture Capital processen bestående av fyra faser. Den exit, sista fasen, som till slut 

genomförs är resultatet av en lång exitprocess som påverkats av olika faktorer och som 

bygger på en lång rad av olika beslut. 

 

Genom vår hermeneutiska kunskapssyn valde vi att genom en kvalitativ studie intervjua 

Venture Capital bolag, av olika storlek, för att tolka och få en förståelse för deras resonemang 

kring ämnet, exitprocessen och dess utfall. Detta har vi genomfört med ett abduktivt 

angreppssätt då vi utgått från tidigare forskning om Venture Capital, beslutsteorier samt 

intressentmodellen. Genom det abduktiva angreppssätet har vi även haft möjlighet att efter 

den empiriska undersökningen hitta nya lämpade teorier. 

 

De slutsatser studien givit är att exitprocessen pågår parallellt med Venture Capitalprocessen 

Detta innebär trots att exitfasen är den sista delen i Venture Capitalprocessen, så startar 

exitprocessen redan innan en investering verkställts. Orsaken till detta är att investeringen ska 

ske i en bransch som antas vara attraktiv vid det datum Venture capitalbolaget planerat sin 

exit. Tidpunkten för en exit kan variera beroende på portföljbolagets utveckling och det värde 

som skapats i bolaget. Dessutom påverkar de olika faserna i Venture capitalprocessen 

exitprocessen på olika sätt. 

 

När det är tid för att genomföra en exit påverkar olika faktorer utfallet, vilken exit som 

realiserar avyttringen. En stark påverkande faktor är konjunkturen som avgör hur mycket 

Venture Capital bolaget kan få betalt för portföljbolaget, vilket avgör dess avkastning. 

Beroende på rådande marknad och trender kan olika exitalternativ bli aktuella. Strategisk 

nytta för etablerade aktörer och dess möjlighet till synergier är andra påverkande faktorer. 

Venture Capital bolagets finansiella styrka kan avgöra vilken exit som väljs på grund av att 

somliga exitalternativ kräver mer resurser. Vi kom även fram till att de mest använda 

exitalternativen i Sverige är industriell försäljning och IPO. 



 



 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Problembakgrund ............................................................................................................. 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.5 Ordlista ............................................................................................................................. 4 

2. Teoretisk metod .................................................................................................................... 5 
2.1 Förförståelse ..................................................................................................................... 5 

2.2 Kunskapssyn ..................................................................................................................... 6 

2.3 Val av metod och Angreppssätt ....................................................................................... 6 

2.4 Arbetsgång ....................................................................................................................... 7 

2.5 Val av källor ..................................................................................................................... 9 

2.6 Kritik .............................................................................................................................. 10 

3. Teori ..................................................................................................................................... 11 
3.1 Venture Capital .............................................................................................................. 11 

3.2 Venture capital processen ............................................................................................... 11 

3.3 Exits ................................................................................................................................ 13 

3.4 Beslutsteorier .................................................................................................................. 17 

3.5 Intressentmodellen ......................................................................................................... 21 

4. Praktisk Metod ................................................................................................................... 25 
4.1 Intervjumetod ................................................................................................................. 25 

4.2 Urval och kriterier .......................................................................................................... 26 

4.3 Intervjuernas genomförande ........................................................................................... 27 

4.4 Respondenterna och intervjulogg ................................................................................... 28 

4.5 Bearbetning av intervjuerna ........................................................................................... 29 

4.6 Kritik .............................................................................................................................. 29 

5. Empiri .................................................................................................................................. 31 
5.1 3i Sverige ........................................................................................................................ 31 

5.1.1 Övergripande verksamhet........................................................................................ 31 

5.1.2 Exitstrategier ........................................................................................................... 31 

5.1.3 Påverkande faktorer ................................................................................................. 32 

5.2 Anonym .......................................................................................................................... 33 

5.2.1 Övergripande verksamhet........................................................................................ 33 

5.2.2 Exitstrategier ........................................................................................................... 33 

5.2.3 Påverkande faktorer ................................................................................................. 34 

5.3 Provider Venture Partners .............................................................................................. 34 

5.3.1 Övergripande verksamhet........................................................................................ 34 

5.3.2 Exitstrategier ........................................................................................................... 35 

5.3.3 Påverkande faktorer ................................................................................................. 36 

5.4 Ledstiernan AB .............................................................................................................. 37 

5.4.1 Övergripande verksamhet........................................................................................ 37 

5.4.2 Exitstrategier ........................................................................................................... 38 

5.4.3 Påverkande faktorer ................................................................................................. 38 

5.5 Emano AB ...................................................................................................................... 39 

5.5.1 Övergripande verksamhet........................................................................................ 39 

5.5.2 Exitstrategier ........................................................................................................... 40 

5.5.3 Påverkande faktorer ................................................................................................. 41 

5.6 Sammanfattande empiri .................................................................................................. 42 

6. Analys .................................................................................................................................. 45 
6.1 Exitprocessen ................................................................................................................. 45 



 

6.2 Påverkande faktorer ........................................................................................................ 47 

6.2.1 Konjunktur och tidpunkt ......................................................................................... 47 

6.2.2 Entreprenörbolagets utveckling ............................................................................... 48 

6.2.3 Intressenter .............................................................................................................. 49 

6.3 Exitstrategier .................................................................................................................. 52 

6.4 Sammanfattande analys .................................................................................................. 53 

7. Slutsatser ............................................................................................................................. 57 
7.1 Problemformulering och studiens syfte .......................................................................... 57 

7.2 Exitprocessen ................................................................................................................. 57 

7.3 Påverkande faktorer ........................................................................................................ 58 

7.4 Exitstrategier .................................................................................................................. 58 

7.5 Vårt bidrag med studien ................................................................................................. 58 

7.6 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 59 

8. Studiens vetenskaplighet .................................................................................................... 61 
8.1 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 61 

8.2 Pålitlighet ....................................................................................................................... 61 

8.3 Överförbarhet ................................................................................................................. 62 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera ............................................................................... 62 

Appendix 1 - Intervjumall ..................................................................................................... 67 

 



Kapitel 1 – Inledning 

 

1 

Risk Capital 

Public equity Private equity 

Formellt 

Venture Capital 

Annat private 

equity  

Informellt 

Venture Capital 

1. Inledning 
 

Små nystartade företag spelar en viktig roll för ett lands ekonomi. För att entreprenöriella 

nya företag ska kunna bildas krävs finansiella resurser. Finansiella resurser, som så många 

andra investeringar, skall leda till framtida avkastning. En stor del av resurserna består av 

riskkapitalmarknadens Venture Capital bolag (VC-bolag), som årligen investerar i 

entreprenörer runt om i landet. I kapitlet introducerar vi läsaren till varför vi valt att skriva 

om detta nutida, viktiga och ytterst aktuella ämne. Därefter presenteras bakgrunden till 

uppsatsens syfte och problemformulering. 

 

 

1.1 Introduktion 

Andelen nystartade företag är en viktig del av en växande ekonomi och bör därför stimuleras
1
. 

Även om förutsättningarna är givna så är finansiering av nystartade företag riskfyllt. 

Asymmetrisk information, bristande historisk data och osäkerhet inför framtiden, är alla 

faktorer som investerare står inför när valet om framtida investeringar görs
2
. Den så kallade 

risk/avkastningsration är därför hög och storleken beror på företagets livslängd
3
. I jämförelse 

med övriga riskfyllda investeringar leder detta därför till svårigheter för nystartade företag att 

erhålla det ofta nödvändiga kapitalet utifrån. Den här missgynnande förutsättningen kallas 

finansiellt gap och symboliserar den skillnad som uppstår när behov och möjligheter inte 

matchar varandra
4
. 

 

Det finns däremot aktörer i samhället vars verksamhet är inriktad till att erbjuda kapital till 

nystartade bolag, givetvis i hopp om potentiell framtida avkastning. I den här uppsatsen 

behandlas formellt venture capital som är en undergrupp till Private equity och riskkapital. 

Denna sort av investering klassificeras som ett aktivt och tidsbegränsat ägande utfört av 

professionella firmor i tidiga skeden
5
. I fig. 1.1 visas en kategorisering av riskkapital och dess 

undergrupper. I figuren framgår även formella Venture Capitals position på 

riskkapitalmarknaden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fig. 1.1 Risk capital 6  
                           

                                                 
1
 Lerner (2002) s.6 

2
 Lindholm Dahlstrand (2004) s.284 

3
 Isaksson (2006) s.20 

4
 Lindholm Dahlstrand (2004) s.273 

5
 Ibid s. 288-289; Isaksson (2006) s.26 

6
 Isaksson (2006) s.26 
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1.2 Problembakgrund 

Riskkapital är ett samlingsbegrepp för olika typer av investeringar vilket beskrivs i figur 1.1. 

Dessa olika typer av investeringar klassificeras utifrån riskbenägenhet. En undergrupp till 

riskkapital är investeringar i privata, onoterade bolag, s.k. Private equity. År 2007 investerade 

private equity företag 836 investeringar, ett totalt kapital på 48,8 miljarder SEK. Denna 

aktivitet har, i jämförelse med föregående år, ökat och tillbringar till stor del kapital ämnade åt 

företag i uppstartsfas och såddfas.
7
  

 

Till följd av den höga risk/avkastningsration vid ventureinvesteringar är VC-bolag 

intresserade till en ansenlig framtida avkastning. Detta förhållningssätt medför därtill en 

tidsbegränsning som särskiljer VC-bolag mot andra typer av investeringar. Den 

genomsnittliga måltiden för olika typer av VC-investeringar är 4-7 år och avyttringen är ofta 

en följd av att mervärdet inte längre ökar
8
. 

 

Exit är ett begrepp för VC-bolags avyttring av dess investering. 2007 exiterade Private equity 

aktörer, inräknat VC-bolag, investeringar för en total summa på 101,6 miljarder kronor. Det 

resulterade i en ökning från 2006 med 62,5 miljarder.
9
 Exitmarknadens storlek och betydelse 

för Sveriges samhällsekonomiska infrastruktur väcker därför ett stort intresse för oss såväl 

som andra samhällsekonomiska intressenter. Det kan även sättas i relation till att det finns ett 

flertal olika strategier till exits. 2007 års verkställda VC-avyttringar i Sverige kan återspegla 

olika exitalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

Fig. 1.2 Fördelning avyttringar 200710
 

 

2007 var den genomsnittliga tiden för innehav inom Private equity sektorn 4,6 år, en 

minskning i förhållande till 2006 då genomsnittstiden var 5,3 år. Detta tidsspann symboliserar 

därmed en kedja av processer, Venture Capital processen (VC-processen), som investeraren 

genomgår för att nå ”exitfasen”
11

. För ett VC-bolag och dess investeringsobjekt är 

exitstrategin ett av de viktigaste beslut som parterna ska fatta under VC-processen
12

. En 

                                                 
7
 SVCA rapport (2007) 

8
 Lehtonen (2000) s.21 

9
 SVCA rapport (2007) 

10
 Ibid 

11
 Lindholm-Dahlstrand (2004) s.292-293 

12
 Bayar & Chemmanur (2006) s.3 



Kapitel 1 – Inledning 

 

3 

process som består av ett flertal olika moment, sökande, beslut, värdeskapande och till slut 

exit, till dess att en potentiell vinst kan realiseras. Betydelsen av en exit blir mer påtaglig på 

grund av investeringens oförmåga att generera löpande utdelningar till skillnad från andra 

investeringar, till exempel aktier. Den enda avkastningen investeringen tillför är därför vid en 

genomförd exit som föregår en exitprocess. Med tanke på vad de olika exitstrategierna ska 

resultera i bör VC-bolagen även reflektera över problematiken att välja rätt. MacIntosh, 

illustrerar fem tänkbara utfall; Initial Public Offering (IPO), Industriell försäljning, sekundär 

försäljning, återköp eller MBO och omorganisering eller likvidering
13

 

 

Forskning har genomdrivits ur olika vinklar, perspektiv och stadier i den s.k. 

investeringsprocessen. Exempel på det är Isakssons avhandling ”Studies of the Venture Capital 

Process”14. Det finns dock få djupgående, kvalitativa, studier av de processer som tillhör VC-

bolagens exit i Sverige. Isaksson menar att majoriteten studier utgjorda av exitdata berör de 

effekter som efterföljer exitfasen.
 15

 Vi anser därför att ytterligare studier skulle komplettera 

tidigare bidrag. Dessa komplement bör bidra till en bredare förståelse för de processer och 

faktorer som föranleder beslutet och valet av exitstrategi. Detta kan i sin tur även bidra med 

förutsättningar för att underlätta och effektivisera framtida exitbeslut.  
 

1.3 Problemformulering 

När VC-bolaget planerar sin exit står det inför ett val med ett flertal olika alternativ. Valet är i 

sin tur resultatet av de aktiviteter i exitprocessen där relationer och faktorer påverkar under 

VC-processens gång. För att underlätta läsarens förståelse för studien måste de skilja på VC-

processen och Exitprocessen. VC-processen avser de fyra faserna i en investering medan 

Exitprocessen avser de aktiviteter som resulterar i en exit, vilka pågår under VC-processen.  

 

Valet av exit kommer att resultera i den enda faktiska avkastningen, givet att värde skapats, 

som VC-bolaget erhåller under sin investeringsprocess. Det är därför av stor vikt för både 

VC-bolaget och entreprenören, att förstå samt motivera valet av exitstrategi. Med det som 

förutsättning mynnar problembakgrunden ut i nedanstående problemformulering: 

 

- Hur ser exitprocessen ut? 

- Vilka faktorer påverkar svenska VC-bolags val av exit samt vilka exit används? 

1.4 Syfte 

Exitfasen är slutet av exitprocessen som följt de inblandade parterna under VC-processen.  

Den exit som till slut genomförs är resultatet av en lång exitprocess som påverkats av olika 

faktorer och som bygger på en lång rad av olika beslut. Då exiten är avgörande för VC-

bolagets avkastning finner vi det intressant att genomföra en studie efter dessa tre delsyften: 

 

 (i) Beskriva exitprocessen för svenska VC-bolag inför valet av exit 

(ii) Beskriva de faktorer som påverkar valet av exit 

(iii) Beskriva de exitalternativ som används av VC-bolag i Sverige 

 

                                                 
13

 MacIntosh (2002) s.8 
14

 Isaksson (2006) 
15

 Isaksson (2006) s.63 
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1.5 Ordlista 

Burnrate beskriver ett bolags negativa kassaflöde 

 

Buyout är en transaktion där en verksamhet eller del av verksamhet köps från nuvarande 

aktieägare av företagets management eller med hjälp av en extern part.
16

 

 

Drag-along är till för att skydda majoritetsägaren och innebär att en majoritetsägare kan 

tvinga en minoritetsägare att sälja men då till samma pris som övriga säljare. 
17

 

 

Due Diligence Den granskning av företaget som görs innan beslutet om en investering fattas. 

Man granskar legala, finansiella och marknadsmässiga aspekter och därigenom ger köparen 

en möjlighet att bilda sig en uppfattning om företaget samt kontrollera att de uppgifter som 

säljaren lämnat stämmer med verkligheten.
18

 

  

IRR står för Internal rate of return och beskriver den årliga effektiva avkastningen på 

investerat kapital. Räknat med ränta-på-ränta principen.
19

 

 

Life science är samlingsnamn för de branscher som behandlar strukturen och beteendet hos 

levande organismer
20

 

 

M&A står för Mergers and acquisitions och anger företagsförvärv. M&A aktiviteter inkluderar 

ofta strategiska, operativa och finansiella beslut.
21

 

 

Market Makers är en firma som är redo att köpa och sälja en viss aktie på reguljär och 

kontinuerlig basis till ett publikt pris.
22

 

 

Portföljbolag är de entreprenörbolag som VC-bolaget investerat i.
23

 

 

Tag-along är till för att skydda minoritetsägaren och innebär att om majoritetsägaren vill sälja 

sin del i bolaget har minoritetsägaren rätten att medverka i affären.
24

 

 

TMT står för, Technology, Media, Telecommunications. Innebär investeringar inom dessa tre 

branscher. 

                                                 
16

 www.capman.com              
17

 www.investopedia.com       
18

 www.nutek.se 
19

 www.investopedia.com      
20

 http://wordnet.princeton.edu 
21

 www.proman.fi 
22

www.sec.gov/ 
23

 www.nutek.se 
24

 www.investopedia.com       
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2. Teoretisk metod 

 

Genom problemformuleringen har uppsatsens frågeställningar redogjorts. De grundlägger 

vidare vårt val av undersökningsmetod, hantering och tolkning av data, val av teorier och hur 

dessa bearbetas. Detta kapitel illustrerar därför det ramverk som hädanefter bygger upp 

uppsatsen, i mål om att uppfylla dess syfte och även öka den allmänna förståelsen för hur vi 

gått till väga. 

 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse är den utgångspunkt som forskare har inför sin framtida forskning. Den kan vara 

grundad genom exempelvis utbildning, egna erfarenheter eller annat vetenskapligt arbete. 

Förförståelsen ses som en forskares objektiva utgångspunkt för sin forskning. Den ska dock 

inte förväxlas med fördomar som är subjektivt socialt grundade uppfattningar. Det är däremot 

svårt att särskilja dessa och den inverkan dem har inför framtida forskning.
25

 Nedanstående 

text beskriver författarnas förförståelse inför uppsatsens ämne och är främst baserad på 

utbildning och arbetslivserfarenheter. 

 

Tommy Björinge, är född i Stockholm men sedan ett par år tillbaka flyttat till Umeå. Tommy 

är 23 år gammal och läser för tillfället civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid 

Umeå universitet. Genom personligt intresse för finansiering, valde han att inrikta sin 

utbildning mot det. Detta har även medfört att Tommy är extraanställd hos Nordea, en av 

nordens största banker. 

 

Andreas Sturesson, är född och uppvuxen i Umeå. Andreas är 23 år och läser 

civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid Umeå universitet. Utöver studierna arbetar 

Andreas hos en bolagskonsult som inriktar sig på bolagsbildningar och likvidationer av små 

och medelstora bolag. Intresset för finansiering har under en lång tid funnits vilket medfört att 

han valt att inrikta sin civilekonomutbildning mot just det. 

 

Vid författandet av uppsatsen är Andreas och Tommy inne på sin sjätte termin och under 

vårterminen 2008 läste de båda finansiering på C-nivå. Finansieringsinriktningen bestod av 

två kurser, financial markets and institutions (7,5 ects poäng) och financial planning (7,5 ects 

poäng). Dessa kurser har bidragit med grundläggande information om marknader, 

samhällsekonomiska institutioner, investeringar och finansiell planering. Under vårterminen 

2007 deltog Tommy och Andreas i kursen entreprenörskap (7,5 ects poäng). Kursen 

behandlade grundläggande kunskap om entreprenörens processer i bildandet av egna bolag. 

Entreprenörskapskursens innehåll studerades med stort intresse och till följd av författarnas 

privata intresse för finansiering fokuserades det mestadels på entreprenörens 

finansieringskällor, därav Venture Capital. Kursens innehåll var inte av djupgående natur utan 

mer orienterande och till stor hjälp för att få en överskådlig bild av entreprenörens 

investeringsprocess och dess exitfas. Kursen utgick främst utifrån entreprenörens perspektiv 

vilket skiljer sig från denna studie där VC-bolaget står i centrum. I skolan har Tommy och 

Andreas även varit involverade i studentaktiviteter såsom finansutskottet. Bidragande 

kunskaper från den tiden var mestadels ökad förståelse för värdering av bolag och dess aktier. 

 

                                                 
25

 Holme & Solvang (1997) s.95 
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Generellt sett är förförståelsen för detta ämne mest grundlagd på akademisk nivå. Till följd av 

att Tommy och Andreas båda är skolade på Umeå Universitet, av samma lärare under samma 

kurser, leder det till att deras kunskaper och värderingar är av samma slag. Detta kan leda till 

att författarna har svårare i frågor att komplettera varandra. Eftersom de är medvetna om det 

och även har en vana av att arbeta med varandra ses det inte som något problem, snarare en 

fördel.  

2.2 Kunskapssyn 

Denna rubrik avser vad vi som författare kan uppfatta som godtagbar kunskap inom ämnet. 

Det finns två huvudsakliga kunskapsteorier, positivismen och hermeneutiken
26

. Positivismen 

är av beskrivande och förklarande karaktär då enbart ”riktig” kunskap bekräftas genom 

objektiv, värderingsfri naturvetenskap
27

. Hermenutiken är däremot grundad i förståelse och 

tolkande av verkligheten
28

. Då avsikten i denna studie är att förstå VC-bolagens exitprocess 

samt tolka de påverkande faktorerna i valet av exit, anser vi att vår kunskapssyn är 

hermeneutisk. Denna syn på kunskap medför därför ett moment där vi riktar 

uppmärksamheten mot människor och deras logik.  En syn där människor i grunden skiljer sig 

från naturvetenskapen
29

. 

 

De grunddrag som sammanfattar hermeneutiken är att den utformas för tolkning och 

förståelse. Idén som grundar kunskapssynen är att forskare vid analys skall se betydelsen av 

empirin utifrån respondenternas perspektiv och sociala kontext
30

. Syftet med hermeneutiken 

är, utöver ovanstående argument, även att vinna en giltig och gemensam förståelse för de 

texter som bearbetas
31

. I den här studien kommer hermeneutikens grunddrag användas i 

tolkandet av de empiriska resultat vi får ta del av. Detta förutsätter att vi som författare ska 

vara uppmärksamma för faktorer kring intervjumaterialet. Exempelvis vilka respondenterna 

är, den bransch de verkar i och liknande influenser som bör beaktas i analysen.  

2.3 Val av metod och angreppssätt 

Uppsatsen har som mål att ge en förståelse för ett VC-bolags exitbeslut. Vi anser att detta 

utreds bäst genom en kvalitativ metod. Kvalitativ metod behandlar det samspel mellan teori 

och empiri som senare mynnar ut i en informativ och betydelsefull analys. Varför den 

kvalitativa metoden är mest lämpad för den här uppsatsen beror på ovanstående beskrivna 

samspel. Till skillnad från den kvantitativa, den utgår från studieobjektets perspektiv och inte 

i samma utsträckning från forskarens idéer om vilka kategorier som skall stå i centrum
32

. Den 

kvalitativa metodens fokus ligger vidare på ord snarare än kvantifiering, den karaktäriseras 

som tolkande och därigenom med hög närvaro från forskaren.
33

  I den här uppsatsen kommer 

således respondenterna och deras utsagor stå i centrum. Det som berättas i de framtida 

intervjuerna är utgångspunkten och intervjuobjektets delgivna information är det 

betydelsefulla som senare tolkas och matchas med teorier. 

  

Samspelet mellan teori och empiri, avgör vilken typ av kunskap som studien kan utveckla. 

Det är därför viktigt att redovisa vilket angreppssätt vi valt att använda oss av. Angreppssättet, 

                                                 
26

 Bryman & Bell (2005) s.27-29 
27

 Ibid s.26 
28

 Ibid s.29 
29

 Ibid s.29 
30

 Ibid s.442 
31

 Kvale (1997) s.49 
32

 Alvesson & Sköldberg (2008) s.17 
33

 Bryman & Bell (2005) s.297 
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även kallad slutledningsförmågan är en förståelseinriktad förklaringsmodell. De två modeller 

som vanligtvis representeras är induktion och deduktion
34

. Den induktiva utgår från en mängd 

enskilda fall och därefter påstår ett giltigt samband som kan hittas i alla de specifika fallen. 

Modellen innebär därför en allmän sanning utifrån en mängd enskilda observationer. Den 

deduktiva förklaringsmodellen utgår däremot från en generell regel som ska förklara en 

enskild observation.
35

 En metod som förklaras som ett mellanting mellan deduktion och 

induktion är det abduktiva angreppssättet
36

. Till följd av att vi använder oss av en kvalitativ 

metod med hermeneutiskt tolkande anser vi kunna öka förklaringsgraden med hjälp av 

kontinuerlig återgång mellan teori och empiri. Detta är en beskrivning som stämmer väl in på 

det abduktiva angreppssättet. 

 

Det abduktiva angreppssättet behandlar ett specifikt fall och tolkar detta övergripande
 37

. I vårt 

fall, innebär det att vi vill, erhålla lärdom och kunskap om exitstrategier genom djupgående 

intervjuer och deras expertutlåtande. En hermeneutiskt orienterad forskare går med hjälp av 

det abduktiva angreppssätet från teori till empiri och vart eftersom hittar nya lämpade 

teorier.
38

 Denna procedur beror främst på att det är svårt för forskaren att möta empirin utan 

teoretiska förkunskaper.
39

 Vi har velat utgå från de empiriska intervjuerna men inser att det 

finns en svårighet i att genomföra vettiga intervjuer utan mer orienterande kunskaper för 

ämnet. Det medförde att vi valde att använda oss av abduktion. Det abduktiva angreppssättet 

förklarar genom teori och empiri ett samband som senare även bestyrkas med nya eventuella 

teorier
40

. Vi började därför med en orientering i ämnet för att genomföra en empirisk 

undersökning. Därefter återgå till teorier i försök att hitta stöd för lämpliga samband. 

 

I vår studie kommer de empiriska iakttagelserna, VC-bolagens erfarenheter, matchas med 

relevanta teorier vartefter samband återträffas inom området. Eftersom abduktion inriktar sig 

på underliggande mönster ökar därför förståelsen för ämnet och inte enbart fastslående eller 

bevisande. Metoden fungerar därför bra till djupgående fallstudier där dess syfte är att erhålla 

en ökad förståelse för det tänkta fenomenet
41

. Vi anser att detta angreppssätt lämpar 

uppsatsens syfte och ökar förståelsen för ämnet. 

 

Utöver de möjligheter abduktion har, finns det känd kritik mot angreppssättet. En forskare 

som inte är tillräckligt öppen för empirin kan anklagas för att ha styrts för mycket av det 

teoretiska perspektivet. Det blir då enligt kritiker utveckling av ”skrivbordsprodukter” och 

frågan är hur sanningsenliga dessa är.
42

 Vi som författare är därför vaksamma att inte styra 

studien mot teorin i alltför stor utsträckning. Det är fortfarande VC-bolagens erfarenheter som 

står i centrum och senare tolkas genom teorier. 

 

2.4 Arbetsgång 

I en kvalitativ undersökning är det svårt att ange den exakta arbetsordningen som följer 

genom arbetets gång. Detta betyder därför att en kvalitativ forskningsprocess är mindre 

                                                 
34

 Alvesson & Sköldberg (2008) s.54 
35

 Ibid s.54-55 
36

 Ibid s.55 
37

 Ibid s.55 
38

 Johansson Lindfors (1993) s.60 
39

 Ibid s.60 
40

 Alvesson & Sköldberg (2008) s.55 
41

 Ibid. s.54-55 
42

 Johansson Lindfors (1993) s.60 
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2. Ämnesorientering 

3. Empirisk undersökning 

4. Tolkning av data 

5. Teoretiskt arbete 

1. Generella frågeställningar 

6. Resultat och slutsatster 

regelstyrd än en kvantitativ.
43

 Den kvalitativa arbetsgången tillsammans med en hermeneutisk 

kunskapssyn är som tidigare beskrivet tolkande. Detta kan därför leda till att förförståelsen 

tillsammans med fördomar påverkar forskarens arbete i ett flertal moment. Följande 

schematiska figur är framställd och modifierad utifrån Bryman och Bell
44

. Den illustrerar 

arbetsgången tillsammans med alla dess steg som uppbygger skapandet av studien. 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5 Arbetsgång
45

 

 

1. Till följd av vårt stora intresse för ämnet, samt den fåtaliga tidigare forskningen ansåg vi att 

det fanns ett behov för vidare undersökning
46

. Vi grundlade därför frågeställningen såsom ett 

komplement till den forskning som redan existerar. Statistik och teori talar sitt tydliga språk 

men medför även svårigheter att förmedla de processer och tankesätt VC-bolag har vid 

exitstrategier. Med andra ord en djupgående förståelse för ämnet och dess processer. Detta 

ledde därför till valet av att forma uppsatsen efter en kvalitativ metod. Förhoppningsvis 

resulterar detta i att studiens syfte uppfylls och att problemställningen besvaras. 

 

2. Genom det abduktiva angreppssättet utgår vi från teorin, går in i empirin och sedan 

återvänder till teorin. Det kräver därför att vi inledningsvis orienterar oss i ämnet och 

därigenom underlättar det empiriska arbetet i form av urval, intervjufrågor och intervjumetod. 

Som det abduktiva angreppssättet avser, finns det därför ett moment där vi som författare går 

tillbaka och allteftersom, kontrollerar, finjusterar och hittar nya teoretiska ramar.  

 

3. Genom den empiriska undersökningen erhålls det material, data som senare jämförs med 

tillämpade teorier. Denna undersökning genomförs med hjälp av kvalitativa telefonintervjuer. 

Mer om, formen, strukturen och urvalet av intervjuerna härleds till kap.4. 
           

4. De data som insamlas och behandlas, jämförs med teorier. Vår empiriska beskrivning 

består av fem VC-bolags erfarenheter om exitstrategier i olika aspekter. I enlighet med 

hermeneutiken skall dessa i sin tur tolkas och förklaras tillsammans med lämpade teorier. 

                                                 
43

 Bryman & Bell (2005) s.297 
44

 Ibid s.300 
45

 Ibid s.300 
46
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5. Efter insamlingen av empirisk data används teorier och tidigare forskning om området. 

Dessa utgör uppsatsens teoretiska referensram och består främst av avhandlingar och artiklar. 

Som kompletterande referenser ämnade för ämnesorientering finns även annan 

referenslitteratur.
47

 Beroende på den empiriska information vi senare får kan det innebära att 

ytterligare insamling av teorier krävs. Det införs därför ett dynamiskt moment i vår 

arbetsprocess som är helt beroende av sambandet mellan teori och empiri, samt hur detta 

samband tolkas. 

 

6. Detta moment i arbetsprocessen är resultatet av den föregående arbetsgången som 

representerats. Det är viktigt att de resultat som publiceras inte enbart är det författarna hör 

och ser, utan även vikten, betydelsen av det
48

. Det som ingår i detta moment av 

uppsatsprocessen är den koppling som binder ihop teorin med empirin
49

. De särdrag som ger 

läsaren en betydande förståelse för VC-bolagens exitprocesser och tankegångar vid exitbeslut. 

2.5 Val av källor 

Inledningsvis behövde vi orienterande litteratur till ämnet. Detta gjordes i syfte för att ta reda 

på hur branschen fungerar och vad vi ville ta reda på, formulera den problembakgrund som vi 

senare kom att sträva mot. Vi inledde vårt sökande på Svenska riskkapitalföreningens 

hemsida
50

 och därigenom tog del av studier och statistik som publicerats. En studie vi ansåg 

användbara var Anders Isakssons ”Studies of the Venture Capital Process” och statistiken 

hämtades från svca:s rapport, helår 2007. Vi sökte även på Umeå universitetbiblioteks 

hemsida och dess sökmotor, ALBUM. Sökorden ”venture capital” gav 67 träffar, ”exit” 66 

träffar ”stakeholder” 39 träffar, ”beslutsfattande” 339 träffar. Träffarna gav oss användbar 

information då vi bland annat hittade en studie skriven av Lehtonen samt övrig 

referenslitteratur och teorier ämnad för orientering och skapandet av studiens teoretiska ram. 

 

Efter en mer noggrann inblick i ämnet och dess tidigare forskning använde vi oss av 

vetenskapliga artiklar och omfattande teorier, exempelvis intressentmodellen och 

beslutsteorin. Dessa söktes främst genom Business Source Premier (EBSCO) och Google 

Schoolar. Vid sökning av tidigare forskning inom Venture Capital använde vi oss främst av 

sökord såsom: Venture capital, exit, exit strategy, trade sale, IPO, decision making, stake 

holder model, problem solving. För att begränsa antalet träffar och därigenom öka 

användbarheten av artiklarna sökte vi artiklar som enbart hade sökorden i titeln. Detta 

medförde att vi fick ett flertal träffar som visade sig intressanta för studien. 

Intressentmodellen fann vi lättare att studera utifrån äldre litteratur hämtad från ALBUM. Vi 

ansåg att det först var bäst att orientera oss genom omfattande litteratur för att därefter spetsa 

det med nyare forskning hämtad från EBSCO. Ett kriterium vi eftersträvat i sökandet är att de 

vetenskapliga artiklarna vi använt oss av är citerade och granskade.  

 

En annan sökmetod vi använt oss av är att identifiera intressanta källor genom referenslistorna 

i de vetenskapliga artiklar vi läst. Detta har varit användbart då vi utöver egna sökningar 

kunnat få inspiration till andra artiklar som tidigare varit okända för oss.  

 

                                                 
47

 Se kap.2.7 
48

 Bryman & Bell (2005) s.302 
49

 Bryman & Bell (2005) s.302 
50

 www.svca.se 
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2.6 Kritik 

När vi valt litteratur har vi under studiens gång valt att använda oss av Thuréns källkritiska 

principer som grund. Dessa består av; källans äkthet, tidssamband mellan källan och 

händelsen samt källans oberoende och tendensfrihet
51

. 

 

De vetenskapliga artiklar vi sökte på ESBCO har, som tidigare nämnts, valts med kriterierna 

att de ska vara citerade och granskade. Detta anser vi öka artiklarnas äkthet då vi som 

författare antar att artiklarnas innehåll går att lita på. Vi har strävat efter att använda oss av 

den nyaste litteraturen som finns ute. Rent logiskt har källans innehåll varit avgörande i valet 

av litteratur. Finns det däremot nyare studier, forskning, teorier med samma innehåll har dessa 

varit förstahandsvalet. När det gäller de genomarbetade besluts- och intressentteorierna ansåg 

vi att det bästa var att först studera grunderna ur ursprungskällorna för att därefter utöka 

kunskapen genom nyare forskning och anpassning av teorierna. Detta är i linje med Thurén 

som anser att desto mer detaljerad källan är desto mer nutida behöver den vara
52

. Lehtonens 

studie från 2000 är en kvantitativ studie om VC-bolags exitstrategier. Den statistik och 

antaganden som publiceras i hans studie bör beaktas till följd av de åtta åren mellan källans 

publikation och denna studie. 

 

Den statistik vi använt oss av i studien kommer från svenska riskkapitalföreingen (SVCA). 

Det är en obunden ideell förening som tillhör ett nätverk av övriga filialer runt om i världen
53

. 

Vi anser att på grund av att organisationen är fristående från kommersiella faktorer bör deras 

statistik förmedla en sanningsenlig bild av VC-markanden. 

 

På grund av brist i svensk forskning (bortsett från Isaksson) inom ämnet har vi mestadels 

använt oss av amerikansk forskning och litteratur. Begreppet Venture Capital härstammar från 

USA och det kan därför tänkas att deras mentalitet skiljer sig i utveckling och syn på ämnet. 

Detta är en faktor som vi beaktad vid studerandet av dessa artiklar. För att minska risken av 

att använda en ”vinklad” tendensbunden källa har vi därför valt att hellre ta del av en källa för 

mycket. Detta medför att vi på så vis kan jämföra källornas innehåll och söka efter eventuella 

anormala åsikter som inte är vetenskapliga. 
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3. Teori 
 

I nedanstående kapitel kommer vi att samla relevanta exitstrategier som är hämtade från 

tidigare forskning om venture capital. Vi har även valt att använda oss av beslutsteorier samt 

intressentmodellen för att få förståelse i den process och faktorer som påverkar VC-bolagets 

val av exit. 

 

3.1 Venture Capital 

Venture capital är en gammal företeelse. Sedan lång tid tillbaka har entreprenörer sökt vägar 

att fullfölja sina företagsplaner. Entreprenörer med få tillgångar och en snar framtid med 

många utgifter var tvungna, och än idag är tvungna, att söka alternativa finansieringskällor. 

Svaret på deras problem finns hos venture capitalisterna och redan från Babyloniernas 

tidsepok har dessa representerat den genre av riskkapital som aktivt sökte efter 

högriskinvesteringar, i hopp om höga avkastningar.
54

 

 

Det som än en gång började som en primitiv rörelse med förankring till samhällsstrukturen 

uppfyller än idag samma funktion, dock under mer ordnade, moderniserade förutsättningar. 

En mer nutida beskrivande definition av VC är publicerad hos FVCAs (1997)
55

. 

 

”A professional equity-based financing objected to publicity unlisted small-and medium size 

ventures in order to increase the value of the investments.” 

 

När en VC-investering genomförs, vill intressenten främst bistå med en minoritetsandel som 

insättning. Minoritetsandelen är en strategisk åtgärd vilket leder till att investeringsfirman 

fortfarande har det ekonomiska huvudansvaret. Det ska dock inte förväxlas med dess aktiva 

roll och inblandning i det bistådda företagets styre.
56

 Venture capital har därför som mål att, 

utöver finansiering, även tillhandahålla kunskap och tidigare erfarenheter. Därigenom myntat 

och givit upphov till begreppet intelligent kapital
57

. Vid kategorisering av VC-bolag uppstår 

många olika varianter. Den som är vanligast, i Europa (även i Sverige) och USA, är de s.k. 

självständiga VC-bolagen (independent venture capital). Denna kategori investerar genom 

fonder som har begränsat ägandeskap men där VC-bolaget är huvudägare.
58

 

 

3.2 Venture capitalprocessen 

Investeringsprocessen, i det här fallet VC-processen, illustreras olika beroende på vilka 

författare som jämförs Lehtonen (2000), Isaksson (2006), Gompers & Lerner (1999). 

Slutsumman av de olika momenten blir däremot ofta densamma och de största skillnaderna 

består av beteckningar, fokus och detaljer. Den här beskrivningen som anges är en mycket 

förenklad och statisk version, där fokus ligger på att ge grundläggande förståelse. I praktiken 

och andra mer djupgående modeller tillkommer även ett dynamiskt moment där 

ordningsföljden inte alltid följer något specifikt mönster eller kronologisk ordning
59

. 
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Fig. 3.2.1: Venture Capital processen
60

 

 

(1) sökande efter potentiell investering. Som många andra investeringar inleds även denna 

med sökandet efter potentiella investeringar. I sökandet får venture capitalisterna bemötas av 

asymmetrisk information som försvårar och förtydligar betydelsen av att göra omfattande 

undersökningar
61

. Det finns olika särdrag som illustrerar sökandet av potentiella 

entreprenörer, proaktiv och reaktiv. Den proaktiva investeraren genomsöker marknaden aktivt 

efter framtida potentiella investeringar. Den reaktiva väntar på att klienten ska söka upp 

finansiären, i tro och hopp om att denne är en potentiell investerare.
62

 För att en funnen 

investering ska genomföras behöver VC-bolaget ha upprättat en fond där tänkbara finansiärer 

ingår
63

.  

 

(2) Investeringsbeslut. Ett investeringsbeslut är ofta förknippat med hög risk och beslutet är 

menat att sträcka sig över en längre period
64

. Detta moment består av investeringsutvärdering, 

värdering, kontraktering och finansiell strukturering. Investeringsutvärderingen inleds genom 

en genomgående due dilligence. En noggrann granskning av verksamhetens framtida 

möjligheter vilka är svåra att förutspå. Efter utvärderingsprocessen följs en värderingsprocess. 

Resultatet av den ska grundlägga värdet av verksamheten och är baserad på prognostiserade 

framtidsutsikter.  

 

När investeringsrisken är hög, den tekniska och kommersiella framgången för en produkt är 

osäker, är det inte ovanligt att VC-bolag samarbetar i sitt nätverk för en sådan investering. De 

lägger stor vikt vid att, med gemensamt kapital, prognostisera trender, bedöma risk och staka 

ut en gemensam investeringsstrategi. De känner varandra väl inom nätverket och vid flertalet 

investeringar tillsammans läggs stor vikt vid företagets rykte och status.
65

 

 

Kontrakteringen är även en viktig del av investeringsbeslutet. Det är en tidskrävande process 

men betydelsefull i den bemärkelse att båda parterna ska förstå förutsättningarna för det 

framtida samarbetet genom förbättrad transparens
66

. Vid kontrakteringen undertecknas ett 

aktieägaravtal som är ett komplement till bolagsordningen vilket reglerar aktieägarnas 

befogenheter såsom ekonomiska, förvaltningsmässiga och de befogenheter de har över 

aktierna. Avtalet styr även aktieägarnas röster, vilket ofta är det centrala i avtalet. Det styr 

vilka som har kontrollen över bolaget, förvaltningsrättigheter på bolagsstämman och 

förvaltningsrättigheter på styrelseplanet.
67

 

 

Slutligen, den finansiella struktureringen avser den ström av finansiella medel som betalas. 

Det rör sig om faktorer såsom, uppdelade betalningar och vid vilka tidpunkter betalningarna 
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ska ske. Många strategiska argument, exempelvis val av exit, finns i åtanke när detta beslut 

tas. Desto mer pengar som finns i inflöde desto mer plats har VC-bolaget i det nya företagets 

styrelse.
68

 

 

(3) värdeskapande. Den här processen är en grundförutsättning och egentliga målet för båda 

parterna i venture capital avtalet. Givet att det nystartade företaget gör sitt bästa, är 

värdeskapande sett till det värde VC-bolaget adderar. Detta mäts därför som skillnaden mellan 

vad företaget skulle åstadkomma utan VC-bolagets inblandning. En viktig faktor att beakta i 

detta värdeskapande är den kunskap som överförs mellan aktörerna.
69

 Exempel på det är 

kompetens, nätverk och kontakter.
70

 

 

(4) exit. Detta moment, avslutningen i VC-processen är huvudfokus för ett av våra delsyften. 

En lyckad exit är avgörande för att försäkra finansiärernas avkastning och därigenom även 

entreprenörens tillgång till ökat externt kapital.
 71

 Även om exitfasen är sist i VC-processen 

förs ett resonemang genom hela VC-processen om hur utgången ur portföljbolaget ska ske
72

. 

Exitfasens utfall är av stor betydelse för framtiden, både för entreprenören och VC-bolaget.
73

 

Innebörden av en lyckad exit blir även mer tydlig eftersom den bistår med den enda egentliga 

utdelning som VC-bolaget får under investeringsprocessen. De fem vanligaste utfallen, utgörs 

av de nedanstående punkterna.
74

 Dessa kommer i sin tur ligga i fokus för uppsatsens fortsatta 

teoridel i detta kapitel och behandlas vidare under avsnitt 3.3. 

 

 Börsnotering,  Initial Public Offering (IPO) 

 Industriell försäljning/Acquisition exit 

 Sekundär försäljning 

 Återköp (MBO) 

 Omorganisering eller konkurs 

 

3.3 Exits 

 

Börsnotering, Initial public Offering (IPO) 

En IPO innebär att företaget erbjuder sina aktier till försäljning för utomstående investerare. 

Detta resulterar ofta, men inte alltid, i att företaget noteras på en börs.
75

En IPO sägs vara den 

mest använda exitmetoden
76

 men tydliga trender kan ses i dess användning. Beroende på hur 

”het” börsen är för tillfället kommer företag att bli olika värderade. I högkonjunktur när 

kapitalet på marknaden är stort är det vanligare att företag blir noterade än i en lågkonjunktur, 

eftersom ägarna får bättre betalt för sina aktier.
77

Det är alltså avgörande vid vilken tidpunkt en 

IPO genomförs. Giot och Schwinbachers visar i deras studie, om venture capital finansierade 

bolag, att det är större sannolikhet att de exiteras genom en IPO i tidiga investeringsskeden. 

Bolag som inte exiterats inom 2,75-4 år, från VC-investeringen, har mindre sannolikhet att 
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VC-bolaget 

Entreprenör 

VC-bolaget 

Entreprenör IPO 

Nya delägare 

genomföra exit via en IPO desto längre tiden går
78

. Det har även visats att företag som 

genomgår en IPO inom 34 månader ger högre avkastning
79

. Detta mönster är dock mycket 

starkare för bioteknikbolag och Internetbolag. Giot et al. kom även fram till att stora bolag går 

snabbare att genomföra en exit på, speciellt när det sker genom en IPO.
80

 

 

Varken grundarna eller VC-bolaget behöver köpa fler andelar i bolaget utan de kan fokusera 

på att ta in nytt kapital till bolaget. VC-bolaget kan därmed välja att sälja alla sina andelar 

eller behålla dem. Det ger VC-bolaget en frihet att när som helst kunna kliva ur ägandet i 

bolaget genom att sälja sina aktieandelar på börsen.
81

 Bilden nedan visar på ägandet innan och 

efter en IPO. VC-bolaget och entreprenörens totala andel kommer att minska efter IPO:n, på 

grund av den nya ägarstrukturen med fler aktier.
82

(Förutsatt att VC-bolaget behåller sina 

andelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.1: Ägarförhållande innan och efter en IPO 

 

För att en notering ska gå rätt till har varje marknad satt upp regler för hur prospekt till 

allmänheten ska redovisas. Dessa regler innefattar bland annat hur många aktier som erbjuds, 

prissättning samt övrig relevant information för en blivande ägare. En notering på en börs 

innebär att portföljbolaget måste bli mer transparent och redovisa sin verksamhet enligt de 

lagar och regler som finns på den marknad de agerar, det innefattar även all information som 

behövs för att göra en korrekt värdering av företaget.
83

Dessa lagar om redovisning och ansvar 

har skärpts, speciellt i USA, efter bland annat den skandalberyktade konkursen av Enron
84

. 

 

Av de fem exitstrategierna är informationsasymmetrin som uppstår mellan tidigare ägare och 

nya ägare som störst vid en IPO. Detta beror på att de nya ägarna överlåter till mellanhänder, 

som till exempel banker, att sätta priset. Det kan jämföras med de övriga exitmodellerna där 

köparna har direkt kontakt med bolaget. När aktierna bjuds ut till allmänheten uppstår ett så 

kallat free rider problem, vilket innebär att varje köpare litar på de andra köparna för att priset 

på aktien ska bli korrekt. Investmentbankerna kommer att minska detta problem genom sin 

expertkunskap inom området för att ge rätt prissättning.
85

 Eftersom bankerna granskas 

noggrant är det mycket viktigt för dem att varje nytt bolag de tar till börsen blir korrekt 

värderat för att deras rykte inte ska försämras
86

. Lehtonen kom fram till att bolag som 

genomför en IPO tillsammans med ett välkänt VC-bolag kommer att prestera bättre, i 
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VC-bolaget 

Entreprenör 

Ny ägare Industriell förs 

jämförelse med ett bolag som genomför en IPO med ett mindre känt VC-bolag
87

. VC-bolagets 

och grundarens vinst kommer att bestämmas av den värderingen av aktien samt aktiens 

framtida prestationer på aktiemarknaden
88

. Studier har visat att i de företag VC-bolaget och 

grundaren väljer att behålla sina aktier efter IPO:n har presterat bättre på aktiemarknaden 

eftersom det ger signaler till andra investerare att företaget fortfarande har potential att 

utvecklas
89

. 

 

Den största anledningen till att bli ett publikt bolag är den goda möjligheten till att anskaffa 

nytt kapital
90

. En annan viktig orsak är att skapa mervärde för aktieägarna genom 

marknadsvärderade aktier samt mer likvida tillgångar. Det talas även om några nackdelar i 

samband med en IPO. Det är ofta väldigt kostsamt att bli ett publikt bolag, de höga 

kostnaderna hänger ihop med de högre kraven på information och redovisning. Bolaget 

kommer även att utsättas för kortsiktiga investerare som spekulerar i aktien, vilka inte har 

något intresse i företaget i ett längre perspektiv.
 91

 

 

Industriell försäljning 

Denna typ av exit innebär att hela företaget säljs till en tredje part och att grundaren och VC-

bolaget säljer hela sitt innehav i bolaget
92

. Köparen är ofta ett större företag, konkurrent, 

underleverantör eller kund till bolaget. Efter ett förvärv blir bolaget en egen division eller så 

integreras det i det nya bolagets befintliga verksamhet
93

, tanken är att skapa synergier snarare 

än att köpa undervärderade företag
94

. En vanligt förekommande metod vid dessa förvärv är att 

sälja alla aktier i utbyte mot pengar eller aktier i det förvärvande företaget.
95

 Enligt Giot och 

Schweinbacher blir det frekventare med en trade sale ju längre tiden går, sannolikheten för en 

Industriell försäljning är som störst mellan 6,8-11 år efter investeringen
96

. Bilden nedan visar 

ägarförhållandet innan och efter en försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.2: Ägarförhållandet innan och efter en industriell försäljning 

 

Tanken och idén med att genomgå en försäljning av hela bolaget brukar delas in i fyra 

kategorier
97

: 

 

 För att öka konkurrenskraften 

 För att erhålla/förverkliga undervärderade tillgångar 

 Omstrukturering för att möta förändringar på marknaden 
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VC-bolaget 

Entreprenör 

Entreprenör MBO/LBO 

 För att komma åt andra marknader eller starta ny verksamhet 

 

En försäljning består oftast av ett fåtal eller endast en köpare där priset inte är exakt bestämt. 

Det optimala priset bör ligga över nuvarande marknadsvärde men under framtida värde 

tillräknat för synergieffekter inom bolaget. Studier har visat att priset ofta ligger över 

marknadsvärdet men hur mycket över beror på konkurrensen om försäljningen samt de 

möjliga synergieffekter som företaget kan bidra till.
98

 

 

Sekundär försäljning 

En sekundär försäljning innebär att VC-bolaget säljer sina andelar i företaget till en tredje part 

medan grundaren och andra investerare behåller sina andelar.
99

En nackdel med denna form är 

att köparen inte har lika stor makt i bolaget. En uppköpare vill köpa hundra procent av ett 

bolag för att kunna använda dess tillgångar och få tillgång till all information som finns i 

bolaget utan inblandning från övriga ägare. Detta kan resultera i problem och oenigheter 

mellan de kvarvarande ägarna och de nya ägarna.
100

  

 

I vissa undantagsfall kan en sekundär försäljning innebära en försäljning till ett annat VC-

bolag. Det sker oftast då en investeringsfond håller på närma sig slutet av sin livstid, vilket 

brukar vara tio år normalt. Det kan vara så att bolaget inte är redo för en IPO eller industriell 

försäljning och då passar en sekundär försäljning bäst, men det är något VC-bolag ofta vill 

undvika eftersom det inte ger lika bra avkastning.
101

 

 

Återköp eller MBO 

Ett återköp innebär att grundarna eller andra befintliga investerare köper ut VC-bolagets 

andelar i bolaget
102

. Det kallas därmed ibland för en ”Leverage buy out”(LBO) eller en 

”Management buy out”(MBO). Ett återköp kan bero på en tidigare överenskommelse mellan 

grundarna och VC-bolaget, där VC-bolaget ska gå ur bolaget efter en viss tid eller om 

uppsatta mål inte uppnåtts.
103

 Bilden nedan visar ägarförhållandet innan och efter genomförd 

MBO/LBO
104

: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.3: Ägarförhållandet innan och efter en MBO/LBO 

 

I de andra exitmodellerna är bristen på information och kunskap mer förekommande. 

Eftersom de tidigare ägarna har god kunskap och information om bolaget är detta annars 

vanliga problem nästan obefintligt, de har god kännedom om företagets verksamhet och 

tillgångar. Informationsasymmetrin kan fortfarande existera, om än i liten skala, i och med att 

entreprenören inte har samma erfarenhet av och kunskap om att kunna utvärdera företagets 
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verksamhet som ett VC-bolag har. I samband med ett återköp kommer entreprenören bli 

tvungen att låna kapital för att köpa ut venture capital bolaget, vilket resulterar i att bolaget 

kommer att bli högre belånat än tidigare.
105

 

 

Omorganisering eller konkurs 

Om utfallet i bolaget inte blir som planerat, till exempel med stora förluster, kan VC-bolaget 

välja att likvidera bolaget för att minska sina förluster
106

. Värdet kommer då att vara det allra 

lägsta marknadsvärdet, kallat likvidationsvärdet. Likvidationsvärdet är värdet på alla 

tillgångar i företaget med alla skulder borträknade. Denna sorts exit är sista utvägen när en 

konkurs är nära och ytterligare kapital inte kommer att hjälpa företaget på fötter igen. Det kan 

därmed bli en konflikt där entreprenören vill fortsätta driva företaget och ta in mer kapital 

medan VC-bolaget vill likvidera bolaget.
 107

 

 

Venture capital bolaget kan även välja att ta över hela bolaget för att omorganisera eftersom 

bolaget kan innehålla värdefulla tillgångar, patent eller produkter. En omorganisering skulle 

innebära en ny företagsledning i hopp om att tidigare förluster i framtiden kan täckas med 

framtida vinster.
108

  

 

Sammanfattningsvis är en av de fem existrategierna VC-processens utfall. Studien har som 

delsyfte att studera den process som föregår en exit från dess start till genomförd exit. Vi vill 

ta reda på de faktorer som påverkar exitprocessen och till slut valet av exit, vilka är något 

oklara utan vidare teori och empirisk data. Vi finner det därför intressant att integrera VC-

forskning med teorier som kan påverka ett svenskt VC-bolags val av exit. 

3.4 Beslutsteorier 

 

I studien ska vi bland annat undersöka vilka faktorer som påverkar ett VC-bolags val av 

exitstrategi. En organisation står inför många beslut och det råder emellanåt oklarheter kring 

de problem som besluten är till för att lösa. För att få en förståelse kring de beslut bolaget 

måste fatta i denna process kommer vi använda oss av relevanta beslutsteorier. Vid val av 

exitstrategi är det många faktorer som måste tas i beaktning för att vald exitstrategi ska vara 

tillfredställande för företaget, ägarna, säljarna samt köparna. Det finns många alternativ och 

beslut som ska fattas under VC-processens gång för att nå fram till VC-bolagets exit i bolaget. 

Alla de beslut som fattas kommer att få olika konsekvenser för entreprenörföretaget och VC-

bolaget. För att vi ska få en bättre förståelse för denna beslutsprocess, vad som påverkar deras 

val, har vi valt att studera några beslutsteorier.  

 

Simon har gjort sig känd inom ämnet beslutsteori och hans utarbetade teorier brukar 

benämnas för Carnegieskolan, vilket även gav honom nobelpriset 1998. Simon talar om att 

individer har en väldigt begränsad förmåga att se alla möjliga alternativ i en beslutsprocess, de 

har en begränsad kognitiv förmåga, för att kunna utvärdera konsekvenserna av de beslut som 

fattas. Många teorier inom beslutsfattandeprocessen talar om att individer är fullt rationella 

medan Simon istället talar om att individer har begränsad rationalitet. Individer kan alltså 

endast ta in ett visst antal alternativ för att sedan välja det som är tillräckligt bra istället för att 
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Problem 

- Osäkerhet 

- Risktolerans 

- Sammanlänkande beslut 

Kompromisser 

Mål 

Alternativ 

Konsekvenser 

Kärnelement Riktlinjer för beslut i föränderliga miljöer 

söka det absolut bästa alternativet. Simon menar att de val som görs är ”tillfredställande” 

istället för ”optimerade”, vilka andra teorier talar för.
109

  

 

En ytterligare beslutsteori som talar för optimerande val är Keeneys teori. Den förklarar att en 

reaktiv modell hämmar vårt beslutsfattande då vi i första hand fokuserar på de olika alternativ 

som finns och därefter undersöker de värden de kan skapa, benämns ”alternative-focused 

thinking”. Keeney menar istället att beslut bör grundas i en individs värderingar, allt vi gör 

bygger på våra egna värderingar och dessa borde därför ha en viktig roll i människans 

beslutsfattande. Han talar om ”value-focused thinking” istället för ”alternative-focused 

thinking”. Det är alltså värderingarna som är viktiga och alternativen är endast viktiga för att 

uppnå våra värderingar. Vi bör alltså först fokusera på våra värderingar, vad värdet är i det vi 

ska besluta, för att sedan skapa alternativ som kan bidra till att vi uppnår dem.
110

 Vi ska agera 

proaktivt istället för reaktivt, vara kreativa för att finna de bästa alternativen till problemet
111

. 

När VC-bolaget gått in i VC-processen, givet dess fem olika utfall, är det därför intressant att 

analysera deras tankar kring exitprocessen. Målet med en exit är att maximera sin avkastning, 

vi finner det därför intressant att analysera om det finns övriga värderingar som VC-bolaget 

beaktar i valet av exit. 

 

Keeney et al. (1999) har skapat en modell för beslutsprocessens olika steg fram till handling. 

Modellen har åtta steg där de fem första kan användas i de flesta beslut, dessa fem är kärnan i 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.1: Beslutsprocessen 

 

 

Kärnelement: 

Problem avser det organisationen måste fatta beslut om. För att kunna fatta rätt beslut bör 

problemet vara väl definierat.
112
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Mål innebär att lösningen på problemet bör resultera i något som individen vill. Det är viktigt 

att inse vad organisationen vill uppnå och vilka faktorer som kommer att påverka vägen till 

målet.
113

 

 

Alternativ avser alla de olika val organisationen har till förfogande för att nå sitt mål. Det är 

alternativ som ofta påverkar omgivningen antingen direkt eller indirekt. Det är viktigt att 

reflektera över alla de alternativ organisationen står inför, för att se hur de olika alternativen 

uppfyller organisationens mål.
 114

 

 

Konsekvenser avser de effekter som kommer genom valet av ett alternativ för att nå målet. 

Genom att, i förhand, försöka utvärdera konsekvenser av de olika alternativen kan 

organisationen förutse vilka alternativ som bäst passar ihop med de mål de vill nå.
 115

 

 

Kompromisser innebär att de gånger de råder konflikter, måste organisationen hitta en 

jämvikt. Ibland får organisationer offra sig för en annan kraft för att nå det mål de vill. Det 

handlar om att vara flexibel i sitt beslutsfattande.
116

 

 

De tre resterande elementen är till som riktlinjer för att fatta beslut i föränderliga miljöer: 

 

Det råder ofta osäkerheter i den beslutsfattande processen vilket gör valen svårare. 

Organisationen måste försöka bedöma vad som kommer att ske i framtiden, bemöta 

osäkerheten samt skapa en uppfattning av dess konsekvenser.
 117

 

 

I många av de beslut som organisationen måste fatta inkluderas en viss risk. Beroende på hur 

mycket kapital eller tid som satsas kommer risktoleransen att skilja sig. Riskmedvetenheten i 

en organisation hjälper organisationen till en smidigare och effektivare beslutsprocess.
118

 

 

Sammanlänkande beslut avser om de val organisationen genomför idag kommer påverka val i 

framtiden, att försöka förutse om besluten kan ha ett samband.
119

 

 

Även om VC-bolag är medvetna om sina värderingar och de alternativ de har skapat för att nå 

en exit, råder oklarheter i beslutsfattandet. För att nå det optimerade valet som Simon talar om 

krävs en strategi som även fungerar när framtiden är oviss. Till exempel oklarheter om vad 

som är det bästa för organisationen och hur organisationen ska uppnå sina mål.  

 

Thompson har därför kommit fram till en teori där han talar om orsak/verkan samt tänkbara 

effekter av ett beslut.  Med orsak/verkan-samband menas om det finns en uppfattning om ett 

samband mellan dessa variabler, om det råder säkerhet eller osäkerhet om sambandet. Med 

effekter av ett beslut menas vad ett företag gör eller borde göra för att nå uppsatta mål.
120

 

Detta är de två grundvariablerna i beslutsprocessen. 
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Möjliga effekter av ett 
beslut 

      

  
Säkra Osäkra 

Tro om 
orsak/verkan 
relationen 

Säker     

Osäker     

 

Fig. 3.4.2: Modell för val av beslutsstrategi
121

 

 

Fig. 3.3.2 behandlar den säkerhet/osäkerhet vad gäller uppfattningen om orsak/verkan-

sambandet samt säkerhet/osäkerhet vad gäller möjliga utfall/effekter. Dessa grundvariabler 

kan anta olika värden men denna modell är förenklad till att ge fyra olika beslutsproblem som 

behöver olika beslutsstrategier.  

 

Beräkningsbar strategi: När de båda variablerna, orsak/verkan och utfall, är säkra kan vi 

använda oss av en beräkningsbar strategi för att fatta beslut. Även om förutsättningarna verkar 

relativt klara för att fatta ett sådant beslut kan det fortfarande finnas faktorer som gör att 

lösningen inte är helt klar, som till exempel stora mängder data och formler, detta kallas för 

ett programmerat beslut där datorer behövs för att fatta rätta beslut. 

  

I de flesta fall är det organisationens bristande kunskap som bidrar till en bristande förmåga i 

att uppskatta uppfattningar om orsak/verkan som bör användas vid beslutsfattande
122

. Detta 

kan vara när arbetsområdet är helt nytt, till exempel inom kirurgi, då allt är noggrant 

undersökt men de kan ändå finnas en saknad av kunskap och erfarenhet, då behövs en 

bedömningsstrategi
123

. 

 

Bedömningsstrategi: När utfall är säkra men orsak/verkan-samband är osäkra används en 

bedömningsstrategi vid beslutsfattande. 

 

Kompromisstrategi: Används när det råder osäkerhet om utfallen men säkerhet mellan 

sambandet orsak/verkan. 

 

Inspirationsstrategi: När båda variablerna är osäkra används en inspirationsstrategi.
124

 

 

Inom beslutsteorin talas det även om de beslutsfattande parternas omgivning och nätverk. 

Dessa relationer skapar beslut som gynnar båda parter för att bibehålla en god relation och att 

information om olika beslut och förändringar ska nå fram till omgivningen. Studier har visat 

att organisationer påverkas av deras relationer till andra i beslutsfattandet om deras 

verksamhet.
125

 I normalfallet är det styrelsen som fattar besluten i företaget, det är heller inte 

ovanligt att styrelsemedlemmar sitter med i andra företags styrelser. Detta bidrar till mycket 

kompetens och erfarenhet som är värdefulla i företagens beslutsfattande, besluten formas av 
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de tidigare framgångar och misstag som gjorts.
126

 Den kompetens och erfarenhet som VC-

bolaget tillför kallas inom VC-forskningen för intelligent kapital
127

. 

 

Sammanfattningsvis söker organisationer att fatta beslut som är optimerande eller 

tillfredsställande. I beslutsfattande är företagets värderingar viktiga för att skapa alternativ 

som löser problem. Det råder ofta osäkerhet kring det som ska beslutas och beroende på olika 

faktorer behövs strategier som kan hantera dessa oklarheter. 

3.5 Intressentmodellen 

För att förstå de faktorer som påverkar valet av exitstrategi måste vi också förstå oss på hur 

organisationer fungerar. Vid val av exitstrategi är det flera beslut som ska fattas och några av 

de faktorer som kan påverka dessa är organisationens omvärld. Vi har genom intressentteorin 

försökt skapa en bättre uppskattning av företagets agerande vid valet av exitstrategi. 

 

Intressentmodellen introducerades i Sverige på 60-talet och har sedan dess mött blandad 

kritik. De två pionjärerna inom ämnet brukar sägas vara Simon Herbert och Chester I 

Barnard. Bernard ville förstå och förklara hur en organisation skapar samspel med sin 

omgivning, hur den bevarar balansen till sina intressenter. Hans teori har därmed fått namnet 

jämviktsläran. Bernard kom fram till att det måste finnas en bidrags- och belöningsbalans för 

att denna jämvikt ska kunna existera i organisationen. Detta innebär bland annat att för varje 

bidrag en intressent åstadkommer får de en belöning av organisationen. Så länge som 

intressentens bidrag till organisationen är i förhållande till de belöningar den får kommer 

intressenten att fortsätta agera inom organisationen. Intressentens belöningar måste alltså vara 

lika med eller större än de bidrag de ger organisationen. För att en organisation ska kunna 

utvecklas och fortsätta existera måste alla de bidrag som skapas inom organisationen vara 

tillräckligt stora för att intressenterna ska bli nöjda och få sina belöningar. Detta kan liknas 

med den belöning de inblandade parterna i VC-processen får vid en exit. När belöningarna 

minskar relativt vad intressenten kan tillförskaffa sig hos andra organisationer är risken stor 

att de vill lämna organisationen.
128

 Värdeskapande är grunden till belöningen, skapas inget 

värde och utveckling i portföljbolaget, anser vi att risken bör vara stor att någon intressent 

söker sig från samspelet. Vi anser det därför viktigt att VC-bolaget fattar rationella beslut där 

både VC-bolaget och portföljbolagets intressenter beaktas. Barnard talar vidare om att 

organisationen hela tiden måste planera och förändra denna jämviktsbalansen för att 

tillfredställa alla de krav som intressenterna har på organisationen
129

. 

 

Företaget och dess intressenter är i ett beroendeförhållande till varandra. Intressenter är alla de 

individer, företag och organisationer som har ett utbyte av företagets verksamhet.
130

 En viktig 

del i intressentmodellen är att dess innebörd ser till alla inblandade parter för att företaget ska 

ha en hållbar utveckling på lång sikt för att överleva
131

. Intressenterna vill få sina behov 

tillfredställda och är därmed beroende av företagets verksamhet samtidigt som företaget är 

beroende av intressenterna som är en del i dess verksamhet
132

. Figur 3.4.1 visar 

beroendeförhållandet mellan företaget och intressenterna.  
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Fig. 3.5.1: Egen bearbetad modell av intressentmodellen 

 

Kärnan i denna figur är företagsledningen som ska se till att balansen mellan intressenterna är 

korrekt. För att få en god balans mellan intressenterna är det viktigt att förstå på vilket sätt 

olika intressenter bidrar till företaget samt deras krav på belöning.
133

 Företagsledningen har ett 

krav att prestera ekonomiskt väl samt vara konkurrenskraftiga
134

. Företagets kapital kommer i 

synnerhet utav dess ägare som även riskerar att förlora detta. Ägarna är vinstmaximerande, de 

vill få hög avkastning på sitt satsade kapital och om möjligt dela ut till aktieägare. Kapitalet 

måste därmed förvaltas väl för att ge tillfredställande effekter.
135

 För att en organisation ska 

överleva krävs det att någon efterfrågar deras produkter eller tjänster och kunderna är därför 

en av de viktigaste intressenterna företaget har. Det krävs bra produkter och tjänster som hela 

tiden utvecklas för att tillfredställa sina kunder och bibehåller företagets konkurrenskraft. För 

att produkter ska kunna tillverkas krävs leverantörer som förser företaget med material. 

Leverantörerna vill i sin tur ha en pålitlig och lojal kund som kan betala för materialet. 

Långivare är även de viktiga för företagets överlevnad, de förser företaget med kapital i utbyte 

av räntebetalningar.
 136

 

 

Clarkson har kommit fram till att det är viktigt att skilja på frågor som rör företagets 

intressenter och frågor som rör samhället. Företagsledningen skapar kontakter med sina 

intressenter, inte med samhället.
137

 Intressenter är individer eller organisationer som har ett 

krav på företaget i den verksamhet de verkar, till exempel aktieägare, anställda och kunder. 

Det är krav på betalaning och belöningar som antingen kan vara gjord på rent rättsliga grunder 

eller rent moraliska. Primära intressenter är intressenter som företaget är helt beroende av för 

att överleva. Det kan vara investerare, leverantörer, kunder, anställda samt publika 

intressenter som kommun och stat. Staten och kommuner förser ekonomin med marknader, 

lagar och regler samt dit företag måste betala skatt och övriga avgifter. Primära intressenter är 

alltså någon som tar del av transaktioner inom företagets verksamhet. Företaget och dess 

primära intressenter har ett stort beroendeförhållande gentemot varandra. Det innebär att om 

någon intressent är missnöjd och vill lämna företaget så kommer det att ha stor påverkan på 

företagets verksamhet.
138
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Sekundära intressenter är de som blir påverkade eller påverkar företaget och har något slags 

inflytande. Skillnaden mot de primära är att de sekundära inte tar del i några transaktioner 

inom företaget och är därmed inte lika viktiga som intressenter för företagets överlevnad. Ett 

exempel är media som har inflytande på företagets rykte och publika bild. Företaget och de 

sekundära intressenterna är alltså inte i starkt beroendeförhållande men de kan ändå skapa stor 

skada genom deras inflytande på allmänheten.
139

  

 

Det har skapats mått på hur väl ett företag presterar gentemot intressenter, utmärkande drag i 

företagens strategier för att skapa relationer till dessa
140

. De karaktäristiska 

tillvägagångssätten är reaktiva, defensiva, tillmötesgående och proaktiva.  

 

Reaktivt beteende innebär att företaget presterar minsta möjligt. Det innebär att de måste hålla 

sig inom lagens ramar men de är inte ambitiösa i att skapa relationer till intressenter utöver 

det som behövs. De presterar mindre än vad intressenterna kräver. 

 

Defensivt innebär att företaget gör det som minst krävs för en relation med intressenterna men 

de anstränger sig inte. De anstränger sig inte mer än de lägsta krav som intressenterna har. 

 

Tillmötesgående innebär att de presterar mer och anstränger sig, de gör allt de som behövs för 

att hålla en god relation. 

 

Proaktivt innebär att företaget anstränger sig mycket för intressenterna, de gör mer än vad 

som krävs för att behålla en god relation. De inser att fel beslut och handlande kan leda till att 

deras företag och omgivning kan ta skada.
141

 

 

Detta kapitel kan sammanfattas med att företaget är beroende av dess intressenter för att 

överleva och utvecklas. Intressenterna kan delas upp i primära och sekundära intressenter. För 

att de inblandade intressenterna ska vara tillfredställda krävs det en jämvikt mellan bidrag till 

organisationen samt de belöningar som ges för dessa. Hur företaget behandlar sina 

intressenter och skapar relationer till dessa beror på vilket tillvägagångssätt de har gentemot 

dessa, reaktivt, defensivt, tillmötesgående eller proaktivt beteende. 

 

Den tidigare VC-forskningen, beslutsteorier och intressentteori har givit oss kunskaper till att 

gå vidare i denna studie. Med hjälp av dessa teorier och forskning ska vi ta reda på den 

exitprocess som till slut leder till valet av exit samt vilka faktorer som påverkar processen och 

valet.
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4. Praktisk metod 
 

Detta kapitel avser hur vi gått till väga i den empiriska undersökningen. Vi ger här mer 

ingående information om intervjumetoden, studiens urvalskriterier samt de respondenter som 

intervjuats. Denna information lägger grunden för studiens framtida empiridel och dess syfte 

är att öka transparens och tillförlitlighet för läsarna. 

 

4.1 Intervjumetod 

Kvalitativa intervjuer klassificeras ofta som mindre strukturerade än kvantitativa enkätfrågor. 

De två metoder som är vanligt förekommande när det gäller kvalitativa studier är, 

ostrukturerad och semi- strukturerad intervju.
142

 Fördelen med dessa metoder, till skillnad från 

strukturerade metoder, är att intervjupersonen själv får leda intervjun mot olika riktningar. 

Detta ger därför kunskap om vad respondenten i fråga anser är betydelsefull information. Den 

kvalitativa, ostrukturerade samt semi- strukturerade nischen av intervjuer belyser även 

intervjupersonens ståndpunkter och inte enbart det som forskaren kan förutse och fråga om.
143

 

 

Det övergripande syftet till uppsatsen är att beskriva den exitprocess ett VC-bolag går igenom 

inför valet av exit. Detta har medfört att vi vill ha en ökad förståelse för ämnet, en förståelse 

som vid intervjun erhålls genom respondentens erfarenheter och åsikter. Detta har därför lett 

till att vi valt en kvalitativ intervjumetod som i sin tur kommer vara i semistrukturerad form. 

Vi vill såsom Holme & Solvang menar låta intervjupersonerna själva styra intervjun och 

därigenom höra deras egna uppfattningar
144

. Detta bör göras genom att forskaren i förväg har 

skrivit ner en manual, handledning, till hjälp för sökandet efter relevant information
145

 

Eftersom den ostrukturerade intervjun kan ”spåra ur” och leda till svårigheter för oss att få 

svar inom området om just exitstrategier anser vi att den semistrukturerade, med förarbetad 

intervjumall passar bättre. Till följd av att vi i studiens startskede orienterat oss i ämnet kunde 

vi forma frågor som hade teoretisk koppling och därigenom underlätta dess fortsatta struktur.  

 

Med hjälp av den semistrukturerade formen kan de relevanta frågorna, som på förhand är 

gjorda, hjälpa till att hålla intervjun på rätt kurs. Samtidigt uppmuntras den intervjuade att ge 

information som i förhand är okänd för forskaren.
146

 Vid skapandet av de förbestämda 

relevanta frågorna är det viktigt att dessa är i form av vad, varför och hur. Denna typ av 

frågeställningar kommer vidare att erbjuda den intervjuade att förklara och utveckla sina svar 

i större grad.
147

 Vi använder oss även av ”tystnader” vid intervjuandet så att respondenten kan 

utveckla sitt svar till fullo. En metod som enligt Kvale (1997) ses som effektiv för att få mer 

utförliga svar.
148

 I appendix 1 kan ni ta del av den intervjumall som följdes vid de 

semistrukturerade telefonintervjuerna. Denna följdes däremot inte slaviskt, därav 

semistrukturen, och flera frågor behövde aldrig ställas eftersom de vävdes in i respondentens 

svar. 
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4.2 Urval och kriterier 

Urvalet gick ut på att vi, genom ett avsiktligt urval, ville hitta och intervjua VC-bolag som är 

verksamma i Sverige. Eftersom studien är uppbyggt genom hermeneutiskt tolkande och av 

förståelseinriktad karaktär, ville vi ha företag med varierande uppbyggnad och syn på exit. 

Därigenom ges möjligheten att se denna problemformulering från olika VC-bolags perspektiv.  

Detta leder till att vi som författare erhåller en bred syn på ämnet, där bolagens olikheter 

möjligtvis visas i synen på exitstrategier och dess följande processer.  Ämnet kommer att visa 

sig ur olika synvinklar vilket enligt oss är en viktig del i tolkandet och förståelsen för ämnet 

som helhet. En nackdel med denna form av urval är att den ger svårigheter att generalisera. 

Det bör däremot säkerställas att respondenterna är relevanta för frågeställningen.
149

 Detta ser 

vi däremot inte som något problem eftersom detta är en kvalitativ studie, där avsikten är att gå 

på djupet snarare än att generalisera. 

 

Det ultimata scenariot hade varit en grupp av respondenter som tillsammans använt sig av de 

fem olika exitstrategierna (som denna uppsatts under teorikapitlet berört). Efter en diskussion 

med svenska riskkapitalföreningen (SVCA) insåg vi att det var ett önsketänkande eftersom de 

flesta, om inte alla, använde sig av IPO eller industriell försäljning. I vår urvalsprocess var 

SVCA hjälpsamma. Vi hade dels mailkontakt med Linus Dahg (SVCA) som tipsade om 

intressanta VC-bolag men använde oss även av deras sökmotor där många av Sveriges VC-

bolag finns angivna
150

. I rubriken nedanför anger vi de övergripande urvalskriterierna som vi 

använt oss av. Den information som SVCAs sökmotor informerade oss var: 

branschtillhörighet, säte, förvaltat kapital, investerat kapital samt, bolagsform. Dessa är alla 

variabler som visar på företagets, storlek, struktur, aktivitet, branschinriktning och vart de 

befinner sig. De är med andra ord variabler som särskiljer bolag från varandra. Med den 

utgångspunkten antog vi därefter i vårt urval respondenter som, efter orientering och 

diskussion med SVCA, antingen hade olika bolagsstruktur eller tillhandahöll olika summor 

pengar. 

 

Vid kvalitativa intervjuer är urvalskriterierna främst ämnade för att särskilja respondenterna 

emellan
151

. Efter ämnesorienteringen och studerade teorier antog vi att VC-bolagets storlek, 

förvaltade kapital är en påverkande faktor i valet av exit. Detta medförde att vi valde den 

variabel som mest varierade. Vi grundade därför studiens urvalskriterier på VC-bolagens 

förvaltade kapital, stora, medelstora samt små VC-bolag. Denna variabel ger en orientering 

om VC-bolagens aktivitet, storlek på marknaden, inflytande, nätverk osv. Det ”minsta” VC 

bolaget förvaltade 150 MSEK i förhållande till det ”största” som förvaltade 95 000 MSEK 

(sistnämnda summan tillhör ett större nätverk vars Sverigefilial intervjuades). Information i 

figur 4.3 visar fakta om respondenternas förvaltade kapital. 
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 Tabell 4.2: Urvalskriterier 

4.3 Intervjuernas genomförande 

Med intervjumetoden, urvalet och dess kriterier som bakgrund är ramarna för intervjuerna 

satta. I detta avsnitt beskrivs hur vi uppfattade intervjuerna samt vilka respondenter som 

ställde upp. 

 

Till följd av att flertalet respondenter var belägna i Stockholm valdes telefonintervju som 

intervjumetod. Detta är en metod som både är billigare och tar mindre tid
152

. En till fördel 

med telefonintervjuernas genomförande är att respondenten inte påverkas till samma grad av 

respondentens; närvaro, kön, klass, ålder och etnisk bakgrund
153

. Utöver dessa fördelar har 

telefonintervjuer även ett par nämnvärda nackdelar. Till följd av den opersonlighet 

telefonintervjuer medför är det svårt att se respondentens kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

liknande reaktioner som kan vara användbara vid analysen av intervjuns innehåll.
154

 Det kan 

även uppstå svårigheter att fastställa att personen som intervjuas är sanningsenligt den rätte, 

där identifikation är svår att avgöra över telefon.
155

 När fördelarna och nackdelarna vägdes 

mot varandra valde vi ändå att genomföra intervjuerna över telefon till följd av avståndet 

mellan Umeå och Stockholm. Vi fick även uppfattningen om att respondenterna arbetar i en 

tidspressad bransch. Osäkerheten av att boka ett fysiskt möte skulle därför vara att mötet 

skulle kunna bli inställt med kort varsel. Telefonintervju föll därför som ett bättre alternativ 

för oss  ur den aspekten 

 

Efter vi sökt lämpliga företag till studiens urvalskriterier började vi e-posta och ringa 

potentiella respondenter, VC-bolag ur de tre urvalskategorierna. Många var tillmötesgående 

men på grund av tidsbrist var det många som inte kunde ställa upp på en intervju. Det visade 

sig svårare att hitta bolag i kategorin ”små VC bolag” där enbart en representant ställde upp. 

Vid telefonsamtalen och e-posten beskrevs studiens syfte och en lämplig respondent 

efterfrågades, med erfarenhet av exit. Detta medförde att vi ökade chanserna att verkligen få 

intervjua en kunnig person i detta ämne. Vi valde att inte skicka intervjumallen inför 

intervjuerna. Detta var ett medvetet val för att under intervjuerna få mer spontana 

resonemang. Risken av att lämna ut mallen i förväg är att respondenten har förberett sig på så 

vis att svaren blir, korta, koncisa och den spontanitet, resonemang som vi eftersträvar 

försvinner.  
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- 3i 
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Över 5 000 MSEK förvaltat 

 

Mellan 500-5 000 MSEK förvaltat 

 

- Emano AB Under 500 MSEK förvaltat 

 

Medelstora VC-bolag 

Små VC-bolag 

Stora VC-bolag 

Kategorier 
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- Provider Venture Partners 
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Intervjuerna i sig genomfördes i Andreas bostad. Den ene pratade i telefon och den andre 

antecknade och observerade intervjuns karaktär. De fem intervjuerna delades på så vis att 

vardera fick ansvara för varannan intervju.  

 

4.4 Respondenterna och intervjulogg 

 

 

 

Företag 3i Sverige Anonym Provider Ledstiernan Emano 

   Venture 

 Partners 

 

 

Person Jonas Anders Åsa Fredrik Peter 

 Risberg Andersson Sunberg Lindgren Knutsson 

 

 

 

Position Partner Anonym Partner finans Invest- 

    direktör ansvarig 

 

 

Datum 080508 080509 080509 080509 080512 

 

 

Tid 30 min 20 min 45 min 30 min 45 min 

 

 

 

Intervju med Jonas Risberg, 3i 

Intervjun var relativt formell. I början ger Jonas intryck av att inte vilja dela med sig av sin 

kunskap men ju längre intervjun fortlöper desto utförligare blev svaren och hans intresse. Han 

satt ensam på sitt kontor under intervjun.  

 

Intervju med Anders Andersson, Anonym 

Den intervjuade personen hade tidspress och vi var därför tvungen att genomföra intervjun i 

något snabbt tempo, ca 20 minuter. Även om den intervjuade inledningsvis påtalade att det 

hela inte fick ta för lång tid var hans svar utförliga och han kändes inte stressad. Runt omkring 

hördes ingenting och vi fick uppfattningen av att han var koncentrerad på sin uppgift om att 

svara och delge sina kunskaper och erfarenheter. Respondenten valde att vara anonym i 

studien och benämns hädanefter med fingerat namn Anders Andersson 

 

Intervju med Åsa Sundberg, Provider Venture Partners 

Åsa var tillmötesgående vilket ledde till en avslappnad intervju. Hon visade intresse i våra 

frågor och svarade mycket utförligt. Intervjun gjordes på hennes mobiltelefon med tyst 

bakgrund. Intervjun varade i 45 minuter vilket gav oss mycket information till studien. 
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Intervju med Fredrik Lindgren, Ledstiernan AB 

Fredrik satt på sitt kontor när intervjun genomfördes. Han var tillmötesgående och svarade 

utförligt på frågorna. Intervjun var för övrigt avslappnad och respondenten framstod som 

intresserad av studien. 

 

Intervju med Peter Knutsson, Emano 

Peter hade glömt intervjun. Det var dock inget problem då Peter hade tid att genomföra 

intervjun vid den avtalade tidpunkten. Hans svar var utförliga och under den 45 minuter långa 

intervjun hade han noggrant besvarat alla våra frågor samt mer därtill.  

4.5 Bearbetning av intervjuerna 

Efter genomförandet transkriberades intervjuerna. Detta gjordes först ordagrant där mycket 

talspråk och utsvävningar ingick. Därefter bearbetades materialet till en mer begriplig löptext. 

Innan vi fortsatte bearbeta det empiriska materialet valde vi att skicka resultatet till 

respondenterna. Detta gjordes för att de skulle få chansen att se om vi uppfattat något fel eller 

möjligtvis göra andra revideringar. Metoden vi använt oss av kallas för deltagarvalidering och 

har som syfte att delge resultaten till dem som ingått i studien
156

. Av de fem respondenterna 

var det endast en respondent som tillförde ändringar. Även om detta moment är tidskrävande 

anser vi som författare att tillförlitligheten ökar i studien. Utöver det tycker vi det är en god 

gärning mot dem som faktiskt svarat på intervjun och vår närvaro i översättandet kan 

bekräftas eller revideras. 

 

De empiriska data som framkom genom intervjuerna, samt respondentrevideringen, 

tillsammans med valda teorier gav oss förutsättningarna för analysen. Vi analyserade vidare 

intervjuerna utifrån studiens problemformulering och syfte. Vid analysen beaktades även 

faktorer såsom, betänketid, otydliga formuleringar, upprepningar etc. 

 

4.6 Kritik 

 

Intervjuerna flöt på bra utan större motgångar. Med vissa undantag kunde frågorna besvaras 

på ett bra sätt av respondenterna. Det uppstod däremot någon komplikation och tvetydighet 

som är värd att diskutera. 

 

Vid en intervju uppfattade respondenten att frågorna var mer generella än vad denne föreställt 

sig, vilket kan tyda på att vi var något otydliga i inledningen av intervjun. Vi kunde möjligen 

ha informerat respondenten tydligare om studiens syfte. Detta kan ha medfört att 

respondenten hade svårt att förstå relevansen i vissa frågor och därför svarade mer kortfattat. 

Vid de kvarvarande intervjuerna var vi tydligare med studiens syfte för att undvika 

komplikationer. 

 

En av respondenterna tycktes vi höra knappa på sin dator vid något tillfälle. Detta tror vi har 

samband med att respondenten vid något enstaka tillfälle var ofokuserad och bad om att få 

någon fråga upprepad. 

 

Intervjuernas längd visade sig variera. Den kortaste intervjun tog ca 20 minuter i kontrast mot 

den längsta som tog ca 45 minuter. Den kortare intervjun genomfördes i enlighet med 
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intervjumallen, alla frågor besvarades väl. Eftersom intervjun är kortare än de andra anser vi 

att vi gick miste om samma breda resonemang som de andra längre intervjuerna. 

 

En övrig kommentar som bör nämnas är att två av respondenterna bara varit anställda inom 

respektive företag sedan 2006. Till följd av deras förhållandevis korta anställning kan deras 

resonemang bottnas i erfarenheter som grundats från tidigare anställningar i andra företag. 

 

En observation som vi beaktade under transkriberingen samt analysen var att en respondent 

ofta växlade perspektiv mellan VC-bolag i allmänhet samt respondentens VC-bolag. Detta 

försvårade transkriberingen där vi var tvungna att noggrant ta reda på vad som sades ur 

respondentens perspektiv. 

 

Ett av företagen valde att vara anonymt. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet då inte all 

information kan publiceras. Vi anser däremot att företaget hellre är anonymt och trygg i 

situationen då de kan delge information utan rädslan att företaget identifieras.  
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5. Empiri 
 

I kapitlet introducerar vi de resultat intervjuerna har gett oss. Dessa presenteras företag för 

företag där det största VC-bolaget inleder empirikapitlet. För att strukturera upp intervjuernas 

innehåll valde vi att använda oss av tre rubriker, Övergripande verksamhet, påverkande 

faktorer och exitstrategier. 

 

5.1 3i Sverige 

3i är ett globalt VC-bolag som är världsledande inom Venture Capital. De investerar 

tillsammans med lokala rådgivare i USA, Europa och Asien. Under de senaste fem åren har 

3i, globalt, genomfört 44 IPO:s samt 450 industriella försäljningar. 3i är noterade på 

Londonbörsen.
157

 

 

Jonas Risberg, partner i 3i 

Jonas Risberg har arbetat som partner i 3i sedan 2006, vilket innebär att Jonas är delägare i 

bolaget. Innan dess var han, som partner i Innovationskapital, inriktad på investeringar inom 

IT. Dessförinnan var han VD på Worldcom, där han hade ansvar för fem europeiska länder. 

 

5.1.1 Övergripande verksamhet 

3i investerar främst inom TMT och life science. Deras normala investeringshorisont är tre till 

sju år med investeringar i storleksordningen 30-80 miljoner kronor. Deras investeringar 

kommer till dem genom olika kanaler men främst genom deras egna nätverk, som till exempel 

andra investerare, egna portföljbolag och från individuella uppsökande verksamheter som 

kommer till 3i. Enligt Jonas är det viktigt inför ett investeringsalternativ att se om bolaget har 

ett starkt management som kan bygga ett framgångsrikt och värdefullt bolag. Sedan måste de 

även ha en någorlunda unik lösning som täcker ett behov för att ett litet bolag ska få 

genomslag. Management måste även förstå den kommersiella utmaningen och inte bara den 

tekniska utmaningen.  

 

När de ingår ett avtal om investering i ett bolag skrivs det ett aktieägaravtal och beroende på 

företaget de investerat i kan det ha olika innebörd. Till exempel kan det innehålla stadgar som 

reglerar hur ytterligare investeringar i bolaget ska skötas. Utöver aktieägaravtalet finns inga 

skriftliga skyldigheter mellan entreprenören och 3i, mer än att de aktivt ska arbeta med 

bolaget i styrelsen, bistå med kompetens och investera pengar. Beroende på vilken riskprofil 

bolaget har, räknar 3i med olika avkastning enligt en traditionell avkastning/riskmodell. Jonas 

menar att i bolag, där 3i investerar i ett tidigt skede, vill de ha mellan 8-10 gånger pengarna 

per bolag i avkastning. Det innebär en Internal rate of return (IRR) på ca 20-30 procent 

beroende på investeringstiden i bolaget. 

 

5.1.2 Exitstrategier 

Jonas säger att en börsnotering av ett bolag innebär väldigt höga krav vad gäller storlek och 

att de ska ha ett positivt kassaflöde. Det har även blivit dyrt att ta ett bolag till börsen. Det 

gäller exempelvis notering på Nasdaq som har varit en viktig exit för teknologibolag. Där har 
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kraven från myndigheter och liknande blivit väldigt hög, speciellt efter Sarbanes-Oxley 

lagstiftningen som kom till efter Enron och Worldcom skandalerna. Enligt Jonas är notering 

av ett bolag inte lika attraktivt som exitstrategi utan det är populärare att göra en industriell 

försäljning. För att notera ett bolag på Stockholmsbörsen så krävs det att man får ett 

tillräckligt högt kapitalvärde på företaget för att aktierna ska bli attraktiva, aktien har svårt att 

bli likvid annars. Jonas menar att för att det ska vara intressant att notera ett bolag krävs ett 

kapitalvärde på minst en miljard. En fördel med en börsnotering kan ibland vara att det går att 

få ett högre värde på bolaget. Industriella affärer har blivit populärare och på senare tid har det 

gått att få högre värde på dessa. Jonas ger ett exempel om Microsoft som bjuder på Yahoo, de 

buden är över aktiekurserna. Har bolaget rätt teknologi som är viktig för någon aktör på 

marknaden så brukar en industriell försäljning ge bättre avkastning än en IPO. 

 

Enligt Jonas sker en återförsäljning eller MBO för att det inte skapats något värde, 

entreprenören har oftast inte något ytterligare kapital att investera i sitt bolag. Från VC-

bolagets sida är det att betrakta som ett misslyckande, enligt Jonas. Det är en väldigt liten 

chans att en sådan värdering skulle vara högre än en IPO eller en industriell försäljning. MBO 

som exitstrategi används snarare när det inte finns några andra alternativ och VC-bolaget 

nödvändigtvis vill lämna bolaget. 

 

På 3i förs resonemang kring exitprocessen redan innan investeringen, VC-bolaget och 

entreprenören måste vara överens vilken resa de ska ta tillsammans. Det måste finnas en plan 

på vad man har för förväntningar på en exit, alla aktieägare måste vara överens. 

Aktieägaravtalen styr oftast på vilka rättighetsgrunder de har som investerare att genomföra 

en exit, till exempel drag-along och tag-along rättigheter. I avtalet kan även andra rättigheter 

skrivas in, till exempel att om ett visst värde har uppnåtts eller tid har uppnåtts så har VC-

bolaget rätten att sälja bolaget. Aktieägaravtalet stipulerar hur en exitprocess bedrivs. Om ett 

företag tar in denna typ av kapitalö så är entreprenören medveten om att det kommer komma 

en exit, det ingår i konceptet. 

 

3i:s yttersta mål är att avkasta kapitalet på bästa sätt och de fonder som satsar pengar i 3i vill 

ha så hög avkastning som möjligt, säger Jonas. Görs en bedömning att en IPO skulle ge bäst 

betalt och att det är möjligt så genomför man en IPO. Skulle en bedömning visa att en 

industriell köpare betalar bättre så genomför man den istället. Det viktiga i en exitprocess är 

att det finns en konkurrens bland köparna. Jonas talar om att de då inte är ovanligt att man 

använder sig av en tvåspårig modell, som innebär att man förbereder till exempel en IPO och 

en industriell försäljning parallellt för att se vad som ger bäst betalt. Enligt Jonas finns inga 

klara vägar för hur en exit ska gå till, ”det är som att spela golf, man kan slå många olika 

slag” menar Jonas. 

 

5.1.3 Påverkande faktorer 

De viktigaste faktorerna vid val av exit är enligt Jonas; tid, riskbedömning och vad de får 

betalt för bolaget. Det är vad man får betalt för bolaget som är mest styrande sedan tittar man 

på olika riskfaktorer och möjligheter och väljer exit utifrån det. Investeringshorisonten har 

stor påverkan på val av exit eftersom det är svårt att notera ett allt för ungt bolag. Givet de 

höga krav som ställs på en notering, till exempel omsättning och lönsamhet, så är det ganska 

självklart att det blir svårt att notera ett bolag där VC-bolaget inte varit inne länge och kommit 

in i bolaget i ett tidigt skede. Ju längre bolaget verkat på marknaden desto större blir 

möjligheterna att även ha IPO som ett alternativ.  
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Jonas säger att 3i alltid försöker hitta en bra fortsättning för portföljbolaget och den 

fortsättningen sker hos den köpare som betalar mest, vilka oftast har mest nytta av bolaget. 3i 

talar aldrig med leverantörer eller kunder när valet av exit bestäms men de som köper bolaget 

gör det troligtvis för att vårda kunderna. Ett extremfall skulle kunna vara om någon köper upp 

ett bolag för att avveckla det och därmed bli av med en konkurrent men det är väldigt sällan 

det sker, enligt Jonas.  

 

Konjunkturen har stor påverkan på en exits utfall, störst påverkan har det på priset. Jonas 

säger att de bedömer hela tiden vad de tror att de kan få för bolaget. Till exempel om de får en 

viss summa i en lågkonjunktur och bestämmer sig för att spara det i tre år för att nå en bättre 

konjunktur, då kan det krävas mer investeringar i bolaget och ökade kommersiella risker. De 

funderar då över om det är värt att ta den risken eller istället sälja av bolaget direkt. Eftersom 

3i är verksam i en bransch där nätverk är viktigt så de försöker alltid hålla en god relation till 

individerna i bolagen även om de har genomfört en exit. 

 

5.2 Anonym 

Då denna respondent valt att vara anonym har vi valt att inte ge någon ingående fakta om 

detta VC-bolag. Det är för att bolaget i så hög grad som möjligt skall vara avidentifierat. 

5.2.1 Övergripande verksamhet 

Anders förklarar att bolaget enbart investerar i en bransch. För tillfället har de ca 40 stycken 

aktiva investeringar i sina fonder. Deras fonder lever i 10 år och inom dessa har de en 

investeringshorisont som kan variera från några år till 10 år. Anders säger att de får 

erbjudanden om investeringar dagligen (reaktivt), från bland annat entreprenörer och 

investmentbanker. Dessa behandlas därefter av ett team som väljer ut intressanta 

investeringar.  Efter att ha valt ut ett företag som de ser som potentiell investering genomförs 

en noggrann due dilligence. Utöver det så kallade reaktiva sökandet, vilket är det vanligaste 

hos företaget, används även proaktivt sökande då företaget aktivt söker investeringar och 

tillgångar som verkar intressanta. Anders ser den viktigaste faktorn vid investeringsbesluten 

att det finns ett behov, en marknad där de kan få avsättning för entreprenörens produkt. En 

annan viktig faktor är att företaget har en bra ledning som de tror på. Anders säger sig även 

räkna med att de vill ha minst fem gånger pengarna i avkastning. 

5.2.2 Exitstrategier 

Enligt Anders använder sig bolaget av industriell försäljning och IPO som exitstrategier. 

Historiskt sett har de gjort ca 80 unika investeringar och tagit knappt 25 företag till börsen. 

Tanken är att de ska bygga självständiga företag som kan stå på egna ben. 

 

Exitprocessen är något som formas redan från investeringens början. Redan när företaget går 

in i en investering bör det finnas en plan för hur en exit ska utföras. Sedan måste de ha en plan 

för hur de ska skapa värde i ett bolag samt vilka milstolpar som ska uppnås för att kunna göra 

en exit. Företaget äger ofta inte bolagen själva, ofta består investerarna av en grupp med VC-

bolag. Entreprenören eller management har mycket att säga till om eftersom alla är 

intresserade av att skapa så mycket värde i ett bolag som möjligt.  
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5.2.3 Påverkande faktorer 

Det finns ett par viktiga faktorer vid valet av exit, enligt Anders. Konjunktur- och 

marknadsläget påverkar till stor del. Skulle det vara glada dagar på börsen, så kan det påverka 

att bolaget går mot en IPO. I dagsläget är de stora aktörerna, inom deras 

investeringsbranscher, villiga att köpa upp små utvecklande bolag. Det kan göra det gynnsamt 

för en industriell försäljning. 

 

Teoretiskt sett eftersträvas en kort investeringshorisont med hög avkastning. Enligt Anders 

fungerar det inte riktigt så i praktiken, då det hela kan ses som en långsiktig process. De 

branscher bolaget investerar i innebär för det mesta långsiktiga investeringar, då det tar lång 

tid att utveckla en produkt. Investeringshorisonten från företagets sida beror sedan på i vilken 

fas man investerar, samt när man skapat maximalt med värde för att kunna bedöma att man 

vill genomföra en exit.  

 

Enligt Anders behöver en IPO inte enbart syfta på att gå ur bolaget. Denna exitstrategi kan 

även ses som en finansieringsmöjlighet, genom att de tar in ytterligare kapital i bolaget. 

 

Relationen till entreprenören efter genomförd exit kan se olika ut beroende på vilken exit som 

genomförs. I vissa fall går portföljbolaget ihop med ett annat bolag vilket leder till att VC-

bolaget får aktier i det nya bolaget. I ett annat tänkbart scenario noteras bolaget och de kan 

eventuellt sitta kvar som ägare det fallet. 

5.3 Provider Venture Partners 

Provider Venture Partners (Provider) är bland de större inom venture capital i norden och har 

funnits sedan 1992. De fokuserar på att öka värdeskapandet i företagens tidiga 

expansionsstadier inom teknologibolag.
158

 

 

Åsa Sundberg, partner 

Åsa Sundberg är delägare i Provider sedan år 2000. Åsa har tidigare arbetat som vd på Telia 

engineering, utvecklingschef på Prosoft samt chef för Telias internationella 

Internetverksamhet. Åsa har även ett antal styrelseuppdrag. 

5.3.1 Övergripande verksamhet 

Provider investerar inom teknologi. Om de ska investera inom till exempel life science vill de 

göra det tillsammans med något annat VC-bolag som kan den branschen. De investerar 

relativt ofta tillsammans med andra riskkapitalister, även inom teknologi. Största anledningen 

till en gemensam investering är att minska risken. Åsa säger att i de investeringar de tror 

kommer kräva mycket kapital så är det bra att vara flera som har råd att stötta bolaget om det 

behövs. Provider har ca 15 bolag per investeringsfond, vilka lever i tio år, och de har oftast en 

investeringshorisont mellan fyra till sex år. I dagsläget har Provider totalt ca 18 aktiva bolag i 

sina fonder. Hur många bolag de har är konjunkturberoende, nu har det varit bra läge att sälja 

och då försvinner många bolag i olika exits, säger Åsa. 

 

De företag Provider investerar i kommer nästan uteslutande från kontakter. Mer än hälften av 

de investeringar de får erbjuds göra är entreprenörer som själva tar kontakt och berättar om 

sin affärsidé. Det är relativt vanligt att de har kontakt med bolaget något år innan 

investeringen. Standardbolaget de investerar i har framme en produkt och de har även ett antal 

kunder, företaget har tagit första stegen i att verifiera sin affärsmodell. Bolaget har normalt, i 
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det skedet, en omsättning på ca 10-20 miljoner. De har en hög burnrate och går i stort sett 

aldrig att lånefinansiera på vanligt vis, menar Åsa. 

 

Varje enskild investering måste ha potential att ge en IRR på åtminstone 30 procent. Åsa 

berättar att de ser till den totala avkastningen på deras portfölj av bolag, det krävs minst tio 

procent i IRR för att det ska vara en tillräckligt bra affär. 

 

De viktigaste faktorerna vid ett investeringsbeslut är framförallt entreprenörernas förmåga. 

Provider undersöker noggrant om parterna kommer fungera ihop eftersom de ska arbeta 

tillsammans ett antal år. Det gäller att bolagen trivs ihop, det är inget problem när det går bra 

för företaget men när problem uppstår sätts relationen på prov, menar Åsa. Detta är en viktig 

del i utvärderingen. Provider tar alltid en aktiv roll i styrelsen och de arbetar mycket direkt 

med entreprenörerna mellan formella möten. 

 

När valet av investering är klart genomgås långa diskussioner kring aktieägaravtalet som är, 

förutom ett juridiskt dokument, ett bevis på att entreprenören och Provider vill samma sak. 

Åsa beskriver att om de ska nå en IRR på 30 procent krävs det att bolaget växer kraftigt, då 

gäller det att de inte enbart är bra för bolaget utan även entreprenören måste ha viljan. 

 

Åsa berättar att de har en agenda där de vill göra en exit, vilket är fullkomligt givet för alla. 

Då Provider kommer till den punkten då det är moget för en exit måste även entreprenören gå 

med på det, vilket inte alltid är fallet. När avtalet skrivs kan entreprenören vara mycket väl 

medveten om en exit men när de väl är dags fem år senare så kan situationen vara en annan, 

vilket kan bli lite knepigt, menar Åsa. 

5.3.2 Exitstrategier 

Åsa berättar att de är öppna för olika strategier i valet av exit. Enligt Åsa går det ut på att tjäna 

så mycket pengar som möjligt och då gäller det att man från början är inställd på att bygga ett 

bra bolag. Det går aldrig tro att man kan ”klä bruden”, det måste hela tiden finnas en plan för 

hur företaget ska gå vidare och prestera bra så att de får chans att sälja bolaget.  

 

Hos Provider har industriell försäljning blivit helt dominerande. Det var länge sedan de gjorde 

en IPO, 1999, då de tjänade mycket pengar på webkonsultbolag. Åsa tror att Provider 

troligtvis kommer att genomföra fler IPO:s framöver. Det har under många år varit industriell 

försäljning som varit i stort sett den enda spåret, de börsintroduktioner Åsa sett har bolagen 

kommit ganska långt i sin utveckling. Det är viktigt i genomförandet av en IPO, som tidig 

investerare, att VC-bolaget är starkt finansiellt för att det ska ge avkastning i slutändan. Till 

exempel om det går in en till ägare i ett sådant skede där bolaget fortfarande har en hög 

burnrate så måste VC-bolaget vara med och skydda sin ägarandel genom att fortsätta 

investera, annars minskar ägarandelen och därmed avkastningen. Det gäller att genomföra en 

IPO i rätt konjunktur så inte värdet på bolaget faller. Sedan existerar en del obskyra listor som 

skulle kunna fungera men det är för liten handel med aktierna för att det ska fungera i 

praktiken, anser Åsa. Det kan fungera som finansieringsmöjlighet snarare än en exit. Om ett 

företag går in på en mindre börslista, för att fortsätta att jobba i bolaget, så blir det en utspridd 

ägarkrets som gör att det blir mer besvär när det är dags för en exit. Om man däremot är några 

samkörda riskkapitalister och entreprenörer så blir det relativt lätt att genomföra en exit. En 

fördel med industriell försäljning jämfört med en IPO är att det är mycket lättare att se hur 

kapitalet förräntas, eftersom det är lättare att se det pris VC-bolaget erhåller. 
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Vid investeringen har Provider en teori om hur en exit ska gå till och vad som krävs för att ta 

sig dit, även om det nästan aldrig blir som planerat. Det ses över ständigt eftersom marknaden 

förändras, det tillkommer och försvinner exitmöjligheter under vägen. Antalet potentiella 

köpare förändras över tiden. Minst en gång om året gör Provider en analys om när det borde 

vara dags att göra en exit. I en industriell försäljning så har Provider ofta ett antal års 

partnersamarbete med den blivande köparen. Det görs för att affären ska bli så bra som 

möjligt men även för att grunda den planerade exiten. 

 

Åsa menar att det går mode i vilka branscher de kan börsnotera, att notera klädkedjor har varit 

populärt en period. Det är branscher som är hypade, uppreklamerade, som dessutom har bra 

kassaflöden och stadig utveckling som gör sig bra för en börsnotering. Ett exempel är 

telecombranschen som är ganska kall nu. Det går att börsnotera telecombolag som är 

finansiellt stabila men det är svårt att få bra värderingar. Då blir det mer naturligt att söka sig 

till en industriell försäljning, där någon har strategisk nytta av bolaget, menar Åsa. Strategisk 

nytta är alltid mer värt men kan, när det finns hypar kring något, överglänsas av hypekänslan 

och då passar börsen bättre för företaget. Åsa talar om att buyout-firmor jobbar hårt med att 

försöka driva fram olika hypar för att bidra till potentiella branscher att sätta på börsen. Åsa 

menar att det inte är någon slump att det skrivs mycket om modemärken just nu. 

 

Branschtillhörighet spelar in vid valet av exit, vilket även är en komponent redan vid val av 

investering. VC-bolaget ser på vilka marknadskrafter som öppnar upp för att starta nya bolag. 

Där det öppnas upp nya möjligheter kommer behovet, av etablerade aktörer på marknaden, att 

vara som störst att komplettera med ny kompetens, genom förvärv av ny bolag. Ett exempel är 

pharmaceutbranschen som ofta köper forskningsresultat istället för att ta fram de själva. När 

det var nytt och öppnade upp nya marknadskrafter inom den sektorn startades många 

riskkapitalbolag med mycket investeringar. Då finns det bolag som väntar på att förvärva de 

bolag som presterar bra forskningsresultat. 

5.3.3 Påverkande faktorer 

Det finns alltid en plan för hur en exit ska gå till. Åsa berättar att ibland får investeraren panik 

och inser att ett visst bolag kommer bli svårt att sälja om två år, då är frågan om det är läge att 

sälja i dagsläget eller om de ska det vänta på nästa konjunkturcykel. Investeringshorisonten 

har större inverkan på valet av exit än vad den egentligen skulle behöva. En investeringsfond 

lever normalt i tio år. Det som händer med fonden efter ett par år är att det finns mindre 

reservkapital, vilket innebär att risken att ägandet blir utspätt ökar om andra investerare 

kommer in. Desto närmre fonden kommer till det läge där det finns för lite reservkapital i 

fonden för att hänga med i investeringarna, desto mer intressant blir det att göra en exit för att 

inte tappa värde i sin investering. Det händer att Provider väljer en exit där de säljer 

kvarvarande portföljbolag, i en fond med lite reserver, till en annan part som fortsätter 

förvalta den. Det händer oftast när det tagit för mycket tid och risken blir för stor, det hör inte 

till de mest lönsamma att göra en sådan exit. 

 

Åsa påpekar att Provider är krasst ekonomiska och framför allt säljer till den som betalar bäst. 

Däremot vill de att bolaget ska komma till rätt ägare. Försäljningar till en ägare som inte kan 

ta hand om bolaget kan skada på många sätt. Det förstör VC-bolagets rykte och 

entreprenörens rykte vilket medför att det blir svårare att genomföra en framtida exit. Som 

exempel efter 2000 och det stora fallet efter IT-bubblan när amerikanska bolag köpt upp 

skandinaviska bolag som det aldrig hann bli något av. De köpte bolag utan varken produkt 

eller marknad som de skulle utveckla men botten hann gå ur marknaden. Då blev domen i 

USA att det bara fanns skräpbolag att förvärva i Skandinavien och ryktet sa att de aldrig 
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skulle investera här igen. Det tog fyra till fem år innan det hade gått över och de började 

investera i Skandinavien igen, berättar Åsa. Det är därmed viktigt att det blir en bra köpare 

som har nytta av bolaget, det minskar risken att det blir konflikter, dåliga rykten och att de 

förhoppningsvis vill köpa fler bolag i framtiden.  

 

Undermedvetet tas portföljbolagets intressenter med i utvärderingen när det är en industriell 

försäljning, då företaget granskas djupt av experter. Den faktorn tas sällan med i en IPO där 

denna slags syning inte existerar på samma sätt, det är i stort sett bara amatörer som synar 

bolaget på börsen. De som är professionella börsanalytiker ser på de närmsta kvartalen om det 

är en bra investering, för att kunna sälja en kort period senare. Det är alltså inte viktigt för 

dem att kunna fortsätta äga det som för en industriell köpare. 

 

Konjunkturen har stor påverkan på priset i en exit. Det är konkurrensen som styr priset 

mycket. Åsa pratar om att människan är flockdjur, vilket även gäller företagen de arbetar i. 

Om konkurrenter köper bolag känner de andra sig nästan tvingade att följa samma spår, det 

blir ett auktionssyndrom. Eftersom exitpriserna varierar stort med konjunkturen är det viktigt 

att ta detta med sig i sina kalkyler om det är värt att sälja vid ett visst tillfälle eller ha is i 

magen och tro att det blir högre multiplar längre fram. 

 

Under VC-processen får Provider en väldigt nära relation till sina entreprenörer. Efter 

genomförd exit i ett bolag så träffas de emellanåt för att stämma av vad som händer. Ibland 

händer det att de kliver av och startar ett nytt bolag och får kontakt på det viset igen. Provider 

har med andra ord relativt mycket kontakt med sina före detta entreprenörer som Åsa säger. 

 

5.4 Ledstiernan AB 

Ledstiernan är ett riskkapitalbolag som genom aktivt ägande ska hjälpa tillväxtbolag med hög 

potential i tidiga skeden att nå ledande marknadspositioner. Syftet är att skapa värde och 

tillväxt för att i rätt tid avyttra bolagen. Ledstiernan är noterade på Stockholmsbörsen sedan år 

2000.
159

 

 

Fredrik Lindgren, finansdirektör 

Fredrik Lindgren är Ledstiernans finansdirektör och har arbetat där sedan 2006. Innan dess 

hade han samma befattning på Proffice AB och dessförinnan arbetade Lindgren på Carnegie 

Investment Banking med rådgivning till bolag i anknytning med kapitalanskaffning och 

strukturaffärer. Han har även plats i två bolagsstyrelser. 

 

5.4.1 Övergripande verksamhet 

Ledstiernan har egentligen ingen branschfokus utan de säger att de investerar i tillväxtbolag. 

De investerar därmed inte i vad som helst utan har vissa branscher där de är mer insatta, de 

utvärderar varje investeringsalternativ. De har i dagsläget elva portföljbolag och investerar i 

tidiga skeden. De har i allmänhet en kortare investeringshorisont, de äger och utvecklar så 

länge som det behövs tills en industriell tagare passar bättre som ägare. Investeringsobjekten 

hittar de framförallt genom deras egna kontaktnät, där de har koll på olika entreprenörer och 

bolag, och när det är rätt läge genomför de en investering. Detta är en process som fortgår 

under minst ett år från första kontakt tills det att en investering sker. För att en investering ska 

vara intressant krävs det att bolaget har en potential att nå ett IRR på minst 20 procent per år. 
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Den viktigaste aspekten när man gör ett investeringsbeslut är att det i framtiden ska vara 

möjligt att realisera den tänkta avkastningen. De utvärderar olika branscher och bolag där de 

avväger mellan potentiell avkastning och risk vilket kan skilja sig beroende på vilken typ av 

bolag de investerar i.  

 

Ledstiernan tar en aktiv roll i de investerade bolagen för att som ägare arbeta utifrån 

styrelseposition samt bistå med deras kompetens. Det skrivs alltid ett aktieägaravtal som 

reglerar hur bolaget ska drivas, vilka möjligheter ägarna har att sälja sina aktier. Det är en 

viktig parameter så att VC-bolaget inte blir övergivna av entreprenören. 

5.4.2 Exitstrategier 

Ledstiernan har alltid genomfört industriella försäljningar, försäljning av hela bolaget till en 

industriell tagare. De kan tänka sig att använda alla typer av exit, det kan till exempel vara en 

möjlighet att sälja bara en del av bolaget till en annan finansiell ägare. En IPO är även det en 

möjligt om de har så pass stora bolag att de lämpar sig för den typen av exit, menar Fredrik. 

En generell fördel med en industriell tagare är att de oftast betalar bättre, med tanke på att de 

har synergier att plocka fram. Fredrik berättar att Ledstiernans bolag är i regel små och lämpar 

sig därför inte för en IPO, då är det i princip en industriell försäljning som fungerar bäst. 

 

Resonemang kring exitprocessen förs redan innan investeringen görs. Ett objekt där 

Ledstiernan ser att en exit kommer bli svår att genomföra så är det mindre attraktivt att göra 

investeringen i det objektet. Det måste alltid finnas en plan på hur en exit ska gå till men det 

är inget som är definierat i förväg som säger exakt hur och när den ska genomföras, det är 

snarare en målbild som Ledstiernan har. Valet av exitstrategi kommer under vägen i arbetet 

med företaget. Det är ägarna som bestämmer hur en exit ska ske, eftersom entreprenören är en 

av ägarna har de inflytande över valet. Det är ofta väldigt stort samförstånd i valet av exit, i 

Ledstiernan har det aldrig inträffat att de skulle vara oense. Skulle det vara fallet så genomför 

man inte en exit utan då ser man till att alla är eniga kring valet av exit. 

5.4.3 Påverkande faktorer 

Den absolut viktigaste faktorn vid val av exit är priset, de försöker genomföra den exit som 

ger bäst avkastning. I Ledstiernans fall har det alltid varit en industriell försäljning och då är 

även en viktig parameter att se vem som är lämpligast som ny ägare. Ledstiernan tycker inte 

att det är investeringshorisonten som styr valet av exit men om man tittar på IRR, årlig 

avkastning, så blir det svårare desto längre de äger bolaget att få en vettig avkastning per år. 

Kan Ledstiernan genomföra en exit tidigt så är möjligheten mycket större att de kan få en bra 

årlig avkastning. Samtidigt menar Fredrik att det är svårt att köpa ett bolag för en summa och 

sen sälja det för en betydligt högre summa ett halvår senare. För att det ska ske en 

värdeökning i bolaget krävs det att bolaget utvecklas.  

 

Ledstiernan vill sälja på ett sätt som blir en bra industriell lösning och gynnar 

entreprenörbolagets framtida utveckling. I regel är det den som betalar bäst som ses som den 

bäst lämpade ägaren till portföljbolaget, den som har störst nytta av det. Om något skulle vara 

kontroversiellt så är det något som uppdagas snabbt. Fredrik resonerar om scenariot att 

köparna av bolaget vet om att de kommer mista alla kunder efter förvärvet, för att kunderna 

inte gillar köparen. I det fallet vill de sannolikt inte förvärva det heller. Fredrik menar att 

indirekt tas entreprenörbolagets intressenter med i beräkningarna för att nå en så bra lösning 

som möjligt. Konjunkturen är även en viktig faktor, det har stor påverkan på priset. I en 

lågkonjunktur resulterar aldrig i att de får samma pris för ett bolag som i en högkonjunktur. 
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5.5 Emano AB 

Emano är ett Norrlandsbaserat VC-bolag som investerar i innovativa företag inom 

kommunikationsteknologi och programvara. Områden som de anställda på Emano själva har 

relevanta erfarenheter av, särskilt när det gäller norra Sverige. De företag som Emano 

investerar i ska även ha potential att bli internationellt ledande inom sitt verksamhetsområde. 

Företaget ser gärna en verksamhet där de kan bidra med hjälp och framgång tillsammans med 

ledning, styrelse och övriga aktieägare.
 160

 

 

Peter Knutsson, Emano 

Peter Knutsson har arbetat för Emano sedan 2000. Under de senaste sju åren har han arbetat 

med riskkapitalinvesteringar, riskkapitalfinansierade företag och rådgivning i ett antal olika 

branscher. Han är även investeringsansvarig hos Emano. 

5.5.1 Övergripande verksamhet 

Emano grundades 1998-1999 och då var företaget inte branschspecifika i sina investeringar. 

Detta har förändrats med tiden då de ett par år senare fokuserade på företag med tekniska 

innovationer. År 2004 insåg de att branscher som; informationsteknik, programvara, 

Internetteknologi, datakom, kommunikationsteknik, var attraktiva och vidare lade 

huvudspåret för deras investeringar. 

 

Emanos portfölj har historiskt sett max bestått av 12-13 bolag, i dagsläget består den nu av 

fyra stycken. Till skillnad från övriga etablerade VC-fonder, med löptid på 10 år, har Emano 

en annan struktur. Detta betyder vidare att företaget är en evergreenfond utan slutdatum. Rent 

teoretiskt kan därför företaget behålla de investerade bolagen en längre tid än vanliga VC-

bolag. Detta kräver däremot mycket pengar vilket leder till att det inte är möjligt i praktiken 

för Emano. Peter säger att de normalt sett håller ett bolag i 5-7 år varav det bästa skulle vara 

att sälja det redan efter 3-5 år. Det hela beror på i vilket skede investeringen sker i. 3 år kan 

vara tidigt om investeringen görs i tidiga skeden samtidigt som det är svårt att få avkastning 

på projekt som börjar tangera 10 år. Peter menar att när en exit genomförs är svårt att styra 

över exakt. 

 

De flesta investeringarna Emano genomför är ett resultat av att entreprenörer själva sökt sig 

till Emano. Detta sker främst genom SVCA där entreprenörerna aktivt söker efter lämpliga 

VC-bolag. Ett annat alternativ som inte är lika vanligt, är att entreprenörerna använder sig av 

informella och formella nätverk där de senare hittar sin väg fram till Emano.  

 

Eftersom riskkapital är väsentligt mer riskabelt än börsen, förutsätter det en högre förväntad 

avkastning säger Peter. Hela bolagsportföljen bör ha ett krav på över 20-25 % i genomsnittlig 

avkastning. Det kan däremot se annorlunda ut för separata investeringar där en förväntad 

avkastning ligger på 5-10 gånger pengarna. VC-modellen bygger på att en eller ett par bolag 

bär en hel portfölj. Peter talar om att en del bolag blir raketer, en del ger pengarna tillbaka och 

en del avvecklas. Det viktiga, ur ett portföljperspektiv, är att investera så mycket som möjligt 

i det portföljbolag som visar sig gå bra och även göra detta under en kort tid. De som däremot 

inte visar sig vara lyckosamma investeringar gäller det att få tillbaka pengarna så snabbt som 

möjligt. 
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5.5.2 Exitstrategier 

Emano arbetar främst med industriella försäljningar säger Peter. Enligt Peter är en IPO 

mindre attraktivt för Emano. Detta grundar sig i att de jobbar med mindre bolag som är 

teknikinriktade. Peter ser svårigheter att notera sådana bolag eftersom det varken finns starka 

kassaflöden eller en allmän uppfattning om vad företaget producerar. Två faktorer som är 

viktiga för bolag om de ska noteras och vara framgångsrika på börsen. Med andra ord 

allmänheten måste se vinsterna i företaget vid en notering. Ett företag kan däremot, även med 

massiva förluster, ha en potentiell produkt och därigenom vara aktuell för försäljning till en 

större aktör.  

 

När det gäller IPO krävs det även en organisation som är kommersiellt mogen, att de som styr 

kan driva affärer. Peter förklarar att tekniker som jobbar i labb och skruvar i källkod kanske 

inte riktigt har det. En annan viktig faktor är att det rent ekonomiskt krävs ett utvecklat 

rapporterings- och styrsystem samt en kompetent VD. 

 

Vid en försäljning behöver alla dessa komponenter finnas på plats i samma utsträckning. Det 

uppköpta bolaget blir ett dotterbolag och kraven på organisation och administration minskas. 

Industriella tagare betalar även bra för teknikbolagens värde och folk. Fördelar med en 

industriell försäljning är dels att den är mer flexibel än en IPO, är företaget noterat så är det. 

Vid en industriell försäljning finns det större möjligheter att backa ur om det visar sig att 

exitprocessen inte blev så framgångsrik som det var tänkt.  

 

Enligt Peter är det viktigt med konkurrens mellan köparna i en försäljning. Det är inte 

ovanligt att dessa uppstår genom en s.k. kundsituation då en kund, som exempelvis arbetat 

som återförsäljare åt entreprenören, ser potential och vill köpa produkten. Vid en 

konkurrenssituation som denna kan seriösa köpare lägga sina bud och därigenom stimulera 

priset. Finns det enbart en potentiell köpare lägger den gärna ett bud så lågt som möjligt. 

Exitprocessen blir då styrd efter dennes ensamma bud, som ofta inte motsvarar det potentiella 

värdet företaget har.  

 

Planeringen inför en exit inleds tidigt i investeringsprocessen. Vid ingången i ett företag 

skrivs ett genomarbetat aktieägaravtal. Investerarna har genom avtalet inflytande över 

inriktningen på verksamheten samt frågor gällande bland annat exit. Det händer att Emano 

genomför investeringar tillsammans med andra VC-bolag. Dessa är ofta strukturerade som 

fonder med givna stängningsdatum då pengarna ska vara återbetalda till investerarna. En 

normal försäljning av ett bolag tar 6-18 månader. När själva försäljningen ska börja är 

däremot svår att förutspå. Entreprenören kan ha nått stora framgångar tidigt och det finns ett 

gynnsamt läge att gå in i en exitprocess och testa hur det går. Även sådana försäljningar finns 

avtalade i aktieägaravtalet där det står specifikt hur detta ska gå till. 

 

I exitprocessen har entreprenören begränsat inflytande. VC-bolaget placerar i praktiskt taget 

allt kapital och dessa ska tillbaka till dem som i början investerat. Sådana regleringar är 

grunden till bildandet av fonden och de senare investeringsbesluten. Med det i baktanke är 

exitmöjligheterna hårt reglerade, främst till investerarens fördel som har vetorätt i slutändan. 

Däremot kan inflytandet över exitprocessen ses ur ett annat perspektiv. Entreprenören och 

övriga delägare kan vara nyckelpersoner. Deras röster blir därför mycket värda och det går 

inte bara att se det tekniska utan även de människor som byggt upp och arbetat i företaget. 
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5.5.3 Påverkande faktorer 

I valet av exit är, enligt Peter, en påverkande faktor vilken bransch och vilken position 

företaget har på marknaden. Hur mogen entreprenörens verksamhet är spelar stor roll, när 

affärerna börjar rulla. Om bolaget växer, börjar tjäna pengar och har stor framgång i egen 

regi, då kan en notering ses som ett bra alternativ. Motsatsen däremot, är exempelvis ett 

teknikbolag, utan intäkter med bra idé, som är lämpad att sälja till en industriell aktör. Detta 

leder därför till att valet av exit beror på påverkande faktorer såsom; typ av verksamhet, 

vilken fas dem är i samt försäljning och tillväxt. 

 

Investeringshorisonten påverkar även valet av exit. Ska bolaget noteras krävs det mer timing 

och investeringshorisonten kan ses längre. Det finns många förklaringar till en längre 

investeringshorisont. Tar bolaget längre tid än väntat med ett kommersiellt genombrott, vilket 

är vanligt, minskar sannolikheten för att bolaget ska genomföra en IPO och därmed blir en 

industriell försäljning mer aktuell. En metod som är användbar vid investeringsprocesser är att 

förbereda två parallella exitalternativ. Peter säger att de kan exempelvis börja med en IPO 

som mål men samtidigt förbereda en industriell försäljning om det senare blir aktuellt. 

 

De enda intressenter som har en faktisk påverkan på valet av exit är entreprenörens kunder. 

Detta är långt från standardproceduren men som tidigare skrivet kan det uppstå en situation 

där portföljbolagets kunder ser potential och möjligheter att köpa produkten och därigenom 

påverkar tidpunkten och valet av exit. En övrig bidragande faktor i valet av exit är 

konjunkturläget. Förra året var M&As mycket populärt, det fanns kapital och det var lättare 

att sälja, samt genomföra IPO. I dagsläget är det svårare, lite noteringar och det ses som 

osäkra tider. Peter säger att industrin i Sverige tuggar på men det är kärvt då stora besparingar 

genomförs samtidigt som företagen ska lyckas göra spektakulära köp. IPO:s är mer 

påverkningsbara av konjunkturläget i förhållande till industriella försäljningar, som även dem 

blir något svårare att genomföra.  

 

Emano vill att portföljbolaget ska fortsätta utvecklas väl efter genomförd exit. När ett bolag 

som Emano investerar går det i förlust under en tid. Denna tid av negativt kassaflöde sträcker 

sig till dess att bolaget säljs och intäkterna rullar in. När det gäller teknikbolag som 

producerar ny teknik är det mycket osäkert vilket leder till de höga avkastningskraven. 

Eftersom det positiva kassaflödet visas genom försäljningen, exit, är det viktigt att den blir bra 

i slutändan, oavsett vem som köper det. Om VC-bolaget har ett dåligt rykte och lågt 

förtroende från allmänheten, kan detta påverka nästkommande exit. 
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5.6 Sammanfattande empiri 

För att få en överskådlig bild av avsnitt 5.5 har vi sammanfattat detta. 

 

3i 

Exitstrategier 

- Populärare med industriell föörsäljning, IPO mindre attraktivt 

- De väljer den som ger bäst betalt 

- Parallella spår för att få konkurrens bland köpare 

Exitprocessen 

- Resonemang kring exitprocessen förs innan investeringen 

- Aktieägaravtalen styr rättigheter kring exit 

Påverkande faktorer 

- Pris mest styrande 

- Riskfaktorer 

- Investeringshorisonten påverkar  

- Konjunkturen påverkar priset 

 

Anonym 

Exitstrategier 

- IPO:s och Industriella försäljningar 

- Tidigt planera för en exit 

- I dagsläget industriella försäljningar 

Exitprocessen 

- Bygga företaget så att de kan stå på egna ben 

- Produktifiering, att företaget har en definierbar produkt 

Påverkande faktorer 

- Konjunkturläget 

- Marknadsläget och försäljningsläget 

- Entreprenörens utveckling 

 

Provider venture partners 

Exitstrategier 

- Öppna inför val av exit. 

- Mestadels industriell försäljning, även IPO. 

Exitprocessen 

- Plan om hur en exit ska gå till. 

- Exitplanen ses över minst en gång per år, revideras vid behov. 

Påverkande faktorer 

- Mode i när det går att genomföra IPO 

- Investeringshorisonten 

- Konjunkturen 

- Lämplig ny ägare 

- Portföljbolagets intressenter 

 

Ledstiernan AB 

Exitstrategier 

- Är öppna för olika exits 

- Industriell försäljning mest intressant 
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Exitprocessen 

- Resonemang förs redan innan investeringen 

- Ingen definierad exit, en målbild 

Påverkande faktorer 

- Priset är viktigaste faktorn 

- Lämplig ny ägare 

- Investeringshorisonten 

- Intressenterna påverkar indirekt 

- Konjunkturen 

 

Emano AB 

Exitstrategier 

- Industriella försäljningar 

- Ser svårigheter med IPO 

- Bedriva parallella spår 

Exitprocessen 

- Skapa en konkurrenssituation 

- Kundsituation 

Påverkande faktorer 

- Branschtillhörighet 

- Kassaflöde 

- Kommersiell mognad 

- Allmänhetens uppfattning 

- Konjunktur 

- Intressenter 
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6. Analys 
 

I kapitlet kommer vi att redogöra likheter och skillnader mellan empiri, teori och tidigare VC-

forskning. Vi har valt att dela upp analysen utefter de tre syften studien har. Analysen börjar 

med resonemang kring exitprocessen för att läsaren ska förstå grunderna till hur VC-bolag 

agerar. Därefter analyseras de faktorer som påverkar valet av exit. Vi vill därigenom öka 

läsarens förståelse för VC-bolagets val av exit. Exitprocessen och de påverkande faktorerna 

avgör vilken exit VC-bolaget genomför. Vi vill därför även redogöra för vilka exitalternativ 

som är mest använda. 

 

6.1 Exitprocessen 

Exitprocessen är den process som pågår inom VC-processen till dess att en exit verkställs. Vi 

vill genom analysen ingående redogöra för de aktiviteter som följer VC-bolaget under 

exitprocessens gång, från början till slut. Även om exitfasen är sist i VC-processen förs ett 

resonemang av VC-bolaget genom hela VC-processen om hur portföljbolaget ska avyttras
161

. 

Litteraturen ger ingen ytterligare information om hur processen ser ut och vilka aktiviteter den 

innefattar. Där litteraturen slutar ser vi ett behov av att ytterligare komplettera litteraturen med 

exitprocessens aktiviteter. Detta kapitel behandlar VC-processens tre första faser, sökande, 

beslut och värdestegring. Under exit, sista fasen, kommer vi att behandla de faktorer som 

påverkar valet av exit samt de  

 

Sökande 

VC-bolagen är överens om att deras yttersta mål är maximera sin avkastning. För att det ska 

vara möjligt krävs det ett portföljbolag som i framtiden kan säljas till ett högre pris. Valet av 

exit tas i beaktning i sökandet efter potentiella investeringar eftersom investeringen, i 

framtiden, ska avyttras. Enligt Åsa (Provider) är det viktigt att se utvecklingen på marknaden 

och undersöka vilka branscher som är på framgång. Utveckling skapar nya 

marknadsförutsättningar och de stora aktörerna kommer att behöva komplettera sin 

verksamhet med kompetens och ny teknologi, genom att förvärva nya tillväxtbolag. Detta 

betyder att VC-bolagen tidigt planerar för exitprocessen, redan i sökandet efter en potentiell 

investering. Det är inte sannolikt att ett VC-bolag investerar i ett bolag där de ser problem att 

genomföra en exit i framtiden, som Fredrik (Ledstiernan) nämnde. 

 

Beslut 

För att portföljbolaget ska bli framgångsrikt och skapa den värdetillväxt VC-bolagen strävar 

efter är det viktigt att både entreprenören och VC-bolaget förstår förutsättningarna för det 

framtida samarbetet
162

. När en investering blir aktuell skrivs ett aktieägaravtal som samtliga 

VC-bolag kommenterat är viktigt. Det föregås av långa förhandlingar och kan ha olika 

innebörder. Vanligt förekommande är att det styr vilka rättigheter parterna har gentemot 

varandra, däribland rättigheten att genomföra en exit. Rättigheter som styr befogenheterna 

över aktierna och förvaltningen i bolaget enligt Kansmark
163

. Aktieägaravtalet stipulerar även 

hur exitprocessen ska gå till och på vilka villkor. Det är ett bevis på att VC-bolaget och 

entreprenören vill gå samma väg menar respondenterna. Det måste därmed finnas en plan för 

vilka förväntningar de inblandade parterna har i en exit, menar Jonas (3i). Han menar att vid 
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starten av bolaget formas och struktureras de framtida planerna för bolaget. VC-bolagen har 

en agenda där de vill genomföra en exit samt en plan om hur den ska gå till. Det finns alltså 

dragna riktlinjer för hur en exit skall gå till men respondenterna anser att det blir sällan som 

planerat. 

 

Vi anser att aktieägaravtalet är grundpelaren i exitprocessen eftersom det innehåller de 

rättsliga grunder parterna måste följa. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ser vi även denna 

avtalsprocess som naturlig till följd av det byråkratiska företagsklimat som råder. Att genom 

avtal och regler öka förutsättningar samt minska risken för oväntade utfall. Det är däremot, 

som respondenterna menar, svårt att förutspå en exits utfall även om det i förstadiet är väl 

planerat. Vi anser därför att exitprocessens utveckling påverkas av både inre och yttre faktorer 

som vidare analyseras i avsnitt 6.2. 

 

Ovissheten om exitprocessens gång och utfall kan även tolkas genom Thompsons 

beslutsteori
164

.  Som framkommit blir det sällan som det var planerat vid en exit. Alla de 

oklarheter och marknadsförändringar som sker bidrar till att det blir svårt att agera efter en 

bestämd strategi, vi anser att VC-bolagen därför får det svårt att agera efter det som 

Thompson kallar en beräkningsbar strategi. Vi anser att VC-bolagen ofta handlar efter en 

inspirationsstrategi. Där vi i VC-bolagets situation, till följd av ovanstående resonemang, 

tolkar orsak/verkan-samband samt utfall som osäkra variabler. Då inspirationsstrategin 

förutsätter att framtiden är oklar krävs det därför att VC-bolaget skapar förutsättningar för en 

lyckad exit. Förutsättningar som i relation med VC-processen ska grunda entreprenörens 

värdestegring.  

 

Värdeskapande 

Värdeskapandefasen är det moment där VC-bolaget tillför värde och erfarenhet till 

entreprenören i mål om att göra denne framgångsrik
165

. Eftersom VC-bolagen i studien är 

inställda på att bygga bra bolag för att få god avkastning anser vi att deras handlingsmönster 

hänger ihop med Keeneyes ”value-focused thinking”. En teori som grundar sig i individens 

värderingar för att sedan skapa alternativ till de problem som ska lösas
166

 Vi anser att VC-

bolagens värderingar ofta handlar om att bygga bra bolag och skapa goda förutsättningar för 

entreprenören. Vi lade märke till att beroende på hur starkt värdeskapandet är kan olika 

exitalternativ vara aktuella. Har inget värde skapats kan en MBO bli en möjlig exit, menar 

Jonas, eftersom entreprenören troligtvis inte kan matcha en värdering som fås genom en 

industriell försäljning eller IPO. Om entreprenören haft de resurserna hade denne aldrig tagit 

in en extern finansiär. Vi ser värdestegringsfasen som en av grundstenarna för att kunna nå en 

lyckad exit, eftersom värdeökningen kommer med bolagets utveckling och kompetens. 

Beroende på var i exitprocessen en exit ska realiseras kommer VC-bolaget skapa olika 

alternativ för att nå en lyckad exit. 

 

Exit 

När VC-bolaget anser att det är dags att genomföra en exit är de i VC-processens sista fas. 

Vilket utfallet blir kommer att påverkas av ett flertal faktorer. Även om vissa faktorer hör 

hemma i värdestegringsfasen har vi valt att behandla dessa under avsnittet 6.2, Påverkande 

faktorer, eftersom många av faktorerna hänger ihop och påverkar varandra. 
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Vi avslutar detta kapitel med att sammanfatta ovanstående exitprocess i Keeneys 

beslutsfattandemodell. Det problem VC-bolagen måste lösa är att hitta de rätta bolagen att 

placera i för att kunna bygga bra bolag och på det viset hitta en exitstrategi för det specifika 

portföljbolaget. VC-bolagets mål med en exit är att den ska ge så bra avkastning på det 

investerade kapitalet som möjligt, VC-bolaget måste skapa det alternativ som kommer leda 

till målet. VC-bolagen tycks vara väl medvetna om de möjliga konsekvenser en exit kan ge, 

men det är samtidigt svårt att exakt förutse hur konsekvenserna av vald exit blir vid ett visst 

tillfälle. Beroende på hur ägarförhållandet är och vad som står i aktieägaravtalet kan det 

uppstå konflikter som måste lösas genom en kompromiss av ägarnas viljor. Der är inte givet 

att alla aktieägare vill genomföra en exit vid samma tidpunkt och därmed kan en kompromiss 

bli lämplig. VC-bolagen är alltid utsatta för risk och en viss osäkerhet kring deras 

investeringar, om det kommer att skapas något värde och om det kommer att ge någon 

avkastning. Framtiden kan vara osäker och det är svårt att förutspå hur mycket ett bolag 

kommer att vara värt i längre fram. Som respondenterna bland annat nämnt, råder det ibland 

svårigheter att bedöma hur ett bolag kommer värderas under vissa tidpunkter. Då 

exitprocessen är en långvarig process kommer beslut som fattas i processens början påverka 

processens framtid. Vi anser att besluten ofta är sammanlänkade, besluten de fattar i 

exitprocessen kommer att påverka utfallet. 

6.2 Påverkande faktorer 

Analysen av exitprocessen gav oss insikten att valet av exit påverkas av flera faktorer. Det är, 

enligt vår tolkning, de påverkande faktorer som är mest avgörande till valet av exit. Vår 

empiriska undersökning gav oss insikten i att svenska VC-bolag i stort sett enbart använder 

sig av industriell försäljning och IPO som exitalternativ.  

6.2.1 Konjunktur och tidpunkt 

Enligt respondenterna är konjunkturen en av de störst påverkande faktorerna i valet av exit. 

Shepherd & Zacharakis identifierade att konjunkturläget är en stark påverkande faktor vid 

valet av exitstrategi. I en högkonjunktur, när kapitalet på marknaden är stort, är det vanligare 

att företag blir noterade än i en lågkonjunktur eftersom de får bättre betalt för sina 

aktier.
167

Vid lågkonjunktur finns det mindre möjligheter till notering till följd av att det 

påverkar priset negativt, det är därmed avgörande vid vilken tidpunkt IPO görs. Peter såg 

konjunkturen som påverkande faktor vid IPO:s. Han syftar på att det ställs mer krav på timing 

för att genomföra en IPO i en högkonjunktur. Jonas menar att konjunkturens påverkan kan 

leda till att de väntar ett år för att vid bättre börsdagar kunna genomföra en lönsam IPO.  

 

Planerna för en exit ses över frekvent av samtliga VC-bolag. De står då inför dilemmat att om 

ett portföljbolag får en viss värdering vid en viss tidpunkt ska de då spara bolaget i ett par år i 

tron om att bolaget ska värderas högre. Det kan leda till att det krävs mer investeringar i 

bolaget och ökade kommersiella risker. De resonerar kring om det är värt att ta den risken 

eller om de istället ska sälja av portföljbolaget. Det här anser vi vara ett problem för VC-

bolagen. Antingen behåller VC-bolaget ett portföljbolag vilket är kostsamt eftersom dessa 

bolag ofta har en hög burnrate. Samtidigt som värderingen av bolaget kan vara lägre än 

förväntat längre fram, beroende på hur ekonomin ser ut. Eftersom VC-bolagen är 

fondbaserade vilket innebär att de har ett slutdatum på sina investeringsfonder, normalt efter 

10 år. Då ska bolagen vara exiterade och vinster/förluster förverkligade. Om ett VC-bolag 

närmar sig slutet på en fond kommer det kvarvarande kapitalet at minska, desto närmre 

fondens slutdatum desto mer aktuellt blir det att genomföra en exit i bolaget. Enligt Cumming 
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& Macintosh kan det då bli intressant med en sekundär försäljning
168

 vilket även Åsa talade 

om, det förekommer i branschen att VC-bolag säljer vidare till ett annat VC-bolag, sekundär 

försäljning, som får fortsätta förvalta portföljbolaget. Detta är dock något både VC-bolagen 

och Cumming & Macintosh nämner som en icke attraktiv exit eftersom det generellt ger 

sämre avkastning. 

 

Vidare påverkar inte konjunkturen enbart IPO:s utan även industriella försäljningar. Anders 

anser att lönsamheten vid en industriell försäljning är mycket beroende på marknadsläget och 

dess stora aktörer. Vid högkonjunktur är större aktörer villiga att köpa tidigare projekt och 

produkter, som i lågkonjunktur inte ens skulle vara aktuella. Detta uppstod även under IT 

bubblan då amerikanska aktörer köpte skandinaviska bolag utan varken produkt eller marknad 

för en tro om en potentiell framtida utveckling. Åsa menar att vid högkonjunktur kan det 

uppstå en kedjereaktion när industriella köpare budar över varandra. Om industriella aktörer 

köper bolag känner marknadens konkurrenter ett krav att köpa bolag för att inte hamna efter i 

utvecklingen. Konkurrerande köpare påverkar priset mycket och VC-bolagen strävar efter att 

alltid ha flera köpare för att därmed kunna trissa upp priserna, vilket flera VC-bolag nämnde 

under intervjuerna. Det är enligt de marknadsekonomiska grundprinciperna om 

utbud/efterfrågan som styr priset. I en högkonjunktur stiger efterfrågan och därmed priset, det 

är en faktor VC-bolaget tar i stor beaktning inför valet när en exit bör genomföras, vilken 

tidpunkt. 

 

6.2.2 Entreprenörbolagets utveckling 

Entreprenörbolagets utveckling är en faktor som är sammanhängande med värdeskapandet. Vi 

anser att den denna faktor kan behandlas under en egen rubrik då den är en stark påverkande 

faktor på när en exit genomförs. Den rör sig därför i spektrat värdeskapande och exit. Enligt 

undersökningen som gjordes spelade portföljbolagets utveckling stor roll. Detta kan ses ur tre 

avseenden; organisatoriskt, resultatmässigt men även portföljbolagets storlek.  

 

Vid IPO:s anser majoriteten av respondenterna att företaget behöver en mogen struktur, 

organisation och fungerande management. Den organisatoriska strukturen bör vara mogen. 

Detta ställer även högre krav på bolaget än vad det skulle göra vid en industriell försäljning 

menar Peter. Resonemanget leder till det ökade kravet på att nå ut till allmänheten. I 

förhållande till de empiriska resultaten behandlar även tidigare forskning svårigheterna och 

särskilt kraven på entreprenörens utveckling och mognad. En notering på en börs innebär att 

företaget måste bli mer transparent och redovisa sin verksamhet enligt de lagar och regler som 

finns på den marknad de agerar, det innefattar även all information som behövs för att göra en 

korrekt värdering av företaget.
169

 Det räcker inte att enbart ha en väldefinierbar produkt, som 

även det är en viktig faktor, utan entreprenören måste nå en ”kommersiell mognad”. Samtliga 

respondenter berörde detta argument till viss del men med olika ord. Tanken är att företaget 

ska, som Anders påpekade, stå på egna ben vid en IPO. De måste kunna nå ut till allmänheten 

och förmedla sin verksamhet för att en notering ska vara det bästa alternativet. Utan denna 

förutsättning ser Peter svårigheter för allmänheten att faktiskt uppfatta verksamheten och vad 

de egentligen producerar.  

 

När det gäller det andra avseendet av entreprenörens utveckling, berörs dess resultat. Det 

räcker inte med att allmänheten ska kunna värdera bolaget utan det behövs ett positivt 
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kassaflöde. Vid ett bra kassaflöde, goda resultat som går att räkna på, är möjligheten att notera 

ett resultatmässigt större bolag.  

 

Tredje avseendet är portföljbolagets storlek som har påverkar främst vid en IPO. VC-bolagen 

anser att det är svårare att genomföra en IPO på ett ungt mindre bolag. Det måste skapas ett 

värde och det tar sin tid enligt Fredrik. Fredrik och Jonas menar att enbart stora företag är 

aktuella för börsen. En IPO är inte intressant om marknadsvärdet på bolaget är under 1 

miljard eftersom aktien då inte är likvid. Giot & Schweinbacher kom fram till att stora bolag 

ofta går snabbare att exitera och speciellt genom en IPO. VC-bolagen är relativt ense om att 

desto längre de verkat i ett bolag desto lättare blir det att göra en IPO. Jonas resonerar i 

samma linje att det är svårt att notera ett bolag där de investerat i ett tidigt skedde och endast 

verkat i en kort period. Samtidigt visar studier av Giot & Schweinbacher att sannolikheten för 

en IPO är större vid tidiga skeden, bolag som exiteras mellan 2,75-4 år har större sannolikhet 

att de genomför en IPO
170

. Detta stämmer även med Shepherd resultat att de som genomför en 

notering innan 34 månader har chans till högre avkastning
171

. Flertalet respondenter ansåg 

vidare att är det däremot så att produkten är potentiell är sannolikheten större för en industriell 

försäljning där företaget utvecklas ytterligare. 

 

Enligt empirin och teorin är det stora krav på VC-bolaget och portföljbolaget för att 

genomföra en IPO. Företaget måste nå en kommersiell mognad och ha en verksamhet som 

allmänheten förstår värdet av för att få en korrekt värdering. Enligt oss lämpar sig därför inte 

alla bolag till en IPO eftersom deras produkt kan vara för komplex för allmänheten och av 

inget värde. Medan en stor aktör kan ha strategisk nytta av bolaget och kan därför ge bolaget 

en högre värdering. Eftersom det även framstår som en tidskrävande process resonerar vi 

kring om det är värt tiden i pengar att genomföra en IPO. Det handlar om en balans mellan 

faktorerna tid, risk och värdering för att det ska vara lönsamt att genomföra en IPO. Vi tror 

även att storleken på VC-bolaget spelar in i valet av exit, ett mindre bolag har inte de resurser 

som krävs för att en IPO ska kunna vara genomförbar och lönsam. 

6.2.3 Intressenter 

Generellt ledde den empiriska undersökningen till varierande åsikter om intressenters 

påverkan. Detta grundas främst i olika syn på intressenter och om de är primära/sekundära till 

inflytande. VC-bolagets primära intressenter är främst de fonder som investerar i bolaget samt 

portföljbolagen. Entreprenörbolaget har i sin tur primära intressenter som kunder, leverantörer 

och investerare, däribland VC-bolag. De primära är de intressenter som VC-bolaget och 

entreprenörbolaget är beroende av för att fortsätta sin verksamhet. Enligt Clarksson skulle det 

innebära att om någon intressent lämnar verksamheten kommer detta påverka bolaget 

markant
172

. 

 

Beroende på vad som sker i kontrakteringen, aktieägaravtalet vid investeringens början avses 

vilket inflytande entreprenören har på exitbesluten. Jonas syftar på att alla aktieägare måste 

vara överens redan innan beslut avgörs. Entreprenörerna har som aktieägare/delägare 

inflytande över vissa beslut, genom de rättigheter som står i aktieägaravtalet. Peter menar att 

vid en försäljning är det inte bara produkten, idén som köps utan även upphovsmännen och 

organisationen bakom. Enligt Åsa har entreprenören mycket att säga till om i förstadierna av 

exitprocessen. De menar att det oftast är företagets kunder och leverantörer som är köpare av 
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bolaget, vilket även Cumming & Macintosh talar om i sin studie, det är ofta ett större företag, 

konkurrent, leverantör eller kund till bolaget som förvärvar
173

. 

 

Peter talar om ”kundsituation”. De kunder portföljbolaget har kan i framtiden leda till 

potentiella köpare som eventuellt vill köpa patenten, organisationen etc. Kunder och 

leverantörer kan enligt Peter även påverka timingen och därmed tidpunkten för exiten då de 

gemensamt kan finna en exitlösning i förtid. Detta skulle därmed innebära att en kund eller 

leverantör förvärvar portföljbolaget. Jonas talar om att 3i aldrig har kontakt med kunder och 

leverantörer vilket visar tendenser till ett reaktivt tillvägagångssätt till skillnad från 

portföljbolaget som ofta karaktäriseras av en proaktiv inställning. Eftersom portföljbolaget är 

starkt beroende av sina primära intressenter är det viktigt att de anstränger sig för att skapa 

goda relationer till dessa. Därav anser vi att portföljbolaget agerar, eller åtminstone bör agera, 

enligt den proaktiva strategin.  

 

Fredrik resonerar kring att den exit som väljs ska bli en bra lösning även för portföljbolagets 

kunder. Om ett portföljbolag skulle tappa kunder efter en försäljning så är det logiskt att ingen 

skulle vilja förvärva detta. Detta nämner även Jonas, att företag förvärvar bolag för att vårda 

kunderna. De nämner även att det kan förekomma extremfall då ett bolag köper en konkurrent 

och lägger ner det för att bli av med en konkurrent på marknaden. Vi anser att gott förhållande 

till sina intressenter kan gynna en framtida exit, främst genom en industriell försäljning. Vi 

anser att även om VC-bolagen ger intryck av att ha en reaktiv inställning till portföljbolagets 

intressenter så tycker vi att de ändå tar dessa i beaktning i valet av exit, genom de resonemang 

om portföljbolagets fortsatta utveckling.  

 

Enligt Åsa tas det mindre hänsyn till kunder och leverantörer vid en IPO eftersom företaget 

inte granskas på samma sätt som vid en industriell affär. De som granskar är experter ser till 

de närmsta kvartalen för att se om de kan sälja med vinst. Detta är en av nackdelarna med en 

IPO enligt tidigare VC-forskning som visat på att företaget utsätts för korta investerare som 

inte har något intresse i en lång investeringshorisont
174

. Det är alltså inte lika viktigt att kunna 

fortsätta äga bolaget som vid ett industriellt köp. 

 

VC-bolagen är överens om, vid en industriell försäljning, att hitta en som är lämpligast som 

ny ägare för bolaget. Åsa säger att även om de är krasst ekonomiska så säljer de inte till ett 

bolag där de vet att det inte kommer fungera. Det kommer skada VC-bolagets rykte men även 

entreprenören samt möjligheten att göra framgångsrika exits i framtiden. VC-bolaget vill att 

den nya ägaren ska bli nöjd för att eventuellt kunna sälja fler bolag till dem i framtiden. 

Lehtonens studie visade att bolag som genomför en IPO med ett välkänt VC-bolag presterar 

bättre än om de skulle genomföra detta med ett mindre känt
175

. Det är därmed viktigt för VC-

bolaget att behålla ett gott rykte. 

 

Vid investeringar kan det förekomma samarbeten med andra VC-bolag, vilket både Peter och 

Åsa nämnde. Åsa nämnde att ett samarbete kunde leda till investeringar i branscher där deras 

egen kunskap var begränsad och därigenom nå större framgångar. Detta har även Babcock 

visat på i sin studie; när investeringsrisken är hög, den tekniska och kommersiella framgången 

för en produkt är osäker, är det inte ovanligt att VC-bolag samarbetar i sitt nätverk för en 

sådan investering. De lägger stor vikt vid att, med gemensamt kapital, prognostisera trender, 
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bedöma risk och staka ut en gemensam investeringsstrategi. De känner varandra väl inom 

nätverket och vid flertalet investeringar tillsammans.
176

  

 

Hur samarbetande VC-bolag anses som primära eller sekundära intressenter beror på 

samarbetsavtalet. Vi har däremot valt att i figur 6.2 ange dessa som sekundära intressenter då 

de inte alltid genomför investeringar tillsammans. Vidare ses stat och kommun som 

sekundära intressenter för VC-bolaget genom de stiftade lagar bolagen måste verka inom. De 

viktigaste intressenterna för entreprenören och VC-bolaget är faktiskt de själv mot varandra. 

Det är främst genom nätverk investeringarna tar form och det är viktigt att de har en bra 

relation till varandra när de ska arbeta under ett par år tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2: VC-bolagets och portföljbolagets intressenter 

 

De två parterna har intressenter av olika betydelse för dem. Vi har valt att dela upp deras 

intressenter enligt Clarkssons teori med primära och sekundära intressenter
177

. Alla 

intressenter verkar på en marknad tillsammans vilket utgörs av den ram som de är inom på 

modellen. På marknaden agerar de stora etablerade aktörerna som är en viktig intressent för 

både VC-bolaget och portföljbolaget då det oftast är de som förvärvar bolag. Portföljbolaget 

och VC-bolaget har ett starkt samband och är beroende av varandra för att kunna utföra sina 

verksamheter, de är därför placerade i mitten av figuren. 

 

Portföljbolagets primära intressenter är dess investerare/ägare, kunder och leverantörer. Det är 

de aktörer på marknaden som de är i direkt behov av för att kunna fortsätta driva bolaget. 

Även om det inte är VC-bolagets intressenter direkt så har de nämnt att de indirekt tar hänsyn 

till dessa i sina beslut om val av exit. Entreprenörens bolag måste följa de lagar och regler 

som finns i samhället men är inte direkt beroende av dessa för att driva bolaget, stat och 

kommun är därför sekundära intressenter. 

 

VC-bolagets primära intressenter är dess investerare och fonder som satsar kapital i deras 

bolag. VC-bolaget är även starkt beroende av portföljbolagen vilken källan där de förräntar 

det satsade kapitalet. I VC-processen är det VC-bolagets aktieägare, partners, som fattar 

investeringsbesluten gemensamt. VC-bolagets sekundära intressenter är andra VC-bolag samt 

stat och kommun. När de investerar i okända branscher, stora investeringar eller riskfyllda är 
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det vanligt förekommande att det sker tillsammans med andra VC-bolag. Stat/kommun 

bestämmer de lagar och regler som bolagen måste agera efter.  

 

6.3 Exitstrategier 

I valet av exitstrategier är det främst två stycken alternativ som har diskuterats av samtliga 

respondenter, IPO:s och Industriell försäljning. Även om det finns flertalet exits som 

alternativ för alla VC-bolag är industriell försäljning det mest frekvent använda 

exitalternativet. De förhållningssätt VC-bolagen har gentemot IPO och industriell försäljning 

skiljer sig delvis emellanåt. Peter nämner säger att Emano är nästintill enbart intresserade av 

att göra industriella försäljningar då de ser stora svårigheter med IPO:s. Vi anser att det kan 

bero till stor del på Emanos storlek, som var det minsta bolaget som intervjuades i studien. 

Detta resonemang förde vi i avsnitt 6.2.2. Vi tror att det är för kostsamt för mindre bolag att 

genomföra en IPO. VC-bolagen ser däremot en möjlighet av att bedriva parallella spår vilket 

håller två exitalternativ öppna beroende på hur entreprenörföretaget utvecklas. Jonas sade sig 

även anamma denna strategi där entreprenörens utveckling skulle resultera i det slutgiltiga 

valet av exitstrategi. De använder den som ger bäst betalt visar det sig att en IPO ger bäst 

avkastning så väljer de den strategin. Visar det sig däremot att en industriell försäljning ger 

bäst betalt så väljer de den strategin. Resterande VC-bolag i undersökningen ansåg sig vara 

helt öppna för båda ovanstående exitstrategier.  

 

Det är alltså två huvudalternativ för exitstrategi som samtliga respondenter hade i åtanke. 

Varför valet av exitstrategier är begränsad till två anser vi beror på att de är dessa som leder 

till högst avkastning. Jonas och Åsa uttryckte sig tydligt om att det alternativ som ger bäst 

avkastning är det som väljs. Det har då visat sig att industriella affärer ger bäst betalt då andra 

bolag kan få strategisk nytta av ett förvärv enligt Åsa. Fredrik håller med och talar om att 

industriella köpare ofta betalar bättre i och med att de har synergier att ta fram vilket även 

Lehtonen talar om i sin studie. Lehtonen kom fram till att bolagen söker bolag där de kan 

skapa synergier genom ett förvärv snarare än att hitta billiga, undervärderade, bolag
178

.  

 

Enligt Jonas har industriella affärer blivit populärare, delvis på grund av de krav som ställs på 

en IPO, men ofta betalar industriella köpare ett högre pris än aktievärderingen. Det beror på 

att om ett bolag har teknologi eller produkt som är värdefull för ett annat bolag kommer det 

skapa synergier som värderas högre än aktiekurserna, bolaget blir konkurrenskraftigare och 

kan möta förändringar på marknaden samt möjlighet att nå nya marknader. Enligt Lehtonen 

ska IPO vara den mest frekvent använda exitstrategin men det är intressant att vår empiriska 

undersökning skiljer sig något från det påståendet. Att Lehtonens studie skiljer sig från den 

empiriska undersökningen tror vi grundar sig i att studien utgavs 2000. Det var under IT-

bubblan, en tid då marknaden premierade börsnoteringar. Det anser vi visa den påverkan 

konjunkturen har i valet av exit. 

 

Åsa tillägger i detta ämne att om det finns ”hypar”, en uppreklamerad bransch, kan den 

”hypen” överstiga den strategiska nyttan. Då går det att få höga värdering på bolaget och 

därmed kan en börsnotering vara mer aktuell. Exempel på det är IT-bubblan, som nämndes 

ovan, men även den trend med klädmärken som noterats på börsen den senaste tiden
179

.  
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Det är inte sannolikt att ett VC-bolag väljer en exitstrategi som redan på förhand ses som ett 

misslyckande. Ett uppenbart exempel på det är att försätta entreprenören i konkurs men i 

intervjuerna framgick att även MBO/återköp kan ses som en misslyckad exitstrategi då inget 

mervärde skapats för VC-bolaget. Eftersom entreprenören varken har stort kapital eller lätt att 

lånefinansiera kan den värderingen sällan överstiga varken en IPO eller Industriell försäljning. 

Ett sådant alternativ väljs om varken IPO eller industriell försäljningen går att driva igenom, 

som en sista utväg när VC-bolaget nödvändigtvis vill lämna bolaget. Även Isaksson beskriver 

MBO som en metod för VC-bolaget att gå ur investeringen om till exempel uppsatta mål inte 

uppnåtts
180

.  

 

Den empiriska undersökningen av VC-bolagens val av exitstrategier har resulterat att vi från 

forskningens fem alternativ; IPO, Industriell försäljning, sekundär försäjning, MBO/återköp 

och konkurs anser att IPO men framför allt Industriell försäljning ligger bäst i tiden idag. 

Detta tror vi kan komma att förändras med tiden och konjunkturcykeln, då bolagen i stort sett 

alltid väljer den exit som ger bäst avkastning. 

6.4 Sammanfattande analys 

Under denna rubrik är en sammanfattning av det vi kom fram till i analysen, vi har lyft fram 

det allra väsentligaste från teorin och empirin. Vi har skapat en modell, fig. 6.4, som ger en 

överskådlig bild av hur exitprocessen och de påverkande faktorerna styr valet av exit. 

Exitprocessen startar redan innan investeringen är verkställd. Olika faktorer påverkar 

exitprocessen beroende på var i VC-processen portföljbolaget befinner sig. Viktigt är att skilja 

på begreppen VC-processen och exitprocessen. VC-processen avser de fyra faserna; sökande, 

beslut, värdeskapande och exit. Exitprocessen avser alla de aktiviteter som pågår i VC-

processen. 

 

Under VC-bolagets sökande efter potentiella investeringar är de påverkande faktorerna; Nya 

marknadsmöjligheter innebär att VC-bolaget söker möjligheter att tillfredställa nya behov på 

marknaden. Management är viktigt för relationen och portföljbolagets framtida utveckling. De 

intressenter som påverkar i sökandefasen är; VC-bolaget är beroende av dess 

investerare/fonder vilka investerar kapital i VC-bolaget som har för avsikt att skapa en positiv 

avkastning genom dess portföljbolag. En stor del av de investeringar VC-bolagen genomför 

kommer genom deras egna nätverk. Stat/kommun förser ekonomin med de spelregler bolagen 

måste agera inom, samhällets lagar och regler. 

 

När ett potentiellt portföljbolag hittats är det dags för ett beslut om investeringen. För att 

klargöra entreprenörens och VC-bolagets rättigheter, vilka är aktieägare i portföljbolaget, 

skrivs ett Aktieägaravtal. Där ingår bland annat riktlinjer och rättigheter för en exit. För att 

genomföra större investeringar och sprida risk är det vanligt förekommande att VC-bolag 

investeras tillsammans med andra VC-bolag. 

 

För att VC-bolaget ska få avsättning på det investerade kapitalet krävs ett värdeskapande i 

portföljbolaget. Där är bolagsutvecklingen avgörande för det värde som kommer skapas och 

därmed den avkastning VC-bolaget kan tillskansa sig. Beroende på hur bolaget utvecklas 

kommer tidpunkt och val av exit variera. Därför har vi valt att sammanfoga värdeskapande- 

och exitfasen. Har inget värde skapats kan VC-bolaget välja att genomföra en MBO. MBO 

genomförs alltså när det inte skapats värde i bolaget eller VC-bolaget behöver gå ur 

investeringen och är därför placerad tidigt i värdeskapandefiguren. Detsamma gäller för 
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sekundär försäljning, de är därför placerade i samma ruta. Bolagets utveckling är även 

beroende av dess kunder och leverantörer eftersom de är centrala i bolagets verksamhet. Det 

är även vanligt förekommande att portföljbolagens kunder eller leverantörer är potentiella 

förvärvare. 

 

När VC-bolaget anser att de är färdiga med portföljbolaget är det tid att genomföra exit. De 

faktorer som är mest påverkande i valet av exit är konjunkturen, strategiska nyttan, VC-

bolagets storlek samt marknadens efterfrågan från stora etablerade aktörer. Dessa faktorer har 

stor påverkan på utfallet, om det blir en IPO eller en industriell försäljning. 
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Sökande Beslut Värdeskapande       Exit 

IPO 

Industriell förs. 

VC-processen 

Tid 

Intressenter - Investerare/ 

  Fonder 

- Nätverk 

- Stat/kommun 

- Kunder 

- Leverantörer 

- Entreprenör 

- Aktieägare 

- Andra VC-bolag 

MBO/Sekundär  

- Konjunktur 

- Marknad/trend 

- Strategisk nytta 

- VC-bolagets 

storlek 

- Bolagsutveckling 

- Portföljbolagets                       

storlek 

- Aktieägaravtal - Nya marknads- 

   möjligheter 

- Management 

Påverkande 

faktorer 

 

 

Fig. 6.4: Valet av exit: Exitprocessen och dess Påverkande faktorer 
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7. Slutsatser 
 

I följande avsnitt presenterar vi studiens slutsatser utifrån studiens frågeställning samt syften. 

Därefter diskuterar vi vilket vetenskapligt bidrag studien ger. Slutligen ger vi även förslag till 

vidare forskning inom detta ämne. 

 

7.1 Problemformulering och studiens syfte 

Innan vi redogör för studiens slutsatser vill vi återgå till den problemformulering samt syften 

som presenterades i kapitel 1. Utifrån problembakgrunden formulerades följande 

problemformulering: 

 
- Hur ser exitprocessen ut? 

- Vilka faktorer påverkar svenska VC-bolags val av exit samt vilka exit används? 

 

Utifrån denna problemformulering formulerades tre delsyften: 

 

 (i) Beskriva exitprocessen för svenska VC-bolag inför valet av exit 

(ii) Beskriva de faktorer som påverkar valet av exit 

(iii) Beskriva de exitalternativ som används av VC-bolag i Sverige 

 

7.2 Exitprocessen 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra studiens första delsyfte. Exitprocessen är den 

process som pågår parallellt med VC-processen och inleds redan innan VC-bolagets 

investering verkställs. Processen beskriver VC-bolagets exitaktiviteter under VC-processen 

till dess en exit är genomförd. 

 

Redan vid sökandet efter en potentiell investering tas valet av exit i beaktning eftersom bolag 

som i framtiden är lätta att avyttra ses som mer attraktiva.  

 

I VC-processens andra fas, beslut, anges de rättsliga grunder parterna måste följa genom det 

aktieägaravtal som upprättas. Avtalet innehåller stadgar om hur en exit ska gå till och till 

angivna villkor. Det är däremot inte alltid utfallet i praktiken då valet av exit påverkas av 

faktorer utöver det som avtalats i aktieägaravtalet. 

 
Värdeskapande är VC-processens tredje fas och har stort inflytande på exitprocessen. Vi lade 

märke till att beroende på hur starkt värdeskapandet är kan olika exitalternativ vara aktuella. 

Det är värdestegringen i portföljbolaget som i sin tur reflekterar det pris VC-bolaget erhåller 

vid dess exit. 

 
Sista fasen, exit, behandlas i 7.3 
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7.3 Påverkande faktorer 

I detta avsnitt redogör vi för studiens andra delsyfte, de faktorer som påverkar valet av exit. 

 

Vi anser att den störst påverkande faktorn när valet av exit görs är konjunkturen. Kapitalets 

storlek på marknaden beror på den konjunktur som råder och är därför ofta avgörande för 

vilket pris VC-bolaget erhåller. Konjunkturen kan därför tidpunkten för en exit beroende på 

om det råder låg- respektive högkonjunktur. Ett VC-bolag kan vid dessa cykler överväga att 

påskynda eller hålla ett portföljbolag i tro om framtida konjunkturläge. 

 

För att det ska skapas något värde i bolaget är det viktigt med bolagets utveckling. 

Portföljbolagets utveckling kan ses ur tre olika avseenden; organisatoriskt, resultatmässigt och 

storlek. För en IPO är det viktigt att portföljbolaget har en mogen organisatorisk struktur 

vilket innebär ett starkt management.  Det är även viktigt, vid en IPO, att företaget har ett bra 

kassaflöde samt en verksamhet som allmänheten förstår sig på. Portföljbolagets storlek är 

också en faktor som påverkar valet av exit. Det är vanligare med en industriell försäljning för 

ett mindre bolag till skillnad från IPO då bolaget behöver mer resurser. VC-bolagets storlek 

anser vi ha betydelse för valet eftersom ett mindre VC-bolag möjligen inte har de resurser 

som krävs för en IPO. 

 

Vi kom fram till att olika intressenter påverkade VC-bolagets val av exit under olika skeden i 

exitprocessen. De primära intressenterna ansågs ha störst påverkan på valet. Dessa bestod av 

Investerare, portföljbolag, kunder, leverantörer och aktieägare. Portföljbolagets kunder eller 

leverantörer kan ofta vara de som i framtiden förvärvar bolaget vilket medför att VC-bolaget 

bör agera proaktivt i denna relation. Att ha en bra relation är även viktigt för att bibehålla ett 

bra rykte på den integrerade VC-marknaden. Genom ett försämrat rykte kunde framtida exit 

försvåras för VC-bolaget. Vi kom även fram till att stat och kommun har en påverkan 

eftersom de bestämmer de lagar och regler som bolagen måste följa i deras verksamhet. 

 

7.4 Exitstrategier 

I avsnittet redogörs delsyfte tre, de exitstrategier som används av svenska VC-bolag. 

 

Av VC-forskningens fem angivna exitstrategier visade den empiriska undersökningen att VC-

bolagen strävade mot två stycken, IPO och Industriell försäljning. Även om IPO ansågs som 

ett alternativ var Industriell försäljning det mest frekvent använda alternativet. Varför valet av 

exitstrategier begränsas till dessa två anser vi ligger främst i antagandet om att de alternativ 

som ger bäst avkastning, är de som väljs. Det framgick även att MBO och sekundär 

försäljning är två tänkbara alternativ när VC-bolaget vill gå ur portföljbolaget om t ex de 

tänkta målen eller värdeskapandet inte uppnåtts. Dessa två anses därför som misslyckanden. 

 

7.5 Vårt bidrag med studien 

Det finns kvantitativa studier som behandlar exitprocessen under 1990-talet
181

. Vi fann det 

intressant att genom en kvalitativ studie, i nutid, förstå den process, samt påverkande faktorer, 

ett VC-bolag genomgår i valet av exit samt komma fram till vilka exit som är mest använda. 

Detta ansåg vi saknades inom svensk forskning och vi såg därmed ett behov av att bidra med 

ytterligare studier inom ämnet. 
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7.6 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha behandlat VC-bolags exitstrategier har vi fått insikten om att det finns ett flertal 

övriga aspekter i ämnet som vidare är intressanta forskningsobjekt. Vår studie har bland annat 

behandlat VC-bolags resonemang vid exit beslut. En kvalitativ studie som på djupet försökt 

förstå den process som lett fram till varför VC-bolag väljer en viss exit. För att vidare ge 

tyngd och användning för denna kunskap skulle en ”post-exitstudie” vara lämplig för svenska 

VC-bolag. Exempelvis de framgångar VC-bolag nått genom valet av exit. En kvalitativ studie 

som för resonemang kring eftereffekterna av VC-bolagets valda exit, exempelvis skillnaderna 

på utfallet vid val av IPO eller Industriell försäljning. 
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8. Studiens vetenskaplighet 
I detta kapitel resonerar vi kring de sanningskriterier som är typiska vid en kvalitativ 

undersökning, för att visa på studiens grad av vetenskaplighet. För att undersöka hur väl vår 

studie speglar den verklighet respondenterna beskriver använder vi oss av 

sanningskriterierna tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjligheten att kunna 

styrka och konfirmera
182

. 

8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet avser hur väl studien förklarar verkligheten
183

. Vi har, i enlighet med litteratur 

om forskningsmetoder, följt en kvalitativ metod för att genom denna nå syftet med studien. Vi 

valde att genomföra en semistrukturerad intervju för att, genom respondentens kunskap och 

erfarenheter, ställa öppna frågor där de kunnat svara djupare och ”styra” intervjun. Vi valde 

att intervjua VC-företag av olika storlek beroende av deras förvaltade kapital för att få en 

förståelse för hur bolag inom denna bransch resonerar kring ämnet. Vi fick bland annat med 

de största VC-bolagen i Sverige vilka har lång erfarenhet av exits.  

 

En nackdel kan tyckas vara att vi inte har fler respondenter. Med tanke på respondenternas 

likheter i resonemang, trots att de kommer från väldigt olika företag storleksmässigt och 

kapitalmässigt sett, anser vi inte att fler respondenter hade givit oss information som beskrivit 

verkligheten på ett väsentligt annorlunda sätt. Vi hade tyckt det var intressant om ett till bolag 

i kategorin ”små bolag” ställt upp för att se vilka likheter och skillnader som råder mellan 

bolag i denna kategori. Vi anser dock att vi hade tillräckligt med bolag för att kunna upptäcka 

de kvalitéer som kan behandlas i figur 6.4 för att studera exitprocessen och valet av exit
184

. 

 

Vi spelade in intervjuerna och bearbetade därefter materialet. Vi genomförde en 

respondentvalidering, där respondenterna fick bekräfta att vi uppfattat deras innebörd av 

svaren korrekt
185

. Vi fick svar av en respondent som hade synpunkt på ett av sina svar, som 

behandlade relationen till portföljbolaget efter dess exit. Studien påverkades dock inte 

eftersom respondentens svar på den frågan inte behandlades i studien. Respondenten ändrade 

även ett fåtal ord eftersom svaren uppfattats som talspråk. Det skedde då inga ändringar i 

innebörden av svaren utan endast ord, till ord av mer akademisk karaktär. De resterande 

respondenterna svarade inte och det tolkar vi som att de är nöjda med vår tolkning av deras 

svar. Genom att inga fler ändringar av svaren tillkom anser vi det positivt för studiens 

tillförlitlighet. 

8.2 Pålitlighet 

För att en studie ska anses pålitlig bör författarna granska och redogöra för alla steg i den 

vetenskapliga process som skapat studien. Det kan, enligt Bryman, även granskas under 

studiens gång för att bedöma kvaliteten på denna.
186

 

 

Vi har genom kapitel två och fyra redovisat utförligt för den teoretiska- och praktiska metod 

vi använt oss av för att skapa denna studie. Vi har, under hela studiens skapande, handletts 

och granskats av vår handledare. 

                                                 
182

 Bryman & Bell (2005) s.306 
183

 Ibid s.307 
184

 Johansson Lindfors (1993) s.165 
185

 Bryman & Bell s.307 
186

 Ibid. s.307 



Kapitel 8 – Studiens vetenskaplighet 

 

62 

 

8.3 Överförbarhet 

Överförbarhet bedömer hur överförbara resultaten i studien är till en annan liknande miljö
187

. 

Vi tror att studien är överförbar till andra VC-bolag. Detta grundar vi på att de intervjuade 

företagen alla hade relativt lika resonemang kring detta ämne. Trots skillnaden på bolagens 

storlek, investerade branscher samt erfarenheter av olika exit. Vi anser att skillnaden är om 

studien genomförs då det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Det skulle kunna påverka 

valet av industriell försäljning eller IPO, vilket omfattande nämnts i analysen. På senare år har 

industriell försäljning varit populärast men om samma intervjumanual används om tio år 

skulle eventuellt IPO vara mer aktuellt. Vi tror dock att det kommer vara samma eller 

liknande faktorer som påverkar valet av exit, såvida inte lagar förändras som ändrar 

marknadens spelregler för bolagen. 

 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

På grund av det faktum att det inte går att nå någon fullständig objektivitet i forskningen, bör 

forskaren agera i god tro. Det innebär att forskaren i så stor utsträckning som möjligt 

utelämna personliga värderingar och teoretisk orientering påverka studien.
188

 

 

Genom vår förförståelse ar vi redogjort för hur den skulle kunna påverka studien. Genom hela 

studiens skapande har vi försökt beakta våra egna värderingar i processen för att undvika att 

vi tolkar utifrån dessa. Genom den semistrukturerade intervjun, skapandet av intervjumallen 

samt intervjuns förfarande har vi undvikit att ställa vinklade frågor för att i så stor 

utsträckning som möjligt få ta del av VC-bolagens resonemang. 
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Appendix 1 - Intervjumall 
 

Övergripande frågor: 

1. Inom vilken/vilka branscher investerar ni? 

2. Hur hittar ni entreprenören? Vem söker upp vem? 

3. Hur många företag investerar ni i samtidigt? (under normala förhållanden) 

4. Hur lång är en investeringshorisont normalt? 

5. Hur stor är en normal investering för er? 

6. Vad brukar ni räkna som minimikrav i avkastning? 

7. Vad tar ni för roll i det investerade bolaget? En övergripande roll där ni bland annat 

har kontakt med kunder och leverantörer? Eller agerar ni som mentor och bidrar med 

kunskap och rådgivning? 

8. Vilka är inblandade i alla de beslut som fattas i VC-bolaget? På vilka nivåer i 

organisationen fattas det slutgiltiga beslutet? 

 

Frågor angående val av exit: 

9. Vilka olika typer av exit arbetar ni med? Varför arbetar ni inte med andra? 

10. Vad ser ni för för- och nackdelar med de olika exitstrategierna? 

11. Hur planeras exit-processen i erat bolag? 

12. Är valet av exitstrategi bestämt i förhand eller när i VC-processen gör ni valet? Är det 

något som växer/arbetas fram med tiden? 

13. Finns det kontrakt skrivna om mål som ska uppnås inom en specifik period, de 

inblandades skyldigheter, etc. Om dessa ej uppfylls vad händer då? 

14. Vilka skyldigheter har ni gentemot varandra? Vad har ni för krav på entreprenören? 

15. Hur stort inflyttande har entreprenörföretaget i VC-bolagets val av exit? Finns det 

skrivet att VC-bolaget kan välja egenhändigt eller är det något som bestäms 

gemensamt? 

16. Är det skillnad på val av exitstrategi beroende på vilken bransch bolaget verkar? Finns 

det någon exit som visat sig inte fungerar/ej gå samman med en viss bransch? 

17. Föredras någon specifik exitstrategi? Är en viss bransch mer intressant för att en viss 

exit är lättare att genomföra? 

 

Frågor angående påverkande faktorer: 

18. Har investeringshorisonten stor inverkan på val av exit? Är det till exempel vanligare 

med börsnotering på långa investeringar? 

19. När val av exit görs, tas det hänsyn till företagets intressenter för företagets fortsatta 

existens? Tex leverantörer, kunder, banker, mm… 

20. Hur stor har inverkan har VC-bolagets intressenter på valet av exit? Vem tas i störst 

beaktning? 

21. Har någon annan organisation inverkan på val av exitstrategi? 

22. Hur påverkar konjunkturläget, hög- och lågkonjunktur, val av exit? 

23. Vilka är de viktigaste faktorerna vid val av exit?  

 

 

Tiden efter exiten: 

24. Vad har VC-bolaget för intresse i företagets fortsatta existens? 

25. Hur ser relationen till företaget ut efter VC-bolagets exit? 


